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كلمة املركز :

إن من نعمة اهلل عىل أبناء العربية أن نزل القرآن الكريم بالعربية؛ فصارت لغة عاملية 
هتوي إليها أفئدة املسلمني من كل أعراق األرض وأجناس البرش، وأضحت هذه اللغة 
رابطة بني البرش مثل روابط الدين والدم، كام أفادت أبناءها وأفادوها بالثراء احلضاري 
والثقايف الذي ُحِشد هلا وهبا من ثقافات العامل أمجع وحضاراته؛ ألن الناطقني هبا ليسوا 
أفضل  عليه  وللنبي  الكريم  القرآن  للغة  حمب  مسلم  كل  بل  وحدهم،  العرب  أبناء 
بالعربية  أولعوا  الذين  األخرى  الديانات  أصحاب  من  كبرية  وفئام  والسالم،  الصالة 

ثقافة وحضارة ومجاالً شعريًا.
وإىل ذلك فإن اإلسالم والقرآن الكريم ضمنا للغة العربية ثباتًا ورسوخًا، إذ إهنا لغة 
ولدت كاملة بضامئرها ومفرداهتا وتراكيبها السهلة املطاوعة، ومهام تطورت عىل مدى 
تارخيها فإهنا تظل مفهومة، يقرؤها ابن اليوم كام يقرؤها أسالفه قبل ألف ومخسمئة عام، 

وهذه مزية ال تكاد توجد يف لغة أخرى.
إن هذه املزايا املمتدة جغرافيًا وتارخييًا ليست مكتسبات فحسب، بل هي حتديات 
للعرب وأبناء العربية؛ ألن احلفاظ عليها وتنميتها واستثامرها ووضع اخلطط ملستقبلها، 
، وليس ترفًا إن شاء أبناء العربية عملوه وإن شاؤوا أمهلوه،  كل ذلك ليس باألمر اهلنينّ

بل هو واجب إنساين وحضاري.
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ومن هذا املنطلق هنض قادة اململكة العربية السعودية - حفظهم اهلل - باملسؤولية، 
العربية؛ ليكون  اللغة  الدويل خلدمة  امللك عبداهلل بن عبدالعزيز  بتأسيس مركز  وذلك 
خادمًا للعربية يف كل أنحاء العامل، وليضيفوا إىل سجل جمدهم جمدًا بخدمتهم – سلمهم 
اهلل- للحرمني الرشيفني، ورعايتهم لإلسالم، وحدهبم عىل املسلمني، وبخدمتهم للغة 

العربية أيضًا.
يف  له  رشكاء  بوصفهم  العامل،  أنحاء  يف  بالعربية  الناطقني  إىل  يده  يمد  املركز  وإن 

العمل، والتخطيط ملستقبل هذه اللغة، ودعم ناطقيها والراغبني يف تعلمها.
يف  بالعمل  ويسعد  العامل،  أنحاء  من  خمتلفة  دول  يف  جهده  بكل  املركز  عمل  وقد 
مجهورية اهلند، ومع علامئها وأساتذهتا املتخصصني، ورثة حضارهتا العريقة، وحارضها 
تشهد  إذ  التاريخ،  مدى  عىل  علومها  يف  وبإسهامهم  هبم  العربية  تسعد  الذين  الزاهر، 
العربية  تاريخ  من  جزءًا  كانت  بأهنا  للهند  وجمالهتا  وعلامؤها  ومدارسها  اهلند  مطابع 
وعلومها وآداهبا. وأيُّ عاملٍ عريبٍّ ال حتوي مكتبته كتابًا لعامل هندي أو كتابًا ولد يف مطبعة 

هندية؟!
يمدنّ املركز يده للمتخصصني يف العربية من اهلند، ويسعد بأن يطلق سلسلة من األعامل 
العلمية والنشاطات العربية يف اهلند، ويأيت هذا الكتاب )الثقافة العربية يف اهلند( واحدًا من 
الكتب التي استهدفها بالنرش، ويعمل عىل إطالقها تباعًا، وبعضها استكتب له الباحثني 
يف موضوعات اختارها املركز وفق خطة شاملة يف سلسلته )العربية يف دول العامل الناطقة 
بغريها( أو يف برامج ندواته، وبعضها استهدفه للنرش بعد إنجازه ومنها هذا الكتاب، الذي 

تفضل جممع الفقه اإلسالمي يف اهلند بالتواصل مع املركز طلبًا لنرشه.
عليه،  القائمني  الكرام  واملسؤولني  اإلسالمي  الفقه  جممع  ليشكر  املركز  وإن 
لتواصلهم مع املركز، وتفاعلهم مع أعامله، وتفضلهم بتزويده هبذا الكتاب طلبًا لنرشه، 
الكتاب، حيث يدل عددهم،  تأليف هذا  الذي شاركوا يف  العلامء اخلمسني  كام يشكر 
وأسلوب كتابتهم، وما أوردوه من معلوماٍت وعلٍم عىل حملنّ العربية الرفيع يف اهلند، كام 
الكتاب ومراجعته وهتيئته  الذين تفضلوا بتحرير  املتخصصني،  املركز األساتذة  يشكر 
للنرش : )د.خلدون سعيد صبح، د.صفدر زبري الندوي ، د.حممدالشواي ، أ.عبدامللك 
رة يف سبيل إخراج هذا الكتاب يف أهبى صورة،  ويرشف  هجري( وقد قاموا بجهود مقدنّ

املركز بأن يكون جهة تتكامل فيها اجلهود يف خدمة العربية.
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م املركز من الشكر أسامه خلادم احلرمني الرشيفني -حفظه اهلل- الذي يدعم  كام يقدنّ
حارضها  مصلحة  تقتضيه  ما  بكل  ه  ويوجنّ الدعم،  سبل  بكل  هبا  والناطقني  العربية 
عىل  العام  املرشف  اهلل-  -سلمه  التعليم  وزير  املعايل  لصاحب  والشكر  ومستقبلها، 
توجيهاهتم  من  هبدى  املركز  يسري  الذين  األمناء،  جملس  أعضاء  وللسادة  املركز، 

واهتاممهم بأنشطته وأعامله.
ي العاملني يف جمال خدمة العربية عىل النهوض  وأسأل اهلل أن يبارك اجلهود، وأن يقونّ

بمسؤولياهتم.
األمني العام
د. عبداهلل بن صالح الوشمي
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الباب الأول
اللغة العربية يف الهند من منظور تاريخي



-8-

دور الهند يف ن�شر اللغة العربية
الربوفيسور زبري أمحد الفاروقي)1(

تعتز اهلند حقا برتاثها الثقايف اإلسالمي واألديب فنجد أنه ما من جمال من جماالت 
هبا،  يستهان  ال  آثارا  اهلنود  العلامء  فيها  ترك  قد  إال  اإلسالمية  والعلوم  العريب  األدب 
نظري  هلا  يوجد  ال  العربية  اللغة  آداب  يف  إسهامات  للهند  إن  نقول:  إذ  نبالغ  ال  وربام 
يف أي بلد آخر خارج العامل العريب، فنهض من أرض اهلند عىل مر العصور مفرسون 
وحمدثون وفقهاء وأدباء وشعراء عرفوا بفصاحة اللسان العريب املبني، وهلم أدوار رائعة 
يف جماالهتم املتخصصة اليمكن التغايض عنها ملؤلف يف تاريخ األدب العريب والثقافة 

اإلسالمية.
بدأ استخدام اللغة العربية يف اهلند منذ األيام األوىل للفتح اإلسالمي للسند وذلك 
عام 89هـ/708م وكان أول نقش عثر عليه يف اهلند هو نقش املسجد اجلامع يف بنبهور 
اخلط  فيها  استخدم  التي  النامذج  أقدم  وهو  هـ/727م،   107 سنة  واملؤرخ  بالسند 
اهلند  يف  العربية  اللغة  وانترشت  العصوراإلسالمية.  يف  األحجار  عىل  للكتابة  العريب 
كانوا  السند  أقاليم  يف  أسلموا  الذين  اهلنود  أن  التاريخ  كتب  فرتوي  بانتشاراإلسالم، 
يتحدثون إىل العرب بلغتهم وكانوا يرتدون زهيم. يقول املقديس الذي زار السند بعد 
انتهاء العرص العريب عن سكان مدينة الديبل: »كلهم جتار وكالمهم سندي عريب«. ويقول 
األصطخري )340 هـ(: »ولسان أهل املنصورة وامللتان ونواحيها العربية والسندية«. 
غري أن انتشار اللغة العربية يف اهلند عىل نطاق ملموس حصل يف القرن الرابع اهلجري 
عندما وصل إىل عرش األقاليم اهلندية أرس عديدة من املامليك واخللجيني والتغلقيني 

والسادات واللودهيني واملغول.
يرجع تاريخ إسهامات اهلنود يف آداب اللغة العربية إىل عهد الفتوح اإلسالمية العربية 
الذي شهد ورود العرب إىل هذه البالد والذين اختذوا منها وطنا هلم ويف مقدمتهم أبو 
حفص املحدث املرصي وهو من أتباع التابعني ومات بأرض اهلند يف 60هـ/776م)2(.

1- أستاذ اللغة العربية وآداهبا باجلامعة امللية اإلسالمية سابقا.
2- سبحة املرجان ص: 64-63
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ويف هذا العهد بالذات كان قد ذهب عدد من اهلنود إىل العامل العريب، وقد ذكر ابن 
النديم منهم عاملني هندوسيني ومها »ننكا« و»دهن« قائال: إهنام ساعدا يف ترمجة بعض 
الثقافات  التقت  العباسيني  اخللفاء  العربية)1(. ويف بالط  اللغة  إىل  السنسكرتية  الكتب 
أشهر  الرتمجة، ومن  العربية عن طريق  الثقافة  مع  والفارسية  واهلندية  اليونانية  العاملية 
الكبري والسندباد  العربية كليلة ودمنة والسندباد  اللغة  إىل  ُترمجت  التي  اهلندية  الكتب 
الصغري وأدب اهلند والصني يف قصة هبوط آدم عليه السالم وغري ذلك. وجدير بالذكر 
أن الكتب اهلندية ساعدت يف حركة األدب يف العرص العبايس وصارت عجائب اهلند 
موضوعات مهمة يف األدب العريب وال سيام يف كتاب اجلاحظ أعظم األدباء العرب، 

ففي كتابه »احليوان« وصف أشهر احليوانات يف بالد اهلند. 
 ثم كان هناك عدد ال بأس به من اهلنود الذين هاجروا من اهلند وخاصة من السند 
إىل العامل العريب واستقروا به وأشهرهم أبو عالء أفلح بن يسار السندي الذي كان سنديا 
عجميا من موايل بني أسد وكان قد أدرك عرص الدولتني – األموية والعباسية – وكان 
من أبرز الشعراء لعرصه، ويكفي لتقدير مستواه يف الشعر أن أبا متام مؤلف احلامسة قد 

نقل ثالثة من أبياته يف باب احلامسة. )2(
املغازي،  صاحب  السندي  معرش  أبو  عبدالرمحن  بن  نجيح  الكبري  الفقيه  ومنهم 
وله  املهدي  بن  وموسى  احلفاظ،  طبقات  يف  والذهبي  األنساب،  يف  السمعاين  وذكره 

كتاب معروف »كتاب املغازي« ذكره ابن النديم يف فهرسه. )3(
ومنهم ابن دهن اهلندي احلكيم من األطباء املشهورين، ونقل إىل العربية من اللسان 
اهلندي عدة كتب، وصالح بن هبلة اهلندي الطبيب املشهور يف العراق يف عهد اخلليفة 
من  اهلند وكان سافر  أطباء  أشهر  احلكيم من  اهلندي  ومنكه  الرشيد،  هارون  العبايس 

اهلند إىل العراق يف أيام هارون الرشيد.)4(
أما الذين ولدوا ونشؤوا يف اهلند ونالوا سمعة إلسهامهم يف األدب العريب فأوهلم 

1- الفهرست البن النديم: 342، ط: القاهرة
2- محاسة أيب متام، ص: 13، ط: املكتبة الرحيمية، ديوبند

3- نزهة اخلواطر للعالمة عبد احلي احلسني، ج 1، ص: 35-36، ط: دائرة املعارف حيدرآباد
4- املرجع السابق، ج 1، ص: 41-39، 47-46
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باللغة  الرئيسة عىل شعره  بالدرجة  الالهوري وتعتمد شهرته  مسعود بن سعد سلامن 
دواوين  له  وكانت  أيضا  واهلندية  العربية  باللغتني  الشعر  ينظم  كان  ولكنه  الفارسية 
املرجان  سبحة  يف  البلكرامي  آزاد  عيل  غالم  وذكر  الثالث)1(،  اللغات  هذه  يف  شعرية 

أمثلة ملا يمتاز به شعره من صنائع معنوية. 
ويف هذا احلديث القصري اليمكن اإلحاطة بكافة اآلثار العلمية واألدبية التي خلفها 
الرائدة  اإلسهامات  من  يعد  ما  بذكر  نكتفي  ولذلك  املجاالت  شتى  يف  اهلنود  العلامء 

للعلامء اهلنود يف آداب اللغة العربية.
الدين حسن بن حممد حسني  التفسري فنجد أن نظام  اهلنود يف جمال  نبدأ بمسامهة  دعنا 
الشافعي هو أول من فرس القرآن باللغة العربية يف اهلند يف كتابه »غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان« وقد متت كتابته يف دولت آباد الدكن. أما األسامء األخرى البارزة بإسهاماهتا يف هذا 
املجال فهم أبو بكر إسحاق بن تاج الدين احلنفي وحممد بن أمحد الكجرايت وعالء الدين 
شهاب  القايض  وأيضا  القرآن«  تفسري  يف  املنان  »تيسري  كتاب  صاحب  الشافعي  املهائمي 
الدين بن شمس الدين الدولت آبادي الذي لقبه سلطان جونبور بـ »ملك العلامء« وغريهم. 
ويف جمال احلديث النبوي الرشيف نجد عىل رأس القائمة اسم الشيخ ريض الدين 
الفقهاء يف زمانه ومن  املحدثني  أشهر  الصغاين وهو من  أو  الصاغاين  بن حممد  حسن 
أشهر مؤلفاته »مشارق اآلنوار النبوية يف صحاح األخبار املصطفوية« »واشتهر الصغاين 
نابًغا لكتابه هذا الذي ظل نحو قرنني  يف اهلند يف عرصه وبعد ذلك لعدة قرون حمدًثا 
ونصف قرن الكتاب الوحيد املعروف عن اهلند عن احلديث«)2( ومن األسامء املعروفة 
األخرى يف جمال احلديث حسام الدين املتقي الربهانبوري )885-975هـ/1480-
عيل  بن  طاهر  بن  وحممد  واألفعال«  األقوال  سنن  يف  العامل  »كنز  صاحب  1567م( 
احلنفي البتني )914-986هـ( صاحب »جممع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف 
األخبار« والشيخ حممد بن عيل النيموي صاحب »آثار السنن مع التعليق احلسن« وأرسة 

الشاه ويل اهلل الدهلوي وعلامء ديوبند وغريهم كثريون.

The Contribution of India to the Arabic Literature -1 د. زبيد أمحد )الرتمجة األردية(، ص: 
235-234، ط: الهور – 1973م.

2- سبحة املرجان، ص: 72-70



-11-

ومما ال مراء فيه أنه ما نفقت سوق احلديث يف القطر الشاميل من بالد اهلند إال بعد 
نبوغ الشيخ عبد احلق املحدث الدهلوي )958-1053هـ( بل اإلمام ويل اهلل الدهلوي 
)1114-1176 هـ( وأنجاله الغر وتالميذه امليامني النجباء، وكذلك مما ال خيتلف فيه 
اثنان أنه ما نبغ يف من جاؤوا إىل اهلند بطريق ممر خيرب من العلامء رجل عامل بالسنة عارف 
صاحب  )577-650هـ(  الصغاين  حممد  بن  حسن  قبل  دقائقها  عىل  مطلع  بأرسارها 

مشارق األنوار.)1(
وجعل  اهلند  شاميل  يف  احلديث  علم  أحيا  الذي  هو  الدهلوي  احلق  عبد  فالشيخ 
تأليفها،  أجاد  كثرية  كتبا  وصنف  شاؤوا  ما  منها  ليأخذوا  الناس  متناول  يف  خزانته 
اللمعات«  و»أشعة  بالعربية  املصابيح  مشكاة  رشح  »اللمعات«  مؤلفاته  أشهر  ومن 

بالفارسية.)2(
هذه  مازالت  هذا  يومنا  إىل  تأسيسها  فمنذ  بديوبند  العلوم  بدار  يتعلق  فيام  أما 
بأم  تعرف  وأصبحت  وتأليفا  تدريسا  الرشيف  النبوي  احلديث  علوم  ختدم  الدار 
املدارس يف مشارق األرض ومغارهبا. وتقسم أعامل علامء الدار إىل فئتني: أوالمها 
طبعها  إعادة  ثم  القدامى  املحدثني  ملؤلفات  النادرة  النسخ  عن  بالبحث  تتعلق 
ونرشها، ويف هذا الصدد يذكر بوجه خاص اسم الشيخ حبيب الرمحن األعظمي 
الرزاق واملسند لإلمام احلافظ أيب بكر عبد  لعبد  املصنف  بتحقيق وطبع  قام  الذي 
اهلل بن الزبري احلميدي واملطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقالين ومصنف ابن 
بكتابة  تتعلق  ديوبند  علامء  الثانية ألعامل  والفئة  والرقائق.  الزهد  وكتاب  أيب شيبة 
رشوح الصحاح الستة وغريها من كتب احلديث ويف مقدمة من قاموا بذلك الشيخ 
أمحد  خليل  والشيخ  الكنكوهي  أمحد  رشيد  والشيخ  الكشمريي  شاه  أنور  حممد 

السهارنبوري والشيخ ظفر أمحد التهانوي  وغريهم.
وللعلامء اهلنود إسهامات ال بأس هبا يف تطوير علوم الفقه ومن بينهم رساج الدين 
األئمة  اختالف  يف  احلكام  »زبدة  صاحب  اهلند  رساج  بـ  امللقب  اسحاق  ابن  عمر 
ركن  الفتح  أبو  املفتي  والفقيه  حنيفة«  أيب  مذهب  ترجيح  يف  املنيفة  و»الغرة  األعالم« 

1- تاريخ الدعوة اإلسالمية يف اهلند: مسعود عامل الندوي، ص: 19-18
2- املرجع السابق، ص: 118-117
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الدين بن حسام الناكوري ومن مؤلفاته »الفتاوى احلميدية« وهو من أهم ما كتب يف 
شبه القارة عن الفقه احلنفي. 

أما التاريخ فقد حظي باهتامم بالغ لدى علامء اهلند ومن أشهر املؤلفني يف جمال التاريخ 
الشيخ زين الدين بن عبد العزيز الشافعي املليباري صاحب كتاب »حتفة املجاهدين يف 
بعض أخبار الربتغاليني« والعالمة عبد احلي احلسني )م1341هـ/1923م( صاحب 
»نزهة اخلواطر« و»الثقافة اإلسالمية يف اهلند« وابنه املعروف الشيخ أبو احلسن عيل 
بانحطاط  العامل  خرس  »ماذا  التاريخ  يف  الشهرية  مؤلفاته  من  الذي  الندوي  احلسني 
خدمة  يف  اإلسالم  دور  إبراز  مع  األديان  تاريخ  الكاتب  فيه  استعرض  املسملني« 
يف  املسلمني  أحوال  عن  فيه  يتحدث  الذي  الريموك«  إىل  كابول  هنر  و»من  اإلنسانية 
البالد اإلسالمية و»املسلمون يف اهلند« وهو تاريخ املسلمني يف شبه القارة  و»إذا هبت 
روح اإليامن« الذي يستعرض تاريخ الدعوة واجلهاد يف اهلند يف القرن الثالث عرش من 
اهلجرة بقيادة السيد أمحد الشهيد، ومنهم مسعود عامل الندوي صاحب »تاريخ الدعوة 
اإلسالمية يف اهلند«  والدكتور عبد احلليم الندوي صاحب« مراكز املسلمني التعليمية 

والثقافية والدينية يف اهلند«.
أما العلوم العقلية فقد اشتهر بنرشها يف اهلند العديد من العلامء ويف مقدمتهم خواجه 
مجال الدين حممود وتلميذاه مريزا جان الشريازي وفتح اهلل الشريازي الذين ألفوا كتًبا 
يف املنطق والفلسفة واحلكمة، والشيخ عبد اهلل بن اهلداد العثامين التلبني صاحب »ميزان 
حممد  والشيخ  البازغة«  »الشمس  صاحب  اجلونبوري  حممد  بن  حممود  واملال  املنطق« 

أعلم بن حممد شاكر احلنفي السنديلوي وغريهم. 
ألفه  الفاخر« يف 28 جزًءا   واللباب  الزاخر  »العباب  اللغة  ما كتب يف علم  وأهم 
اإلمام احلسن بن حممد الصغاين ويعد هذا الكتاب من نوادر معاجم اللغة العربية املؤلفة 
عرص  بعد  اللغة  يف  ألف  كتاب  »أعظم  السيوطي:  فيه  قال  اهلجري،  السابع  القرن  يف 
الصحاح كتاب املحكم واملحيط األعظم أليب احلسن عيل بن سيده األندليس الرضير 

ثم كتاب العباب للريض الصغاين.)1(

1- املزهر يف علوم اللغة وأنواعها لعبد الرمحن أيب بكر السيوطي، ج 1، ص: 100، ط: عيسى احللبي 
ورشكاؤه بالقاهرة، 1326هـ.
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مصادرها  وتوثيق  املفردات  بتحقيق  كتابه  يف  الصغاين  حممد  بن  احلسن  امتاز  وقد 
ومتييز معاجم اللغة من احلديث ما كان منه منسوبا للنبي أو ما كان منسوبا إىل صحايب 
أو تابعي، وهو يف هذا النهج غري مقلد ألحد من أصحاب التصانيف التي ألفت قبله 

ولكنه راجع دواوينهم واعتمد فيها عىل أصح الروايات.
وقال الذهبي وهو يعرتف بنبوغه العلمي: »وإن إليه املنتهى يف اللغة«.

حممد  ألفه  القاموس«  رشح  يف  العروس  »تاج  هو  اللغة  يف  آخر  معروف  وكتاب 
)1145-1205هـ1732-1791م(  الزبيدي  البلكرامي   احلسني  حممد  بن  مرتىض 

ويعد هذا الكتاب من أضخم معاجم اللغة العربية وهو يف عرشة جملدات. 
ويف عرص االستعامر اإلنكليزي الذي مل يزد عىل قرن واحد مل تكن اهلند خالية من 
يف  كبري  بدور  قاموا  الذين  اإلسالمي  الثقايف  الرتاث  عىل  الغرية  ذوي  األفذاذ  العلامء 
احلفاظ عىل العلوم اإلسالمية ولغتها العربية وكان يف مقدمتهم الشيخ عبد احلي فرنكي 
حميل واألمري صديق حسن القنوجي الذي كرس حياته إلحياء الكتاب والسنة وقد ألف 
ما يقارب 222 كتابا يف العلوم املختلفة، منها 15 كتابا يف احلديث. ومنهم العالمة عبد 
البحث  طريق  عن  القديم  العريب  الرتاث  خدمة  يف  بإسهاماته  املعروف  امليمني  العزيز 
والتحقيق وإن كتابه »أبو العالء وما إليه« أثار ضجة يف األوساط العلمية واألدبية ال يف 

اهلند فحسب بل يف العامل العريب كذلك.  
وآداهبا  العربية  اللغة  يف  بإسهاماهتم  اشتهروا  ديوبند  علامء  من  كبري  عدد  وثمة 
بمؤلفاهتم يف العلوم اإلسالمية وقصائدهم باللغة العربية ويف مقدمتهم الشيخ ذوالفقار 
الكشمريي  شاه  أنور  والعالمة  السهارنبوري  احلسن  فيض  والشيخ  الديوبندي  عيل 
والشيخ حبيب الرمحان العثامين والشيخ إعزاز عيل وغريهم كثريون. وشهدت الفرتة 
القرن  مطلع  يف  اهلند  أنجبتهم  الذين  البارين  األبناء  خرية  من  تعد  شخصية  األخرية 
العرشين وهو املفكر اإلسالمي الكبري الشيخ أبو احلسن عيل الندوي رمحه اهلل صاحب 
الكريم  حمفوظ  أبو  والشيخ  املسلمني«،  بانحطاط  العامل  خرس  »ماذا  املعروف  الكتاب 
املعصومي الذي قىض حياة حافلة بالتأليف والبحث والتحقيق وكسب احرتاما وتقديرا 
عند األعالم والعلامء والباحثني، وقال عنه العالمة عبد العزيز امليمني: »قد أعجبني منه 

حرصه عىل البحث والتنقيب والنظر والتمحيص«.  
كام ازدهر األدب يف اهلند يف العصور املختلفة وظهر شعراء كبار نظموا الشعر باللغة 
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العربية وعىل رأسهم األمري خرسو بن سيف الدين الدهلوي )1253-1325( الذي 
بالشعر واملوسيقى  العربية والفارسية والرتكية واهلندية وتفرد  الثالث  اللغات  برع يف 
والنحو واملعاين والبيان والعروض والقافية وغريها ونال مرتبة عظيمة عند امللوك ثم 
مال إىل سلوك طريقة الصوفية، وشهد لرباعته يف الشعر كثريون من بينهم املؤرخ الكبري 

القايض ضياء الدين الربين: 
»إنه كان ملك ملوك الشعراء من السلف إىل اخللف مل يكن له نظري يف اخرتاع املعاين 
وكشف الرموز الغريبة وكثرة املصنفات فإن كان بعض الشعراء متفردين يف فن أو فنني 

فإنه كان متفردا يف مجيع الفنون الشعرية«)1(.
ومن ميزاته الرئيسة أنه ابتكر طريقة جديدة للنثر والشعر جتمع بني اللغتني الفارسية 

والعربية كام نرى يف كتبه النثرية العديدة وأبياته الشعرية. 
ومن الشعراء الكبار للعربية يف اهلند العالمة مري غالم عيل آزاد البلغرامي احلسني 
الواسطي الذي مأل الدنيا بمؤلفاته العديدة من أمهها ضوء الدراري يف رشح صحيح 
البخاري وتسلية الفؤاد )شعر( وتراجم العلامء وشفاء العليل وسبحة املرجان يف آثار 

هندوستان والسبعة السيارة وهي سبعة دواوين شعرية عربية له. 
كان آزاد من الشعراء الكبار الغزيري اإلنتاج الشعري باللغة العربية، وقد غلب 
عىل قريضه النظم يف املديح النبوي مما جعل ملك اليمن يف زمانه يلقبه بـ »حسان 
اهلند«، ويقال: »إن اهلند مل ينظم فيها أحد القصائد العربية عىل النمط الذي جاء به 
العالمة غالم عيل آزاد« وهو يقول عن نفسه يف مقدمة الديوان السابع: »إين رصفت 
العمر يف مذاكرة العلوم العربية وشمرت الذيل يف مزاولة الفنون األدبية ونظمت 
من اخلرائد ما جيلو نواظر البرصاء ومجعت من الفرائد ما تقر به عيون األدباء إىل أن 
رتبت بعونه تعاىل سبعة دواوين ووزنت اجلواهر بسبعة موازين وسميت الدواوين 
السيارة«. ويرجع الفضل إىل آزاد يف إدخال األفكار واألساليب  بالسبعة  السبعة 
الفارسية يف الشعر العريب وحماولة التجديد يف فنون الشعر والبديع وتناول العنارص 

اهلندية يف الشعر. 
ومن شعراء اهلند الكبار بالعربية وحيد الدين احليدر آبادي الذي رثى يف إحدى 

1- الربين نقال عن نزهة اخلواطر، ج2، ص: 40
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نظم قصائد  الذي  الفراهي  احلميد  بيتا، وعبد  امللة اإلسالمية وحتوي 117  قصائده 
اإلسالمي  واملصلح  عهدها،  أواخر  يف  العثامنية  السلطنة  أحوال  فيها  وصف  عديدة 
يف  بجهوده  اشتهر  الذي  البالغة  اهلل  حجة  صاحب  الدهلوي  اهلل  ويل  الشاه  الكبري 
سبيل إحياء الدين ونرش العلوم اإلسالمية يف عهد ُيعد أكثر العهود ظالما يف التاريخ 
كثريا  بعلومه  اهلل  نفع  العديدة،  ومؤلفاته  رسائله  طريق  عن  وذلك  للهند  االسالمي 
اإلسالمية،  والثقافة  اإلسالمي  الفكر  عىل  خالدة  بصامت  وله  املؤمنني،  عباده  من 
املقتدر  العرب والعجم، والقايض عبد  النعم يف مدح سيد  وله ديوان بعنوان أطيب 
شعري  ديوان  صاحب  املليباري  القادر  وعبد  املعروفة،  اهلند  المية  قصيدة  صاحب 
بالعربية ومن أشهر قصائد املليباري قصيدة يف مدح النبي  أبياهتا مرتبة عىل احلروف 
بالعربية  ديوان  وله  املدرايس  مرتىض  بن  باقر  ومنهم  بيت،  كل  شطري  يف  األبجدية 
وعرش قصائد عىل هنج املعلقات، ومنهم أيضا الشيخ فضل حق بن فضل إمام اخلري 
آبادي الذي نظم بالعربية قصائد عدة ومنها القصيدتان الطويلتان اهلمزية والدالية يف 

موضوع ثورة عام 1857 ضد االستعامر الربيطاين.
وأول من قرض الشعر بالعربية يف اهلند هو مسعود بن سعد الالهوري الذي جاء 
والده سعد بن سلامن من مهدان يف عهد السالطني الغزنويني واستقر يف مدينة الهور، 
أبياته  بعض  وتوجد  واهلندية،  الفارسية  جانب  إىل  العربية  باللغة  الشعر  مسعود  نظم 

العربية يف »حدائق السحر« لـ وطواط ومنها:
ثق باحلسام فعهده ميمــــون        اركب وقل للنرص كن فيكون 

وقوله:
وليل كأن الشمس ضلت ممرها             وليس هلا نحو املشارق مرجع

وقوله:
نظرت إليه والظالم كأنـــه           عىل العني غربان من اجلو وقع 

 725 )ت  الدين  سيف  بن  خرسو  أمري  العربية  باللغة  اهلند  شعراء  أوائل  ومن 
هـ/1325م( وله الفضل يف ابتكار أنواع جديدة من البديع، ويف كتابه »خزائن الفتوح« 
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املعروف  كتابه  يف  له   أبيات  توجد  كام  والفارسية،  العربية  يف  لنثره  رائعة  نامذج  توجد 
»إعجاز خرسوي« ومن أبياته يف الغزل:

يا عاذل العشاق دعني باكيــــا               إن السكون عىل املحب حمـــرم 
من بات مثيل فهو يدري حالتي               طول الليايل كيف بات متيــــم

ومن كبار شعراء اهلند القايض عبد املقتدر الكندي )ت 791هـ/1389م( وقصيدته 
الالمية معروفة جدا ومن أبياهتا:

يا سائق الظعن يف السحار واألصل       سلم عىل دار سلمى وابك ثم ســــل
عن الظباء التي من دأهبا أبــــــدا         صيد األسود بحسن الدل والنجـــل
فدى فؤادي أعرابية سكنــــــت          بيتا من القلب معمورا بال حـــــول

)ت  البلكرامي  واسطي  حسيني  أمحد  سيد  بن  اجلليل  عبد  سيد  أيضا  بينهم  ومن 
والفارسية  العربية  وهي  لغات  أربع  يف  بمهارته  يعرف  الذي  1138هـ/1725م( 
والرتكية واهلندستانية وله تضمني عىل مرصع كعب بن زهري »إن الرسول لنور يستضاء 

به« وهو كاآليت:
أضاء ركن األعايل سيد األمـــــرا           شهر الرسول شموعا يف غياهبــه
أمسى الشموع عىل احلضار منشدة           إن الرسول لنور يستضاء بــــــه

حمدثا  كونه  جانب  إىل  1176هـ/1762م(  )ت  الدهلوي  اهلل  ويل  الشيخ  وكان 
ندوة  العلوم  دار  مكتبة  يف  موجود  خمطوط  ديوان  فله  اهلند  شعراء  كبار  من  ومصلحا 

العلامء يف لكنؤ وقصيدته »أطيب النغم يف مدح سيد العجم« معروفة، ومن أبياهتا: 
إذا ما أتتني أزمة مدهلمــــــــة           حتيط بنفيس من مجيع اجلوانــب 
تطلبت هل من نارص أو مساعد          ألوذ به من خوف سوء العواقب
فلست أرى إال احلبيب حممــدا          رسول إله اخللق جم املناقــــب

ومن أبياته يف الغزل:
أشم عرف الرضا من نسمة السحر        لعلها كسبت من نرشه العطـــــر
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أرى نعومة وجه الورد جيذبنــــي         رسى به رسة يوما من العمــــــر
عىل هواه يود الناس كل هــــوى         من املح زو من شمس ومن قمــر

غري أن أكرب شعراء اللغة العربية الذين أنجبتهم اهلند عرب القرون والعصور هو 
البلكرامي الذي يعد أول شاعر هندي له ديوان عريب، وقد اعرتف  غالم عيل آزاد 
والعجم،  العرب  أهل  من  معارصوه  واألدب  الشعر  ميدان  يف  كعبه  وعلو  بكامله 
ويذكر أن ملك اليمن لقبه بحسان اهلند مرسال إليه هدايا وحتائف ثناء عليه وإعجابا 

به.)1(
أثبت آزاد قدرته التامة يف جمال الشعر ليس يف ديوان واحد فحسب وإنام أثبت ذلك 

يف عرشة دواوين، وسمى سبعة منها »السبعة السيارة«. 
بقصائد يف  استهل مجيع دواوينه  أنه  النبيني   آزاد خلاتم  يدل عىل غاية حب  ومما 

مدحه. ونذكر فيام ييل أبيات خمتارة من إحدى هذه القصائد: 
ملحت إيل بعينها الكحــــــالء          فمرضت طول العمر بالسوداء
ولقد ثملت بلحظة سمحت هبا         من نرجس ريان بالصهبـــــاء
برهان رب العاملني حبيبــــــه          يف األمة األمية العربــــــــاء
هو نري أسنى الكواكب ساطع            مأل األهلة كلها بسنــــــــاء
من معرش اإلنسان إال أنـــــه           إنسان عني املجد والعليـــــاء

بوجه  الثاين  ديوانه  عليها  حيتوي  أيضا  الغزلية  املوضوعات  يف  كثرية  أشعار  وله 
خاص، ومنها: 

متى سلمى من اجللباب تبدو        و مقلتها إىل املشتاق ترنــــو
أسيل املاء من طرف بــــكي        لعل طبيعة احلسناء تصفـــو

وقوله:
أرى فؤادي ذكر النجد يشجيه         يا أهيا القوم قولوا كيف أسليــه 
يا أهل بابل أنتم صاحبو أثــر          هل عندكم رقية غراء تشفيـــه 

1- فرزند أمحد صغري بلكرامي: تذكرة جلوى خرض، ص: 101
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ومن إسهاماته يف الشعرالعريب شعر املستزاد وأيضا ما يعرف باملزدوجة وأنواع من البديع 
يبلغ عددها سبعة وثالثني نوعا، وله قصيدة معروفة يف املرأة عنواهنا »مرآة اجلامل«  وهي 

قصيدة فريدة نادرة قلام أتى أحد بمثلها من املتقدمني واملتأخرين يف وصف مجال احلسناء.
ونرى جانبا لعبقريته يف نقد الشعر فقد ألف فيه كتابا حتت عنوان »شفاء العليل« قام 

فيه بنقد شعر املتنبي ورشحه.
وال تقترص عبقرية آزاد عىل الشعر أو نقد الشعر ففي النثر أيضا نجد له إسهامات ال بأس 
هبا تتمثل يف مؤلفاته املعروفة باللغة العربية وعىل رأسها سبحة املرجان يف آثار هندوستان. 
)ت  آبادي  خري  إمام  فضل  بن  حق  فضل  شيخ  اآلخرين  اهلند  شعراء  ومن 
1278هـ/1862م( فله قصائد كثرية وصف فيها ما عاناه من شدائد يف سجون االستعامر 
الربيطاين، واملفتي حممد عباس بن عيل أكرب تسرتي اللكنوي )ت 1306هـ/1889م(، 
له ديوان حتت عنوان »رطب العرب«، طبع يف لكنؤ عام 1883م، والشيخ عبد القادر 
الكوكبي )1320هـ/1902م( ومن قصائده ما قاله عىل طراز قصيدة الربدة، والشيخ 

محيد الدين الفراهي )ت 134هـ/1930م( له كتاب معروف »مجهرة البالغة«. 
إضافة إىل هذا ثمة عدد كبري من علامء ديوبند الذين ال تقل شهرهتم يف جمال الشعر عنها 
يف جمال العلوم الدينية ويف مقدمتهم الشيخ ذو الفقار عيل الديوبندي الذي ترك آثارا شعرية 

كثرية منها قصيدتان يف مدح السلطان عبد احلميد وقصيدة يف مدح العرب قال فيها: 
نفيس الفداء ألعراب إذا نطقــــوا         تكلموا بكالم فيصل حــــــال 
أهل احلجاز هم أهل احلجى وهلم          جمد أصيل وفضل بارع عــــال
إذا أقتوا فهم أهل السخــــاء وإن        دعوا إىل احلرب غالوا كل مغتال

)مقدمة التعليقات لذو الفقار عيل، ص: 3، ط املطبعة املجتبائية، 112هـ /1894م(
وللشيخ فيض احلسن السهارنبوري مكانة متميزة بني علامء ديوبند يف جمال الشعر 
وخاصة يف املدح والرثاء، وقام تلميذه املعروف العالمة محيد الدين الفراهي بجمع 
قصائده وطبعها يف ديوان عام 1337هـ، ومن قصائده ما نظمه عند وفاة ابنه حيث 

قال فيها:
كئبت عىل أن مات إذ صار العبا       ومل أكتئب لو مات إذ كان يف مهـد

إذا ما تراءى يل صبي شبيهــــه        مهت مقلتي من غري جهد وال كهد 
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رأيت عىل أيدي الرجال نعيشه        وقد كنت أرجو أن أراه عىل هنـــد
وشاعر كبري آخر من بني علامء ديوبند هو الشيخ أنور شاه الكشمريي الذي قرض 
العلوم  إىل  والرثاء  النبوي  املديح  من  ترتاوح  موضوعات  حول  كثريا  بالعربية  الشعر 

الدينية من الفقه واحلديث وما إىل ذلك. 
وقد ذهب تلميذه املعروف الشيخ يوسف البنوري يف تقييم شاعريته إىل حد القول 
بأن أشعاره تفوق أشعار املتنبي يف بعض النواحي، ومن شعره ما نظمه عند وفاة شيخ 

اهلند موالنا حممود حسن إذ قال فيها:
قفا نبك من ذكرى مزار فندمعـا           مصيفا ومشتى ثم مرأى ومسمعا
قد احتفه األلطاف عطفا وعطفة          وبورك فيه مربع ثم مربعــــــــا 
وقد كان دهرا ثم دهرا طريقتـي           طريقة غر ثم أوىل فأوقعــــــــا
هنضت ألرثي عاملا ثم عاملـــــا           حديثا وفقها ثم ما شئت أمجعـــا

)يوسف البنوري: نفحة العنرب، ص: 162-160(
الرمحن عثامين، له  الشيخ حبيب  الشعراء اآلخرون من علامء ديوبند فأشهرهم  أما 
األمروهوي  عيل  إعزاز  والشيخ  بيت،   300 تضم  املعجزات«  »المية  معروفة  قصيدة 

واملفتي حممد شفيع العثامين والشيخ يوسف البنوري.
وجمال الصحافة العربية نال نصيبا وافرا من اهتامم اهلنود ولو متأخرا ومن أشهر اجلرائد 
واملجالت التي صدرت يف اهلند جريدة »النفع العظيم ألهل هذا اإلقليم« وهي أول جريدة 
هندية باللغة العربية صدرت يف مدينة الهور عام 1871م قامت بدور عظيم يف نرش اللغة 
التي بدأت تصدر يف مدينة كلكتا حتت  القارة، وتبعتها جريدة »اجلامعة«  العربية يف شبه 
إرشاف موالنا أبوالكالم آزاد عام 1923، ثم جملة »الضياء« التي أصدرها األديب الكرب 
مسعود عامل الندوي عام 1932، وجملة »ثقافة اهلند« التي ظهرت عام 1951 وأصدرها 
املجلس اهلندي للعالقات الثقافية يف نيو دهلي، ثم جملة »البعث اإلسالمي« التي صدرت 
عن دار العلوم ندوة العلامء يف لكنؤ عام 1955 وكذلك »الرائد« التي صدرت يف الدار 
نفسها منذ 1959، وجملة »دعوة احلق« التي صدرت عام 1965 يف دار العلوم بديوبند 
وجملة »صوت األمة« الصادرة يف اجلامعة السلفية يف بنارس منذ 1969، وجملة »الداعي« 
الصادرة يف دار العلوم بديوبند، منذ 1976، وجملة »املجمع العلمي اهلندي« الصادرة يف 
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التي بدأت  العربية بجامعة عليجراه اإلسالمية، وجملة »الصحوة اإلسالمية«  اللغة  قسم 
تصدر يف اجلامعة اإلسالمية دار العلوم يف حيدرآباد عام 1989، وهناك جرائد وجمالت 
أخرى كثرية أصدرهتا املؤسسات الدينية والتعليمية املختلفة يف خمتلف بقاع اهلند هلا دور 

كبري يف نرش اللغة العربية يف هذه البالد. 
وال خيفى عىل أحد اجلهد الذي تبذله املدارس اإلسالمية املنترشة يف كافة ربوع اهلند 
يف نرش اللغة العربية واحلفاظ عليها يف هذه البالد، ذلك عن طريق تعليم اللغة وآداهبا 
إىل جانب تعليم العلوم الدينية اإلسالمية التي ُتكتب مصادرها الرئيسة باللغة العربية 

وتصدر صحفها وجمالهتا هبذه اللغة.
إذ  العربية وآداهبا يف عدة جامعات هندية،  اللغة  أقسام  املجال  يتخلف يف هذا  وال 
يقوم األساتذة والباحثون بنرش مؤلفات وبحوث حول موضوعات شتى باللغة العربية، 
البلدان اخلارجية ومنها بعض الدول العربية أيضا.  لبعضها رشف ختريج الطالب من 
ومن أهم الكتب التي أصدرها أساتذة اجلامعات العرصية »أبو العالء وما إليه« و»سمط 
أمحد،  الدين  خمتار  للدكتور  البرصية«  و»احلامسة  امليمني،  العزيز  عبد  للعالمة  الآليل« 
و»اجلليس واألنيس« للدكتور رياض الرمحان شريواين، و»منهج النويري يف كتابه هناية 
األرب يف فنون األدب للدكتورعبد احلليم الندوي و»األمري صديق حسن خان: حياته 
والشعر  العريب  الشعر  بني  مقارنة  و»دراسات  الندوي،  اجتباء  للدكتورحممد  وآثاره«  
اهلندية  اجلامعات  يف  العربية  و»الدراسات  أرشف،  سليامن  حممد  للدكتور  االنجليزي« 
الشاملية منذ االستقالل يف عام 1947« للدكتور عبد احلق، و»كتاب املقفى الكبري )اجلزء 
الرابع(« للدكتور كفيل أمحد القاسمي، و»نازك املالئكه وآثارها األدبية والشعرية« و»دور 
العربية يف  للدكتورة فرحانه صديقي، و»الصحافة  العربية وآداهبا«  اللغة  إثراء  املرأة يف 
اهلند: نشأهتا وتطورها« للدكتور أيوب تاج الدين، و»الرتمجة يف اهلند بعد االستقالل« 

للدكتور حبيب اهلل خان، و»مسامهة اهلند يف النثر العريب« للدكتور أشفاق أمحد.
الدراسة  مناهج  حول  مؤلفات  املختلفة  اجلامعات  أساتذة  أصدر  هذا  إىل  إضافة 

العربية يف اهلند وتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
هذا استعراض عام إلسهام اهلند يف نرش اللغة العربية واحلفاظ عليها وهو إسهام تتميز 
نالت اإلعجاب والتقدير لدى أهل  العامل والتي قد  العربية عرب  البلدان غري  به اهلند بني 

اللغة أيضا.
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الإ�شالم واللغة العربية يف الهند
الشيخ اشتياق أمحد األعظمي)1(

دخول اإلسالم إىل اهلند:
بن  عمر  سيدنا  خالفة  عهد  ويف  فقط،  سنوات  بأربع  حممد   الرسول  وفاة  بعد 
من   12 ورود  التاريخ  كتب  يف  ثبت  فقد  23هـ(  إىل  )13هـ  عنه  اهلل  ريض  اخلطاب 
صحابة الرسول األكرم  إىل أرض اهلند، وُفتحت منطقة »تانه« )Thana( و»بروص« 
)Bharuch( عىل أيدي هؤالء الفاحتني املسلمني ثم استمرت هذه الفتوحات إىل مناطق 
إىل  العرب  التجار  وصل  كام  ذلك.  إىل  وما  وسجستان  مكران  من  السند  من  أخرى 

مناطق جنوبية من اهلند مثل ماالبار وغريها واستوطنوها.
وكان تعيني الوالة والعامل والقضاة يتم من دار اخلالفة، ففي خالفة سيدنا عثامن بن 
قاضًيا  عنه  اهلل  ريض  العبدي  جبلة  بن  حكيم  الرسول  صحايب  ُعنينّ  عنه  اهلل  ريض  عفان 
للسند، ويف عهد عبد امللك بن مروان عني مخسة قضاة يف مناطق السند وهؤالء القضاة كام 
حيكمون يف القضايا كذلك كانوا يعلمون الناس أمور دينهم ورشيعتهم وينرشون العلوم 

اإلسالمية والدينية يف ما بني الناس.
وعند ما دخل حممد بن قاسم الثقفي أرض الديبل فاحتًا هلا وما جاورها من املدن 
السندية عمل عىل بناء املساجد وتعيني األئمة واخلطباء واملؤذنني والقضاة، فهذا موسى 
بن يعقوب الثقفي الفقيه العامل ُعنينّ من قبله عىل منصب القضاء واخلطابة عام 92هـ 
وذلك ملدينة رور )ألور(، وذكر البالذري أن ربيع بن صحيح السعدي املتويف 16هـ 
وذكر  البلدان،  فتوح  يف  ورد  كام  بـ»الفقيه«  يلقب  وكان  املحدثني  الفقهاء  من  كان 
حمدثًا  عاملًا  وكان  الديبل  حمدثي  من  السندي  النجيح  معرش  أبا  األنساب  يف  السمعاين 
جلياًل ذا شهرة عظيمة حتى ذكر أنه ملا مات صىل عليه اخلليفة هارون الرشيد )اوده مني 

ف ص: 80-81(. افتاء كي مراكز/بترصنّ

اللغة العربية يف اهلند:
الخيفى أن الصلة بني العرب واهلند ترجع إىل ما قبل اإلسالم بقرون، فإن العرب 

1- أستاذ بدار العلوم مئو بوالية أترابراديش.
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من قديم الزمان كانوا يقصدوهنا من أجل التجارة ويعرفون رجاهلا وما فيها من ثقافات 
خمتلفة وحضارات عريقة.

املحدثني  من  كثري  دخل  اإلسالمية  الدولة  رقعة  واتسعت  اإلسالم  جاء  ما  وعند 
والفقهاء والعلامء واألدباء من العرب واختلطوا بسكان اهلند ومواطنيها وتركوا فيهم 
ابن  فهذا  واإلسالمية  العربية  والثقافة  واللغة  العلم  جماالت  يف  ملموسة  عظيمة  آثارا 

األعرايب يعد علام من أعالم اللغة واألدب وهو ابن لزياد السندي.
يقول الدكتور حممود حممد عبد اهلل من مجهورية مرص العربية يف مقال له: »إن الثقافة 
اإلسالمية أسهمت بنصيب وافر يف ثقافات رجال اهلند وفتحت أبواب املعرفة فاشتد 
إقباهلم عىل العلوم الدينية واألدبية والثقافية، بل ولغة التخاطب يف بعض املناطق فضاًل 
عن كوهنا لغة الكتابة واإلدارة احلكومية ويشري إىل ذلك اإلصطخري فيقول: »ولسان 

أهل »املنصورة »و»امللتان« ونواحيها العربية والسندية«.
واستطرد الدكتور قائال: »ونتيجة لذلك نرى أن املنطقة اهلندية الباكستانية قد أنجبت 
لفيفًا من العلامء واألدباء والشعراء املتضلعني يف اللغة العربية احلائزين عىل نصيب وافر 
يف كل درب من دروهبا ويف كل فن من فنوهنا« )الصحوة اإلسالمية، ص: 73-72، 

العدد: 1 و2، السنة اخلامسة(.

إنشاء املدارس اإلسالمية يف اهلند:
القرن  بداية  إىل  اآلن  املعروفة  الطريقة  عىل  باهلند  املدارس  إنشاء  تاريخ  يرجع 
قطب  امللك  عهد  يف  مستقلة  إسالمية  حكومة  قامت  ما  عند  اهلجرة  من  السادس 
الدين أيبك )560- 602هـ/ 1168-1209م( فقد قام حاكم والية ملتان نارص 
الدين قباجة بإنشاء مدرسة بمدينة »أج« سميت باملدرسة الفريوزية، ومدرسة أخرى 
أقيمت بزاوية الشيخ هباء الدين بن زكريا امللتاين، ومن بني تلك املدارس »املدرسة 
الكبرية« بمدينة »سيوستان« يف أرض اهلندو ذكر ابن بطوطة الرحالة املغريب أنه زار 
تلك املدرسة سنة 737هـ، وكذلك كانت هناك مدرسة بناها الشيخ نجم الدين بن 

حممد رفيع السندي )1160هـ( يف مدينة »هبكر«.
وعند ما نرى كتب التاريخ نجد مئات من املدارس التي أسست يف ربوع اهلند يف 
التابعة فقد جاء ذكر ثالث مدارس معروفة يف أرض كشمري، إحداها بناها  السنوات 



-23-

زين  السلطان  يد  عىل  ُبنيت  والثانية  )796هـ(،  الكشمريي  الدين  قطب  السلطان 
العابدين الكشمريي ببالده، والثالثة أنشأها مرزا برهان الدين امللقب بفاضل خان يف 

مدينة »رسينكر« وذلك يف عهد اورنك زيب عاملكري بن شاهجهان الدهلوي.
وجاء ذكر 6 مدارس ببالد بنجاب يف كتاب »اهلند يف العهد اإلسالمي« للشيخ عبد 
احلي بن فخر الدين الرائي بريلوي، وكذلك ذكر املؤلف يف كتابه املذكور 23 مدرسة يف 
مدينة دهلي و9 مدارس يف بلدة آكره ونواحيها و10 مدارس يف بالد مالده وخانديس 
واملدارس  ونواحيها،  أوده  منطقة  يف  مدرسة  و14  كجرات  بالد  يف  مدرسة  و11 
اهلند يف  )انظر:  املشهورة يف منطقة روهيل كهند 7 مدارس، وببالد دكن 12 مدرسة 

العهد اإلسالمي ص/356-274(.
هذا ومن املعلوم أن املسلمني حكموا هذه البالد طوال سبعة قرون قبل أن يتسلط 
بدأ  عليها  الربيطاين  االستعامر  استيالء  وبعد  الغاشم،  اإلنجليزي  االستعامر  عليها 
علامء اهلند ومشائخها حركة حترير اهلند وقادوها حتى أسفرت عن جالء االستعامر 
الربيطاين من ربوع اهلند، ومل يضنوا بتقديم النفس والنفيس، واليمكن لنا أن نتصور 
من  فكم  البالد،  حترير  سبيل  يف  جسيمة  تضحيات  من  العلامء  هؤالء  قدم  ما  اآلن 
عليهم  وحكم  الزنزانات  يف  القضبان  ووراء  واملعتقالت  السجون  يف  وضعوه  عامل 
أنواعها، وديسوا بحوافر اخليل  الويالت بجميع  باإلعدام والشنق، وصبت عليهم 

واألفيال وُنُفوا من الوطن العزيز.
كان هدفهم  املسلمني  من  احلكم  مقاليد  نزع  اهلند ونجحوا يف  اإلنجليز  وملا دخل 
جادة  حماولة  فحاولوا  وأعراضهم  وعقيدهتم  دينهم  أمور  يف  والسيام  املسلمني  األول 
عن  صلتهم  وقطع  وتغريبهم  لتنصريهم  العديدة  الوسائل  ووفروا  أذلة  أعزهتم  جلعل 
التنصريية  بالبعثات  اهلند  أرجاء  وزرعوا  اإلسالمية  حضارهتم  وعن  الديني  تراثهم 
ونرشوا يف أنحاء البالد القساوسة ورجال اإلرساليات التنصريية الذين يملكون احلول 

والطول واجلنود وعندهم سلطة وقوة وحكومات وبالد حتى التغرب عنها الشمس.
لقد فكر علامء ذلك العرص ومشائخهم يف احلفاظ عىل الكيان اإلسالمي يف اهلند وبقائهم 
عىل الدين احلنيف واستمرار صلتهم برتاثهم األصيل وصيانة العقيدة الصافية ونرش علوم 

الكتاب والسنة ومكافحة العقائد الباطلة والديانات الضالة واحلركات اهلدامة.
وقام اإلمام حممد قاسم النانوتوي بتأسيس مدرسة دينية عربية يف أرض »ديوبند« 
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عرفت فيام بعد باجلامعة اإلسالمية دار العلوم بديوبند وأعلن إنشاء هذه املدرسة يوم 
اخلميس يف اخلامس عرش يف شهر حمرم احلرام عام 1283ه املوافق 30 من شهر مايو عام 
1866 ميالدي، أعطت هذه املدرسة خدمات جليلة يف ميادين شتى من تزويد الطالب 
باملعلومات الدقيقة الدينية واإلسالمية والثقافة العربية وقامت برتبيتهم تربية إسالمية 
وقد شهد التاريخ أن هذه املدرسة نجحت يف ختريج األفواج الدينية الذين كانوا أوفياء 
والسياسية  واإلصالحية  والدعوية  الدينية  امليادين  شتى  يف  املسلم  الشعب  بحاجات 
– والصحفية والقيادية والفكرية،  – العربية واألردية  والثقافية واالقتصادية واألدبية 
وعىل غرار هذه املدرسة أنشئت مدارس عربية يف أرجاء البالد رشقها وغرهبا وشامهلا 
وجنوهبا، ومن أشهر تلك املدارس مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور ودار العلوم ندوة 
بنجن  بمئونات  العلوم  دار  ومدرسة  بمرادآباد  شاهي  ومدرسة  لكناؤ  بمدينة  العلامء 
ومدرسة مفتاح العلوم بنفس املدينة ومدرسة اإلصالح بأعظم غره واجلامعة السلفية 

ببنارس وما إىل ذلك من عرشات اآلالف من املدارس الصغرية والكبرية.
والتزال مبادرة إنشاء املدارس قائمة يف طول البالد وعرضها ألن املدارس األولية 
نجحت يف حتقيق أهدافها السامية األساسية من مكافحة االستعامر وختليص البالد من 
خمالب اإلنجليز واحلفاظ عىل الكيان اإلسالمي وصيانة العقيدة. كذلك نجحوا كل 
النجاح يف رشح علوم الكتاب والسنة والعقيدة الصافية النقية فأدخلوا يف مناهجها 
الدراسية من كل العلوم الدينية والفنون العربية من التفسري واحلديث وأصوله والفقه 
العربية من الرصف  اللغة  العريب واملعاين والبيان والبديع وقواعد  وأصوله واألدب 

والنحو وما إىل ذلك.
بأعامل  والقائمني  واملحدثني  املفرسين  من  ومئات  مئات  املدارس  هذه  يف  وخترج 
الدعوة والتبليغ والفقهاء األجالء واألدباء يف العربية والشعراء واللغويني والصحفيني 

والسياسيني وغري ذلك.

مصنفات أهل اهلند يف العلوم اإلسالمية باللغة العربية:
إن علامء اهلند قد تركوا تراثًا عظياًم وثروة هائلة يف مجيع العلوم اإلسالمية فوضعوا 
استقصاء مجيع  العجالة  يسعنا يف هذه  ما بني صغري وكبري، وال  كتبًا يف كل علم وفن 

مصنفاهتم بل نحاول بقدر املستطاع أن نلقي عليها نظرة خاطفة.
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بعض التصانيف يف التفسري وأصوله:
1- تبصري الرمحن وتيسري املنان )4 جملدات كبار( للشيخ عالء الدين عيل بن أمحد 

الشافعي املهائمي )م 835ه(.
2- تفسري القرآن للشيخ نعمة اهلل بن عطاء اهلل النارنويل

3- تعريب البحر املواج للشيخ منور بن عبد املجيد الالهوري
4- خمترص املدارك للشيخ طاهر بن يوسف السندي ثم الربهانفوري

5- أنوار األرسار للشيخ عيسى بن قاسم السندي ثم الربهانفوري
6- سواطع اإلهلام للشيخ أيب الفيض بن املبارك الناغوري

7- التفسريات األمحدية للشيخ أمحد بن أيب سعيد األميتهوي )تفسري آليات األحكام 
فقط(

8- تفسري القرآن برواية أهل البيت للشيخ حممد بن جعفر احلسيني الغجرايت
9- ثواقب التنزيل للشيخ عيل أصغر بن عبد الصمد القنوجي

10- التفسري املظهري للقايض ثناء اهلل الباين بتي
11- تفسري القرآن للشيخ أهل اهلل بن عبد الرحيم العمري الدهلوي

12- حمكم التنزيل للشيخ حممد حكم بن حممد بن علم اهلل احلسني الرائي بريلوي
13- تفسري القرآن للشيخ حممد هاشم التتوي السندي

14- فتح البيان يف مقاصد القرآن للشيخ صديق حسن خان القنوجي
15- تفسري القرآن للشيخ ثناء اهلل األمرترسي

هذا وقد قام بتفسري بعض أجزاء القرآن أو بعض سوره كثري من العلامء ولكننا مل 
نذكر هذه املؤلفات هنا خشية اإلطالة.

عىل  حاشية   15 فهناك  بقليل،  ليست  أيضا  فهي  التفسريية  الكتب  عىل  احلوايش  أما 
فخر  بن  احلي  عبد  الشيخ  اهلند«  »الثقافة اإلسالمية يف  ذكر مؤلف  البيضاوي كام  تفسري 

الدين احلسني رمحه اهلل.

الكتب املؤلفة يف علوم القرآن:
إىل  نقله  الدهلوي،  اهلل  للشيخ ويل  بالفارسية  التفسري،  الكبري يف أصول  الفوز   -1

العربية الشيخ منري الدين الدمشقي.



-26-

2- فتح اخلبري بام البد من حفظه من التفسري .
3- تاويل األحاديث.

4- نثر املرجان يف اسم نظم القرآن للشيخ حممد غوث املدرايس
5- لباب التنزيل للشيخ رياست عيل خان الشهجهان

6- اإلفادات العزيزية والتحقيقات النفيسة للشيخ عبد العزيز بن ويل اهلل الدهلوي
7- العون الكبري عىل الفوز الكبري للشيخ سعيد أمحد البالنفوري

8- الفيض الكبري يف رشح الفوز الكبري للشيخ أيب سفيان املفتاحي املئوي

مصنفاهتم يف احلديث وعلومه:
رشوح املوطأ: 

1- املصفى يف رشح املوطأ للشيخ أيب يوسف يعقوب البناين الالهوري
2- املحىل رشح املوطأ للشيخ سالم اهلل بن شيخ اإلسالم البخاري الدهلوي

3- املسوى يف رشح املوطأ للشيخ ويل اهلل الدهلوي
غوث  حممد  بن  اهلل  صبغة  املفتي  للشيخ  مالك  لإلمام  املوطأ  إىل  السالك  هداية   -4

الشافعي املدرايس 
5- أوجز املسالك إىل رشح املوطأ لإلمام مالك للشيخ حممد زكريا الكاندهلوي

6- التعليق املمجد عىل املوطأ لإلمام حممد للشيخ أيب احلسنات عبد احلي الفرنغي حميل

رشوح صحيح البخاري:
1- رشح البخاري للشيخ اإلمام حسن بن حممد بن احليدر الصغاين الالهوري

2- فيض الباري رشح البخاري للسيد عبد األول بن عيل بن العالء احلسيني
3- رشح البخاري للشيخ طاهر بن يوسف السندي الربهانفوري

4- اخلري اجلاري يف رشح البخاري للشيخ أيب يوسف يعقوب البناين الالهوري
5- فيض الباري يف رشح البخاري للشيخ حممد أعظم بن سيف الدين الرسهندي

6- نور القاري للشيخ نور الدين بن حممد صالح األمحد آبادي
7- عون الباري يف حل أدلة البخاري للشيخ صديق حسن خان القنوجي

8- الفيض الطاري رشح صحيح البخاري للشيخ جعفر بن حممد احلسني البخاري الغجرايت
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9- إعانة القاري رشح ثالثيات البخاري للشيخ حييى بن أمني العبايس اإلله آبادي
10- حاشية عىل صحيح البخاري للشيخ أمحد عيل السهارنفوري

11- المع الدراري )اإلفادات الدرسية( للشيخ األجل رشيد أمحد الغنغوهي
12- فيض الباري )اإلفادات الدرسية( للعالمة أنور شاه الكشمريي 

رشوح صحيح مسلم:
1- املعلم رشح صحيح مسلم للشيخ أيب يوسف يعقوب البناين الالهوري

الفرخ  احلسيني  أمحد عيل  بن  اهلل  املفتي ويل  للشيخ  الثجاج رشح صحيح مسلم  املطر   -2
آبادي

3- احلوايش عىل صحيح مسلم للشيخ أيب احلسن نور الدين حممد بن عبد اهلادي 
السندي احلنفي

4- الرساج الوهاج )رشح صحيح مسلم( للشيخ صديق حسن خان القنوجي 
5- فتح امللهم يف رشح صحيح مسلم للشيخ العالمة شبري أمحد العثامين

6- تكملة فتح امللهم للشيخ حممد تقي العثامين

رشوح جامع الرتمذي:
1- رشح جامع الرتمذي للشيخ طيب بن أيب الطيب السندي

2- حاشية عىل جامع الرتمذي للشيخ أيب احلسن حممد بن عبد اهلادي السندي
3- الكوكب الدري )إفادات الدروس( للشيخ األجل رشيد أمحد الغنغوهي

4- حتفة األحوذي للشيخ عبد الرمحن املباركفوري
5- العرف الشذي )إفادات الدروس( للشيخ أنور شاه الكشمريي

6- معارف السنن رشح جامع الرتمذي للشيخ حممد يوسف البنوري
7- درر الفضائل رشح شامئل الرتمذي للشيخ عليم الدين بن فصيح الدين القنوجي

8- رشوح عىل سنن أيب داود:
9- فتح الودود يف رشح سنن أيب داود للشيخ أيب احلسن بن عبد اهلادي السندي

10- بذل املجهود للشيخ خليل أمحد السهارنفوري
11- غاية املقصود يف رشح سنن أيب داود للشيخ شمس احلق العظيم آبادي
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12- عون املعبود )ملخص لغاية املقصود( للشيخ شمس احلق العظيم آبادي
13- التعليق املحمود حاشية عىل سنن أيب داود للشيخ فخر احلسن الغنغوهي 

14- أنوار املحمود )اإلفادات الدرسية( للشيخ أنور شاه الكشمريي

رشوح عىل سنن ابن ماجه:
1- رشح عىل سنن ابن ماجه للشيخ أيب احلسن حممد عبد اهلادي السندي

2- إنجاح احلاجة للشيخ عبد الغني بن أيب سعيد العمري الدهلوي
3- مفتاح احلاجة للشيخ حممد بن عبد اهلل العلوي

4- حاشية عىل سنن ابن ماجه للشيخ فخر احلسن الغنغوهي
5- أماين األحبار يف رشح معاين اآلثار للطحاوي للشيخ حممد يوسف الكاندهلوي

6- زبدة رشح معاين اآلثار للشيخ سعيد أمحد البالنفوري
7- تقريب رشح معاين اآلثار للشيخ حممد نعمت اهلل األعظمي 

رشوح مشكاة املصابيح:
الدين  سيف  بن  احلق  عبد  للشيخ  املصابيح  مشكاة  رشح  يف  التنقيح  ملعات   -1

البخاري الدهلوي
2- نجوم املشكاة رشح مشكاة املصابيح للشيخ حممد صديق

3- التعليق الصبيح للشيخ حممد إدريس الكاندهلوي

بعض مصنفاهتم يف أصول احلديث:
1- رشح عىل رشح نخبة الفكر لوجيه الدين العلوي الغوجرايت

2- إمعان النظر يف توضيح نخبة الفكر ملحمد أكرم بن عبد الرمحن السندي
3- رشح عىل رشح نخبة الفكر لعبد النبي بن عبد اهلل الشطاوي الغوجرايت

4- عمدة األصول يف أحاديث الرسول للشاه ويل اهلل الدهلوي
5- مقدمة الشيخ عبد احلق بن سيف الدين الدهلوي

6- بلغة الغريب يف مصطلح آثار احلبيب للسيد مرتىض بن حممد بلغرامي الزبيدي
7- رشح عىل رشح نخبة الفكر: للمفتي عبد اهلل بن صابر التونكي
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8- ظفر األماين رشح خمترص اجلرجاين: للعالمة عبد احلي الفرنغي حميل
9- الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل: للعالمة عبد احلي الفرنغي حميل

10- جواهر األصول يف علم حديث الرسول: للقايض أطهر املباركفوري

بعض مصنفاهتم يف أسامء الرجال واألسانيد:
1- املغني يف أسامء الرجال للشيخ حممد طاهر البتني

2- اإلكامل يف أسامء الرجال للشيخ عبد احلق بن سيف الدين الدهلوي
3- اإلرشاد يف مهامت اإلسناد للشيخ شاه ويل اهلل الدهلوي

4- أكمل الوسائل لرجال الشامئل للشيخ عبد الوهاب حممد غوث الشافعي املدرايس
5- كشف األحوال عن نقد الرجال للشيخ عبد الوهاب حممد غوث الشافعي املدرايس
6- بدر الغررة يف أسامء القراء العرشة للشيخ عبد الوهاب حممد غوث الشافعي املدرايس

7- مطلوب الطالبني يف أسامء رجال األربعني للشيخ عيل كبري اإلله آبادي
8- كتاب بسيط يف رجال صحيح مسلم للشيخ عبد اهلل عبد القادر املدرايس

9- اليانع اجلني يف أسانيد الشيخ عبد الغني للشيخ حمسن الرتهتي
10- مقدمة حتفة األحوذي للشيخ عبد الرمحن املباركفوري
11- مقدمة التعليق املمجد للعالمة عبد احلي الفرنغي حميل
12- فهرس األسامء املبهمة للشيخ أمحد صبغة اهلل املدرايس

النوري  احلسن  أيب  للشيخ  األولياء  وسالسل  احلديث  أسانيد  يف  والبهاء  النور   -13
املارهروي

14- مدارج اإلسناد للقايض ارتضا عيل خان الكوبا مئوي
15- التعقيب حاشية تقريب التهذيب للشيخ أمري عيل اللكنوي

16- األسانيد للشيخ عبد احلي احلسني الرائي بريلوي
17- احلاوي إىل رجال الطحاوي أليب املآثر حبيب الرمحن األعظمي

18- حتقيق وتعليق عىل املغني يف أسامء الرجال للبتني للشيخ زين العابدين األعظمي

مصنفاهتم يف غريب احلديث:
1- جممع بحار األنوار للشيخ حممد طاهر عيل البتني
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2- أليم الزغرب يف لغات احلديث للشيخ عبد اهلل الصديقي اإلله آبادي
3- فهرس اللغات واجلمل للصحيحني للشيخ حسني عطاء اهلل بن صبغة اهلل املدرايس. 

مصنفاهتم يف املوضوعات:
1- رسالتان للشيخ حسن بن حممد بن احليدر الصغاين الالهوري

2- تذكرة املوضوعات للشيخ حممد طاهر البتني
3- تذكرة األصفياء للشيخ عبد احلق النيوتني

4- متيز الطيب من اخلبيث مما يدور عىل ألسنة الناس من احلديث للشيخ عبد احلق 
فضل اهلل النيوتني

5- اآلثار املرفوعة يف األحاديث املوضوعة للعالمة عبد احلي الفرنغي حميل
6- اهلدية الشاهجهانية للشيخ شمس الدين بن القايض بشري الدين القنوجي

مصنفاهتم يف التخريج:
1- ختريج السبعني للشيخ فتح حممد عيسى السندي الربهانفوري

2- ختريج أحاديث البيضاوي للشيخ عبد اهلل بن صبغة اهلل املدرايس
3- تشييد املباين يف ختريج أحاديث املكتوبات اإلمام الرباين للشيخ حممد سعيد بن 

صبغة اهلل املدرايس احليدر آبادي
4- ختريج أحاديث األطراف للشيخ حممد سعيد بن صبغة اهلل املدرايس احليدر آبادي

5- إرشاق األبصار ختريج أحاديث نور األنوار للشيخ وحيد الزمان اللكنوي
6- ختريج رشح العقائد للشيخ وحيد الزمان اللكنوي

التحقيق والتعليق عىل كتب احلديث:
1- حتقيق وتعليق عىل مسند احلميدي للشيخ املحدث حبيب الرمحن األعظمي

2- حتقيق وتعليق عىل كتاب الزهد والرقائق لعبد اهلل بن املبارك للشيخ املحدث حبيب 
الرمحن األعظمي

حبيب  املحدث  للشيخ  منصور  بن  لسعيد  السنن  كتاب  عىل  وتعليق  حتقيق   -3
الرمحن األعظمي.
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4- حتقيق وتعليق عىل املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية البن حجر العسقالين 
للشيخ املحدث حبيب الرمحن األعظمي.

5- حتقيق وتعليق عىل مصنف ابن أيب شيبة للشيخ املحدث حبيب الرمحن األعظمي
6- حتقيق وتعليق عىل مصنف عبد الرزاق الصنعاين للشيخ املحدث حبيب الرمحن 

األعظمي
7- حتقيق وتعليق عىل كشف األستار عن زوائد مسند البزار للشيخ املحدث حبيب 

الرمحن األعظمي
8- حتقيق وتعليق عىل جممع البحار للشيخ حممد طاهر البتني للشيخ املحدث حبيب 

الرمحن األعظمي
9- حتقيق وتعليق عىل »التذييل العجيب عىل هناية الغريب« للعالمة جالل الدين 

السيوطي للشيخ املحدث حبيب الرمحن األعظمي )غري مطبوع(
الرمحن  للشيخ املحدث حبيب  10- حتقيق وتعليق عىل مسند اسحاق بن راهويه 

األعظمي )مل يطبع بعد(
11- حتقيق وتعليق عىل مسند اإلمام أيب حممد حارث بن أيب أسامة للشيخ املحدث 

حبيب الرمحن األعظمي )مل يطبع بعد(
للشيخ  العسقالين  حجر  البن  األلقاب  يف  األلباب  نزهة  عىل  وتعليق  حتقيق   -12

املحدث حبيب الرمحن األعظمي )مل يطبع بعد(
13- حتقيق وتعليق عىل كتاب العلل البن املديني للدكتور حممد مصطفى األعظمي 

املئوي مولدًا والسعودي جنسية.
مصطفى  حممد  للدكتور  مسلم  لإلمام  التمييز  كتاب  عىل  وتعليق  حتقيق   -14

األعظمي املئوي.
15- حتقيق وتعليق عىل كتاب التمييز لإلمام مسلم للدكتور حممد مصطفى األعظمي
الزبري للدكتور حممد مصطفى  16- حتقيق وتعليق عىل مغازي رسول اهلل لعروة بن 

األعظمي
17- حتقيق وتعليق عىل املوطأ لإلمام مالك للدكتور حممد مصطفى األعظمي
18- حتقيق وتعليق عىل صحيح ابن خزيمة للدكتور حممد مصطفى األعظمي

19- حتقيق وتعليق عىل سنن ابن ماجه للدكتور حممد مصطفى األعظمي
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وللدكتور األعظمي أعامل أخرى تتعلق بالسنة النبوية مثاًل:
1- دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه

2- منهج النقد عن املحدثني، نشأته وتارخيه
. 3- كتاب النبي 

4- املحدثون من الياممة.

أعامل حول السنة النبوية للدكتور تقي الدين الندوي املظاهري:
1- اإلمام مالك ومكانة كتابه املوطأ

2- علم رجال احلديث 
3- أعالم املحدثني باهلند

4- اإلمام البخاري إمام احلفاظ واملحدثني
5- اإلمام أبو داود احلافظ الفقيه

6- أعالم أئمة احلديث
أمحد  خليل  للمحدث  داود  أيب  حل  يف  املجهود  بذل  هوامش  وحتقيق  مراجعة   -7

السهارنفوري
احلي  عبد  للعالمة  حممد  اإلمام  موطأ  عىل  املمجد  التعليق  عىل  وتعليق  حتقيق   -8

الفرنغي حميل.

مصنفات أعالم الفقه والفتوى من اهلند يف الفقه وأصوله:
الفنون  يف  نظري  هلا  اليوجد  اهلند  أهايل  من  وأصوله  الفقه  يف  كثرية  مؤلفات  هناك 

األخرى ونكتفي بذكر األهم منها:
1- التوشيح )رشح اهلداية(: رساج الدين عمر

2- رشح اهلداية )مل يكمل(: محيد الدين املعروف بعبد اهلل اهلندي الدهلوي
3- رشح اهلداية: اله داد اجلونفوري )تلميذ عبد اهلل تلبيني(

4- حاشية عىل اهلداية: حسن عمر الغياث فوري
5- حاشية عىل اهلداية: وجيه الدين العلوي الغجرايت

6- حاشية عىل أصول البزدوي: وجيه الدين العلوي الغجرايت
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7- ملتقط الدقائق: أبو املعارف حممد عنايت اهلل القدري الالهوري
8- حاشية كنز الدقائق: الشيخ أحسن النانوتوي

9- حاشية عىل كنز الدقائق: شيخ األدب حممد إعزاز عيل األمروهوي
10- الفتاوى اهلندية: مجاعة من العلامء كان رئيسهــم: الشيخ نظـــام الدين 

الربهانفوري.
11- الفتاوى التاتارخانية: الشيخ عامل عالء االندربتي

الدين  شهاب  القايض  بالعربية:   املعامالت(  )قسم  شاهيه  إبراهيم  فتاوى   -12
امللقب بـ نظام الدين الكيالين )م 875هـ(

13- السعاية يف حل ما يف رشح الوقاية: العالمة عبد احلي الفرنجي حميل
14- حاشية عىل رشح الوقاية: العالمة عبد احلي الفرنجي حميل

الفرنجي  احلي  عبد  العالمة  الرعاية:  عمدة  باسم  الوقاية  رشح  عىل  حاشية   -15
حميل.

16- النافع الكبري ملن يطالع اجلامع الصغري: العالمة عبد احلي الفرنجي حميل
17- تكملة عمدة الرعاية: الشيخ عبد احلميد بن عبد الرحيم اللكنوي

18- مسلم الثبوت: القايض حمب اهلل البهاري
19- فواتح الرمحوت: بحر العلوم عبد العيل الفرنغي حميل

20- نور األنوار: الشيخ مال جيون
21- فصل اخلطاب يف مسألة أم الكتاب: العالمة أنور شاه الكشمريي
22- نيل الفرقدين يف مسألة رفع اليدين: العالمة أنور شاه الكشمريي

23- كشف السرت عن صالة الوتر: العالمة أنور شاه الكشمريي

بعض مصنفاهتم يف االجتهاد والتقليد وأرسار الرشيعة:
1- عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد: اإلمام ويل اهلل الدهلوي

2- اإلنصاف يف بيان سبب االختالف: اإلمام ويل اهلل الدهلوي
3- اخلري الكثري: اإلمام ويل اهلل الدهلوي

4- التفهيامت اإلهلية: اإلمام ويل اهلل الدهلوي
5- فيوض احلرمني: اإلمام ويل اهلل الدهلوي
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مصنفاهتم يف الفرائض:
1- تعليقات عىل الرشيفية: الشيخ شاهي بيغ

2- رسالة منظومة يف علم الفرائض: عبد األول بن عيل احلسني
3- تعليقات عىل الرشيفية : عبد احلي الفرنغي حميل

مصنفاهتم يف تعاريف العلوم والفنون:
1- كشاف اصطالحات الفنون: الشيخ حممد أعىل التهانوي

2- أبجد العلوم: السيد صديق حسن خان القنوجي 
عبد  بن  النبي  عبد  القايض  والفنون:  العلوم  اصطالحات  يف  العلامء  دستور   -3

الرسول األمحد نغري
4- التعريفات الفقهية: املفتي حممد عميم اإلحسان املجددي

مصنفاهتم يف الردود:
1- إظهار احلق: الشيخ رمحة اهلل الكريانوي

2- إبكار املنن يف تنقيد آثار السنن: الشيخ حممد عبد الرمحن املباركفوري
3- أفكار امللحدين يف رضوريات الدين: العالمة حممد أنور شاه الكشمريي

4- الترصيح فيام تواتر يف نزول املسيح: العالمة حممد أنور شاه الكشمريي
5- حتية اإلسالم يف حياة عيسى عليه السالم: العالمة حممد أنور شاه الكشمريي

6- األلباين شذوذه وأخطاؤه: الشيخ حبيب الرمحن األعظمي
العربية  إىل  )نقله  األعظمي  الرمحن  حبيب  الشيخ  )باألردية(:  احلديث  نرصة   -7

الدكتور مسعود أمحد األعظمي(

مصنفاهتم يف الرتاجم والسري والتاريخ:
1- إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء: الشاه ويل اهلل الدهلوي

2- سبحة املرجان يف آثار هندوستان: السيد غالم عيل آزاد بلغرامي
3- الفوائد البهية يف تراجم احلنفية: العالمة عبد احلي الفرنغي حميل

4- طرب األماثل برتاجم األفاضل: العالمة عبد احلي الفرنغي حميل
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5- حرسة العامل بوفاة مرجع العامل: العالمة عبد احلي الفرنغي حميل
6- التاج املكلل: السيد صديق حسن خان القنوجي

7- إحتاف النبالء املتقني: السيد صديق حسن خان القنوجي
8- نزهة اخلواطر: السيد عبد احلي بن فخر الدين احلسني

9- الثقافة اإلسالمية يف اهلند: السيد عبد احلي بن فخر الدين احلسني
10- اهلند يف العهد اإلسالمي: السيد عبد احلي بن فخر الدين احلسني

11- معجم املؤلفني: حممود حسن خان التونكي
12- اإلمام الرسهندي، حياته وأعامله: السيد أبو احلسن عيل الندوي

13- املسلمون يف اهلند: السيد أبو احلسن عيل الندوي 
14- رجال الفكر والدعوة: السيد أبو احلسن عيل الندوي

15- مذكرات سائح يف الرشق األوسط: السيد أبو احلسن عيل الندوي
16- ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني: السيد أبو احلسن عيل الندوي

القايض  والتابعني:  الصحابة  من  فيها  ورد  ومن  اهلند  فتوح  الثمني يف  العقد   -17
أطهر املباركفوري

18- احلكومات العربية يف اهلند والسند: القايض أطهر املباركفوري
19- رجال اهلند والسند إىل القرن السابع: القايض أطهر املباركفوري

20- اهلند يف عهد العباسيني: القايض أطهر املباركفوري
21- تاريخ أسامء الثقات: القايض أطهر املباركفوري

22- حياة املحدث حممد عبد الرمحن املباركفوري: الشيخ عبد الكبري عبد القوي 
املباركفوري

اهلند:  يف  ذلك  وأثر  القرآن  تفسري  يف  ومنهجه  حياته  الفراهي،  الدين  محيد   -23
الدكتور سعيد حسن العابدي

24- جهود خملصة يف خدمة السنة املطهرة: الدكتور عبد الرمحن عبد اجلبار الفريوائي

جمموعات اخلطب املرتبة للجمع واألعياد:
1- اللطائف املستحسنة بجمع خطب السنة رتبه: العالمة عبد احلي الفرنغي حميل

2- اخلطب املأثورة من اآلثار املشهورة رتبه: الشيخ أرشف عيل التهانوي
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3- خطبات األحكام جلمعات العام  رتبه: الشيخ أرشف عيل التهانوي
احلنفي  فاروق  حممد  الشيخ  رتبه:  البهية  احلسنة  املواضع  يف  احلنفية  اخلطب   -4

العبايس
5- اخلطب اجليدة رتبه: الشيخ املقرئ حممد سلامن اجلونفوري

6- جمموعة خطب رتبه: الشيخ موالنا حممد إسامعيل
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اللغة العربية يف الهند من منظور تاريخي 
الشيخ إقبال بن حممد التنكاروي)1(

آله وأصحابه  العاملني والصلوة والسالم عىل سيد املرسلني وعىل  احلمد هلل رب 
أمجعني.

وتركيا  وبلوجستان(  وملتان  السند  )سوى  اهلند  أن  تارخييا  اجلميع  لدى  معلوم 
األوربية من تلك البالد املعدودة التي حكمها املسلمون، وهي من البالد التي كانت 
أيضا،  العربية  يتكلمون  قوم  أثر  ونفوذهم وعن  العرب وسلطتهم  بعيدة عن سيادة 
مراكز  مبارشة من  اجلغرايف االستفادة  بسبب موقعها  للهند  يتيرس  مل  ولكن مع ذلك 
لفارس  يتوفر أسباهبا كام توفرت وتيرست يف الرشق  العربية، ومل  العلوم واحلضارة 
السند  العرب قد فتحوا  الشاملية، وكان  للبالد األفريقية  الغرب  النهر، ويف  وماوراء 
األماكن  تزل هذه  اهلجري، ومل  األول  القرن  أواخر  وضموها يف حدود مملكتهم يف 
والبقاع حتت رعايتهم وأثرهم ونفوذهم مدة مديدة، حتى إن اخلليفة العبايس املعتمد 
)256-279ه( منح حكومة هذا اإلقليم يعقوب بن ليث مؤسس األرسة الصفارية، 
لنا عن جهودهم  اإلقليم، ولكن العلم  للعرب يف هذا  وفاته دولتان  بعد  قامت  ثم 

العلمية، إذ مل حيفظ التاريخ شيئا عن مآثرهم العلمية الدينية.
لألدبيات  القومي  التأثري  وكان  اهلند،  يف  قليلني  املسلمون  زال  ما  الفرتة  تلك  يف 
ا مؤثًرا، ولذلك فإن مجيع اآلداب العربية التي أنتجت يف اهلند كانت  غري العربية قويًّ
قليلة بالنسبة إىل األدب الفاريس، ولكن املسلمني اهلنود كانوا اليستطيعون أن يرصفوا 
أنظارهم عن اللغة العربية مع هذه املشاكل السياسية واجلغرافية؛ ألن كتبهم الدينية 
املباركة وهي مفتاح خزائن  اللغة  املباركة واملتون املعتربة املختارة كلها هبذه  املقدسة 

العلوم اإلسالمية القيمة.
ونرشها  اهلند  يف  العربية  اللغة  نشأة  عىل  الضوء  أسلط  أن  اآلتية  السطور  يف  أريد 
وإشاعتها واألدوار املختلفة واملصنفات واملؤلفات فيها، ودور املدارس اإلسالمية يف 

نرش هذه اللغة املباركة ليمكن االطالع عىل إسهام اهلند يف خدمة اللغة العربية.

1- مدير اجلامعة اإلسالمية العربية ماتيل واال، شارع املصىل بروص، غجرات.
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بدء التصنيف والتـأليف بالعربية:
بدأ التصنيف والتـأليف باللغة العربية يف اهلند حينام كانت العلوم العربية مضمحلة 
ضئيلة يف تلك البلدان والدول التي قامت بأعامل عبقرية يف األزمنة القديمة والقرون 
العربية  الرقي يف مجيع شعب اآلداب  للعلم واألدب وبلغ  قيمة  مآثر  املاضية وقدمت 
مثل هذا  ففي  عليها،  املزيد  ازدهارًا اليمكن  وازدهر مجيع صبغها  أوجها  إىل  املتعددة 
الوضع اليتوقع من اهلند االشرتاك اإلنتاجي واملسامهة اإلبداعية يف األدبيات العربية، 

ومع ذلك كله فإن مسامهة اهلند هلا أمهية بالغة كبرية.
والكتب  القديم  الزمن  اهلند يف  التي صنفت يف  الكتب  بني  فرق  أي  هناك  ليس  و 
الرئيس األصيل  املاملك األخرى، وسببه  املعارصون يف  العلامء والكتاب  التي صنفها 
أنحاء  أكثر  به يف  كام عمل  تردد،  أي  بدون  به  اهلند وعمل  الذي جرى يف  التقليد  هو 
مآثر  وقدموا  عبقرية  جليلة  بأعامل  قاموا  املسلمني  أن  واحلقيقة  هذا  اإلسالمي،  العامل 
قيمة يف كل ناحية من نواحي احلياة اإلنسانية مامل يصابوا بداء هذا التقليد يف سبيل الرقي 
العلمي ومامل يواجهوا هذا العائق القوي اخلطري ومامل يبتلوا هبذا املانع احلاجز الكبري، 
ولكن ملا أصيبوا هبذا الداء الدوي وأخذوا يقلدون توقف الرقي واالزدهار، أما التقدم 
واالزدهار يف األدب العريب والثقافة العربية الذي ترقنّى إليه املسلمون وحصلوا عليه 
فكان قبل هجوم املغول؛ ألن هذه املهامجة قد أبادت خالفة بغداد وقضت عليها قضاء 
باتًا، نتيجة لذلك توقف امليل للتقدم واالزدهار وبردت النزعة للرقي، الذي كانت ميزة 
خاصة لألدب العريب والثقافة العربية يف الزمن القديم، ثم العهد الذي جاء بعد ذلك 
هو عهد التقليد املحض وعهد التأليف، وبدأت اجلهود العلمية هناك يف وقت مل تتورط 
فيه اهلند فحسب يف ورطة التقليد، بل العامل اإلسالمي كله تورط فيها ولكن مع ذلك 

إن الكتب التي صنفت يف ذلك الوقت هلا أمهية كبرية وميزة خاصة الُيستهان بقيمتها.
وال يزال العلامء الكتاب والباحثون يكتبون تفاسري متعددة بوجهات نظرهم املختلفة 
ولكن مأخذهم ومرجعهم واحد، وقد صنف من بني تلك التفاسري تفسريان، بأسلوب 
جديد رائع، األول منهام: »سواطع اإلهلام« الذي ليس فيه أي حرف منقوط من أوله إىل 

آخره، والثاين: »جب شغب« الذي ليس فيه إال حروف منقوطة فقط.
الرشيف ورتبوها  النبوي  كتبوا رشوح كتب احلديث  فقد  وكذلك يف فن احلديث 
وعلقوا  وافيا  رشحا  ورشحوها  رائع،  جذاب  جديد  وبأسلوب  خمتلفة  متعددة  بطرق 
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عليها تعليقات أنيقة رائعة، وقد جرى هذا العمل يف اهلند واحلمد هلل واملنة- فمن مثل 
هذه التصانيف: كنز العامل، واللمعات، والتنقيح، واملسوى وغري ذلك، وهكذا »جممع 
بحار األنوار« للعالمة حممد بن طاهر الفتني الذي هو موسوعة كبرية للحديث النبوي 
لدى  عامًا  ورواجًا  قبوال  ونال  والعجم  العرب  لدى  بالقبول  تلقى  والذي  الرشيف، 

العلامء والدارسني والباحثني، يف احلديث و»املغني يف أسامء الرجال« مقبول جدًا.
قيمة عديدة، من أمهها:  أيضا كتب  فيه  الفقه والفتاوى فقد صنفت  وأما موضوع 
»الفتاوى العاملكريية«، و»مسلم الثبوت« يف أصول الفقه للشيخ حمب اهلل البهاري كتاب 

قيم صنف يف اهلند أيضا، اليفضله واليعادله إال الكتب القديمة املعتربة املستندة.
وأما علم الكالم فنستطيع أن نقول إن حدوده واسعة ونطاقه كبري وكانت التزال فيه 
سعة للتصنيف والتأليف اإلبداعي املخرتع، ولكن مجد هذا القسم من العلم بعد مدة 
مجودًا ما أضيف إليه شئ خارج اهلند فصنف اإلمام ويل اهلل الدهلوي كتابه القيم »حجة 
اهلل البالغة« وإن مل يكن هذا الكتاب جديدًا بالكلية فأكثره كانت جديدا، اخرتعه اإلمام 
الدهلوي، واعرتف بفضله وتقديره علامء البالد األخرى جهارًا، ونال منهم اإلعجاب 

والقبول.
واملسلمون اهلنود كان هلم شغف بالغ وعالقة زائدة باملنطق حتى مل يصنف يف هذا 

الفن أي كتاب أفضل من »سلم العلوم« الذي صنفها عامل هندي حمب اهلل البهاري.
واجلدير بالذكر يف تأليفات املعاجم هو أن »العباب« و»تاج العرس« وغريمها من 
املعاجم املعتربة املقبولة أيضا من تأليفات العلامء اهلنود ونتيجة جهودهم اجلبارة املباركة.

ومنهج  أسلوب  النحو، رتب عىل  فن  الدين يف  للشيخ شهاب  »اإلرشاد«  وكتاب 
جديدين.

اإلسالم يف اهلند:
أتى  قلبها كان اليزال واسعًا وصدرها رحيبًا لكل من  بأن  واهلند هلا فضل ومزية 
إليها من خارجها وسكن فيها وتوطنها، وقد سافرت القبائل اآلرية من صحراء الغويب 
األصيل  وطنها  من  خرجت  »السمريي«  املشهورة  القبيلة  وهكذا  اهلند  إىل  قرون  قبل 
»بالدراور« وسموا  اهلند، ودعي هؤالء  القبيلتان  هاتان  اهلند، وتوطنت  إىل  »العراق« 
هبذا االسم، وهؤالء هم الذين تركوا أوالً آثار احلضارة العراقية عىل أرض اهلند، ويف 
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للعرب ذهاب وإياب  العرب واهلند، ولذلك كان  التجارية بني  العالقة  جانب كانت 
أمته  أيضا  النبي   وأمر  وصورهم،  بأشكاهلم  اهلنود  يعرفون  وهم  اهلند،  أرض  إىل 
بتبليغ اإلسالم للهند، وهكذا بدأت روح الدعوة إىل الدين يف اهلنود بتأثري التعليامت 
ذكر  فقد  والتبليغ،  الدعوة  يف  ومساعيهم  جهودهم  التاريخ  لنا  حفظ  فقد  اإلسالمية، 
اإلمام احلافظ ابن حجر قصة »رسبا« ملك قنوج وإسالمه يف كتابه القيم »اإلصابة«، 
ذكر  وهكذا  اهلند،  يف  الصحابة  من  مخسة  إتيان  قصة  اجلوامع«  »مجع  عن  نقل  وهكذا 
السامري« ملك جنوب اهلند  يف كتاب »حتفة املجاهدين« قصة قبول اإلسالم للملك 

)راجع: تاثري العربية عىل اللغة األردية وآداهبا: ص/ 26-27(.
بدأت  قد  العلمية  اجلهود  إن  نقول:  أن  نستطيع  التارخيية  احلقائق  هذه  إىل  ونظرًا 
قد  الناس  من  كثريًا  وإن  أمجعني،  عليهم  اهلل  رضوان  املبارك  امليمون  الصحابة  بقدوم 
أسلموا بإسالم امللوك والسالطني، وألن الصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا أصحاب 
لسان عريب، والعالقات التجارية بينهم وبني اهلند أيضا كانت قديمة يمكن القول إن 
اهلنود كانوا يتكلمون باللغة العربية، وكانت اجلهود العلمية واالستفادة أيضا موجودة 

يف ذلك الوقت، وإن كانت قليلة.
مدركني،  وسبعة  صحابيًا  عرش  سبعة  أسامء  الوحيد  عبد  حممد  الدكتور  ذكر  وقد 
عىل  العربية  )تاثري  املبارك  امليمون  بقدومهم  اهلند  أرض  رشفوا  تابعيا  وعرشين  وستة 
اللغة األردية وآداهبا: 29-30( ومن املمكن أن الناس قد ألفوا اللغة العربية واستأنسوا 
هبا إىل حد كبري بعد قدوم هؤالء الرجال العظام وهذه الشخصيات اجلليلة العظيمة، 
ومن املمكن أيضا أن يكون قد نزل هناك أحد من العرب وسكن يف هذه الديار اهلندية 

وجرت بتأثريه اجلهود العلمية وبدأت به احلركات العلمية.
اهلند بعد جميء  العربية وآداهبا، وتعليمها وتعلمها جارية يف  اللغة  والتزال دراسة 
أبدية  قديمة  صلة  العربية  واللغة  اإلسالم  وصلة  فيها،  املسلمني  واستيطان  اإلسالم 
التزول والتنقطع يف أي عهد من العهود، ويف أي بلد من البالد، ونزول القرآن بالعربية 
قد حكم بخلودها وبقائها ودوامها وحيويتها وعامليتها حكام باتا، »ال يأتيه الباطل من 

بني يديه والمن خلفه«.
إننّ املسلمني مل يشعروا بأمهية اللغة العربية فحسب بل قدروها حق قدرها ومتسكوا 
هبا واحتضنوها يف كل زمان ومكان، وقاموا يف خدمة اللغة العربية ونرشها وإشاعتها 
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وتوسيعها وترقيتها بدور عظيم مثايل هام، بل أدوا مسؤولية القيادة والسيادة واإلمامة 
واهلداية يف بعض األحيان قاموا باالجتهاد واالخرتاع والتفنن واالبتكار، وبحثوا طرقا 
جديدة وفتحوا آفاقًا جديدًة وأبوابا واسعة للعلم واألدب منحرفني عن اجلادة القديمة 

)تاثري العربية عىل اللغة األردية وآداهبا: ص 40(.

تاريخ تأسيس املدارس وتعليم اللغة العربية:
بالد  من  كثريا  وفتح  ملتان  عىل  وتسلط  كلها،  السند  القاسم  بن  حممد  سخر  وملا 
راجستهان وغجرات وكاهتياوار وقبض عليها بني املساجد يف األماكن املفتوحة وأسس 

املدارس يف البالد املقبوضة، وعني أساتذة ومعلمني لتعليم القرآن والسنة.
الثقفي كان معه مقرىء شهري وحمدث كبري  القاسم  وبمناسبة هجوم حممد بن 
الشيخ جنيد بن عمرو العدواين املكي، الذي هو من قراء مكة املعروفني املجيدين، 
الرواية،  كثري  ثقة  وكان  احلديث،  علم  يف  رفيعة  ومرتبة  مرموقة  مكانة  له  وكانت 
وقد  قيس،  بن  محيد  عن  روى  عنهم،  اهلل  ريض  العوام  بن  الزبري  آلل  موىل  وكان 
أخذ عنه حممد بن عبد اهلل بن قاسم احلديث ودرس عليه وتعلم التجويد من جماهد 
رمحه اهلل، وقد نقل أن ليس هنا يف مكة املكرمة قارئ وجمود أكرب من املقرئ جنيد 
القارة  الذي جاؤوا إىل شبه  التابعني  أتباع  بن عمرو وعبد اهلل بن كثري، وكان من 
القاسم  السند، وملا وصل حممد بن  الثقفي وقت فتح  القاسم  اهلندية مع حممد بن 
إىل »ساوندري« نزل يف »هراور« ثم أرسل من »هراور« إىل »بروص« جيًشا جلهاد 

أعداء اإلسالم وأمر عليهم جنيد بن عمرو العدواين.
وذكر تأسيس املدارس وتعيني األساتذة لتعليم القرآن واحلديث يف ترمجة حممد بن 
القاسم الثقفي يدل عىل أنه أجرى النظام لتعليم القرآن يف غجرات الوسطى وكاهتياوار، 
وبعث املقرئ الشهري جنيد بن عمرو العدواين تلميذ جماهد إىل »بروص« أيضا يدل عىل 

أنه أعد -مع جتهيز اجليش اإلسالمي- القراء واملجودين حسب ذوقه ووجدانه.
ويف فرتة مل يقصد العرب غجرات ومل يتوجهوا إليها حوايل ثالثني أو اثنني وثالثني 
ومتكن  العباسية  اخلالفة  مكاهنا  وأخذت  األموية  اخلالفة  سقطت  132هـ  ويف  سنة، 
جعفر  أبو  فبعث  دمشق،  مكان  اخلالفة  دار  بغداد  وجعلوا  اخلالفة  من  العباسيون 
املنصور اخلليفة العبايس 140ه هشام بن عمر التغلبي عامال عىل السند، فتوجه هشام 
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»الباربت«  إىل  بحريًا  جيشا  وأرسل  الداخلية  السند  أحوال  إصالح  بعد  غجرات  إىل 
)الواقعة عىل بعد مخسة عرش كيلومرتا تقريبًا من بلدة بروص( املقام املركزي يف قيادة 
عمرو بن مجل، ثم هجم بنفسه عىل قندار – الربوص- بعد استعداد زائد وفتحها ومكث 

هناك أياما عديدة، وبنى هناك مسجدًا، وكان هذا أول مسجد يف اهلند ما عدا السند.
املهدي )158هـ( جنودًا رسمية وغري رسمية  العبايس  اخلليفة  بعث  بعد ذلك  ثم 
كثرية العدد إىل »الباربت« يف إمارة عبد امللك بن شهاب املسمعي بعد جلوسه عىل رسير 

اخلالفة بسنتني 159هـ، وفتحها 160هـ.
وكان يف هذه اجلنود أبو بكر ربيع بن الصبيح السعدي البرصي أمرًيا ورئيًسا وكان 

تابعيا، له رشف صحبة الصحابة رضوان اهلل عليه أمجعني.
واليوجد فيها من مهرة القرآن واحلديث اآلخرين سوى املحدث اجلليل ربيع بن 
يف  العظام  الرجال  هؤالء  تراجم  ألن  حتاًم  يشء  أي  نقول  أن  النستطيع  ولكن  صبيع 

تاريخ البالذري وطبقات ابن سعد وفتوح البلدان وغريها من الكتب قليلة خمترصة.
ولقد تأسف العالمة السيد سليامن الندوي رمحه اهلل أسفًا شديدًا، وبكى بلسان 
تاريخ  البالغ يف هذه األلفاظ: قد كتب يف اهلند عن  احلال بكاء شديدًا وأبدى قلقه 
يكتب  مل  لألسف  يا  ولكن  عديدة،  مصنفات  وصنفت  كثريًا،  السيايس  املسلمني 
ضئيلة  اهلند  يف  والدينية  العلمية  املسلمني  مآثر  ولذلك  يشء،  العلمي  تارخيهم  عن 
املسلمني  مدارس  أحوال  أن  والنهاية  كذلك،  ليس  واحلقيقة  خامدة،  مضمحلة 
ومعاهدهم وجامعاهتم يف اهلند التوجد يف أي كتاب تارخيي بام هي موضوع مستقل، 

ألنه مل يكتب أي يشء عن هذا.
أحوال  بيان  يف  وحالوة  لذة  الجيدون  القدامى  املؤرخني  أن  األليم  املؤسف  ومن 
امللوك ومرسحيات رجال احلاشية وهلوهم،  العلمية واحلضارية سوى حروب  األمة 
كامال  البالد  هذه  تاريخ  يكتب  ولو  كتبهم،  يف  املعلومات  تلك  أنواع  قلت  ولذلك 
بالتفصيل تعرف القارئ أن مآثرها العلمية مل تكن ضئيلة مضمحلة خامدة، بل تكون 

يف شهرة ضياء ووضوح وسناء.
القرن األول مع  أوائل  قد أسست وأقيمت يف  الدينية  العلوم اإلسالمية  أن  نرجو 
وهذه  اإلسالم،  نرشهم  ومع  اهلند  إىل  أمجعني  اهلل  رضوان  والتابعني  الصحابة  قدوم 

املدارس اإلسالمية واملعاهد الدينية كانت يف املرحلة البدائية األوىل.
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االستفادة العلمية بني اهلند والعرب:
واملسلمني  اإلسالمي  العامل  لتقدم  ذهبيًا  عهدًا  اهلند  يف  العرب  حكومة  عهد  كان 
والثقافة  واحلضارة  اإلسالمية  والفنون  العلوم  بركات  وكانت  ورقيهم،  وازدهارهم 
اإلسالمية جاريًة يف اهلند أيضا مثل البالد اإلسالمية األخرى وكان الشغف عامًا يف 
الكالم  وعلم  والطب  والنجوم  والفلسفة  واألدب  والشعر  والفقه  واحلديث  القرآن 

والعلوم والفنون األخرى. 
وخارجها،  اهلند  من  والفن  العلم  أهل  بني  جاريًا  العلمية  االستفادة  عمل  وكان 
وساح السياح يف هذه األرض وسافروا إليها وكتب املؤرخون أحواهلا، وحفظوا غزواهتا 
وفتوحاهتا، وجعل التجار هذه األرض مكانا لتجارهتم من الرشق إىل الغرب، وصنف 
واقعات  فيه  وذكر  اهلند«  »عجائب  كتاب  هـ(   400( امهرمزي  الرنّ شهريار  بن  »بزرغ 

العلامء والسائحني والتجار واملالحني يف اهلند اخللقية والعائلية واالقتصادية والدينية.
العقلية  والفنون  بالعلوم  »اهلند«  كتابه  بتأليف  اإلسالمي  العامل  البريوين  وعرف 

والنجوم والرياضيات والعلوم األخرى املتواجدة يف اهلند.
وإن إسهام أولئك السائحني وأهل اجلغرافيا له أمهية كبرية ومكانة رفيعة يف االستفادة 
بينوا أحوال اهلند والسند وأحوال مدهنا وقراها وبحارها وأهنارها،  العلمية أيضا، فقد 
وصحراها وطرقها ومسافاهتا وحدودها بالتفصيل، مثل سليامن التاجر 237هـ، أبو زيد 
البغدادي 359هـ  ابن حوقل  الصرييف 274هـ، اصطخري 340هـ )مسالك املاملك(، 
280هـ  رسته  ابن  )سفرنامه(،  400هـ  البغدادي  ينبوي  دلف  أبو  األرض(،  )صور 
)األعالق النفسية(، ابن خردزبة 250هـ )املسالك واملاملك(، ابن الفقيه اهلمداين 280هـ 
)كتاب البلدان(، املسعودي 346هـ )مروج الذهب وأخبار الزمان(، املقديس البشاري 
375هـ )أحسن التقاسيم(، أبو حامد الغرناطي 557هـ )حتفة الباب(، رشيف اإلدرييس 
560هـ )عجائب الرب والبحر(، زكريا القزويني 682هـ )آثار البالد(، ياقوت احلموي 
626هـ )معجم البلدان(، أبو الفداء )تقويم البلدان(، العالمة يعقويب )البيان(، القايض 
البغدادي  النديم  بابن  املعروف  إسحاق  بن  حممد  األمم(،  )طبقات  األندليس  صاعد 
)الفهرست(، العالمة أبو احلسن املسعودي )النبيه واألرشاف، معادن اجلوهر(، شهاب 
)عجائب  779هـ  املراقيش  بطوطة  ابن  األبصار(،  )مسالك  748هـ  العمري  الدين 

األسفار(، ابن أيب صبيعة 668هـ )عيون األنباء يف طبقات األطباء(.
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أما منكه اهلندي -وكان يف مجلة إسحق بن سليامن بن عيل اهلاشمي- فكان ينقل من 
اللغة اهلندية إىل العربية، ومنهم ابن دهن اهلندي، وكان إليه بيامرستان الربامكة نقل إىل 

العربية من اللسان اهلندي.
كتاب  األعامر،  يف  النموذار  كتاب  الكتب:  من  وله  اهلندي  كنكه  اهلند  علامء  ومن 
أرسار املواليد، كتاب القرانات الكبري، كتاب القرانات الصغري، جودر اهلندي، وله من 
الكتب: كتاب املواليد الكبري، صنجهل اهلندي وله من الكتب: كتاب ارسار املسائل، 

هنق اهلندي، وله من الكتب، كتاب املواليد الكبري.
صكه،  راحه،  باكهر،  والطب:  النجوم  يف  كتبه  إليها  وصلت  ممن  اهلند  علامء  ومن 

داهر، آنكر، زنكل، اريكل، جبهر، اندي، جاري )ص/ 378(.
ومن أسامء كتب اهلند يف الطب واملكتوبة بلغة العرب كتاب رسد عرش مقاالت، أمر 
البيامرستان وجيري جمرى كناش، كتاب اسانكر  حييى بن خالد بتفسريه، ملنكه اهلندي يف 
العربية،  إىل  الفارسية  من  عيل  بن  اهلل  عبد  فرسه  سريك  كتاب  دهن،  ابن  تفسري  اجلامع، 
ألنه أوالً نقل من اهلندية إىل الفارسية، كتاب سندستاق معناه كتاب صفوة النجح تفسري 
احلباىل  كتاب عالجات  العقاقري،  للهند يف  كتاب خمترص  البيامرستان،  ابن دهن صاحب 
للهند، كتاب توقشل، فيه مائة داء ومائة دواء، كتاب روسا، اهلندية يف عالجات النساء، 
كتاب السكر للهند، كتاب أسامء عقاقري اهلند، فرسه منكه إلسحاق بن سليامن، كتاب رأي 
اهلندي يف أجناس احليات وسمومها، كتاب التوهم يف األمراض والعلل لتوقشتل اهلندي.
فأما كتاب كليلة ودمنة فقد اختلف يف أمره فقيل عملته اهلند وخرب ذلك يف صدر 
اهلند  الفرس ونحلته  اهلند وقيل عملته  الكتاب وقيل عملته ملوك اإلسكانية ونحلته 
باد  سند  وكتاب  بذلك.  أعلم  واهلل  أجزأ،  احلكيم  بزرمجهر  عمله  الذي  إن  قوم  وقال 
ودمنة  كليلة  يف  اخللف  مثل  أيضا  فيه  واخللف  وصغرية  كبرية  نسختان  وهو  احلكيم 

والغالب واألقرب إىل احلق أن يكون اهلند صنفته )ص/ 424-423(.
أسامء كتب اهلند يف اخلرافات واألسامر واألحاديث: كتاب كليله ودمنة، وهو سبعة 

عرش بابًا وقيل ثامنية عرش بابًا فرسه عبد اهلل بن املقفع وغريه.
وكتاب اهلند يف قصة هبوط آدم عليه السالم.

قرأت يف جزء ترمجته ما هذه حكايته كتاب فيه ملل اهلند وأدياهنا، نسخت هذا 
وأربعني  تسع  سنة  املحرم  من  خلون  لثالث  اجلمعة  يوم  كتب  كتاب  من  الكتاب 
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ومأتني، ال أدري احلكاية التي يف هذه الكتاب ملن هي، إال أين رأيته بخط يعقوب 
ابن إسحق الكندي حرفًا حرفًا وكان حتت هذه الرتمجة ما هذه حكايته بلفظ كاتبه، 
حكى بعض املتكلمني بأن حييى بن خالد الربمكي بعث رجاالً إىل اهلند لياتيه بعقاقري 
موجودة يف بالدهم وأن يكتب له أدياهنم، فكتب له هذا الكتاب، قال حممد بن اسحق 
الذي عني بأمر اهلند يف دولة العرب حييى بن خالد ومجاعة الربامكة واهتاممها بأمر 

اهلند وإحضارها علامء طبها وحكامئها.
الفنون  وكتب  الدينية  اهلنود  كتب  وتعريب  وجهودهم  وذهاهبم،  السياحني  قدوم  إن 
عربون  )هندوستان  عليه  وأقبلوا  اهلنود  شغف  ثم  العرب  إىل  أقرب  اهلنود  جعل  األخرى 

كي نظر مني(

العالقات الثقافية:
بدأ  اإلسالم  أن  املختلفة  والسياسية  والعائلية  التجارية  العالقات  نتيجة  من  كان 
السند وغجرات وكارو مندل، وفلسار ومالديف، ورسانديف  ينترش رويدًا رويدًا يف 
الديانة  بتأثري اهلنادك يف جانب، وبتأثري  البوذية منترشة يف هذه اجلزائر  وجاوة وكانت 
اجلينية يف جانب آخر، ولكن يعلم بدراسة كتب اجلغرافية واملذكرات قرنا بعد قرن أن 
بدون أي مزامحة وحرب، ويتيح كال  والبقائع  ينترش يف هذه األمكنة  اإلسالم اليزال 

األمتني فرصة االطالع والتعارف فيام بينهام.
وزادت هذه العالقة بعد قيام احلكومة العربية عىل السند عام 92ه بنتيجة املعاهدات 
يقولوهنا  والعرب  احلكومة،  عرش  عىل  كت«  »راشت  أرسة  متكن  بعد  بينهام  دارت  التي 
»وهلب رأي« وكانت عاصمتها »مان كهريا« وطفق العرب يأتون إليها يف عدد كبري وكثرة 
يف  شاخمة  عالية  قصورًا  وبنوا  والتجارية،  والدينية  العلمية  الفوائد  عىل  للحصول  كاثرة 
اخلليفة  عهد  ويف  وهتانة،  وسوفارة  مومبائي(  )يف  ومجبور  وبروص  وكهمبات،  سومناته، 
بعد  الوفد  ذلك  وقدم  الربمكي،  حييى  برأي  العلمية  للبحوث  وفد  جاء  الرشيد  هارون 
للبحث  وفد  هناك  أيضا  جاء  وكذلك  كتابه،  يف  نديم  ابن  تلخيصه  كتب  كيفية  رجوعه 
والتفتيش عن األدوية املفيدة، وكان هارون الرشيد قد أرسل إىل طبيب لعالجه يف بغداد، 
وملا صح بعالجه أرسله إىل اهلند بطريق بلخ، كام عنينّ رجاال يف بيت احلكمة لتعريب الكتب 

السنسكريتية إىل العربية، فعربوا كتبا كثرية سنسكرتية.
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العالقة السياسية والثقافية بني اهلند واخلالفة العباسية:
تشابه أحواهلا أحوال أواخر القرن الثالث، يقول العالمة أبو احلسنات: إن دخول 
املسلمني اهلند وإن كان يف أواخر القرن األول اهلجري مل يؤثر عىل اهلند كلها، ولكن 
وقعت أشعة نور اإلسالم عىل بعض نواحي اهلند املظلمة بظالم الرشك والكفر، ثم ثبتت 
أقدام احلكومة اإلسالمية يف اهلند بجهود السلطان حممود الغزنوي ومساعيه اجلهادية يف 

معنى الكلمة، لذا ينبغي أن نفهم أن بدء احلكومة اإلسالمية منذ ذلك الوقت.
وتوجه السلطان حممود الغزنوي إىل فتح اهلند سنة 390ه ثم دخلت أكثر نواحي اهلند 
الغربية حتت لواء اإلسالم رويدًا رويدًا وهذه ميزة عامة من مزايا الفتوحات اإلسالمية 
وخصوصية كربى هلا أن اجليوش اإلسالمية تستعمل أوال السيوف والرماح واألسنة 
ولكن التبقى تلك األسلحة يف أيدهيم زمانا طوياًل بل يأخذ مكاهنا القلم والقرطاس 
بنفثات أقالمهم بحار  قيام األمن واألمانة والصلح والسالمة، وجيرون  بعد  والكتب 

العلوم والفنون واحلكمة والفضل.

عهود السالطني:
واآلن تذكر يف السطور اآلتية اهلند عهدًا بعد عهد، وألن مساحة اهلند التزال تتغري 
يف العصور البدائية وكانت مساحتها يف عهد امللوك أيضا خمتلفة، وكان باكستان جزءًا 
من اهلند قبل احلرية واالستقالل، لذا البد لنا من ذكر العلامء الذين مل يكونوا هنودًا بل 

هاجروا إىل باكستان.

فنذكر أوالً العهد الغزنوي )388ه – 582ه(
بدأ يف القرون االبتدائية قدوم األنفاس املقدسة، ثم بدأ بعده العهد الغزنوي، وكان 
حممود الغزنوي حاكاًم عظيام هلده األرسة، مؤيدًا كبريًا للعلم والثقافة، وكان املؤرخون 
يمدحونه بذكر أوصافه احلميدة، يقولون: كان رجال سياسيا كبريًا وقائدا عظياًم، وقد 
مدح »لني فول« عدله وإنصافه وحكومته اجليدة، وذكر رأي الوزير السلجوقي: كان 
حاكام عادالً، مربيًا للعلوم والثقافة، جوادًا كريام، راسخًا يف العقيدة، والدليل عىل أنه 

كان مرشفا ألهل العلم، والعلامء والفضالء كانوا كثريين يف قرصه.
وقد صنف كتابًا يف الفقه باسم »الفريد يف الفروع« وذكره احلاج اخلليفة بمدح وثناء، 
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وعلومهم،  اهلنادك  ثقافة  مبارشة  ليطالع  اهلند،  إىل  البريوين  سافر  امللك  هذا  عهد  ويف 
فجمع هناك مادة كتابه »اهلند« وقد نسب البريوين كتابه »القانون املسعودي« إىل مسعود 
الغزنوي ابن حممود الغزنوي، وجعل مسعود الغزنوي »الهور« عاصمًة لألقاليم الواقعة 
والثقافة  للعلوم  مركزًا  املبارك  البلد  هذا  اليزال  ذلك  بعد  ثم  السند،  بحر  رشق  عىل 
اإلسالمية يف كل زمان، وقد أنجبت هذه البلدة كثريًا من العلامء والكتاب الذين نالوا 
عزًة ورشفًا وشهرة عظيمة، وكان الشيخ حممد إسامعيل )448هـ( أو ... حمدث ومفرس 

جاء يف اهلند، )مسامهة اهلند وباكستان يف األدبيات العربية: 1/ 11-10(.
رجع السلطان حممود إىل الغزين 409هـ مظفرًا فتح »القنوج، فأسس هناك مدرسة 
وبنى مسجدًا كبريا، وكان أمراء وأنصار حكومته يتبعونه ناظرين إىل ذوقه هذا، ويفهم 

من هذا مدى اإلقبال عىل التعليم يف عهده.
حممود  السلطان  ابن  مسعود  الدين  شهاب  السلطان  احلكومة  كريس  عىل  وجلس 
الغزنوي بعد وفاة أبيه، وكان مربيًا للعلامء، مؤيدا للعلم، وكان سخاؤه العلمي كثريًا 
ومتزايدًا، صنف أكثر العلامء كتبا باسمه، فقد صنف القايض أبو حممد الناصحي كتابا 
يف الفقه احلنفي سامه »الفقه املسعودي« ونسبه إليه، ونال أبو رحيان اخلوارزمي جوائز 
كثرية بتصنيف »القانون املسعودي«، وأسس مدارس وجامعات كثرية يف حدود مملكته 

)معاهد اهلند القديمة اإلسالمية: ص/ 19-17(.
ومن السياح الذين جاؤوا إىل اهلند يف ذلك العهد القايض أبو صاعد األندليس )م 

462هـ( هو يقول يف كتابه »طبقات األمم«:
ولبعد اهلند من بالدنا واعرتاض املاملك بيننا وبينهم قلت عندنا تآليفهم فلم يصل 
إلينا إال طرف من علومهم وال وردت علينا إال نبذ من مذاهبهم والسمعنا إال بالقليل 

من علامئهم.

عهد السالطني الغوريني )582هـ – 602هـ(
ومن العلامء املسلمني الذين كانوا يف عهد السالطني الغوريني، الشيخ معني الدين 
الشهري  مريده  معه  وكان  556هـ  اهلند  إىل  اجلشتي  الدين  معني  الشيخ  جاء  اجلشتي، 
الشيخ  ونرش  »امجري«،  األخري  يف  استوطن  قد  كان  اهلل،  رمحه  الكعكي  بختيار  الشيخ 

»معني الدين اجلشتي« اإلسالم يف راجبوتانه وانترش أتباعه يف مجيع أنحاء اهلند.
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وكان يف ذلك العهد عامل من خارج اهلند له نوع عالقة باهلند، وهو املتكلم الشهري 
اإلمام فخر الدين الرازي الذي كان مرتبطا بالبالط الغوري وكان غياث الدين الغوري 
السالطني  عاصمة  وألن  بالغًا،  احرتامًا  وحيرتمانه  يكرمانه  الغوري  الدين  وشهاب 
الغوريني هي الغزين لذا يرتاءى أن قيام اإلمام الرازي يف اهلند غري طويلة )مسامهة اهلند 

وباكستان يف األدبيات العربية: ص/ 14/11(.
ترصيح  من  ويعلم  587هـ،  »أمجري«  الغوري  حممد  الدين  شهاب  السلطان  فتح 
أمجري،  متعددة يف  مدارس  الغوري أسس  الدين حممد  أن شهاب  املآثر«  »تاج  مصنف 
املدارس حتديدا صحيحًا، ولكن األقرب إىل  التأسيس لتلك  تاريخ  وال يمكننا حتديد 
الصحيح أنه بعد السنني املذكورة، ولذلك تعدنّ هذه املدارس من املدارس القديمة يف 

اهلند )املعاهد اإلسالمية: 20-19(.

السالطني األتراك )عهد املامليك 604هـ-679هـ(
كان مؤسس هذه األرسة قطب الدين األيبك أول حاكم مسلم، وهو  الذي جعل 
للعلوم  مركزًا عظياًم  احلكومة اإلسالمية وهكذا أصبحت دهيل  اهلند عاصمة  دهيل يف 
اإلسالمية يف هذه القارة يف مدة قليلة، ولقد توجه كثري من العلامء إىل دهيل والذوا هبا بعد 
إبادة جنكيز خان بغداد يف عهد السلطان التمش، وكان حسن الصغاين الالهوري حمدث 

ذلك العهد الشهري وماهر األلسنة مرتبطًا ببالط السلطان وسفرًيا للخليفة العبايس.
واليوجد أي مصنف عريب ملصنف هندي عن عهد السالطني الغوريني والغزنويني 
ولكن توجد مصنفات عربية متعددة عن عهد السالطني األتراك، وكان الشيخ حسن 
أهم  ومن  شهريًا،  حمدثا  كان  وقد  العظيم،  العهد  ذلك  مصنف  الالهوري  الصغاين 
مصنفاته »العباب« و»مشارق األنوار«، وتوجد أيضا مصنفات للشيخ مجال اهلانسوي، 
وهو  الفقه  يف  كتابًا  وصنف  مهاجرًا،  دهيل  إىل  جاء  الذي  اسامعيل  بن  حممد  والشيخ 
موجود حتى اآلن، وكان القايض محيد الدين الناغوري قد صنف كتبا عديدة ولكن مل 

يبق أي مصنف من مصنفاته. )مسامهة اهلند وباكستان يف األدبيات العربية: 13/1(.
وكان من علامء ذلك العهد الشيخ حممد بن أمحد الرشحيي املاريكيل – املتويف 684- 
نسخة  له  بليغة،  فصيحة  عربية  بلغة  الدقائق«  وقاموس  احلقائق  »كاشف  تفسري  وله 
مشتملة  وهي  الفاروقي،  زيد  احلسن  أيب  الشيخ  مكتبة  يف  موجودة  كاملة  نادرة  جيدة 
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عىل 1126/ صفحة، ونسخة أخرى ناقصة يف مكتبة اجلمعية اآلسيوية يف بنغال وهي 
مشملة عىل 713 ورقة.

ميزات هذا التفسري وخصائصه: ميزته األساسية أنه أول تفسري كامل ملصنف هندي 
يف شبه القارة اهلندية، واملصنف من معارصي القايض البيضاوي، واختري فيه يف البداية 
فصيحة،  سهلة  لغة  ولغته  البيضاوي  كتفسري  رويدًا  خمترصًا  صار  ثم  مفصل  أسلوب 

وروعي يف عباراته األصول والقواعد العربية خاصة.
والوقت الذي صنف فيه هذا التفسري هو نفس الوقت الذي كان فيه جولة وصولة 
للتصوف يف اهلند، وكان املصنف أيضا من تلك الطبقة املتصوفة، لذا ظهرت فيه آثار 
التصوف، بل صنف هذا التفسري للتعبري عن هذه املدرسة الفكرية والتمثيل عن هذه 
الطبقة املتصوفة، واستعني يف هذا التفسري بالتفاسري القديمة وقد بني املصنف أيضا نكتا 

لطيفة يف عدة مواضع )تذكرة املفرسين يف اهلند: ص 5-2(.
وهذا التفسري موجود يف مكتبة بري حممد شاه ومكتبة اهلند آفس مرتب لوته 103 يف 

بنغال 20/71 يف فهارس املخطوطات العربية.

عهد السالطني اخللجيني )689- 720هـ(
كان مؤسس هذه األرسة السلطان جالل الدين اخللجي مربيا للعلامء، وكان يقدر 
العلم، ويدل عىل هذا أن علامء ُكُثر كانوا مرتبطني ببالطه امللكي، وقد كتب أسامء أولئك 

العلامء املورخون املعارصون واملتأخرون أيضا مثل البدايوين.
أول  اخللجي  الدين  جالل  كان  الندوي:  عيل  احلسن  أبو  السيد  العالمة  ويكتب 

سلطان صاحب علم وحلم، وكان يقدر أرباب الكامل.
ويكتب السيد صباح الدين عبد الرمحن: إن جالل الدين اخللجي يداوم الصلوات 
اخلمس وحيافظ عليها، ويصوم يف السفر أيضا ويتلو كل يوم جزءًا واحدًا من القرآن 
يكون  أن  يستطع  مل  إىل حد  الدين  بتأثري  واملسكنة  اللني  عليه  قد غلب  الكريم، وكان 

حاكاًم جيدًا )سالطني اهلند وعلامء ها ومشائخها: ص/ 22(.
ثانيا،  سكندرًا  وكان  وعزة،  وقوة  وشوكة  سطوة  أشد  اخللجي  الدين  عالء  وكان 

جلس عىل عرش امللك بعد عمه جالل الدين.
وقد كتب ضياء الدين الربين عن السلطان عالء الدين أنه كان رجال أميا، ومل يكن له 
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أي شغف بالعلامء وأهل العلم، لكن تعلم جيدًا أن يف قرصه كثرًيا من العلامء واملحققني 
مثل ضياء الدين البيانوي والقايض مغيث الدين، وقد كتب فرشته يف تارخيه: إنه مل جيتمع 
العلامء والكاملون واملهرة يف العلوم والفنون يف أي عهد من العهود مثل ما اجتمع يف دهيل 
يف عهد عالء الدين اخللجي وكتب أيضا ستة وأربعني اساًم من علامء ذلك العهد وفضالئه، 
ولكن مل نطلع عىل تصانيفهم العلمية إال نادرًا، ألنه اليوجد أي كتاب عريب من مصنفاهتم 
يف  وسكن  الدين  شمس  الشهري  املحدث  مرص  من  جاء  العهد  ذلك  ويف  صنفوها،  التي 
ملتان، لينرش علم احلديث يف اهلند وكان قد محل معه 400 كتاب يف فن احلديث، وكان 
يريد أن يقدم إىل السلطان تفسريا كتبه بنفسه ولكن ملا رأى أن حال السلطان الديينة ليست 
الشيخ  نذكر  أن  لنا  العهد البد  بجيدة حسنة رجع إىل مرص، ويف ضمن ذكر علامء ذلك 
صفي الدين اهلندي )املتوىف 715هـ( قرأ هذا الشيخ العلوم االبتدائية يف اهلند ثم سافر إىل 
اليمن ومرص لتحصيل العلوم العالية واشتهر هنا رسيعا يف علم الكالم والفقه، واشتهر 

أيضا بتصنيف عدة كتب )مسامهة اهلند وباكستان يف األدبيات العربية: 15-14/1(.

عهد سالطني تغلق )720هـ- 815هـ(
كان السلطان غياث الدين تغلق مؤسس أرسة تغلق حيرتم الدين والعلامء، وقد ذكر 
العالمة السيد أبو احلسن عيل احلسني الندوي أن غياث الدين تغلق أسس دولة األرسة 
بقتل خرسو خان سنة 721هـ والسلطان غياث الدين مل يكن صاحب علم ولكنه كان 

حيرتم الرشيعة والدين والعلامء.
واحلاكم الثاين هلذه األرسة السلطان حممد تغلق كان ماهرًا يف علوم وفنون كثرية، 
شكر،  الكنج  الدين  فريد  الشيخ  حفيد  الدين  عالء  للشيخ  مريدًا  وكان  العلم،  يقدر 
بنفقته  امللتاين  الدين  الشيخ ركن  املنريي وزاوية  الدين حييى  الشيخ رشف  وبنى زاوية 

)سالطني اهلند وعلامئها ومشائخها: ص/ 115(.
قد أمر الشيخ معني الدين العمراين الدهلوي، الذي كان عاملا جيدًا شهريًا ومصنفًا 
عضد  القايض  الشهري  »املواقف«  مصنف  ب  ويرغنّ شرياز،  إىل  يذهب  أن  كتب،  لعدة 

الدين يف أن يغادر إىل دهيل، ولكن حاكم شرياز مل يأذن له برتك الوطن.
ففي »صبح األعشى«:  تغلق،  اهلند ومرص يف عهد حممد  بني  السفر  وكثرت عالقات 
»أن ألف مدرسة فصاعدًا يف دهيل فحسب يف عهد السلطان حممد بن تغلق، منها مدرسة 
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للشوافع والبواقي كلها لألحناف«، وفيها أيضا: »أن يف »هتته« 400 مدرسة للعلوم والفنون 
املختلفة يف عهد حممد تغلق وكانت قد بقيت مثل هذه املدارس إىل آخر الوقت، )سالطني 
اهلند وعلامئها ومشائخها: ص/ 14-15، معاهد اهلند اإلسالمية القديمة: ص/ 4( ويف 
صبح األعشى عن السلطان حممد شاه تغلق: وحيرض معه من الفقهاء مائتا فقيه يف الغداء 

والعشاء ليأكلوا معه يبحثون بني يديه )صبح األعشى: 391/2، اهلند يف نظر العرب(.
يف  املتدينني  املسلمني  السالطني  من  تغلق  حممد  السلطان  خليفة  تغلق  فريوز  ويعد 
احلسن  أبو  السيد  العالمة  ذكر  وقد  ويرشفه،  ويرأسه  العلم  يقدر  كبريًا  عاملا  وكان  اهلند 
عيل الندوي: أن امليزة اخلاصة التي حصلت للسلطان فريوز شاه تغلق من سالطني اهلند 
من حسن سريته، وصالح نفسه والشهد عىل رعيته ورقة قلبه وحبه وحمافظته عىل األمن 
املدارس وغري ذلك، اليشاركه  السالم وبناء  لتبليغ  وَتْوقه  املظامل  والسالم والرفاهية ورد 

فيها أحد.
وقد اشتهر يف ذلك العهد كتاب ومصنفون صنفوا كتبا كثرية يف الفقه، منهم الشيخ 
الدهلوي  الدين  والقايض محيد  أبادي،  الدولة  الدين  القايض شهاب  استاذ  خواجغي 
مصنف رشح اهلداية، والشاعر العريب أمحد التهانيرسي الذي اشتهرت قصيدته الدالية 

كثريا وهؤالء هم العلامء والكتاب املصنفون اجلديرون بالذكر خاصة.
ومن رجال حاشية السلطان فريوز شاه تغلق أمري تاتارخان وكان عاملًا كبريًا يقدر 
العلم، وقد صنف حتت إرشافه العامل واملحقق الشهري عامل بن عطاء اإلندرفتي »الفتاوى 
التاتارخانية«، واجلدير بالذكر أيضا أن مصنف املعجم املشهور »القاموس« العالمة جمد 

الدين الفريوز آبادي جاء إىل اهلند يف عهد ذلك امللك.
ومن اجلدير بالذكر ذكر اسم عمر بن إسحاق اهلندي يف العلامء واملصنفني يف عهد 
مثل  دهيل  يف  املشهورين  البارزين  العلامء  من  وقرأها  العلوم  عىل  حصل  الذي  تغلق، 
وجيه الدين الدهلوي ثم سافر إىل مرص ملزيد من العلم، حيث ارتفع شأنه عامًلا كبرًيا إىل 

أن توىل منصب قايض القضاة وكان مصنفا لعدة كتب. 
 – الشيخ حممد بن يوسف غيسو دراز )720  العهد مصنف آخر وهو  ومن ذلك 
والفنون، وذكر عدد مصنفاته 105، يف  العلوم  كتبا كثرية يف خمتلف  825هـ( صنف 
العامة، وقد كتب صاحب »نزهة اخلواطر« ونسبه إىل مصنف  املتداولة  كتب الرتاجم 

ت كتبه 145/ يف خمتلف الفنون، ومن مجلتها: والده »مهر جهان تاب«: أنه ُعدنّ
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1- تفسري عىل طراز كشاف 
2- حوايش كشاف وهذا ناقص مل يكتمل، وهذه احلوايش عىل مخسة أجراء بدائية 

من تفسري كشاف فحسب
يف  موجودة  القلمية  ونسخته  الصوفية  طراز  عىل  التفسري  هذا  ملتقط  تفسري   -3
مكتبة املكتب اهلندي واملكتبة النارصية يف لكناؤ، وهذا التفسري باللغة العربية وبعض 

توضيحات بالفارسية أيضا يف بعض املواضع 
4- رشح مشارق األنوار )رشح ملشارق األنوار لإلمام الصغاين(

5- معارف رشح عوارف املعارف للشيخ شهاب الدين السهروردي
5- رشح فصوص احلكم رشح لكتاب الشيخ حميي الدين بن العريب الشهري )تذكرة 

مفرسي اهلند، ص/ 24-22(.
من ذلك العهد عامل وهو الشيخ عيل بن أمحد املهائمي )776-835هـ( قىض أكثر 
حياته يف التصنيف والتأليف، ومن كتب الشيخ املهائمي ما كان حمفوظا ومصونا عن 
حوادث الزمان، وبعضها قد طبع وبعضها موجود يف خمتلف مكتبات اهلند يف صورة 

املخطوطات، ومن كتبه:
1- تبصري الرمحان وتيسري املنان بعض ما يشري إىل إعجاز القرآن، هذا تفسري مشهور 

للشيخ املهائمي، وهو شهري بالتفسري الرمحاين أو بالتفسري املهائمي.
2- أجلة الـتأئري يف رشح أدلة التوحيد.
3- النور األزهر يف رس القضاء والقدر.

4- الضوء األزهر يف رشح النور األزهر )تذكرة مفرسي اهلند، ص: 37-35(.

عهد السالطني السادات )817 – 855هــ(
من  األخري  احلاكم  وترك  خمترصًا،  قلياًل  الكريمة  األرسة  هذه  حكومة  عهد  كان 
السادات دهيل، فبدأ هبلول اللودهي عهد حكومة أرسته قابضًا عىل حكومة السادات، 
بوصفه  أيضا  البلد  هذا  فاتشهر  بدايون  يف  سنة  ثالثني  للسادات  األخري  املمثل  ومكث 

مركز العلوم اإلسالمية.
آبادي  الدولت  الدين  شهاب  القايض  والسادات  تغلق  للعهدين  شهري  وعامل 
أيضا، أحواله االبتدائية مستورة خمفية، وقد ذكر بعض أصحاب السري أن والدته 
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يف وسط القرن الثامن، وكانت وفاته يف 848ه، وصنف القايض كتبا قيمة منها:
1- حوايش الكافية: وقد ذكر الشيخ املحدث عبد احلق الدهلوي أنه عديم النظري 
يف اللطافة واملتانة، وهذا بالعربية، وله نسخة قلمية باسم »كتاب اهلند« حمفوظة يف مكتبة 
بنجاب العامة، ويف هذه املكتبة نسخة للكافية أيضا التي مندرج مكتوب يف حاشيتها 

وبني سطورها رشح هذا القايض.
أيضا  الكتاب  هذا  مدح  وقد  بالعربية،  أيضا  الكتاب  هذا  النحو،  يف  اإلرشاد   -2
املحدث الشيخ عبد احلق الدهلوي وأثنى عليه، له نسخ متعددة قلمية موجودة يف مكتبة 

ليدن، واملكتبة اآلصفية ودار العلوم بشاور.
3- بديع للبيان )تذكرة مفرسي اهلند، ص/ 64-61(.

عهد السالطني اللودهيني: )855 – 930هـ(
 هبلول بن كاال بن هبرام اللودي:

صاحلا  القول  العزيمة صادق  مايض  فاتكا  مقداما شجاعا  فاضاًل  عادال  كان هبلول 
النبي   متابعة  ويبذل جهده يف  الرشعية  املعارف  ويذاكرهم يف  العلامء  متورعا جيالس 
وحيسن إىل األفغان ويبالغ يف إكرامهم والجيلس عىل الرسير يف حرضهتم ويرتدد إىل بيوهتم 
يتناوب يف الطعام يف بيوت األمراء فكان ال يأكل يف بيته ويركب أراسهم عند احلاجة، 
مات يف سنة أربع وتسعني وثامن مائة، كام يف تاريخ فرشته )نزهة اخلواطر: 33-32/3(.

 سكندر اللودي:

قام  الصالح،  السلطان  اللودي  كاال  بن  هبلول  بن  سكندر  الفاضل  العادل  امللك 
بامللك بعد والده سنة أربع وتسعني وثامنامئة، وافتتح األمر بالعدل واإلحسان، واستقدم 
العلامء من بالد الشام وأجزل عليهم الصالت واجلوائز، وكان شديد الرغبة إىل جمالسة 
العلامء عظيم املحبة هلم، يقرهبم إىل نفسه ويدعوهم إىل مائدته، وربام يدخل عليهم بغتة 
فيختفي يف إحدى زوايا املسجد أو املدرسة ليحفظ من دروسهم، وكان شديد التمسك 
الباطل، وكان  يبذل جهده يف حمق  التعصب عىل أهل األهواء،  املطهرة، شديد  بالسنة 
اليتصنع يف الزي واللباس، ويكره صحبة األراذل واليتبع هواه، وخياف اهلل سبحانه يف 

أمر الدين والدولة، ويتفقد األمور بنفسه، وجيتهد يف فهم القضايا جهده.
توىف يوم األحد لسبع خلون من ذي القعدة سنة ثالث وعرشين وتسعامئة من اهلجرة.
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املحدث  الدين  رفيع  الشيخ  الشهري  للمحدث  اللودهي  سكندر  تقدير  وجاء 
رفيع  املحدث  العامل  الشيخ  اهلل:  رمحه  احلسني  احلي  عبد  العالمة  يقول  كام  الشريازي 
الدين بن مرشد الدين احلسيني الصفوي الشريازي ثم اهلندي األكربآبادي، أحد العلامء 
املشهورين يف اهلند، أخذ عن العالمة جالل الدين حممد بن أسعد الصديقي الدواين، ثم 
سافر إىل احلرمني الرشيفني فحج وزار، وأخذ احلديث عن الشيخ شمس الدين حممد 
بن عبد الرمحن السخاوي املرصي صاحب )الضوء الالمع( وصحبه زمانا، ثم قدم اهلند 
ودخل آغره يف أيام السلطان سكندر بن هبلول اللودي، فأكرمه غاية اإلكرام، فسكن 

بآغره، وكان السلطان خياطبه باحلرضة العالية.
توىف سنة أربع ومخسني وتسعامئة بآغره، ذكره التميمي يف أخبار األصفياء.

الدهلوي  الدين  سعد  الفضائل  أبو  واملصنفني  العلامء  أولئك  من  بالذكر  واجلدير 
-1451 )855-930هـ/  العهد  هذا  وبعد  الفقه.  علم  يف  عديدة  كتبًا  صنف  الذي 

اهلند  انقسمت  اهلند حكومة واحدة ودولة واحدة بل  للمسلمني يف  1526م( مل تكن 
اإلسالمية يف حكومات عديدة ودول متعددة بني املسلمني، أرشفت أكثر احلكومات 

منها عىل العلوم اإلسالمية وولد من العلامء والكتاب عدد ال بأس به.
والستعراض العلوم العربية واملصنفات العربية يف اهلند نذكر مجيع الدويالت بإجياز:

أمراء بنغال وسالطينها )599-984هـ/ 1202-1576م(
اهلند  قارة  يف  األخرى  األقاليم  إىل  بالنسبة  العرب  من  بعيدة  مسافة  عىل  بنغال  إن 
وباكستان وليس فيهم كتاب مشهورون فائقون يف العربية، واألمراء واحلكام املسلمون 
اليزالون يرأسون اللغة املحلية ويرشفون عليها من البداية، فظهرت نتيجتها أن الكتاب 

املسلمني جعلوا اللغة الفارسية أو البنجالية ذريعة للتعبري عام يف الضمري عامة.

دولة جونفور الرشقية )796-905هـ/ 1394-1500م(
إن عهد حكومة السالطني الرشقيني -وإن كان قصري املدة- له ميزة خاصة وأمهية 
كربى يف تاريخ شبه القارة العلمي، وقد أرشف أمراء هذه األرسة الكريمة وسالطينها 
اإلسالمية،  للعلوم  كبريًا  مركزًا  جونفور  هبا  فأصبحت  والتعليم  والفنون  العلوم  عىل 
اليزال  شاهجهان  وكان  الرشقيني  السالطني  عهد  انتهاء  بعد  هذه  مركزيتها  وبقيت 
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للعلم،  كبريًا  مرشفا  كان  الرشقي  إبراهيم  األرسة  هلذه  وحاكم  اهلند«،  »شرياز  يقوهلا 
وكان جيلس يف صحبة العلامء ويف عهده املبارك مل يكن القايض شهاب الدين عاملًا فقيها 

فحسب بل كان ماهرًا يف علم النحو وعلم اللسان، وترك عديدًا من املصنفات.
ومصنف ممتاز لذلك العهد إله داد اجلونفوري أيضا وكان السيد حممد اجلونفوري 
أنه املهدي املوعود،  من أشهر علامء جونفور )م 910هـ-1505م( وهو الذي ادعى 

وأسس فرقة جديدة للمسلمني، وأتباعه موجودون إىل اآلن يف جي فور ودكن. 
وكان يف عهد املغول العلامء واملصنفون كثريون يف جونفور، منهم الشيخ عبد األول 
الرشيد  وعبد  -1651م(  )م1062هـ  حممود  مال  الشهري  والفلسفي  968هــ(  )م 
مجيعا  هؤالء  وترك  1718م(   – 1130هـ  )م  جيون  ومال  -1672م(  )م1082هـ 
تصانيف غالية رفيعة قيمة، وكان يف املجلس الذي أقيم لرتتيب »الفتاوى العاملغريية« 
مال حامد حسني جالل الدين وغريه من العلامء املشهورين يف جونفور، وال تزال توجد 

آثار عظمة جونفور العلمية إىل اآلن يف أطرافه ونواحيه.

دولة مالوه )8 04-937هـ/ 1401- 1530م(
سالطني مالوه كانوا مرشفني كبارًا للعلم، وخاصة منهم السلطان حممود الذي قدر 
علامء دولته تقديرًا عظياًم، ومن كتاب مالوه ومصنفيها الشاه أمحد الرشعي الشنديروي، 
شعر  عىل  الرد  يف  قاهلام  اللذان  الشعريان  ان  والنصنّ أيضا،  ومصنفا  متصوفا  كان  الذي 

الزخمرشي صاحب الكشاف الشهري حمفوظان حتى اآلن.

دولة غجرات )799-980هـ/ 1396-1572م(
التي أصبحت عاصمة واشتهرت بوصفها  آباد،  بلدة أمحد  األول  أسس أمحد شاه 
جود  بسبب  والفقهاء  العلامء  من  كبري  عدد  فيها  اجتمع  حيث  كبريا،  علميا  مركزا 
والزائرون  احلجاج  كان  الدولة  هذه  قيام  وقبل  وإرشافهم،  وسخائهم  السالطني 
غجرات  سالطني  قوي  ملا  ولكن  بعامة،  البحرية  الطرق  عىل  الربية  الطرق  يفضلون 
املناطق  إىل  وقويت حكومتهم واستحكمت، وانترشت سلطتهم وتوسعت سيطرهتم 
السواحيلة جعلوا السفر عرب البحر حمفوظا ومنظام، فحصل بذلك فوائد كثرية، منها: 
توفرت للحجاج سهولة الذهاب واإلياب إىل بيت اهلل احلرام والثاين: أن كثريا من علامء 
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آباد بفضل هؤالء  آباد ودكن، فأصحبت أمحد  يأتون ويستوطنون أمحد  العرب طفقوا 
العلامء مركزا علميا كبريا.

الدين  نور  الشيخ  األول  شاه  أمحد  عهد  يف  آباد  أمحد  إىل  إيران  من  هاجر  قد  كان 
املهاجرين إىل  للسيد رشيف عىل بن حممد، وحمدثًا، ومن  تلميذًا  الذي كان  الشريازي 
غجرات عامل كبري الشيخ وجيه الدين حممد املالكي الذي لقبه السلطان »ملك املحدثني« 
وذلك العاملان اجلليالن روجا علم احلديث يف غجرات واجلدير بالذكر أيضا أنه جاء 

عامل من مرص إىل اهلند وصنف ألمحد شاه كتبا عديدة وهو ابن الدماميني. 
العربية  يف  مشهورن  متعددون  ومصنفون  كتاب  العهد  ذلك  يف  غجرات  يف  وولد 
)املتويف  املائمي  أمحد  بن  عيل  منهم:  وغجرات،  العرب  بني  السفر  سهولة  بسبب 
)املتويف  جكن  والقايض  الفقه،  ويف  القرآن  تفسري  يف  صنف  الذي  835هـ/1432م( 
920هـ/ 1514م( الذي رتب جمموعة يف الفقه، والشيخ حممد بن طاهر الفتني )املتويف 
986هـ/ 1578م( الذي ألف معجام شهريا للحديث وصنف كتبا عديدة، ومصنف آخر 
كان مرتبطا بقرص السلطان هو عبد اهلل حممد بن رساج الدين عمر النهروايل واأللغ مخاين، 
وهو معروف باسم احلاج دبري )املتوىف 1020ه/ وبعد 1611ء( وهو من صنف كتابا يف 
تاريخ غجرات، ورتبه السيد ديني سن راس )DENISONRAS( يف ثالثة جملدات وقنّدم 

له بمقدمة جيدة.
دولة  عىل  املغول  تسلط  بعد  حتى  استمرت  بالعربية  والتأليف  التصنيف  وسلسلة 
1589م(  998هـ/  )املتويف  الدين  وجيه  الشيخ  العهد  ذلك  مصنفى  ومن  غجرات، 
والسيد صبغة اهلل الربويص، وعبد القادر العيدروس )املتوىف 1038هـ/1628م( ونور 

الدين الغجرايت )املتوىف 1115هـ/ 1742م(، وترك هؤالء كلهم مصنفات عديدة.

دولة خانديش )801-1008هـ/ 1399 – 1599م(
مل يتخلف برهانفور عاصمة خانديش عن الرقي العلمي، فقد ولد هناك علامء وحمدثون 
كبار أمثال الشيخ عىل املتقي )املتوىف 1005هـ/ 1596م( والقايض نصري الدين )املتوىف 
فقيها  فوري  الربهان  نظام  الشيخ  الدين  نصري  القايض  ابن  وكان  1621م(   /1031
أورنغ  السلطان  بأمر  العلامء  من  جملس  العاملغريية«  »الفتاوى  برئاسته  رتب  وقد  شهريا، 

زيب عاملغري.
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الدولة البهمنية )848-933هـ /1347-1526م(
املال  منهم  البهمنيني،  السالطني  بقرص  مرتبطني  واملحققني  العلامء  من  كثري  كان 
عبد الغني الصدر ونجم الدين املفتي جديران بالذكر، وهناك مصنِّف َبلغتنا مصنفاته 
– »غيسودراز«  املعروف  الشهري  السيد حممد احلسيني ويل دكن  الشيخ  العربية وهو 
البهمني  شاه  أمحد  وكان  الدهلوي،  جراغ  حممود  الدين  نصري  للشيخ  مريدا  وكان 
تابعة  السواحلية  العرب  بحرية  مناطق  وكانت  زائدًا.  بالغا  إكراما  ويكرمه  حيرتمه 
للدولة البهمنية إىل مدة، ومادام يستفيد علامء سورت ومهائم العرب بإرشاف حكام 

هذه األرسة.

مخس دول يف دكن:
يف  شاهي  عادل  دولة  منها  البهمنية،  الدولة  زوال  بعد  دول  مخس  دكن  يف  قامت 

بيجافور، وقطب شاهي يف غولكنده، ونظام شاهي يف أمحد نغر جديرة بالذكر.

دولة عادل شاهي بيجافور)895-1097هـ/ 1489-1686م(
أسسوا  وقد  العلمي،  اإلرشاف  يف  مشهورين  شاهي«  »عادل  أرسة  حكام  وكان 
مكتبة عظيمة، كانت فيها ذخرية قيمة للكتب القلمية، بعض املخطوطات منها موجودة 
العرب إىل  العلامء  حتى اآلن يف مكتبة مكتب اهلند يف لندن، وكان قد جاء عدد من 
بيجافور، وجدير بالذكر منهم حسن بن عيل شقدم )املتوىف 1046ه/ 1636م( الذي 
وشاعرًا،  مصنفا  كان  شاهي«،  »عادل  بقرص  وارتبط  شبابه،  ريعان  يف  اهلند  إىل  جاء 
ومنهم الشيخ ضياء الدين املعربي، الذي أهدى كتابه »حتفة املجاهدين« إىل عيل عادل 

شاه.

دولة قطب شاهي غولكنده )918-1098هـ/ 1512-1687م(
جاء عدد من علامء العرب إىل قصور السالطني هلذه األرسة، كان منهم والد مصنف 
»سالفة العرص«، وكتب عديدة للشيخ ابن معصوم، وبفضل جود السلطان وسخائه 
يف  سفره  أحوال  وكتب  اهلند،  إىل  العرب  من  أيضا  معصوم  ابن  الشيخ  جاء  وإرشافه 

كتاب هو موجود حتى اآلن.
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دولة نظام شاهي أمحد نكر: )896، 1004هـ/ 1490-1595م(
ويف عهد هذه األرسة أيضا جاء عديد من العلامء العرب، وأهدوا كتبهم وتصانيفهم 
إىل احلكام والسالطني وولد يف أمحد نكر أيضا علامء منهم املال عبد النبي جدير بالذكر، 

وكان قد صنف كتبا عديدة.
كشمري:

الرابع  القرن  يف  اإلسالم  كشمري  ألهل  عرف  اخلراساين  طاهر  بن  مرزا  الشاه  إن 
بوظيفة  واشتغل  1314م  املوافق  715هـ  كشمري  إىل  جاء  قد  وكان  امليالدي،  عرش 
ملك هندويس، وأصبح وجيهًا وحبيبًا لدى اجلميع يف عدة أيام حتى إنه مل حيصل عىل 
السلطان  حفيده  وكان  اململكة،  قبض عىل رسير  بل  العالية فحسب  الرفيعة  املناصب 
زين  السلطان  ابنه  حكم  وقد  كشمري،  سالطني  من  القوة  موفور  قويا  حاكاًم  إسكندر 
العابدين )827-877هـ/ 1423-1472م( بكل قوة وغلبة وشوكة أكثر من مخسني 
بناء  القالع والقناطري، ووجه عنايته اخلاصة إىل  البالد وبنى  السلطان  سنة وعمر هذا 
عاصمته »رسي نغر« وترقيتها وتوسيعها، واليزال حيكم حكام هذه األرسة عىل هذه 
الدولة حتى فتحها السلطان أكرب 995هـ املوافق 1586م وضمها إىل دولته وحكومته.
)املتوىف  اهلمداين  عيل  السيد  الكبري  األمري  هو  كشمري  من  واملصنف  األول  والعامل 
786هـ/ 1384م( وكان من سكان مهدان، هاجر إىل كشمري، وسكن هناك واستوطنه، 
صنف بالعربية كتبا عديدة، بعض منها موجودة إىل اآلن، واملصنفني الذين جاؤوا من 
973هـ  )املتوىف  فريوز  واملال  1553م(  960هـ/  )املتوىف  الدين  ريض  ومنهم  بعده 
/1565م( وحممد يعقوب، يقال: إن الشيخ حممد يعقوب كان قد لقي احلافظ ابن حجر 
وأجازه ابن حجر برواية احلديث عنه، وصنف كتبا عديدة بالعربية ولكن من سوء احلظ 
مل يبق منها أي مصنف اآلن، وتلميذا الشيخ خواجه ومها زين الدين عيل واملال شنغف 
)املتوىف:  أمني  واملال  أيضا،  حجر  بابن  لقاءمها  ثبت  قد  إنه  ويقال:  عاملني،  أيضا  كانا 
1109هـ/ 1697م( واملال حممد حسن )املتوىف 1119هـ/ 1707م( ونور حممد البابا 
)املتوىف 1195هـ/ 1780م( وكان القايض حيدر الكشمريي قد شارك يف جيش أورنغ 
زيب عاملغري، وقد عنينّ أورنغ زيب أستاذًا ألبنائه، ثم عينه قاضيا عىل دهيل، ولقد تأثر 
»قايض  بـ  به  لقنّ حتى  تأثرًا  عدله  وشعور  وفضله  حيدر  القايض  بعلم  عاملغري  السلطان 

خان«.
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الدولة املغولية – عهد بابر ومهايون )932-946هــ/ 1525-1539م(
ني بالعلم يقدرانه حق قدره، وكثري من علامء اهلند  كان السلطانان بابر ومهايون مهتمنّ
ذلك  علامء  فهرس  جهاين«  شاه  »طبقات  يف  واندرج  بقصورهم،  متعلقون  وخارجها 

العهد وأوليائه، ولكن كام نعلم أن مصنفاته العربية قد فنيت ومل يبق هلا أي اثر.

عهد السالطني السوريني )946-962هــ /1525-1555م(
كان لشري شاه السوري وابنه سليم شاه السوري شغف بالتعليم والعلوم اإلسالمية، 
وقد أرشفا عىل العلامء، ومن مجلة العلامء الشيخ بده أو بدهن البهاري الذي كان يكرمه 
شري شاه السوري إكراما بالغًا وكان قد كتب رشحا لكتاب »اإلرشاد يف النحو» للشيخ 
شهاب الدين الدولة آبادي، ويف عهد شري شاه السوري اشتهرت بلدة من راجستهان 
السلطان  اهلل  عبد  واسم  »نارنول«،  اسمها  اإلسالمية،  للعلوم  مركزا  بوصفها  الرشقية 
فوري أيضا جدير بالذكر الذي كان يكرمه سليم شاه السوري إكراما بالغًا، وحلق هذا 
به بـ »شيخ اإلسالم« و»خمدوم امللك«  بقرص اكرب ومهايون فيام بعد، وكان مهايون قد لقنّ

وصنف هو عدة كتب أيضا.

الدولة املغولية – العهد الثاين 962-1275هـ/1555-1857ء(
م وتزدهر عهدًا بعد عهد من حيث  إن املصنفات العربية يف هذه القارة التزال تتقدنّ
الكمية والعدد واملستوى العلمي، فام اجتمع املصنفون واملؤلفون والكتاب والباحثون 
قارة  آخر عهد يف  الذي كان  املغول  اجتمع يف عهد  ما  مثل  يف عهد حكومة أي أرسة 
اهلند وباكستان حلكومة املسلمني وعهدهم الذهبي، واشتهر بعض كتاب عهد املغول 
العربية، ومرص وتركيا قبوال ورواجًا،  الدول  اهلند أيضا، ونالت مصنفاهتم يف  خارج 
ونظر إليها العلامء نظر اإلعجاب والتقدير، ومن أولئك الكتاب واملصنفني أبو الفيض 
اهلل  ويل  املحدث  والشاه  السيالكويت،  احلكيم  وعبد  الدهلوي،  احلق  وعبد  الفييض 

الدهلوي، وغالم عيل آزاد البلغرامي وحمب اهلل البهاري.
بعد هذا االستعراض الرسيع أرى من املناسب أن أذكر بإجياز أحوال جهود ذلك 

العهد العلمية لسالطني هذه األرسة.
كان  أنه  يف  الشبهة  ولكن  ال؟  أم  أميا  أكان  أكرب«  »امللك  يف  خالفية  مسألة  هناك 
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جاهال العربية كليا، ولكنه مع هذا كان مرشفًا عظياًم للعلوم، وكان كثري من أهل الفضل 
أسامء  وفهرس  العايل،  بقرصه  ملحقني  املختلفة  والفنون  العلوم  يف  واملهرة  والكامل 
العلامء واألولياء لذلك العهد موجود يف »آئني أكربي« و»منتخب التاريخ« و»طبقات 
عليها  ويدل  بالغة،  قدرة  العربية  عىل  يقدر  الفييض  الشعراء  ملك  وكان  شاهجهاين«، 
من  منقوط  حرف  أي  فيها  يستخدم  مل  الذي  الكلم«  و»موارد  اإلهلام«  »سواطع  كتابه 

أوله إىل آخره، وكان نور اهلل الشوسرتي عاملًا شهريًا شيعيًا، وكان مصنفًا لعدة كتب.
وبالعكس كان امللك جهانكري مثقفًا بالعلوم العالية، أرشف أيضًا عىل العلامء وأهل 
يف  موجود  جهانكري  لعهد  العلامء  وفهرس  عظياًم،  تقديرًا  وقدرهم  والكامل  الفضل 
املحدث عبد احلق  الشيخ  منهم  بالذكر  نامه« و»طبقات شاهجهاين«، واجلدير  »إقبال 
علم  الدهلوي  احلق  عبد  املحدث  ج  رونّ وقد  الرسهندي،  أمحد  والشيخ  الدهلوي، 
احلديث يف املسلمني اهلنود، والشيخ أمحد الرسهندي الذي كان جمدد األلف الثاين حقًا، 
الذي نرشه  اإلحلاد واالرتداد  مقاومة عظيمة وقلع ذلك  اإلحلاد واالرتداد  قاوم  ألنه 

»امللك أكرب« من أصله وسدنّ أبوابه باحلكمة واملوعظة احلسنة.
عميق  شغف  له  وكان  جهانكري،  والده  من  وفضاًل  علاًم  أكرب  شاهجهان  وكان 
ج العلوم املسلنّم هبا املتفق عليها كثريًا، وكان العلامء وأرباب الكامل يف عدد  بالدين، فرونّ
احلق،  ونور  اجلونفوري،  حممود  املال  منهم  الطويلة،  وحكومته  الذهبي  عهده  يف  كبري 
الباقي وحمب اهلل اإلله آبادي، وهؤالء  وعبد احلكيم السيالكويت وعبد الرشيد، وعبد 

كلهم مشهورون ومصنفون لعدة كتب.
كلهم  هؤالء  من  ونباًل  ورشافة  وفضاًل  علاًم  أكرب  عاملغري  زيب  أورنك  والسلطان 
وكان أشدهم تدينًا وأتقاهم، قام يف عهد حكومته بأعامل جليلة لنرش العلوم اإلسالمية 

والتقدم العلمي للمسلمني بكل إخالص ونشاط وفعالية.
نظام  الشيخ  إرشاف  حتت  املشهورين  البارزين  للعلامء  جملسًا  عاملغري  ل  شكنّ وقد 
املبارك  اجلليل  العلم  هذا  عىل  وأنفق  جامعة،  صورة  يف  احلنفي  الفقه  لريتب  ورئاسته 
هي  التي  العاملغريية«  »الفتاوى  هي  هذه  احلنفي  الفقه  وجمموعة  طائلًة،  أمواالً  املهم 
مشهورة بالفتاوى اهلندية يف خارج اهلند، ومن علامء عهد عاملغري املالنّجيون وحمب اهلل 
اإلله آبادي ومري زاهد واملال قطب السهالوي جديرون بالذكر خاصة، وهؤالء كلهم 

مصنفون لعدة كتب.
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املصنفات قرنًا بعد قرن
القرن الرابع

 أمحد بن حممد املنصوري:
له  املنصورة  قايض  كان  السندي  املنصوري  صالح  بن  حممد  بن  أمحد  العباس  أبو 
أبو  احلاكم  عنه  وروى  وطبقته،  األثرم  سمع  األصفهاين،  داود  مذهب  يف  تصانيف 
»أحسن  كتابه  قال يف  باملنصورة،  املقديس  أدركه  املعجم، وقد  احلافظ، كام يف  اهلل  عبد 
تدريس  وله  إمامًا يف مذهبه،  داودي  املنصوري  العباس  أبا  القايض  »رأيت  التقاسيم: 

وتصانيف قد صنف كتبًا عديدًة حسنة انتهى. 
وقال حممد بن إسحاق النديم يف كتاب الفهرست: إنه كان عىل مذهب )داود( من 
وكتاب  الكبري  املصباح  كتاب  منها:  كبار،  حسنة  جليلة  كتب  وله  الداوديني،  أفاضل 
– انتهى. وذكره السمعاين يف األنساب: ومل يزد عىل ما ذكر شيئًا  اهلادي وكتاب النري 

)نزهة اخلواطر 50/1(.
القرن اخلامس:

  إبراهيم بن مسعود الغزنوي:
كان عادالً جماهدًا كرياًم عاقاًل ذا رأي متني، يقول: لو كنت موضع أيب مسعود بعد 
وفاة جدي حممود ملا انفصمت عرى مملكتنا اآلن عاجز عن أن اسرتد ما أخذوه واستوىل 
عليه ملوك وقد اتسعت مملكتهم وكان جيد اخلط يكتب بخطه كل سنة مصحفًا ويبعثه 
مع الصدقات إىل مكة، مات سنة إحدى وثامنني وأربعامئة، وقيل: إنه تويف سنة اثنني 

وتسعني وأربعامئة )نزهة اخلواطر 1/ 58 – 59(.
 عطاء بن يعقوب الغزنوي:

األلباب  لباب  يف  كام  وأربعامئة  وتسعني  إحدى  سنة  توىف  بالعربية،  شعر  ديوان  له 
)نزهة اخلواطر 65/1(.

 عيل بن عثامن اهلجويري:

قدم اهلند وسكن بمدينة الهور، ومن مصنفاته »كشف املحجوب« وهو من الكتب 
املعتربة املشهورة عند أهل العلم واملعرفة، مجع فيه كثريًا من لطائف التصوف وحقائقه، 
)نزهة  ومعرفته  علمه  عىل  وأثنى  األنس،  نفحات  يف  اجلامي  عبدالرمحن  الشيخ  ذكره 

اخلواطر66/1(.
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 أبو الرحيان حممد بن أمحد البريوين:
أقام أبو الرحيان البريوين بخوارزم فاشتهر باخلوارزمي، ودخل بالد اهلند وسكن هبا 
عدة سنني وتعلم من حكامئها فنوهنم وعلنّمهم طرق اليونانني يف فلسفتهم، ومل يكن له 

يف زمانه نظري وال كان أحذق منه بعلم الفلك بكل دقائقه.
وله من الكتب »كتاب اجلامهري« يف اجلواهر يتضمن الكالم يف اجلواهر وأنواعها 
وما يتعلق هبذا املعنى، ألفه أليب الفتح مودود بن مسعود الغزنوي، و»كتاب اآلثار 
قابوس  املعايل  ألفه لشمس  و»التاريخ« جملد  النجوم  اخلالية« يف  القرون  الباقية عن 
مبادهيا،  هي  األصول«  يف  و»االختالف  األمم  يستعملها  التي  التواريخ  فيه  وبني 
)نزهة  املذكور  قابوس  املعايل  لشمس  ألفه  واألنوار«  الشعاعات  جتريد  و»كتاب 

اخلواطر67/1(.
 يمني الدولة حممود بن سبكتكني الغزنوي:

ونقل عن  الظنون،  ذكره صاحب كشف  الفروع«  »التفريد يف  منها:  له مصنفات، 
اإلمام مسعود بن شيبة أن السلطان املذكور كان من أعيان الفقهاء، وكتابه هذا مشهور 
يف بالد غزنة وهو يف غاية اجلودة وكثرة املسائل ولعله نحو ستني ألف مسألة – انتهى، 

ويف التاتارخانية نقول منه )نزهة اخلواطر73/1(.
 شهاب الدين مسعود بن حممود الغزنوي:

كان السلطان مسعود شجاعًا كرياًم، صاحب فضائل كثرية، حمبًا للعلامء كثري اإلحسان 
إليهم والتقرب هلم، صنفوا له التصانيف الكثرية يف فنون العلم كالقانون املسعودي يف 
الفنون الرياضية، صنفه أبو الرحيان حممد بن أمحد البريوين املنجم، والكتاب املسعودي 
يف الفقه احلنفي، صنفه القايض أبو حممد الناضحي )نزهة اخلواطر75/1(، تويفنّ يف سنة 

اثنتني وثالثني وأربعامئة، كام يف الكامل )نزهة اخلواطر76/1(.

القرن السادس:
 معز الدولة هبرام شاه الغزنوي: 

كان عادالً حسن السرية، مجيل الطريقة، حمبًا للعلامء، ومكرمًا هلم باذالً هلم األموال 
الكثرية، وجامعًا للكتب تقرأ بني يديه ويبنينّ مضموهنا، صنفوا له التصانيف الكثرية يف 
فنون العلم، منها: خمزن األرسار صنفه له النظامي الكنوجي، ومنها كليلة ودمنة ترمجوه 
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له من العربية إىل الفارسية، ومنها احلديقة صنف له أبو املجد جمدود بن آدم الغزنوي 
املعروف بالسنائي سنة مخس وعرشين ومخسامئة )نزهة اخلواطر79/1(.

 مسعود بن سعد الالهوري:

قال العويف: له ثالثة دواوين يف األلسنة الثالثة: العربية والفارسية واهلندية، وديوانه 
العنقاء، قال: وله  الناس، وأما العريب واهلندي فطارت هبام  الفاريس متداول يف أيدي 
كتاب مجع فيه خمتاراته من أبيات الفردويس يف شاهنامه، وقد أورد الرشيد الوطواط يف 

حدائق السحر عدة أبيات له بالعربية )نزهة اخلواطر89/1(.
القرن السابع:

 الشيخ أمحد بن حممد اهلانسوي:
له رسالة سامها )املهامت( بالعربية )نزهة اخلواطر93/1(.

 الشيخ إسحاق بن عيل البخاري:
له مصنفات، منها: أرسار األولياء مجع فيه ملفوظات شيخه، ومنها منظومة عربية 
يف التصنيف، مات يف سادس مجادى اآلخرة سنة تسعني وستامئة بأجودهن ودفن هبا 

)نزهة اخلواطر95/1(.
 الشيخ حسن بن حممد الصغاين:

تامة  مشاركة  ذا  لغويًا  حمدثًا  فقيهًا  الكالم،  فضول  عن  صموتًا  صاحلًا  شيخًا  كان 
يف العلوم، سمع احلديث بمكة وعدن واهلند من شيوخ كثريين وأدرك الكبار، ومجع 
الزمان، قال  الركبان وخضع لعلمه علامء  بتصانيفه  وصنف ووثق وضعف، وسارت 
وقال  اللغة،  يف  املنتهى  إليه  إن  الذهبي:  وقال  اللغة،  لواء  حامل  كان  إنه  السيوطي: 

الدمياطي: إنه كان إمامًا يف اللغة والفقه واحلديث.
ومن مصنفاته: مشارق األنوار النبوية يف صحاح األخبار املصطفوية، مجع فيه من 
حديثًا  وأربعني  وستة  ألفني  الفاذروين  الشارح  عد  ما  عىل  عددًا  الصحاح  األحاديث 
وبني يف أول كل باب أو نوع عدد أحاديثه، وقال: هذا كتاب ارتضيه واستيضء بضيائه 
والعمل بمقتضاه خلزانة املستنرص ابن الظهر بن النارص بن املستيضء العباس أوله احلمد 

هلل حميي الرمم وجمرى القلم الخ.
وهو  الظنون:  كشف  يف  اجللبي  قال  املصطفى،  حديث  يف  الدجى  مصباح  ومنها: 
العباب  املنرية، وهو أيضًا يف احلديث، ومنها  كتاب حمذوف األسانيد، ومنها الشمس 
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الزاخر يف اللغة يف عرشين جملدًا، قال اجللبي يف كشف الظنون: إن الصغاين مات قبل 
أن يكمله بلغ فيه إىل امليم ووقف يف مادة بكم.

ومنها: جممع البحرين يف اللغة، والنوادر يف اللغة والرتاكيب وأسامء الفارة، وأسامء 
وفيات  يف  السحابة  ودرة  البخاري،  صحيح  عىل  رشح  وله  الذئب،  وأسامء  األسد، 
الصحابة، والعروض، ورشح أبيات املفصل، ونقعة الصديان، وكتاب االفتعال، ورشح 
فيهام  مجع  رسالتان  وله  الفرائض،  كتاب  وله  الدريدية،  توشيح  يف  السمطية  القالدة 
األحاديث املوضوعة، قال الشيخ عبد احلي بن عبد احلليم اللكهنوي يف الفوائد البهية: 
اجلوزي  كابن  املشددين  من  لذلك  فُعدنّ  املوضوعة  غري  األحاديث  من  كثريًا  فيهام  أدرج 
املغيث برشح  فتح  السخاوي يف  قال  املحدثني،  من  السعادة« وغريمها  وصاحب »سفر 
والنجم  القضاعي  الشهاب  من  أحاديث  فيهام   – الصاغاين  –أي  ذكر  احلديث:  ألفية 
اإلقلييش وغريمها كأربعني ابن ودعان – بتقديم الواو عىل الدال املهملة – والوصية لعيل 
بن أيب طالب وخطبة الوداع وأحاديث أيب الدنيا األشج ونسطور ونعيم بن سامل ودينار 
وسمعان وفيها أيضًا من الصحيح واحلسن وما فيه ضعف يسري – انتهى، وكانت وفاته 

سنة مخسني وستامئة )نزهة اخلواطر107-105/1(.
 الشيخ محيد الدين السوايل:

اجلشتية  املشائخ  من  صنف  من  أول  وهو  أصحابه،  إىل  ومكتوبات  مصنفات  له 
الثاين سنة ثالث وسبعني  ربيع  بقيت من  لليلة  توىف  الطريقة،  وأشهر تصانيفه أصول 

وستامئة، وقربه ببلدة ناغور، كام يف أخبار األخيار )نزهة اخلواطر111/1(.
 موالنا ريض الدين الصغاين:

وله مصنفات يف احلديث، وكان الشيخ املجاهد نظام الدين حممد بن أمحد البدايوين 
يذكره باخلري، كام يف فوائد الفؤاد. 
 الشيخ جمد الدين الالهوري:

العلوم من  أنواع  إن مصنفاته مشهورة يف  ترمجته:  األلباب يف  لباب  العويف يف  قال 
املعقول واملنقول )نزهة اخلواطر155/1(.

 الشيخ حممد بن احلسن النيسابوري:
الشيخ الفاضل صدر الدين حممد بن احلسن النظامي النيسابوري ثم الدهلوي أحد 
العلامء املربزين يف اإلنشاء والتاريخ والسري ولد ونشأ بمدينة نيسابور وقرأ العلم عىل 
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أساتذة عرصه وانتقل عنها إىل غزنة أيام الفرتات وأقام هبا مدة من الزمان ثم انتقل عنها 
إىل دهيل يف أيام قطب الدين أيبك، وصنف »تاج املآثر« وهو كتاب يف تاريخ اهلند من 
سنة سبع وثامنني ومخسامئة إىل سنة أربعة عرشة وستامئة، ويف نسخة منه إىل سنة ست 
وعرشين وستامئة، فلست أدري أنه من امللحقات أو من تصنيفه، مات يف أيام السلطان 

شمس الدين االيلتمس )نزهة اخلواطر161/1(.
 القايض حممد بن عطاء الناغوري:

اللوائح يف جملد، وطوالع الشموس يف رشح أسامء اهلل احلسنى  له مصنفات منها: 
دهيل  بمدينة  وستامئة  وأربعني  ثالث  سنة  رمضان  يف  وفاته  وكانت  جملدين،  يف  وهو 
صالة  من  فرغ  ما  بعد  توىف  بوصيته،  املذكور  الدين  قطب  الشيخ  أقدام  حتت  فدفن 
الوتر وقيام رمضان، سجد فلم يرفع رأسه عن السجدة، كام يف مهر جهان تاب )نزهة 

اخلواطر167/1(.

القرن الثامن:
 أبو عيل رشف الدين القلندر:

ومن مصنفاته: رسائل يف احلقائق واملعارف، وتوىف يف الثاين عرش أو الثالث عرش من 
رمضان سنة أربع وعرشين وسبعامئة، وله عرشون ومائة سنة كام يف »مهر جهان تاب« 

)نزهة اخلواطر 4/2(.
 الشيخ أمحد بن شهاب الدهلوي:

تعبري  يف  طوىل  يد  له  الذهن،  صحيح  جدًا  الفهم  حسن  متقلاًل  زاهدًا  رجاًل  كان 
تسع  سنة  مات  واملعارف،  احلقائق  يف  الصحائف  مصنفاته:  ومن  واملعارف،  احلقائق 

ومخسني وسبعامئة )نزهة اخلواطر 6/2(.
 الشيخ أمحد بن حييى املنريي:

ومقاماته القدسية يف العلوم واملعارف والقرب والوصول فال تسأل عن ذلك فإهنا 
يشفي  ما  فيها  فإن  مصنفاته  إىل  فارجع  االطالع  شئت  وإن  العقول،  دور  وراء  كانت 
السبيل، ومن مصنفاته مكتوباته يف  السالك إىل سواء  الغليل ويوصل  العليل ويروي 
ثالث جملدات وعددها ثالثامئة وثامنية وعرشون مكتوبًا، ومنها »األجوبة«، و»إرشاد 

الطالبني« و»إرشاد السالكني« و»معدن املعانني« و»مسخ املعاين«.
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وكان وفاته ليلة السادس من شوال سنة اثنتني وسبعني وسبعامئة وله عرشون ومائة 
سنة يف عهد فريوز شاه السلطان، وقربه مشهور ظاهر ببلدة هبار يزار ويتربك )2أيضا 

.)8-7/
 اختيار الدين الدهلوي:

بفرشته  املشهور  البيجابوري  له »بساتني األنس« كتاب مفيد اخترصه حممد قاسم 
)نزهة اخلواطر13/2(.

 األمري تاتارخان الدهلوي:
بأمره  وصنف  الباب،  يف  ما  أمجع  وهم  التاتارخاين  وسامه  التفسري  يف  كتابًا  صنف 
عامل بن العالء الدهلوي الفتاوى التاتارخانية، مات يف أيام فريوز شاه السلطان )نزهة 

اخلواطر17/2(.
 خرسو بني سيف الدين الدهلوي:

يف  الكالم«  و»حمسنات  البدائع«  يف  خرسوي  »إعجاز  منها  ممتعة،  كثرية  مصنفاته 
ثالث جملدات، فرغ من تصنيفه سنة تسع عرشة وسبعامئة، ومنها »أفضل الفوائد«.

قال القايض ضياء الدين الربين يف تارخيه: إنه كان ملك ملوك الشعراء من السلف 
إىل اخللف، مل يكن له نظري يف اخرتاع املعاين وكشف الرموز الغريبة وكثرة املصنفات 
فإن كان بعض الشعراء متفردين يف فن أو فنني فإنه كان متفردًا يف مجيع الفنون الشعرية، 
قال: ومع ذلك الفضل والكامل كان صوفيًا مستقيم احلال، رصف أكثر عمره يف الصيام 
وعماًل  علاًم  املوسيقى  يف  ماهرًا  وحالة  وجد  صاحب  وكان  والتالوة  والتعبد  والقيام 

انتهى )نزهة اخلواطر36/2(.
 قايض ضياء الدين الربين:

له مصنفات جليلة )نزهة اخلواطر62/2(. 
 الشيخ ضياء الدين النخشبي:

له رشح عىل الدعاء الرسياين، ورشح عىل قصيدة »فاطلبني جتدين«، ومن مصنفاته 
»العرشة املبرشة«، مات يف سنة إحدى ومخسني وسبعامئة، كام يف »أخبار األخيار« )نزهة 

اخلواطر63/2(.
 موالنا عامل بن العالء األندربتي:

وسبعني  سبع  سنة  يف  صنفه  السفر  بزاد  املسمى  الفقه  يف  التاتارخانية  الفتاوى  له 
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وسبعامئة لألمري الكبري تاتارخان وسامه باسمه، وكان فريوز شاه يريد أن يسميه باسمه 
فلم يقبله الصداقة كانت بينه وبني تاتارخان كام يف »غلزار أبرار« )نزهة اخلواطر65/2(.

 الشيخ عبد العزيز الدهلوي:
له »جمموع الفوائد« مصنف لطيف يف ملفوظات الشيخ )نزهة اخلواطر67/2(.

 الشيخ عبد اهلل بن حممد الدهلوي:
املحبويب،  بن مسعود  اهلل  الرشيعة عبد  تنقيح األصول لصدر  ومن مصنفاته رشح 
وعىل هذا الرشح حاشية للشيخ زين الدين قاسم ابن قطلوبغا احلنفي املتوىف سنة تسع 
تويف سنة مخسني  أنه  وذكر  الظنون  اجللبي يف كشف  الفاضل  ذكره  وثامنامئة،  وسبعني 

وسبعامئة )نزهة اخلواطر67/2(.
 الشيخ عزيز الدين الدهلوي:

الدين  له »حتفة األبرار وكرامة األخيار« مصنف لطيف يف ملفوظات الشيخ نظام 
وسبعامئة  وأربعني  إحدى  سنة  يف  وفاته  وكانت  األولياء«،  »سري  يف  –كام  البدايوين 

بدهيل، كام يف »خزينة األصفياء« )نزهة اخلواطر76/2(.
 الشيخ عيل بن شهاب اهلمداين:

وسالم  هلل  احلمد  أوهلا:  بالعربية  الذكرية  الرسالة  ومنها  ممتعة،  كثرية  مصنفات  له 
عىل عباده الذين اصطفى، ومنها منازل السالكني، ومنها رشح أسامء اهلل احلسنى ومنها 

الرسالة اخلواطرية، ومنها اخلطبة األمريية )نزهة اخلواطر87-85/2(.
 الشيخ عمر بن إسحاق الغزنوي:

له التصانيف التي سارت هبا الركبان، منها رشح اهلداية املسمى بالتوشيح والشامل 
يف الفقه وزبدة األحكام يف اختالف األئمة األعالم ورشح بديع األصول البن الساعايت 
الزيادات  ورشح  حنيفة  أيب  مذهب  ترجيح  يف  املنيفة  والغرة  للحنازي  املغني  ورشح 
ورشح اجلامعني ومل يكملها، ورشح تائية ابن الفارض وكتاب يف اخلالفيات وكتاب يف 
التصوف، وذكر القارئ من تصانيفه رشح املنار ورشح املختار ولوائح األنوار يف الرد 
عىل من أنكر عىل العارفني ولطائف األرسار وعدة الناسك يف املناسك ورشح عقيدة 
الطحاوي واللوامع يف رشح مجع اجلوامع وغري ذلك كام يف »الفوائد البهية« )93/2(.

 الشيخ عمر بن حممد السنامي:
من مصنفاته »نصاب االحتساب« كتاب مفيد يف بابه مرتب عىل مخسة وستني بابا، 
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الخ... ومنها تفسري سورة  إيامنًا واحتسابًا  نواله  الرقيب عىل  أوله: احلمد هلل احلسيب 
يوسف من القرآن الكريم، وله »الفتاوى الضيائية« )نزهة اخلواطر95/2(.

 الشيخ عني الدين البيجابوري:
أشهرها  كتاب،  ومائة  وثالثني  اثنني  الروضة  صاحب  عدها  كثرية  مصنفات  له 
أهل  من  األولياء  وتاريخ  األنساب  يف  وكتاب  األبرار،  وطور  التاريخ،  يف  امللحقات 
اهلند، تويف يف السابع والعرشين من مجادي اآلخرة سنة مخس وتسعني وسبعامئة )نزهة 

اخلواطر96/2(.
 موالنا فخر الدين الزاردي:

عثامن  الدين  رساج  للشيخ  صنفها  الترصيف  يف  له  رسالة  »العثامنية«  مصنفاته  من 
ومنها  الناس،  يستصعبه  مما  الكالمية  املسائل  له يف  »اخلمسني« رسالة  ومنها  األودي، 

»كشف القناع عن وجوه السامع«، ومنها »أصول السامع« )نزهة اخلواطر102/2(.
 موالنا فخر الدين اهلانسوري:

من مصنفاته رمحه اهلل »دستور احلقائق« )نزهة اخلواطر 104/2(.
 الشيخ حممد بن عبد الرحيم األرموي:

الفائق،  الدين  للفقراء وصنف يف أصول  والرب  والدين  اخلري  الفتاوى مع  كتب يف 
ويف أصول الفقه النهاية، وكانت وفاته يف آخر صفر سنة مخس عرشة وسبعامئة )نزهة 

اخلواطر137/2(.
 حممد بن املبارك الكرماين:

طبقات  يف  نظريًا  له  أر  مل  اجلشتية،  املشائخ  أخبار  يف  األولياء«  »سري  مصنفاته  من 
املشائخ يلوح عليه أثر القبول الرمحاين وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء، وكانت وفاته يف 

سنة سبعني وسبعامئة يف عهد فريوز شاه )نزهة اخلواطر139/2(.
 الشيخ حممد بن حممود الباين بتي:

ربيع  من  عرش  الثالث  يف  ومات  واملعارف،  احلقائق  يف  األبرار«  »زاد  مصنفاته  من 
األول سنة مخس وستني وسبعامئة بمدينة باين بت فدفن هبا كام يف »سري األقطاب« )نزهة 

اخلواطر140/2(.
 الشيخ حممود بن حممد الدهلوي:

الدين بكتاب سامه »إفاضة  املنار يف األصول حلافظ  الفقهاء احلنفية، رشح  أحد كبار 
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يف  املضيئة  واجلواهر  القاري  لعيل  اجلنية«  »األثامر  يف  كام  املنار«  أصول  إضاءة  يف  األنوار 
األنساب  يف  السمعاين  يذكره  ومل  القريش  حممد  أيب  القادر  عبد  للشيخ  احلنفية«   طبقات 

)نزهة اخلواطر156/2(.
 الشيخ خملص بن عبد اهلل الدهلوي:

وله  الكشفا«  »كشف  أسامء  تفسري  وصنف  يكمله،  ومل  حسنًا  رشحًا  اهلداية  رشح 
باأللطاف  املسمى  تأليفه  يف  آبادي  الفريوز  الدين  جمد  الشيخ  ذكره  أخرى،  مؤلفات 
اخلفية يف أرشاف احلنفية – كام يف »أثامر اجلنية«  لعيل القاري )نزهة اخلواطر158/2(.

 موالنا معني الدين العمراين:

ومفتاح  واحلسامي  الدقائق  كنز  عىل  وتعليقات  رشوح  منها  جلية،  مصنفات  له 
العلوم )نزهة اخلواطر161/2(.

 موالنا نظام الدين الظفر آبادي:

آباد  بالعربية والفارسية، مات يف سنة مخسني وثالثني وسبعامئة بظفر  له مصنفات 
فدفن هبا )نزهة اخلواطر171/2(.

 الشيخ يوسف اجلشتي:
وله »حتفة النصائح« منظومة يف الفقه، مات يف سنة أربعة وسبعني، كام يف »خزينة 

األصفياء« )175/2(.
 القايض إبراهيم بن فتح اهلل امللتاين:

وصنف كتبًا عديدة، منها معارف العلوم بالعربية يف تعريفات العلوم والفنون، 
مات يف سابع مجادى اآلخرة سنة مخس وستني وثامنامئة )نزهة اخلواطر2/3(.

مصنفات القرن التاسع وأعيانه:
 الشيخ أبو الفتح بن العالء الكالبوي:

يف  كام  التصوف،  يف  واملشاهدة  النحو  يف  التكميل  منها  رشيقة،  مصنفات  وله 
»أخبار األخيار«، توىف سنة اثنتني وستني وثامن مئة كام يف »خزينة األصفياء« )نزهة 

اخلواطر 3/3(.
 أمحد شاه الكجرايت:

له  وصنفوا  األرض  نواحي  من  ناحية  كل  من  العلم  أهل  عنده  اجتمع 
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التصانيف، منهم الشيخ اإلمام بدر الدين حممد بن أيب بكر الدماميني، فإنه صنف 
له رشح التسهيل البن مالك ومصابيح اجلامع وهو رشح البخاري وعني احلياة 
اللبيب  مغني  رشح  الغريب  وحتفة  للدمريي  الكربى  احليوان  حياة  خمترص  وهو 

وغري ذلك.
وكانت وفاة أمحد شاه يف سنة مخس وأربعني وثامنامئة ومدته اثنتان وثالثون سنة 

)نزهة اخلواطر11/3(.
 القايض أمحد بن عمر الدولة آبادي:

وله مصنفات جليلة ممتعة سارت هبا ركبان العرب والعجم، منها: رشح 
حاشية  عليه  الظنون:  كشف  يف  اجللبي  قال  احلاجب،  ابن  كافية  عىل  بسيط 
ملوالنا الفاضل ميان اهلل اجلونبوري )الصواب: ميان اهلداد اجلونبوري( وعىل 
رشح اهلندي حاشية للتوقاين وللكاذروين ولغياث الدين منصور واإلرشاد 

متن متني له يف النحو.
وكانت وفاته خلمس بقني من رجب سنة تسع وأربعني وثامنامئة بمدينة جونبور 

)نزهة اخلواطر16/3(.
 الشيخ أمحد بن عبد اهلل الشريازي:

وله مصنفات ممتعة، منها رسالة مجع الفرق لرقع اخلرق، ذكرها الشيخ صفي الدين 
أمحد القشايش املدين يف السمط املجيد )نزهة اخلواطر 19/3(.

 الشيخ أرشف جهانغري السمناين:
والفصول  الفقه،  هداية  عىل  وتعليقات  النحو،  يف  خمترص  األرشفية:  مصنفاته  من 
–خمترص يف أصول الفقه، ورشح له عىل عوارف املعارف ورشح عىل فصوص احلكم – 
كالمها يف التصوف، وله قواعد العقائد يف الكالم، وتنبيه اإلخوان، وحجة الذاكرين، 
والفتاوى األرشفية، ومرآة احلقائق وكنز الدقائق، ورسالة يف جواز سامع الغناء ورسالة 

يف جواز اللعن عىل يزيد.
يف  كام  مائة  وثامن  ثامن  سنة  احلرام  حمرم  من  والعرشين  الثامن  يف  وفاته  وكانت 

»مهرجهان تاب« )نزهة اخلواطر26/3(.
 الشيخ حسني بن حممد احلسيني الغلربغوي:

لوالده،  »امللتقط«  ورشح  النحو  يف  بالعربية  »املعارف«  منها  لطيفة  مصنفات  وله 
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ورسالة يف إباحة السامع، ورسالة يف إباحة لبس النعلني يف املسجد والترصيف املالكي، 
وتوىف يف حياة أبيه بمدينة غلربغة يوم األربعاء اخلامس عرش من ربيع الثاين سنة اثنتى 

عرشة وثامنامئة )نزهة اخلواطر47/3(.
 موالنا خواجكي الكروي:

له مصنفات منها »األربعني« يف احلديث مجع أربعني حديثًا فيه عن مشارق األنوار 
للصغاين.

)نزهة  وثامنامئة  وتسعني  ثامن  سنة  حمرم  من  عرش  الثامن  يف  اخلواجكي  وفاة  وكان 
اخلواطر 49/3(.

 املفتي ركن الدين الناغوري:
له »الفتاوى احلامدية« يف جملد ضخيم صنفه بأمر القايض محاد الدين بن حممد أكرم 
الكجرايت وأخذ املسائل الفقهية يف كتابه عن أربعة ومائتني من كتب الفقه واألصول 

واحلديث والتفسري )53/3(.
 الشيخ سعد الدين اخلري آبادي:

ومن مصنفاته رشح البزدوي، ورشح احلسامى، ورشح كافية ابن احلاجب، ورشح 
يف  كام  وثامنامئة،  وثامنني  اثنتني  سنة  يف  وفاته  وكانت  املكية  الرسالة  ورشح  املصباح 

»الفوائد السعدية« )نزهة اخلواطر59/3(.
 الشيخ شري خان الدهلوي:

وكانت  اهلمداين،  القضاة  عني  متهيدات  هنج  عىل  التمهيدات  منها:  مصنفات،  له 
وفاته يف سنة ست وثالثني وثامنامئة كام يف »خزينة األصفياء« )نزهة اخلواطر64/3(.

 الشيخ صفي بن النصري الردولوي:
وللشيخ صفي الدين مصنفات عديدة منها: »دستوري املبتدي« يف الرصف، صنفه 
التحقيق«  »غاية  سامه  احلاجب  ابن  كافية  عىل  بسيط  رشح  وله  إسامعيل،  ولده  ألجل 

.)68/3(
 الشيخ حممد بن أيب بكر الدماميني:

وله من التصانيف: رشح التسهيل البن مالك الطائي وهو رشح ممزوج ومتداول، 
أوله: اللهم إياك نحمد عىل نعم ما توجهت اآلمال –الخ...، ذكر فيه أنه ملا قدم يف أواخر 
شعبان سنة عرشين وثامنامئة إىل كجرات من حارضة اهلند وجد فيها هذا الكتاب جمهوال 
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ال يعرف واتفق أنه استصحبه معه فرآه بعض الطلبة والتمس منه رشحه فرشحه، وذكر 
يف خطبته أبا الفضل أمحد شاه الكجرايت وسامه »تاريخ الفرائد«.

وله رشح عىل صحيح البخاري سامه مصابيح اجلامع أوله: احلمد هلل الذي يف خدمة 
السنة النبوية أعظم سيادة الخ.. ذكر فيه إنه ألفه للسلطان أمحد شاه املذكور وعلق عىل 
أبواب منه ومواضع حيتوي عىل غريب وإعراب وتنبيه، وله عني احلياة وخمترص حياة 
احليوان للدمريي الخ...، ذكر فيه إن كتاب شيخه حسن يف بابه، مجع فيه ما بني أحكام 
متسع األذيال، ووقع يف بعضه ما ال يليق بمحاسنه فاختار منه عينه وسامه عني احلياة 
مهديًا إىل أمحد شاه، وفرغ يف شعبان سنة ثالث وعرشين وثامنامئة، وله حتفة الغريب يف 
رشح مغني اللبيب البن هشام النحوي، صنفه بأرض اهلند بعد ما علق عىل ذلك الكتاب 
البحوث يف  اخلزرجية وجواهر  نفيسة، ومن مصنفاته رشح  املرصية حاشية  الديار  يف 
العروض، والفواكه البدرية من نظمه، ومقاطع الرشب ونزول الغيث الذي انسجم يف 

رشح المية العجم للصفدي وله غري ذلك من املصنفات )97-96/3(.
 الشيخ حممد بن يوسف احلسيني الدهلوي:

وله مصنفات كثرية، منها: تفسري القرآن الكريم عىل لسان املعرفة، وتفسري القرآن 
مشارق  رشح  ومنها  الكشاف،  من  أجزاء  مخسة  عىل  وتعليقات  الكشاف،  منوال  عىل 
الدين  شهاب  للشيخ  العوارف  رشح  املعارف  ومنها  املعرفة،  لسان  عىل  األنوار 

السهروردي بالعربية، وله غري ذلك من املصنفات )117/3(.
مخس  سنة  احلرام  القعدة  ذي  من  عرش  السادس  اإلثنني  ضحوة  وفاته  وكانت 

وعرشين وثامنامئة )118/3(.
 الشيخ حممود بن محيد الكنتوري:

وله الرسالة احلالية يف معرفة املدارية بالعربية، مات يف ثامن مجادى األوىل سنة ثامن 
ومخسني وقيل: ثامن وتسعني وثامنامئة كام يف »تذكرة املتقني« )121/3(.

 قاضيخان حممود الدهلوي:
وله آداب الفضالء كتاب يف اللغة ألفه لقدري خان يف سنة ثالث وعرشين وثامنامئة 
ثانيهام  ويف  بالعربية،  وفرسها  الفارسية  األلفاظ  أوهلام  يف  أورد  قسمني،  عىل  وفرقه 

اصطالحات الشعراء كالمها برتتيب احلروف، كام يف كشف الظنون )126/3(.
 الشيخ حممود بن حممد الدهلوي:
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النحو وتوىف سنة إحدى وتسعني وثامنامئة )نزهة اخلواطر  املقصد كتاب يف  له 
.)127/3

 الشيخ إبراهيم حممد امللتاين:
وله مصنفات لطيفة منها معدن اجلواهر بالعربية وكانت وفاته لتسع بقني من شوال 

سنة اثنتني وسبعني وتسعامئة وله تسعون سنة )نزهة اخلواطر3/4(.
 احلكيم أبو الفتح بن عبد الرزاق الكيالين:

وله الفتح مصنفات عديدة، مات سنة سبع وتسعني وتسعامئة )نزهة اخلواطر9/4(.
 القايض أبو املعايل البخاري:

وله حب املفتي كتاب بسيط يف الفقه زهاء ستني كراسة، أوله: احلمد هلل الذي جعل 
العلم وهداية إىل الدرجات العظمى ... الخ..، ونسخته موجودة يف خزانة املرحوم خذا 

بخش خان بمدينة عظيم آباد )نزهة اخلواطر13/4(.
 الشيخ أمحد بن عبد القدوس الغنغوهي:

اثنتني  وفاته سنة  الوجود، وكانت  إثبات وحدة  الغناء ورسالة  وله رسالة يف حلة 
وسبعامئة )نزهة اخلواطر20/4(.

 الشيخ أمحد بن نرص اهلل السندي:
ومن مصنفاته خاصة احلياة كتاب له يشتمل عىل فاحتة ومقصدين وخامتة، املقصد 
األول يف ذكر احلكامء الذين كانوا قبل اإلسالم، والثاين يف ذكر احلكامء الذين كانوا بعد 
اإلسالم، واخلامتة يف املذاهب املختلفة فيام بني احلكامء صنفه بأمر احلكيم أيب الفتح بن 

عبد الرزاق الكيالين )25/4(.
 الشيخ اهلداد بن عبد اهلل اجلونبوري:

حياة  يف  العلامء  أكابر  من  وصار  التصانيف  وصنف  ودرس  وأفتى  العلم،  يف  برع 
النظري يف زمانه،  املانكبوري وكان معدوم  السيد حامد  الطريقة عن  أخذ  ثم  شيوخه، 
رأسًا يف النحو والفقه وأصوله، له رشوح وتعليقات عىل كافية ابن احلاجب ورشحها 
ومدارك  البزدوي  وأصول  الفقه  هداية  وعىل  آبادي،  الدولة  الدين  شهاب  للقايض 
التنزيل، ذكره الشيخ عبد احلق بن سيف الدين الدهلوي يف بعض رسائله وقال: »إن 
أسئلته أقوى من أجوبته« وأما رشوح عىل حوايش القايض شهاب الدين املذكور فإهنا 

أقوى وأوجه من رشوح العلامء اآلخرين وأعرف يف هذه الديار.
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وتوىف اهلداد سنة ثالثة وعرشين وتسعامئة )نزهة اخلواطر35/4 – 37(.
 موالنا اهلداد بن كامل الدين اللكهنوي:

وله رسالة يف النحو سامها القطبي وقد جتشم فيها إيراد األمثلة يف ضمن التعريفات، 
توىف سنة إحدى وتسعني وتسعامئة )نزهة اخلواطر37/4(.

 بابر شاه التيموري:
آخر عهده  إىل  بدء حكومته  من  أخباره  فيها  كتب  الرتكية،  البابرية يف  الوقائع  وله 
بالدنيا، نقلها إىل الفارسية مرزا عبد الرحيم بن بريم خان، وله رسائل يف العروض وله 
كتاب يف الفقه احلنفي املسمى باملبني بفتح الياء التحتية وتشديدها، وعليه رشح للشيخ 

زين الدين اخلواين املسمي املبني بكرس الياء التحتية.
تسع وثالثني وتسعامئة وله مخسون سنة  األوىل سنة  توىف لست خلون من مجادى 

)نزهة اخلواطر41/4 - 42(.
 الشيخ هباء الدين األنصاري اجلنيدي:

له رسالة يف األذكار واألشغال صنفها للشيخ إبراهيم بن معني االيرجي، توىف سنة 
إحدى وعرشين وتسعامئة )نزهة اخلواطر52/4(.

 الشيخ جالل الدين التهانيرسي:
وله إرشاد اللطائف كتاب مفيد يف السلوك، توىف ألربع عرشة خلون من ذي احلجة 

سنة تسع وستني، وقيل تسع وثامنني وتسامئة )نزهة اخلواطر63/4(.
 املفتي مجال الدين بن نصري الدهلوي:

العلوم  مفتاح  ورشح  الفقه  أنواع  ورشح  العضدية  رشح  منها  عديدة  مصنفات  له 
املحاكمة بني رشحيه، ومن مصنفاته حاشية بسيطة عىل رشح اجلامي  للسكاكي وفيه 

عىل كافية ابن احلاجب.
توىف سنة أربعة وثامنني وتسعامئة وله تسعون سنة )67/4(.

 موالنا مجال الدين الشريازي:

له حاشية عىل احلاشية القديمة للدواين، مات يف بضع وتسعني وتسعامئة )68/4(.
 الشيخ حسن بن أمحد الكجرايت:

وله مصنفات عديدة، منها تفسري القرآن الكريم اجتهد فيه يف ربط اآليات بعضها 
ببعض، ومنها تعليقات رشيفة عىل تفسري البيضاوي، وحاشية لطيفة عىل نزحة األرواح.
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تسع  وله  وتسعامئة  وثامنني  اثنني  أو  إحدى  سنة  القعدة  ذي  من  بقيتا  لليلتني  توىف 
ومخسون سنة )76/4(.

 الشيخ حسن بن داؤد البناريس:
إىل  وسافر  الرصف  يف  الطالبني  مرغوب  منها:  والنحو،  الرصف  يف  مصنفات  وله 
أرض احلجاز للحج والزيارة فأغار عىل فلكه القرصان وقتلوه يف رابع ربيع األول سنة 

ستني وتسعامئة )نزهة اخلواطر77/4(.
 الشيخ داؤد بن حسن الكشمريي:

ورشحه  املريدين  وورد  العالية  والرسالة  اجلاللية  العقدية  عديدة:  مصنفات  وله 
دستور السالكني، أوله: احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل الخ.

توىف سنة أربع وتسعني وتسعامئة )نزهة اخلواطر94/4(.
 الشيخ رمحة اهلل السندي:

هدانا  ما  عىل  احلمد  أكمل  هلل  احلمد  أوله:  املناسك،  كتاب  منها:  مصنفات  وله 
القاري اهلروي سنة 1012،  الدين عيل بن سلطان حممد  الخ... رشحه نور  لإلسالم 
وسامه املسلك املتقسط يف املنسك املتوسط، وله منسك صغري رشحه عيل املذكور سنة 
)1010( وسامه هداية السالك يف هناية املسالك، ذكره اجللبي يف كشف الظنون، وله 
تلخيص تنزيه الرشيعة عن األحاديث املوضوعة لشيخه عيل بن حممد اخلطايب وهو يف 

غاية اللفظ من االختصار.
توىف لثامن خلون من حمرم سنة أربع وتسعني وتسعامئة )نزهة اخلواطر99/4(.

 الشيخ ركن الدين السندي:
ورسائل  الكيداين،  خالصة  عىل  رشح  ومنها  األربعني،  رشح  منها  مصنفات  وله 
أخرى مل أقف عىل أسامئها، توىف سنة تسع وأربعني وتسعامئة ببلدة قتهه )نزهة اخلواطر: 

.)102/4
 الشيخ زين الدين بن عبد العزيز املليباري:

له قرة العني يف مهامت الدين يف فقه الشافعية، رسالة وجيزة، وله رشح بسيط عليها 
»إرشاد  وله  وتسعامئة،  وثامنني  اثنتني  سنة  صنفه  العني«  قرة  رشح  املعني  »فتح  سامه 
العباد إىل سبيل الرشاد« يف املوعظة، وله رسالة تتضمن أحاديث وآثارا ومواعظ )نزهة 

اخلواطر: 103/4(.
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 الشيخ زين الدين بن عيل املليباري:
و»رساج  حجام،  كبري  الوهاب«  الكريم  إىل  الطالب  »مرشد  املفيدة  مصنفاته  ومن 
القلوب« متوسط جامع، و»املسعد يف ذكر املوت«، و»شمس اهلدى« كلها يف املوعظة 
والتذكري، و»حتفة األحباء وحرفة األلباء« يف األدعية املأثورة، و»إرشاد القاصدين« يف 
اختصار املنهاج العابدين للغزايل، و»شعب اإليامن« معرب من شعب اإليامن لالجيي، 
للقايض  الشفا«  من  و»الصفا  الفرائض،  يف  الكايف  اختصار  يف  الفرائض«  و»كفاية 
ابن احلاجب، و»كفاية الطالب« يف حل كافية  الكافية« رشح كافية  عياض، و»تسهيل 
عىل  وحاشيتان  مالك،  البن  األلفية  عىل  خمترصة  وحاشية  عليها  حاشية  احلاجب  ابن 
قصص  يف  مصنف  وله  املقري،  البن  اإلرشاد  عىل  وحاشية  الوردي،  البن  التحفة 
، وهداية األذكياء إىل طريقة األولياء، وقصيدة له يف  األنبياء، ومصنف يف سرية النبي 

السلوك وحتريض أهل اإليامن عىل جهاد عبدة الصلبان.
توىف يف بتنّن بعد نصف ليلة اجلمعة السادس عرشة من شهر شعبان سنة ثامن وعرشين 

وتسعامئة )نزهة اخلواطر: 104-105/4(.
 الشيخ سعد اهلل الالهوري:

له مصنفات عديدة، أحسنها رشح بسيط عىل جواهر القرآن للغزايل، مات ..... له 
ثامنون سنة، ذكر البدايوين )نزهة اخلواطر: 109/4(.

 الشيخ سامء الدين امللتاين:
العراقي، ومنها  الدين  للشيخ فخر  اللمعات  وله مصنفات منها: رشح بسيط عىل 

مفتاح األرسار وأكثرها مأخوذ من رسائل الشيخ عزيز النسفي.
اخلواطر:  )نزهة  وتسعامئة  إحدى  سنة  األوىل  مجادى  من  بقني  عرشة  لثالث  توىف 

.)115/4
 موالنا شاه أمحد الرشعي:

وله مصنفات طارت هبا العنقاء، ذكره الشيخ عبد احلق يف »أخبار األخيار«، ومات 
سنة ثامن وعرشين وتسعامئة )نزهة اخلواطر: 116/4(.

 السيد شيخ بن عبد اهلل احلرضمي:
صنف كتبا مفيدة، منها العقد النبوي والرس املصطفوي، وكتاب الفوز والبرشى، 
ورشحان عىل قصيدته املسامة بتحفة املريد أحدمها أكرب من اآلخر، أما الكبري فاملسمى 
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حقائق التوحيد، وأما الصغري فاملسمى رساج التوحيد، ورسالة يف املعراج، ورسالة يف 
العدل وورد اسمه احلزب النفيس، ونفحات احلكم عىل المية العجم وهو عىل لسان 

التصوف ومل يكمله.
وكانت مدة إقامته بأمحد آباد اثنتني وثالثني سنة، مات ليلة السبت خلمس بقني من 

رمضان سنة تسعني وتسعامئة بمدينة أمحد آباد )نزهة اخلواطر: 129/4(.
 موالنا طيب السندي:

)نزهة  وتسعامئة  وتسعني  بضع  يف  توىف  املصابيح،  مشكاة  عىل  مفيدة  تعليقات 
اخلواطر: 144/4(.

 موالنا عامل الكابيل:

وقد كتب تعليقا عىل رشح املقاصد يف كشكوله وسامها القصد، وكان يقول: إنه من 
مصنفاته، وكذلك كتب حاشية أو حاشيتني عىل املطول وسامها »الطول«، وادعى أنه 

كتاب بسيط من مصنفاته حذاء املطول.
توىف سنة اثنتني وتسعني وتسعامئة )نزهة اخلواطر: 146-145/4(.

 موالنا عبد األول اجلونفوري:

يف  ومنظومة  البخاري،  صحيح  رشح  الباري  فيض  منها:  عديدة،  مصنفات  وله 
املواريث، ورشح بسيط له عىل تلك املنظومة، وله رسالة يف حتقيق النفس، وخمترص يف 
السري خلصه من سفر السعادة للفريوزآبادي، وله تعليقات شتى عىل الفتوحات املكية 

واملطول وعىل غريمها من الكتب.
توىف سنة ثامن وستني وتسعامئة )نزهة اخلواطر: 146/4(.

 الشيخ عبد العزيز الدهلوي:
وله مصنفات يبلغ عددها إىل اثنني وعرشين كتابا، منها: رشح احلقيقة املحمدية 
الغريية للشيخ  الرد عىل  العينية يف  العلوي الغجرايت، والرسالة  الدين  للشيخ وجيه 
عبد امللك بن عبد الغفور الباين بتي، والرسالة العزيزية يف األذكار واألشغال )نزهة 

اخلواطر: 16/4(.
توىف يوم األربعاء لست خلون من مجادى اآلخرة سنة مخس وسبعني وتسعامئة.

 موالنا عبد القادر الرسهندي:

له تعليقات عىل رشح الكافية للشيخ اهلداد اجلونفوري، استحسنها العالمة عصام 
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اجللفي  حسن  الشيخ  اهلند  وفد  وملا  األطول،  كتابه  إليه  وأحتف  اإلسفرائيني،  الدين 
صاحب حاشية املطول جتشم لزيارته إىل رسهند وصحبه واعرتف بفضله وكامله )نزهة 

اخلواطر: 174/4(.
 الشيخ عبد القدوس الغنغوهي: 

وله مصنفات عديدة، منها: تعليقات عىل رشح الصحائف يف الكالم، ورشح بسيط 
املكنون  وأرسار  العيون  أنوار  وكتابه  التعرف،  عىل  وحاشية  املعارف،  عوارف  عىل 

املشتمل عىل سبعة فنون، كتاب مبسوط يف املقدمات.
اخلواطر:  )نزهة  وتسعامئة  وأربعني  أربع  سنة  اآلخرة  مجادى  من  بقني  لثامن  توىف 

.)175/4
 موالنا عبد الكريم الشريازي:

التاريخ، بدأ فيها من خلق آدم إىل سنة مخس عرشة  صنف الطبقات املحمودية يف 
اخلواطر:  )نزهة  والوزراء  وامللوك  والشعراء  العلامء  من  األعيان  فيه  وذكر  وتسعامئة 

.)176/4
 الشيخ عبد اهلل املتقي السندي:

توىف يف  الناسك، صنفه سنة مخسني وتسعامئة،  ونفع  املناسك  ومن مصنفاته: مجع 
»النور  يف  احلرضمي  ذكره  املباركة  بمكة  وتسعامئة  وثامنني  أربع  سنة  احلجة  ذي  شهر 

السافر« )نزهة اخلواطر: 180/4(.
 الشيخ عبد اهلل السلطانفوري:

وعصمة  الدين،  ومنهاج  الغمة،  كشف  منها:  عديدة،  مصنفات  اهلل  عبد  وللشيخ 
األنبياء، ورشح العقيدة احلافظية، ورسالة يف تفضيل العقل عىل العلم، وله غري ذلك 

من الرسائل.
»مآثر  يف  اخلوايف  به  رصح  كام  شاه،  أكرب  بأمر  سموه  مسموما  غجرات  بأرض  توىف 
األمراء« وكان ذلك سنة تسعني، أو إحدى وتسعني وتسعامئة )نزهة اخلواطر: 183/4(.

 موالنا عبد الوهاب الكشمريي:

له تعليقات عىل رشح الشمسية وعىل رشح املواقف )نزهة اخلواطر: 196/4(.
 الشيخ عبد الوهاب البخاري:

له رسالة يف شامئل النبي  وقصائد بالعربية يف مدحه.
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توىف سنة اثنتني وثالثني وتسعامئة بدهيل يف يوم دخل بابر شاه التيموري تلك املدينة 
)نزهة اخلواطر: 197/4(.

 الشيخ عيل بن حسام الدين املتقي الربهانفوري:
وله مصنفات عديدة، وذكروا عنه أخبار أمحدية.

اهلندي  الدين  بن حسام  العالمة عيل  وللشيخ  الصغري:  اجلامع  ذكر  اجللبي يف  وقال 
الشهري باملتقي املتوىف سنة سبع وسبعني وتسعامئة تقريبا، مرتب األصل والذيل معا عىل 
العامل يف  »منهج  الكتب عىل احلروف كجامع األصول سامه  ثم رتب  أبواب وفصول، 

سنن األقوال«.
ومن مصنفاته غري ما ذكر الربهان يف عالمات املهدي آخر الزمان بالعربية، خلصه 
من العرب الوردي يف أخبار املهدي للسيوطي ورتبه عىل الرتاجم واألبواب وزاد عليه 
املهدي  أخبار  الدرر يف  أحاديث عقد  للسيوطي وبعض  اجلوامع  أحاديث مجع  بعض 

املنتظر.
توىف ليلة الثالثاء وقت السحر ثاين مجادي األوىل سنة مخس وسبعني وتسعامئة بمكة 

املباركة، وعمره سبع وثامنون سنة وقيل: تسعون سنة )نزهة اخلواطر: 215/4(.
 موالنا غياث الدين اهلروي:

ورتبه عىل  ملري عيل شري  ألفه  األخيار«  أحوال  األخبار يف  ومن مصنفاته »خالصة 
واحلكامء  األنبياء  يف  واملقاالت  اخللق،  بدء  يف  املقدمة  وخامتة،  مقاالت  وعرش  مقدمة 
وملوك العجم والترت واخللفاء من بني أمية والعباسية ومعارصهيم وآل جنغيز خان وآل 
تيمور واخلامتة يف أوصاف هرات وسكاهنا، ومن مصنفاته »دستور الوزراء«، مات سنة 

أربع وأربعني وتسعامئة )نزهة اخلواطر 223/4(.
 األمري فتح اهلل الشريازي:

وله تكملة حاشية الدواين عىل هتذيب املنطق، وحاشية عىل تلك احلاشية، مات سنة 
سبع وتسعني وتسعامئة )نزهة اخلواطر: 225/4(.

 الشيخ حممد بن أمحد الفاكهي:
ألف غري واحدة من الرسائل املفيدة، منها رسالة تكلم فيها عىل آية الكريس وهو 
مفيدة جدا، ومنها رشح خمترص األنوار املسمى نور األبصار يف الشافعية، ومنها رسالة 

يف اللغة، ومنها كتاب جليل جعله باسم باب السالطني.
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توىف يوم اجلمعة لتسع بقني من مجادى األوىل سنة اثنتني وتسعني وتسعامئة بمدينة 
أمحد آباد فدفن هبا، كام يف »النور السافر« )نزهة اخلواطر: 2252/4(.

 الشيخ حممد بن أمحد النهرواين:
وثامنني  مخس  سنة  صنفه  احلرام«  اهلل  بيت  بأعالم  »اإلعالم  كتابه  مصنفاته  ومن 
وتسعامئة، أوله »احلمد هلل الذي جعل املسجد احلرام حرما آمنا ومثابة للناس، الخ. ومنها 
»الربق اليامين يف الفتح العثامين«، تاريخ اليمن من سنة تسعامئة عند أول الفتح العثامين عىل 
الرتاجم، ومنها  التواريخ« يف  املؤلف، ومنها »منتخب  أيام  إىل  باشا  بدال وزير، سليامن 

»متثال األمثال النادرة« ومنها الكنز االسمي يف فن املعيص، وله أبيات كثرية بالعربية.
كانت وفاته يف سنة تسعني وتسعامئة بمكة املكرمة، ودفن بالعالة )نزهة اخلواطر: 

.)258 - 257/4
 الشيخ حممد غوث الغوالريي:

وله مصنفات عديدة، منها: كليد خمازن، رسالة عجيبة يف املبدأ واملعاد، ومنها الضامئر 
والبصائر يف موضوع علم التصوف ومباديه ومقاصده، ومنها بحر احلياة رسالة يف أشغال 
اجلوغية والسنياسية طائفتني من رهبان اهلنود، ومنها كنز الوحدة يف أرسار التوحيد، توىف 
يوم االثنني لثالث عرشة بقني من رمضان سنة سبعني وتسعامئة )نزهة اخلواطر: 262/4(.

 الشيخ حممد طاهر البتني:
األنوار يف غرائب  كتابه »جممع بحار  وله مصنفات جليلة ممتعة أشهرها وأحسنها 
التنزيل ولطائف األخبار« يف جملدين كبريين، مجع فيه كل غريب احلديث وما ألف فيه، 
فجاء كالرشح للصحاح الستة، وهو كتاب متفق عىل قبوله بني أهل العلم منذ ظهر يف 
الوجود، وله منة عظيمة بذلك العمل عىل أهل العلم، ومنها »تذكرة املوضوعات« يف 

جملد كبري، ومنها »املغني يف أسامء الرجال«.
بمقربة  ودفنوه  بتن  إىل  فنقلوا جسده  أجني  ببلدة  وثامنني وتسعامئة  توىف سنة ست 

أسالفه )نزهة اخلواطر: 268/4(.
 الشيخ حممد بن عاشق اجلرياكويت:

الفنون األدبية« وله  العربية يف  »التفسري املحمدي« و»اجلواهر  له مصنفات، منها: 
حاشية التلويح يف األصول، و»الكوكب الدري« يف املواريث.

توىف سنة اثنتني وسبعني وتسعامئة )نزهة اخلواطر: 269/4(.
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 الشيخ حممد بن عمر بحرق احلرضمي:
صنف للسلطان مظفر بن حممود بيكره »تبرصة احلرضة الشاهية األمحدية بسرية احلرضة 
و»ترتيب  الرسول«  أصحاب  مبغيض  عىل  املسلول  »احلسام  وكتاب  األمحدية«  النبوية 
السلوط إىل ملك امللوك«، و»متعة األسامع بأحكام السامع«، و»مواهب القدوس يف مناقب 

العيدروس« واخترص رشح المية العجم الصدي )نزهة اخلواطر: 273/4(.
وذكر من مصنفاته غري ما ذكر اآلصفي »األرسار النبوية يف اختصار األذكار النووية« 
املنتخبة« يف كتاب  بالقرآن« و»النبذة  و»ذخرية األخوان املخترص من كتاب االستغناء 
املقدمة واملؤخرة«  األوائل للعسكري، و»املتعة املخترصة يف اخلصال املكفرة للذنوب 
يف  اليافعي  أبيات  عىل  املفيدة  و»احلوايش  الوثيقة«  العروة  برشح  األنيقة  و»احلديقة 
العقيدة، قال: وذكر يف كتابه ترتيب السلوك أن له عىل أبيات الشيخ عبد اهلل بن سعد 
اليافعي ثالثة رشوح: بسيط ووسيط وجيز، وخمترص املقاصد احلسنة و»وسيلة البنات 
والبنني فيام حيتاج إليه من أمر الدين« ورشحان عىل المية العجم، ورشح عىل امللحة، 

ورسالة يف احلساب، ورسالة يف الفلك، وغري ذلك.
توىف ليلة العرشين من شعبان سنة ثالثني وتسعامئة يف غجرات، كام يف ظفر الواله 

)نزهة اخلواطر: 275/4(
 الشيخ حممد بن فخر الرهتايس:

عىل  رشوح  ومنها  املصباح،  رشح  احلوايش  توضيح  منها:  عديدة،  مصنفات  وله 
)نزهة  وغريه  احلاجب  ابن  كافية  عىل  آبادي  الدولة  الدين  شهاب  القايض  حوايش 

اخلواطر: 275/4(.
 الشيخ حممد حسني اليزدي:

له رشح بسيط عىل شامئل الرتمذي، وله منظومة يف الشامئل، مات بدهيل سنة إحدى 
وثامنني وتسعامئة )نزهة اخلواطر: 294/4(.

 الشيخ نظام الدين الكاكوروي:
ومن مصنفاته »املنهج« يف أصول احلديث، و»املعارف« ورشح »امللهامت القادرية« 

كالمها يف احلقائق. مات سنة إحدى وثامنني وتسعامئة )نزهة اخلواطر: 336/4(.
 الشيخ نظام الدين البدخيش:

له مصنفات عديدة، منها: حاشية بسيطة عىل رشح العقائد ورسالة يف إثبات الكالم 
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وإيامن التحقيق والتصديق، مات سنة ثالث وتسعني وتسعامئة وله سبعون سنة )نزهة 
اخلواطر: 240/4(.

 الشيخ نظام الدين املنريي:
وتسعامئة  ثامنني  سنة  صنفها  املستقيم«  »الرصاط  ورشحها  الكربى  القصيدة  وله 

)نزهة اخلواطر: 241/4(.
 موالنا وجيه الدين الغجرايت:

كانت له اليد الطوىل يف حسن التصنيف وجودة العبارة والرتتيب والتقسيم والتبيني، 
البزدوي،  أصول  عىل  وحاشية  البيضاوي،  تفسري  عىل  حاشية  املمتعة  مصنفاته  ومن 
وحاشية عىل هداية الفقه للمرغيناين، وعىل رشح الوقاية، وعىل املطول، وعىل املخترص، 
التلويح، وعىل العضدية، وعىل رشح التجريد لألصفهائي، وعىل رشح العقائد  وعىل 
للتفتازاين، وعىل احلاشية القديمة للدواين، وعىل رشح املوافق للجرجاين، وعىل رشح 
حكمة العني، وعىل رشح املقاصد، وعىل رشح اجلغميني، وعىل رشح الشمسية للرازي، 
وعىل رشح الكافية للجامي، وعىل رشح اإلرشاد للدولة آبادي، وله رشح عىل رسالة 
عىل القوشجي يف اهليئة، ورشح عىل أبيات التسهيل، ورشح عىل اللوائح، ورشح عىل 
النخبة يف أصول احلديث، توىف سنة ثامن وتسعني وتسعامئة )نزهة اخلواطر: 244/4(.

 الشيخ هبة اهلل الشريازي:
وله مصنفات جليلة منها »أسنى الكواشف يف رشح املواقف« و»لوامع الربهان يف 
قدم القرآن« و»رشح هتذيب املنطق والكالم« و»املحاكمة عىل رشح الشمسية« يف املنطق 
اخلواطر:  )نزهة  املسلسالت  يف  ورسالة  احلديث  أصول  يف  ورسالة  اهليئة  يف  ورسالة 

.)346/4
البدائية،  الثالثة  القرون  يف  الرجال  قدوم  عىل  املجموعة  هذه  يف  الضوء  سلط  قد 
وجهودهم العلمية واجلهادية وتأسيس املراكز اإلسالمية واألحوال العلمية األخرى، 
واجلهود العلمية يف عهود السالطني، وإرشافهم عىل العلم والعلامء، وأخريًا استعرضنا 
بيان  وتركنا  اهلجري،  العارش  القرن  إىل  الرابع  القرن  من  ومصنفاهتم  العلامء  أحوال 

أحوال علامء القرن احلادي عرش وما بعده خلوف التطويل وقلة الوقت.
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الإ�شالم واللغة العربية يف الهند
الشيخ كليم اهلل العمري املدين 

اهلند وتارخيها اإلسالمي:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وعىل آله وصحبه أمجعني 
وبعد. فإن اهلند بالد معروفة قبل البعثة املحمدية ملا هلا من تاريخ من حيث احلضارة 
واجلغرافية والصناعة والتجارة استرياًدا وتصديًرا، وتعود العالقات احلضارية والفكرية 
بني العرب واهلند إىل زمن سابق بقرون لظهور الدعوة اإلسالمية الكريمة. فلقد عرف 
التي كانت سفنهم  البحرية  التجارية  الرحالت  اهلند يف جاهليتهم، من خالل  العرب 
أي السفن الرشاعية تنقل خالهلا البضائع املتبادلة بني اجلانبني. ولذلك اختلطوا بسكان 
املدن وأسواقها الواقعة عىل سواحل اهلند والسند، واستوطن بعضهم فيها، وتزوج من 

نسائها، وتعلنّم لغتها.
واشتملت اهلند عىل أديان خمتلفة قبل وصول اإلسالم إليها، مثل الصائبة واهلندوكية 

والبوذية واجلينية والسيخية واليهودية والنرصانية مع أحزاهبا املتعادية 
 وملا ظهر نوراإلسالم والسالم وانترش يف أنحاء العامل اإلسالمي وغريه من مليبار يف 
السنوات األوىل للبعثة املحمدية ووصل نور السالم اىل اهلند بوفد من العرب مبكرا، وكذا 
قابل وفد من اهلند عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يف عهد خالفته كام ذكر الرامهرمزي يف 
كتابه »عجائب اهلند« وقد أصبحت مليبار نقطة ارتياد التجار والباعة العرب يف رحالهتم 
إىل سيالن وغريها منذ القدم ، وقد عرف العرب اهلند من خالل البضائع التجارية كام 
وأشباه  واليواقيت  واجلواهر  الطيب  بأنواع  اهلند  بالد  خصنّ  اهلمذاين:  الفقيه  ابن  ذكر 
اليواقيت وغري ذلك من األحجار املثمنة. وهلم أصناف الطيب كالعود والعنرب والكافور 
والقرنفل واخلولنجان والدارصيني وغري ذلك من أنواع الطيب. وهلم الصندل والتوتياء 
الذي  الغرض  الكتاب من  لو ذكرناها لطال هبا اخلطب وخلرج  واهلليلج وأنواع كثرية 
م والصندل األمحر واألبيض، وهلم الساج والفلفل.  قصدناه. وهلم القثاء واخليزران والبقنّ
ويف بالدهم الطواويس والفيلة والكركدن. )البلدان البن الفقيه 474/1( وكذا كانت 
األشياء اهلندية تباع يف بالد العرب وأسواقها كالثياب اهلندية والسيوف وآالت الطرب 

واملوسيقي وغريها نالت القبول واإلعجاب من املجتمع العريب.
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وكان الناس يتكلمون بالعربية قبل زمن مهاهبارت كام ذكر سوامي ديا نند يف كتابه 
حممد  الفاتح  قبل  اهلند  إىل  العرب  ورود  لنا  أثبت  قد  التاريخ  ألن  بركاش«  »ستيارته 
قبل وصول  كان  اهلند  إىل  العربية  اللغة  تاريخ وصول  أن  واملعنى  الثقفي،  القاسم  بن 
اإلسالم اىل أرض اهلند بسبب العالقات بني العرب واهلند، وأما سواحل كارومندل 
إم  إس  الدكتور  وذكر  قديم،  زمن  منذ  العرب  وجتار  واملبلغني  للدعاة  مهبطا  فكانت 
إىل  وصل  اإلسالم  أن   :»»EARLY ISLAM IN SOUTH INDIA كتابه  يف  كامل 
جنوب اهلند مبكرا قبل شامل اهلند، وأثبت من حيث التاريخ أن العرب وصلوا اىل كايل 
بتنم، وستيامنغلم وتريش وكارومندل وحممود بندر ومليبار وتوندي وغريه. وكان جتار 
العرب يصدرون من اهلند البضائع التجارية نحو التوابل واحلرير والقطن ومنسوجاته 

والسجادات والسيوف املهندة وغريها.
ملا وصل اإلسالم إىل اهلند دخل الناس يف دين اهلل أفواجا ألسباب منها: فطرية اإلسالم 
إكراه يف  بأنه ال  اهلند ونظر اإلسالم إىل األديان األخرى  الفطرية ألهل  الدينية  والنزعة 
الدين قد تبني الرشد من الغي، وخصائص النظام االجتامعي يف اإلسالم وصفات الدعاة 

املبلغني احلسنة وغريها من احلسنات التي جعلت فطرة البرش تصبو إىل الدين احلنيف.

: هدية احلاكم اهلندي للرسول 
ثبت بالتاريخ أن من امللوك من أرسل اهلدايا إىل حرضة الرسول  ومعنى ذلك أن 
التارخيية، وقد  اإلسالم قد ُعرف يف القرن األول من بداية اإلسالم بحسب الشواهد 

أورد اإلمام احلاكم يف مستدركه الرواية اآلتية:
7190 - حدثنا عيل بن محشاد العدل ثنا العباس بن الفضل األسفاطي وحممد بن 
غالب قاال: ثنا عمرو بن حكام ثنا شعبة أخربين عيل بن زيد قال: سمعت أبا املتوكل 
حيدث عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه قال: أهدى ملك اهلند إىل رسول اهلل  جرة 

فيها زنجبيل فأطعم أصحابه قطعة قطعة وأطعمني منها قطعة.

بشارة الرسول  بفتح اهلند:
وقد برش الرسول صلوات ريب وسالمه عليه بفتح اهلند ودخول الناس يف دين اهلل 
ب املجاهدين يف الغزو كام ثبت َعْن َثْوَباَن َمْوىَل َرُسوِل اهللىَِّ، َصىلىَّ اهللُ َعَلْيِه  أفواجا، ورغنّ
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ا اهللىَُّ ِمَن  تِي َأْحَرَزمُهَ َم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللىَِّ َصىلىَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلىََّم: »ِعَصاَبَتاِن ِمْن ُأمىَّ َوَسلىَّ
]حكم  اَلم   السىَّ َعَلْيِهاَم  َمْرَيَم  ْبِن  ِعيَسى  َمَع  َتُكوُن  َوِعَصاَبٌة  نَْد،  اهْلِ َتْغُزو  ِعَصاَبٌة  النىَّاِر: 

األلباين: صحيح} )سنن النسائي: 3175(
اُء، َعِن احْلََسِن، َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة،  َنا اْلرَبَ َثنَا حَيَْيى ْبُن إِْسَحاَق، َأْخرَبَ قال اإلمام أمحد َحدىَّ
ُه َقاَل: »َيُكوُن يِف َهِذِه  َأنىَّ اِدُق َرُسوُل اهللِ َصىلىَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلىََّم،  َثنِي َخِلييِل الصىَّ َقاَل: َحدىَّ
َكِلَمًة  َفَذَكَر  َأَنا  َوإِْن  َفَذاَك،  َفاْسُتْشِهْدُت  َأْدَرْكُتُه  َأَنا  َفإِْن  نِْد،  َواهْلِ نِْد  السِّ إىَِل  َبْعٌث  ِة  اأْلُمىَّ

ُر َقْد َأْعَتَقنِي ِمَن النىَّاِر »)مسند امحد: 8823 ( َرَجْعُت َوَأَنا َأُبو ُهَرْيَرَة امْلَُحرىَّ
أقول وباهلل التوفيق إن ما ثبت بالتتبع لتاريخ اإلسالم يف اهلند ودخول اإلسالم اهلند 

بطرق ثالث:
 1- شواطئ اهلند الغربية الواقعة يف بحر العرب التي كانت مركز ورود التجار من 

قبل ظهور اإلسالم، وهذه أمهها.
بن  حممد  دخل  حيث   ، الغريب  الشاميل  اهلند  شاطئ  عىل  الواقعة  السند  مناطق   -2
القاسم الثقفي فاحتا يف عهد احلجاج بن يوسف الثقفي وذلك يف نحو عام 91ه يف القرن 

األول من اهلجرة املحمدية.
3- احلدود الشاملية الغربية املتامخة ألفغانستان وايران ، وأول من دخل اهلند فاحتا 

حممود الغزنوي ما بني عام 388 -421 من اهلجرة.
وال يقبل اجلدل أن الكيان الثقايف اهلندي تعزز باللغة العربية والثقافة اإلسالمية عرب 
قرون من احلكم والنفوذ اإلسالمي، فالعرب التجار نزلوا يف ساحل اهلند اجلنويب كرياال 
وكاليكوت، ومليبار، وقاموا بإرساء أول أسطول بحري بتهانة، اهلند، يف خالفة عمر 
الفاروق، يف عام 636 م، فقد سطعت شمس اإلسالم عىل األرايض اهلندية يف عرص 
الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني حيث كان التجار العرب والبحارة يرتادون شواطئ 
اهلند الغربية لغرض التجارة فكانوا يبحرون من سرياف واألبله مرورا بشواطئ اهلند 
الغربية وجزيرة رسنديب وكانوا يصلون إىل شواطئ اهلند الرشقية وكانت مقاطعات 

السند ومليبار وكجرات عىل سواحل البحر اهلندي.
وبدأت محالت املسلمني عىل اهلند يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب ريض 
اهلل عنه، كام ذكر ابن كثري يف أحداث سنة ثالث وعرشين هجرية راويا عن ابن جرير 
الطربي عن فتح مكران فقال: وذكر فتح مكران عىل يدي احلكم بن عمرو وأيده شهاب 
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بن املخارق بن شهاب وسهيل بن عدي وعبداهلل بن عبداهلل، فاقتتلوا مع ملك السند 
فهزم اهلل مجوع السند وغنم املسلمون منهم غنيمة عظيمة وكتب احلكم بن عمرو بالفتح 

وبعث باألمخاس مع صحار العبدي. 
ويف عهد الوليد بن عبدامللك سنة 93هـ )712م( فتح حممد بن القاسم الثقفي بالد 
اهلند، وألسباب سياسية  السند وملتان وأسس دولة إسالمية عىل مساحة واسعة من 
عزل اخلليفة سليامن بن عبدامللك حممد بن القاسم ثم قتله، وجاء بعده أمراء من الدولة 
األموية والعباسية ومن ثم وقف الفتح اإلسالمي، لكن بقيت شوكة املسلمني يف هذه 

البالد إىل عرص اخلليفة املأمون.

أعالم العرب املسلمني الذين وصلوا إىل شبه القارة اهلندية -دعاة اىل اهلل:
امللوك  إىل  اهلجرة  من  والسابعة  السادسة  السنة  يف  الدعاة  الرسول   أرسل  لقد 
واحلكام فأرسل عمرو بن العاص إىل عامن عند جعفر، وعياذ، وأرسل سليط بن عمرو 
عند ثاممة بن أثال يف الياممة كام أرسل عالء بن احلرضمي إىل املنذر بن ساوي يف البحرين 
، وكل هذه األماكن تقع يف مواجهة بالد اهلند ولكن مل يثبت ما يدل عىل أن أحدا من 
الصحابة قد وصل إىل اهلند يف حياة النبي عليه السالم، وما ذكر الشيخ عبد احلي من 
قصة بابا رتن اهلندي خمتلف فيه )الشيخ املعمر املشهور أبو الرضا رتن بن كربال بن رتن 
اهلندي البهتندوي رجل مشهور من أهل اهلند، ظهر بعد الستامئة وادعى الصحة فسمع 

منه بعض الناس وأنكره آخرون(.
إنه ولد يف هبلده عىل مسرية ستني مياًل من الهور،  اللكهنوي يف بحر زخار:  قال 
فلام بلغ سن الرشد والتمييز اشتاق إىل أن يظهر أحد من عباد اهلل فيهديه إىل الرصاط 
املستقيم، فلام سمع أنه ظهر رجل يف العرب وهو يدعي النبوة ذهب إىل مكة املباركة 
الرتنية  الرسالة  وألف  سنة،  ستامئة  عمره  وجاوز  اهلند  إىل  رجع  ثم   ، النبي  وأدرك 
فأدرج فيها األحاديث التي سمعها من النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم بال واسطة، 
الدين  والشيخ رىض  بارسا  السمناين واخلواجه حممد  الدولة  الشيخ عالء  وقد صدقه 
الال أحد أصحاب الشيخ نجم الدين الكربي، قدم اهلند يف سنة عرشين وستامئة ولقيه 
وقربه  اهلجرة  من  ستامئة  بعد  مات   ، النبي  مشط  رتن  وأعطاه  احلديث  عنه  وأخذ 

ببهتنده )نزهة اخلواطر وهبجة املسامع 255/1(
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ولكن بعض الصحابة ريض اهلل عنهم وصلوا إىل اهلند بعد وفاته عليه السالم كام 
ييل ذكرهم:

1- احلكم بن أيب العايص الثقفي –وجهه أخوه عثامن بن أيب العايص أمري البحرين 
وعامن سنة 15من اهلجرة أيام خالفة الفاروق ريض اهلل عنه.

عثامن  ويل  ملا  إنه  البلدان:  فتوح  يف  البالذري  قال  العبدي:  جبلة  بن  حكيم   -2
إىل  أن يوجه  يأمره  إليه  العراق كتب  بن كريز  بن عامر  اهلل  اهلل عنه وويل عبد  ريض 
العبدي، فلام  إليه بخربه، فوجه حكيم بن جبلة  اهلند من يعلم علمه وينرصف  ثغر 
رجع أوفده إىل عثامن ريض اهلل عنه فسأله عن حال البالد فقال: يا أمري املؤمنني! قد 
عرفتها وتنحرهتا، قال: فصفها يل! قال: ماؤها وشل، وثمرها دقل، ولصها بطل، إن 
قل اجليش فيها ضاعوا، وإن كثروا جاعوا، فقال له عثامن: أخابر أم ساجع؟ قال: بل 

خابر، فلم يغزها أحدًا، انتهى.) نزهة اخلواطر 12/1(
3- املغرية بن أيب العايص بن برش بن دمهان الثقفي املجاهد، وجهه أخوه عثامن 
ابن أيب العايص أمري البحرين وعامن يف أيام عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه إىل خور 
عظيم  رشيفًا  كان  عثامن  وأخوه  البلدان،  فتوح  يف  كام  فظفر،  العدو  فلقي  الديبل 
القدر، واله عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عامن والبحرين وأقطعه املوضع املعروف 
بالبرصة بشط عثامن، كام يف كتاب االشتقاق البن دريد، ويف تاريخ السند إن املغرية 

قتل بأرض اهلند ودفن هبا )نزهة اخلواطر 30/1(. 

ومن التابعني الذين قدموا إىل اهلند يف القرن األول من اهلجرة النبوية:
1- احلارث بن مرة العبدي 2- عبد اهلل بن سوار العبدي 3- إرسائيل بن موسى 

البرصي 4- الربيع بن صبيح السعدي 5- نجيع بن عبد الرمحن السندي رمحهم اهلل.
يتبني لنا مما ذكر أن بعض الصحابة والتابعني ريض اهلل عنهم وصلوا اىل ثغورشبه 
اخلطاب وعثامن  بن  الراشدين كعمر  اخللفاء  قبل  من  وافدين  أو  فاحتني  اهلندية  القارة 
بن عفان ريض اهلل عنهم، وكذا ثبت والعلم عند اهلل أن متيم األنصاري دفن يف مدينة 
مدراس وعكاشة مدفون يف برنكي بيت –بوالية متل نادو –ريض اهلل عنهم ، سامهوا 

مسامهة كربى يف الدعوة إىل اهلل ونرش اللغة العربية وعلومها يف شبه القارة اهلندية .
علام بأن حممد بن القاسم الثقفي فتح بالد اهلند يف عهد الوليد بن عبد امللك اخلليفة 
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األموي ومتكنت فيها دولة العرب. ودخلها أتباع التابعني ورجال من أهل بيت النبي  
خمافة رش اخللفاء األمويني والعباسيني وتبعهم الناس بعد ذلك من ذوي العلم والتقى 
وسكنوا فيها وتوالدوا وتناسلوا يف بالد اهلند وعمت الفائدة الدينية بأطراف اهلند ملدة 

أربعة قرون بمشيئة اهلل، وكثرت املؤلفات يف العلوم اإلسالمية .

وثبت لنا بالتاريخ أن هؤالء الدعاة قدموا إىل مناطق متل تادو:
1- متيم األنصاري ريض اهلل عنه

2-الصحايب اجلليل عكاشه ريض اهلل عنه
3- الشيخ حممد خلجي، وصل إىل كايل بتنم

4-الشيخ سيد شاه احلميد نافوري 
5-الشيخ بابا فريد الدين بنكوندا

6-الشيخ شمس منصور
7-الشيخ سيد سلطان عالء الدين املتوىف 1180م وغريهم كثريون 

دور املدارس الدينية يف نرش الدراسات اإلسالمية واللغة العربية يف اهلند: 
ونرشها،  ورقيها  وحفظها  العربية  اللغة  صيانة  يف  كبري  دور  الدينية  للمدارس   
تدرس فيها قواعد اللغة وآداهبا وتدرب عىل الكتابة واخلطابة. أما اهليئات واملؤسسات 
العربية يف اهلند، فهي  القيمة يف خدمة  واملدارس احلكومية وغريها والتي هلا مسامهتها 
كثرية وهي صاحبة الفضل يف صيانة اللغة العربية، فقد أنشئت يف طول اهلند وعرضها 
اإلسالمية  والثقافة  العلوم  نرش  يف  البالغ  لدورها  وعرفت  الدينية،  املدارس  من  مئات 
والعربية يف خمتلف أدوار التاريخ، فال جتد مدينة أو قرية يف اهلند إال وفيها مدرسة دينية 
أفعمت  رجال  منها  ويتخرج  الدينية  العلوم  فيها  تدرس  وكليات  مدارس  أو  وعربية 
تأليفًا  العلوم اإلسالمية  العروبة وثقافتها، وال يدخرون وسعًا يف خدمة  قلوهبم بحب 

وترمجة وتصحيحًا. )مكرر يف صفحة 112(

ومن أهم املدارس العربية وأقدمها:
من مدارس والية تامل نادو-جنوب اهلند
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املدارس وأمهاهتا بجنوب  أقدم  نادو- وهي  بويلور– تامل  اللطيفية  1-دارالعلوم 
اهلند:

من تاريخ هذا املعهد أن السيد عبد اللطيف األول كان هاجر من مدينة بيجافور سنة 
1120هـ ووصل إىل مدينة ويلور عام 1132هـ أقام يف ميدان واسع بويلور وجعل هذا 
امليدان سكنا ألعضاء أرسته سامه الناس بعد)حرضت مكان( وبنى فيه مسجدا وخانقاه 
سنة 1179هـ وجعله مركزا للعلوم الدينية، تويف سيد شاه عبد اللطيف سنة 1149هـ 
ودفن بجامع مسجد ويلور دار الرسور، وهذا اخلانقاه كان يف احلقيقة معهدا لتحفيظ 
الفارسية  اللغتني  ودراسة  اإلسالمية،  للدراسات  ودارالعلوم  واحلديث  اهلل  كتاب 
والعربية، وكان هذا املعهد داراإلفتاء والدعوة واإلرشاد وهيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، وقد صنف الشيخ عبد اللطيف كتابا سامه »كتاب الرايات لسالسل الصوفية« 
املسمى منشور اخلالفة ودستور املشيخة، وجدير بالذكر أن املدرسة املذكورة كان فيها 

علامء أجالء وهلم مؤلفات عربية مطبوعة. 
فمن مؤلفات الشيخ باقر بن حممد مرتىض املعروف بمحمد بن باقرالبيجافوري:

سنة  بذكرالسري،  السالم  عليه  النبي  عىل  الصالة  يف  والبرص  البصرية  تنوير   -1
1204هـ.

2- املقامات العربية.
3- النفحة العنربية يف مدحة خري الربية.

 وقد زار هذه املدرسة عدد كبري من املشائخ العظامء نحو الشيخ حميي الدين جيده 
والشيخ حممد قاسم حيدرآبادي والشيخ عبد الرحيم قرييش والشيخ أبو السعادة أمحد 

كويا مليباري رمحهم اهلل.

2- مدرسة الباقيات الصاحلات بمدينة ويلور )أنشئت عام  1857م(:
عبد  شاه  العلامء  شمس  العلوم  وهاب  اهلند  جنوب  جمدد  الشيخ  فضيلة  مؤسسها 

الوهاب )املتوىف يف 1337/4/22ه املوافق 1919/1/25م(.
الكريانوي  اهلل  الشيخ رمحت  املكرمة  بمكة  الصولتيه  املدرسة  املؤسس مؤسس  لقي 
وكان عاملا حاذقا يف العلوم اإلسالمية وتعلم من الشيخ حممد حسني بشاوري املحدث 
املشهور، وقد ابتدأت الدراسة يف بيت املؤسس ثم انتقلت املدرسة إىل املبنى اجلديد سنة 
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1291هـ وقد لقبت حكومة اإلنجليز املؤسس بشمس العلامء سنة 1907م /1324ه، 
وقىض املؤسس حياته مدرسا للعلوم اإلسالمية واللغة العربية والفارسية، وكان للمدرسة 
أعضاء ثالثة قامت هبم املدرسة وهم كأركاهنا وعمدها وهم: 1- حاجي امداد اهلل املهاجر 

املكي 2- الشيخ حممد قاسم 3- والشيخ شمس العلامء عبد الوهاب رمحهم اهلل.
ذكر الشيخ عبد احلي احلسني عن )مؤسس مدرسة الباقيات الصاحلات(:

الشيخ العامل الصالح عبد الوهاب بن عبد القادر القادري احلنفي الويلوري أحد كبار 
العلامء واملشايخ، رصف عمره يف الدرس واإلفادة، وأسس مدرسة عظيمة بمدينة ويلور، 
الدكن،  اندراسه يف بالد املعرب واملليبار وأكثر بالد  وهو أول من نرشالعلم الرشيف بعد 
وكان مولده سنة سبع وأربعني ومائتني وألف بمدينة ويلور، ونشأ يف حب العلم، وقرأ 
بعض الكتب الدرسية عىل احلكيم زين العابدين املائل واملولوي غالم قادر عىل وغريمها، 
ثم سافر إىل مكة املباركة وأخذ عن الشيخ رمحة اهلل بن خليل العثامين الكريانوي والعالمة 
دحالن  أمحد  الشيخ  عن  احلديث  وأخذ  مكة،  إىل  املهاجرين  اهلندي  نواب  حممد  مال 
الشافعي مدرس احلرم الرشيف والسيد حسني املهاجر، ثم رجع إىل اهلند وصحب الشيخ 
حميي الدين عبد اللطيف الويلوري وأخذ عنه الطريقة، ثم عكف عىل الدرس واإلفادة، 
وأسس مدرسة عظيمة بمدينة ويلور سنة تسع وتسعني ومائتني وألف وسامها »الباقيات 
الصاحلات« وهي مدرسة مباركة يف تلك البالد، خترج منها خلق كثري من العلامء. مات لثامن 
بقني من ربيع اآلخر سنة سبع وثالثني وثالثامئة وألف، فصىل عليه الشيخ عبد اللطيف بن 

ركن الدين بن عبد اللطيف الويلوري، ودفن بويلور(نزهة اخلواطر3164/2(.      
بينهم  فيام  ويبحثون  علمية  جمالس  يقيمون  كانوا  األساتذة  أن  املدرسة  هذه  ميزة  من 
يف املسائل الرشعية كي تكون الندوة العلمية مستفادة لذوي العلم وعامة الناس ، ومن 
بعض  اقتداء  ؟2-ماوجه  ال  ام  حرب  دار  اهلند   -1 انعقدت:  التي  العلمية  الندوات 
األحناف بقول الصاحبني وحذرهم عن التقليد بالشافعي؟ 3-القنوت يف الصلوات عند 
النازلة جتوز عند أيب حنيفة أم ال؟ وما حمل القنوت، قبل الركوع أم بعده ؟4-هل جيوز 

االنحناء عند السالم والتحية أم ال؟ 
اإٍلسالمية  والثقافة  العربية  اللغة  نرش  يف  خيدمون  الباقيات  خرجيو  كان  وكذا 
وتطورها من تصنيف وتاليف وخطابة وهلم جرا، وكانت للمدرسة إدارة للتصنيف 
عامل  متيم  الشيخ  ألف  وقد  نرشها  يف  العربية  واللغة  الدين  ختدم  والتحقيق  والتأليف 
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الباقوي ابن الشيخ حممد رمحت اهلل كتابا باسم »الرباهني القاطعة يف الرد عىل القاديانية« 
و»المية دارالعلوم ديوبند اهلند«.

3- جامعة دار السالم بعمر آباد )أنشئت عام 1924م(:
مؤسس اجلامعة كاكا حممد عمر )األول( رمحه اهلل مل يكن عاملا كبريا من علامء هذه 
األمة بل كان تاجرا من جتار اجللود ممتازا أمينا وصادقا يف القول والعمل حمبا هلل وأوليائه 

وحمبا العلم وأهله ورجال الدعوة إىل اهلل ابتغاء مرضاة اهلل وإعالء كلمته.
وقد تم تدشني حفل بداية اجلامعة يف 7-ديسمرب 1924م املوافق شهر شعبان1343هـ.
اجلامعة تدعو منذ تأسيسها إىل وسطية تشمل الرشيعة والسياسة واالقتصاد والثقافة 
والتجارة. وإىل وسطية تدعو إىل االلتزام باملبادئ بدون تفريط وال إفراط. وإىل وسطية 
تدعو إىل نبذ التطرف بكل أشكاله والتمسك بالقيم األخالقية واجلاملية، وإىل وسطية 
األلوان  اختالف  عن  النظر  بغض  وسط  أمة  وتكوين  واالئتالف  الوحدة  إىل  تدعو 
تدعو  الدينية  املؤسسة  وهذه  اإلسالمية.  لألمة  مشرتك  موحد  ساٍم  هبدف  واأللسنة  
التطرف  التسامح والرفق، وحتارب  الدين، وإىل  التيسري يف أمور  إىل وسطية هتدي إىل 
باهلوى  النصوص  وتأويل  اإلسالم  بمبادئ  اجلهل  وترى  صوره،  بجميع  والتشدد 
وانحرافا عن  باآلخرين خروجا  الظن  والعصبية وسوء  واالبتداع  بالرأي  واالستبداد 

وسطية اإلسالم، وذاك هو التطرف بعينه.
القديمة  العلوم  مع  الصاحلة  اجلديدة  العلوم  بني  اجلمع  اجلامعة  ميزات  أبرز  من   
النافعة، وهذه امليزة ال توجد يف املدارس اإلسالمية إال قليال، وكم من مدرسة اقتدت 

بجامعتنا يف منهجها الرباين وسلكت مسلكها الوسطية واهتدت اىل سواء السبيل.
تقوم  عمرآباد  دارالسالم  جامعة  »إن  قائال:  الندوي  سليامن  الشيُخ  اجلامعَة  ف  عرنّ
العربية  اللغة  مقام ندوة العلامء يف جنوب اهلند«. وقد درس فيها من علامء العرب يف 
كأمثال فضيلة الشيخ عبد املومن املرصي وفضيلة الشيخ عبد السالم املرصي وفضيلة 
الشيخ محدي حامد املرصي وفضيلة الشيخ جواد املرصي وكلهم مبعوثون من جامعة 
األزهر الرشيف بمرص إىل جامعة دار السالم عمرآباد ودرسوا فيها ملدة أربع سنوات، 
وأما فضيلة الشيخ خطيب األردين فخدم اجلامعة ملدة سنتني، وكان فضيلة الشيخ عبد 
الرحيم حيى الصومايل قد خدم اجلامعة مدرسا باللغة العربية، وأما فضيلة الدكتور عبد 
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رس بعض املواد الدينية بالعربية، كام سامهت اجلامعة بإنشاء  اهلل جومل العمري املدين فدنّ
ناٍد خطايب باللغة العربية لطلبة مرحلة الفضيلة كي يدربوا ويفوقوا ويفوزوا برقي اللغة 
العربية وصيانتها، وفضيلة الشيخ حافظ ظفراحلق الشاكر النائطي العمري عميد الكلية 

سابقا يدرس األدب العريب باللغة العربية.

4-الكلية العربية مدرسة معدن العلوم فانمبادي، من والبة تامل نادو –جنوب اهلند:
الرابع عرش سنة 1305من اهلجرة ، والتزال  القرن  وهذه الكلية أسست يف بداية 
والقضاة  واخلطباء  الدعاة  إعداد  نحو  املجاالت  شتى  يف  احلنيف  الدين  املدرسة  ختدم 
اإلسالمية  والدراسات  اإلسالمية  العلوم  خدمة  يف  مشغولون  واخلرجيون  والكتاب 
ونرش اللغة العربية داخل اهلند وخارجها نحو رسي لنكا وماليزيا واملالديف وغريها 
من الدول، وهذه الكلية متتاز بتعليم علم اهليئة واملواقيت مع التدريب حتى يتأهل كل 
العلوم  معدن  مدرسة  هبا  متتاز  امليزة  وهذه  الصالة  ميقات  ويعني  يضبط  أن  يف  طالب 
حقيقة، ومن خصائص املدرسة  تدريب الطلبة عىل الدعوة واألمر باملعروف والنهي 
عن املنكر حتت إرشاف األساتذة األجالء وبخاصة يف زمن اإلجازة، فلله احلمد واملنة. 

وهذه الكلية تتقدم بعامدة الشيخ حممد ويل اهلل الرشادي املحرتم  من سنة 1970م.

للتحقيقات  خاصا  قسام  نادو  متل  والية  يف  احلكومية  مدراس  جامعة  5-أنشأت 
)العربية  الثالث  اللغات  لنرش  جماال  وفتحت  1927م  سنة  اإلسالمية  والدراسات 
والتاملية والفارسية( وتطورها وكم من خريج حصل شهادة الدكتوراة يف اللغة العربية 

وشهادة املاجستري، والعدد غري قليل.

، مؤسسها  الكلية أسست سنة 1891م  بتشنائي، وهذه  اجلاملية  العربية  6-الكلية 
مجال حميي الدين )املتوىف سنة 1964م(. 

التسهيالت  بتوفري  والعقائد  والفقه  واحلديث  القرآن  علوم  أهدافها: نرش  أهم  من 
الالزمة لتدريسها باللغة العربية، ومن أهدافها ترويج اللغة العربية الفصحى بني أبناء 
البالد وغريها وتدريب الطالب عىل اإلنشاء يف موضوعات عديدة بالعربية الفصحى.

الشيخ حممد  األزهر كفضيلة  بمبعوثي  العربية ونرشها  اللغة  بتدريس  الكلية  متتاز 
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حسني الرشقاوي، وصارت الكلية مركزا لتعليم اللغة العربية حتى زارها كيار العلامء، 
بواجباته  قام  الزغبي  زاهر عرب  الشيخ  وابتعث  إىل مرص  الرشقاوي  الشيخ  ثم سافر 
وعني عميدا للكلية العربية اجلاملية وهذه مسامهات ابتدائية من جامعة األزهر الرشيف 

الرتقاء اللغة العربية بوالية تامل نادو.

7 –الكلية اجلديدة بمدينة تشنائي:
أنشأهتا اجلمعية التعليمية للمسلمني يف مدراس سنة 1951م وهلا دور هام يف جمال 
التعليم والثقافة والصناعة، ومؤسسها القايض بشري أمحد سعيد -رمحه اهلل- فاشرتى 
أرضية كبرية ووقفها للكلية اجلديدة، وفيها أقسام عديدة للغات نحو العربية والتاملية 

واألردية واهلندية والفرنسية.
 قد سامهت الكلية اجلديدة  يف نرش اللغة العربية منذ1951م وأدت دورا مهام يف 
وخارجها،  اهلند  من  الطالب  منها  وخترج  اإلسالمية   والدراسات  العربية  اللغة  نرش 
اإلسالمية  العلوم  للمسلمني  هييئون  األخيار  املسلمني  إرشاف  حتت  الكلية  وهذه 
نالوا شهادة  الطلبة  العربية حسب قدرهتم، مئات من  اللغة  والعرصية وحياولون نرش 

املاجستريوالدكتوراة بقسم اللغة العربية ،فلله احلمد واملنة.
وجدير بالذكر أن األزهر الرشيف بمرص أوفد املبعوثني وأرسلهم إىل اهلند كي تعلم 
اللغة العربية من قبل الناطقني هبا، ومن الذين رشفوا الكلية اجلديدة من األزهر الشيخ 
عبد الرمحن عيل سامل وفضيلة الدكتور عبد البديع حممد نظمي، وكذا قد زار الكلية شيخ 

األزهر سابقا الشيخ عبداحلليم حممود سنة 1975م.

1- املدارس واجلامعات املحلية األهلية واحلكومية يف شامل اهلند ودورها 
يف نرش اللغة العربية والدراسات اإلسالمية:

أوده  ومنطقة  ولكهنؤ  آباد  وإله  وغجرات  وجونبور  ودهيل  وملتان  السند  كانت 
وبلغرام وبلرييا غنج ورامبور وبنارس وأعظم غره ومئو وعيل جراه وغريها من املدن 
يسكن فيها جهابذة العلامء يعلمون الناس الكتاب والسنة خادمني الدراسات اإلسالمية 
واللغة العربية، والشك أن اهلند الشاملية ارتقت يف جمال الدراسات اإلسالمية ونرشاللغة 
اهلند  شامل  علامء  من  اهلند  جنوب  وتأثر  وبركاهتم  علومهم  من  العامل  واستفاد  العربية 
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تعصب  غري  من  كالنظامية  الدراسية  ومقرراهتم  دراستهم  مناهج  يف  منهم  واستفادوا 
عليه  لقوله  مصداقا  وكانوا  والواليات،  املناطق  حيث  من  وطني  وتعصب  مذهبي 

السالم: احلكمة ضالة املؤمن فحيث وجدها فهو أحق هبا )سنن الرتمذي: 2687( 
1- أقطاب ويلور استفادوا من علامء شامل اهلند نحو موالنا عبد العزيز وكان بحر 

العلوم حممد تقي لكهنوي هو العميد األول للمدرسة اللطيفية بويلور.
اهلل  امداد  الشيخ  من  استفادوا  بويلور  الصاحلات  الباقيات  مدرسة  مؤسس   -2

املهاجر املكي وهذه املدرسة بخدماهتا شهرية يف جنوب اهلند.
لقي  قد  اهلل  )األول(رمحه  عمر  حممد  كاكا  عمرآباد  دارالسالم  جامعة  مؤسس   -3
آروي  الوهاب  وعبد  هباري  شفيع  حممد  الشيخ  نحو  منهم  واستفاد  العظام  املشائخ 
والشيخ حممد عثامن خان مريهتي والشيخ عبيد اهلل والشيخ عبيد الرمحن املباركفوري 
والشيخ حممد نعامن األعظمي وأبوالقاسم مئوي والشيخ داؤد الغزنوي والشيخ حممد 

بنجايب والشيخ ابو اجلالل الندوي رمحهم اهلل مجيعا.
ونجد املدارس واملعاهد يف أطراف اهلند عىل هنج دار العلوم بديوبند يدرسون فيها 
منهج الدراسة النظامية، ومنها: مدرسة شاهي بمرادآباد ومدرسة إمدادية يف درهبنجه 
معدن  ومدرسة  بسيلم  العلوم  مظاهر  ومدرسة  بويلور  الصاحلات  الباقيات  ومدرسة 

العلوم بوانمبادي ومدرسة سبيل الرشاد ببنجلور.  
1-أنشئت اجلامعة اإلسالمية دار العلوم بديوبند يف 15/ حمرم 1283هـ املوافق 31/ 
مايو 1867م وهي  أكرب جامعة إسالمية أهلية يف شبه القارة اهلندية ال تدانيها أية جامعة يف 
هذه الديار تقع يف مدينة ديوبند: شاميل اهلند، عىل بعد 150 كم من نيو دهلي عاصمة اهلند.
قاسم  حممد  اإلمام  رأسهم  عىل  الغيارى،  العلامء  من  خملصة  نخبة  إنشائها  يف  أسهم 
النانوتوي )املتوىف 1297هـ( والعالمة الفقيه رشيد أمحد الكنكوهي )املتوىف 1323هـ( 
والعامل اجلليل أديب العربية ذوالفقار عيل )املتوىف 1322هـ( والشيخ احلاج عابد حسني 

)املتوىف 1331هـ( وغريهم .
املسلمني  بيئات  يف  الصافية  والعقيدة  اإلسالمية  · نرشالثقافة  الرئيسية  أهدافها  من 
اهلند  بأزهر  املدرسة  هذه  وتسمى  واإلرشاد.  والتأليف  والصحافة  التعليم  طريق  عن 
تؤيت  فروع  وهلا  العربية،  اللغة  وتعليم  اإلسالمية  للدراسات  آسيا  يف  مدرسة  أكرب  وهي 
أكلها كل حني بإذن رهبا، ومنها تصدر جملة شهرية »دعوة احلق« )ديوبند عام 1965م( 
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و»الداعي« حتت إرشاف فضيلة الشيخ أبو القاسم النعامين رئيس اجلامعة ورئيس التحرير 
نور عامل خليل األميني أستاذ األدب العريب باجلامعة. أبناؤها أعدوا كتبا عربية لتعليم اللغة 
العربية وتسهيلها نحو مصباح اللغة، وبيان اللسان، وقاموس القرآن، والقاموس اجلديد، 

وجمموعة احلوار العريب، ومعلم العربية والقراءة الواضحة.
2- مظاهر العلوم بسهارنبور، أسست 1283ه وهذه املدرسة أدت دورا مهام يف نرش 
اللغة العربية الفصحى وتدريس العلوم اإلسالمية منذ إنشائها وخترج منها علامء كبار 
لصيانة  متينا  تعترب حصنا  الربانية  املدرسة  اإلسالمية وهذه  والعلوم  خيدمون اإلسالم 

اللغة وتطورها يف رشق اهلند وغرهبا.
3- جامعُة دار العلوم ندوة العلامء اإلسالمّية العاملية )تأسست 1310هـ يف لكهنؤ 
الصالح واجلديد  القديم  التوسط واالعتدال واجلمع بني  اترابراديش عىل مبدأ  بوالية 
النافع، أسسها الشيخ حممد عيل مونغريي وقد اهتمت باللغة العربية وآداهبا والتدريب 
عليها، وأصدرت جمالت عربية: »البعث اإلسالمي« )عام 1955م(، و»الرائد« )عام 
1959م /1379هـ(، »الندوة« عام 1904م/ عام 1316هـ حتت رئاسة العالمة شبيل 
نعامين والعالمة حبيب الرمحان خان رشواين وغريها من املجالت، وهلا دور ملموس يف 

خماطبة قضايا اللغة العربية ونرش العلوم الدينية يف اهلند.
خدمات  وهلا  /1963م(،  1383هـ  عام  )أنشئت  ببنارس  السلفية  اجلامعة   -4
األمة«  بالعربية )»صوت  ديينية تصدر  العربية وهلا جملة شهرية  اللغة  جليلة يف دراسة 
بنرش  اجلامعة  هذه  هتتم  تأسيسها،  يوم  من  كثري  خلق  فيها  خترج  وقد   1969م(  عام 
يف  الصالح  سلفنا  بمنهج  اإلسالمية  والعلوم  اإلسالمية  والثقافة  الصحيحة  العقيدة 

ضوء الكتاب والسنة، وطبعت عدة كتب عربية دينية من اجلامعة، فلله احلمد واملنة. 
5- جامعة عليكره اإلسالمية تأسست  عام 1920 وتقع يف مدينة عليكر بوالية اترا 
براديش شاميل اهلند  وهي ثمرة رسسيد أمحد خان رمحه اهلل، وهلا جملة شهرية باسم »جملة 

املجمع العلمي اهلندي« )قسم اللغة العربية جامعة عليكره اإلسالمية، 1976م(.
6- اجلامعة امللية اإلسالمية بدهلي أسست عام 1920م مؤسسها حممد عيل جوهر، 
، وهناك جامعات كثرية ال  اهلند سابقا  ذاكر حسني رئيس مجهورية  يرأسها د/  وكان 
يتسع املجال لتفصيل أحواهلا، منها جامعة جواهر الل هنرو بدهلي، واجلامعة العثامنية، 
وجامعة  بومبائي،  وجامعة  آباد،  بحيدر  األجنبية  واللغات  اإلنجليزية  اللغة  وجامعة 
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ارتقاء  كاليكوت، وجامعة كشمري، وغريها. وجلامعة مدراس احلكومية دور مهم يف 
اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.

كان لكلية فورت وليم التي أنشأها اإلنجليز عام 1800م خدمات جليلة يف جمال 
الرتمجة من خمتلف اللغات بام فيها العربية.

العربية  املؤلفات  نرش  يف  أسهمت  التي  احلكومية  غري  العلمية  املجامع  أهم  ومن   
العلمي  واملجمع  لكناؤ،  العلامء  ندوة  العلوم  بدار  العلمية  البحوث  جممع  اهلند:  يف 
اهلندي بجامعة عيل كره اإلسالمية، وجممع الفقه اإلسالمي )اهلند( بنيودهلي، ومعهد 
املدارس  من  مئات  وهناك  املجامع.  من  وغريها  دهلي،  بنيو  املوضوعية  الدراسات 

اإلسالمية األخرى التي هلا خدماهتا يف هذا املجال.

2-الكتابات والدراسات اإلسالمية باللغة العربية يف اهلند:
لقد صنف علامء اهلند كتبا قيمة يف صنوف شتى كالتفسري وعلوم القرآن واحلديث 
وطبعت  العربية  واللغة  العريب  واألدب  والسري  والتاريخ  وأصوله  والفقه  وأصوله 

الكتب باللغة العربية واستفاد منها خلق كثري بمشيئة اهلل وها أنا أذكر نبذة منها :

 مؤلفات عربية لعلامء اهلند وخرجيي املدارس العربية الدينية:
  مؤلفات يف تفسري القرآن العظيم:

1- »غرائب القرآن ورغائب الفرقان« وقد متت كتابته يف »الدولت آباد« الدكن، لنظام 
الدين حسن بن حممد بن حسني الشافعي وهو أول من فرس القرآن باللغة العربية يف اهلند.
2- »تفسري تبصري الرمحن وتيسري املنان« املعروف بـ »التفسري املحمدي«، لصاحبه عالء 

الدين عيل بن إبراهيم املهائمي الكوكني الشافعي )776-835 ه/ 1374-1431م(.
3- »التفسري املحمدي« للشيخ حممد بن أمحد ميانجي بن نصري الغجرايت )ت. 982ه/ 

1547م(.
4- »التفسري املظهري« للشيخ ثناء اهلل البانيبتي )ت. 1225 ه/ 1810م(.

الدهلوي  اهلل  ويل  للشاه  التفسري«،  علم  يف  حفظه  من  البد  بام  اخلبري  »فتح   -5
)1702-1762م(

6- »سواطع اإلهلام«أليب الفيض فييض بن مبارك الناجوري األكرب آبادي)954-1004 ه(
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القنوجي  خان  حسن  صديق  لألمري  القرآن«،  مقاصد  يف  البيان  »فتح   -7
)1248-1357ه/1832-1889م( طبع بالقاهرة عام 1965م يف عرشة جملدات.

8- »كتاب نيل املرام يف تفسري آيات األحكام« لألمري املذكور.
9- »تيسري املنان يف تفسري القرآن«  لعالء الدين أمحد املهائمي الشافعي  

10- »شؤون املنزالت« للشيخ عيل املتقي الربهانبوري )ت. 975 ه/ 1568م(.
11- ترمجة الكتاب للشيخ حمب اهلل اإلله آبادي )ت. 1058 ه/ 1548م(.

12-بيان الفرقان عىل علم البيان وتفسري القرآن بكالم الرمحن للشيخ ثناء اهلل أمرترسي 
13- كنز املتشاهبات للشيخ حافظ حممد حمبوب عيل 

14- جواهر التنزيل للشيخ حممد رياست عيل 
15- آيات للسائلني للشيخ عنايت عيل وزيرآبادي 

  خدمات علامء اهلند يف رشح احلديث النبوي الرشيف باللغة العربية:

أوالً: اجلامع الصحيح لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري )ت256(
أ- رشوح صحيح البخاري بالعربية:

1- فيض الباري يف رشح صحيح البخاري. للشيخ السيد عبد األول بن عيل بن 
العالء احلسيني الزيدفوري اجلونفوري )ت968هـ(

بن  الدين  بن سيف  أعظم  للشيخ حممد  البخاري  الباري رشح صحيح  فيض   -2
معصوم الرسهندي )ت1114هـ(

3- رشح البخاري للشيخ طاهر بن يوسف السندي الربهانبوري )ت 1004هـ(
صاحب  الالهوري  الصغاين  حممد  بن  حسن  للشيخ  البخاري  صحيح  رشح   -4

مشارق األنوار )ت 650هـ(
5- ضوء الدراري رشح صحيح البخاري للشيخ مري غالم عىل آزاد البلجرامي )ت1200هـ(
6- نور القاري رشح صحيح البخاري للشيخ نور الدين أمحد آبادي )ت 1155هـ(

ب- احلوايش والتعليقات عىل الصحيح ورشح الرتاجم واألبواب:
الكجرايت  الفتني  بن طاهر  املحدث حممد  للشيخ  البخاري  1- حاشية عىل صحيح 

)ت913هـ(.
2- حاشية عىل صحيح البخاري للشيخ أمحد عيل بن لطف اهلل السهارنفوري )ت 

1297هـ(
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الكبري  السندي  احلسن  أيب  للشيخ  البخاري  صحيح  عىل  لطيف  تعليق   -3
)ت1139هـ( خمطوط باملكتبة املحمودية باملدينة  املنورة. 

4- رشح تراجم أبواب صحيح البخاري للشاه ويل اهلل الدهلوي )ت 1176هـ(
ثانيًا: اجلامع الصحيح لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري )ت261هـ(

رشوح صحيح مسلم واحلوايش والتعليقات عليه باللغة العربية:
1- حاشية عىل صحيح مسلم للشيخ حممد بن طاهر الفتني الكجرايت )ت 913هـ(.
املحدث  عبداحلق  بن  احلق  نور  للشيخ  مسلم  صحيح  رشح  يف  العلم  منبع   -2

الدهلوي )1073هـ( ومل يكمله.
3- تعليقات عىل صحيح مسلم أليب احلسن السندي )ت 1136هـ( وعليها حاشية 
الشيخ أيب تراب عبدالتواب بن قمر الدين امللتاين )1366هـ(، وتوجد نسخة خطية يف 

املكتبة املحمودية باملدينة املنورة، وعدد صفحاهتا: 86 صفحة.
4- حاشية عىل صحيح مسلم للشيخ صبغة اهلل املدرايس )ت 1280هـ(.

5- منة املنعم يف رشح صحيح مسلم للشيخ صفي الرمحن السلفي املباركفوري
ثالثًا: سنن اإلمام أيب داود السجستاين )ت 275هـ(

الرشوح واحلوايش والتعليقات عىل السنن باللغة العربية:
الودود حاشية عىل سنن أيب داود للشيخ أيب احلسن حممد بن عبداهلادي  1- فتح 

السندي )ت 1139هـ(.
رابعًا: سنن اإلمام الرتمذي )ت 279هـ(

 الرشوح واحلوايش والتعليقات عىل السنن باللغة العربية:
)ت  السهارنفوري  اهلل  لطف  بن  عيل  أمحد  للشيخ  الرتمذي  جامع  عىل  حاشية   -1

1297هـ(.
2- رشح عىل جامع الرتمذي للشيخ حممد طاهر الفتني )ت986هـ(

3- حاشية عىل السنن للشيخ صبغة اهلل بن حممد غوث الشافعي املدرايس )ت 1280هـ(
خامسًا: سنن اإلمام النسائي )ت303هـ(

تعليقات وهوامش ورشوح عىل سنن النسائي باللغة العربية:
بن عبداهلادي  أيب احلسن حممد  الدين  نور  للشيخ  السنن  السندي عىل  1- حاشية 

التتوي السندي )ت 1139هـ(.
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سادسًا: سنن اإلمام ابن ماجه القزويني )ت273هـ(
تعليقات وحوايش ورشوح السنن باللغة العربية:

1- كفاية احلاجة حاشية السندي عىل سنن ابن ماجة للشيخ أيب احلسن نور الدين 
حممد بن عبد اهلادي السندي )ت 1136هـ(

سابعًا: موطأ اإلمام مالك )ت179هـ(
رشوح وحوايش وتعليقات باللغة العربية:

1- املصفى رشح املوطأ للشيخ يعقوب أيب يوسف البناين الالهوري )ت1098هـ(
2- املحىلنّ رشح املوطأ للشيخ سالم اهلل بن شيخ اإلسالم البخــاري الدهلـوي )ت 

1233هـ(
ى رشح املوطأ للشيخ ويل اهلل ابن عبد الرحيم العمري الدهلوي )ت1176هـ( 3- املسونّ
4- هداية السالك إىل موطأ اإلمام مالك للمتقي صبغة اهلل بن حممد غوث الشافعي 

املدرايس )1280هـ(
5- رشح بعض األجزاء للشيخ بشري الدين القنوجي )1296هـ(.

6- رشح املوطأ للشيخ نور احلق بن عبداحلق املحدث الدهلوي )ت 1073هـ(
7- تسهيل دراية املوطأ للشيخ عبد الوهاب عيل جان الدهلوي )ت1215هـ(.

ومن كتب احلديث الشهرية بالعربية »مشارق األنوار« للشيخ اإلمام حسن بن حممد 
بن حيدر الصغاين و»كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال« للشيخ عالء الدين عيل بن 

حسام الدين املتقي )املتوىف سنة 975هـ( .
ثامنًا: مسند اإلمام أمحد بن حنبل )ت241هـ(:

1- رشح مسند اإلمام أمحد بن حنيل للشيخ أيب احلسن السندي )1138هـ( ويوجد 
نسخته اخلطية بمكتبة امللك عبدالعزيز باملدينة املنورة.

تاسعا: أشهر املؤلفات يف الفقه:
مواهب  من  يملكونه  كانوا  ما  كل  وبذلوا  كبرًيا  اهتامًما  بالفقه  اهلند  علامء  اهتم  لقد 
فطرية وكفاءات يف تطوير علوم الفقه وهنضته، ولكنهم ركزوا عنايتهم عىل الفقه احلنفي، 
أما العلامء الذين هلم إسهامات يف علم الفقه فهم: رساج الدين عمر بن إسحاق، ولقب 
بـ »رساج اهلند« وله كتب عديدة منها »زبدة احلكام يف اختالف األئمة األعالم«، و»الغرة 
حسام  بن  الدين  ركن  الفتح  أبو  املفتي  والفقيه  حنيفة«،  أيب  مذهب  ترجيح  يف  املنيفة 
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الناغوري، من مؤلفاته »الفتاوى احلامدية« وهو من أهم ما كتب يف شبه القارة عن الفقه 
احلنفي.وكذا »بدر الكامل يف رؤية اهلالل« للشيخ عبد الغفار بن عيل اللكهنوي، والشاه 
يف  اجليد  »عقد  وبكتابه  االختالف«  سبب  بيان  يف  »اإلنصاف  بكتابة  الدهلوي   اهلل  ويل 
)ت.  البهاري  احلنفي  الشكور  عبد  بن  اهلل   حمب  والشيخ  والتقليد«،  االجتهاد  أحكام 
1119 ه/ 1707م( بكتابه »مسلم الثبوت«. والشيخ أبو حفص رساج الدين عمر بن 
إسحاق اهلندي )773-1371 ه( بكتابه »رشح املغني«، والشيخ عبد احلي الفرنغي حميل 
اهلندية  بالفتاوى  املغول  أيام  اهلند  اشتهرت  كام  املرغيناين،  للشيخ  اهلداية  عىل  بحاشيته 
العلامء برئاسة نظام  الفتاوى اهلندية: جلنة  العاملكريية )يف ستة جملدات ضخام(. مؤلف 

الدين البلخي.
عارشا: أشهر املؤلفات يف التاريخ

أما التاريخ فقد حظي باهتامم بالغ، ونصيب علامء اهلند يف هذا الباب ليس بأقل من 
نصيب كتاب هذا الفن يف البالد األخرى، ومن أشهر املؤلفني يف جمال التاريخ الشيخ 
زين الدين بن عبد العزيز الشافعي املليباري صاحب كتاب »حتفة املجاهدين يف بعض 

أخبار الربتغاليني« وطبع يف حيدر آباد الدكن 1931م.
احلادي عرش: أشهر املؤلفات يف تاريخ اآلداب العربية واهلندية:

1- رجال السند واهلند إىل القرن السابع، للشيخ القايض أطهر املباركفوري، املطبعة 
احلجازية، 1377 ه.

2- تذكرة املصنفني، للشيخ حبيب الرمحن املظاهري، كانبور، 1389 ه. 
3- تذكرة علامء اهلند، للشيخ رمحن عيل، كراتيش، 1961م. 

4- نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر، لفضيلة الشيخ عبد احلي احلسني، دائرة 
املعارف العثامنية، حيدر آباد، 1390ه.

البلجرامي،  آزاد  عيل  غالم  للشيخ  هندوستان،  آثار  يف  املرجان  سبحة   -5
بومبائي.

6- مراكز املسلمني الثقافية والتعليمية والدينية يف اهلند، للشيخ عبد احلليم الندوي، 
مدارس، مطبعة نوري املحدودة.

اللغة واألدب  والنحو وعلم  والتاريخ  والفلسفة  التصوف  يقل حظ  الثاين عرش: وال 
والشعر يف جمال التأليف باللغة العربية
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1- كتاب »لوائح األنوار يف الرد عىل من أنكر عىل العارفني من لطائف األرسار« 
للشيخ  رساج الدين عمر بن إسحاق.

2- و»القول اجلميل يف بيان سواء السبيل« للشاه ويل اهلل الدهلوي.
3- و»إرشاد الطالبني وتأييد املريدين« للشيخ ثناء اهلل البانيبتي.

« للشيخ حممد بن فضل اهلل )ت. 1620م( 4- و»التحفة املرسلة إىل النبي 
5- و»أنفاس اخلواص« للشيخ حمب اهلل اإلله آبادي من أهم ما أنجزته اهلند، كام 
نجد كتاب »الدوحة امليادة يف حديقة الصورة واملادة« للشيخ مال حممود اجلونبوري.

 6- »اجلوهر الفرد« للشيخ حمب اهلل البهاري.
7- و»اهلدية السعيدية« للشيخ فضل حق اخلري آبادي )ت. 1278 ه/ 1861م( 

من الكتب الفلسفية التي ألفت بالعربية يف اهلند.
8- مسامهة علامء دهيل يف اللغة العربية للشيخ رشف عامل.

9- مسامهة علامء القرن العرشين يف اللغة العربية للشيخ أشفاق عامل الندوي.
10- شمس النحو للشيخ شمس الدين بن أمريالدين احليدر آبادي .

11- هداية النحو، للشيخ رساج الدين بن عثامن األودي.
12- ميزان البالغة للشيخ عبد العزيز بن ويل اهلل الدهلوي.

13- ديوان الشعر العريب للشيخ ويل اهلل بن عبد الرحيم الدهلوي.
الثالث عرش: أشهر املؤلفات يف التاريخ والسري.

كثرت مؤلفات اهلنود العربية يف التاريخ والسري، من أمهها: 
املعربي  الدين  زين  بن  العزيز  عبد  بن  الدين  زين  للشيخ  املجاهدين«  »حتفة   -1 

)ت. بعد 991ه/ 1583م(.
املعروف بحاجي  النهروايل  الواله بمظفر واله« للشيخ عبد اهلل بن عمر  2- »ظفر 

دبري )946-1540 ه/ 1020-1611م(.
3- »السرية املحمدية« للقايض كرامت عيل بن فاضل حممد حيات عيل.

البلجرامي  آزاد  عيل  غالم  للعالمة  هندوستان«  آثار  يف  املرجان  »سبحة   -4
)1116-1200 ه(

5- »سالفة العرص يف حماسن الشعراء بكل مرص« للشيخ عيل بن أمحد بن املعصوم 
)1052-1117 ه(.
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6- »نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر« للعالمة عبد احلي احلسني اللكنوي.
7- تاريخ اهلند للشيخ مسيح الدين الكاكوروي .

8- زبدة التواريخ للمفتي نور احلق بن عبد اهلل الدهلوي.

مؤلفات عربية لعلامء متل نادو:
أ- من مؤلفات الشيخ صدقة اهلل أبا  وهو من أجلة علامء متل نادو )1042- 1115ه( 

يف اللغة العربية:
1-توضيح الداللة يف توضيح اجلاللة.

2- احلوايش عىل البيضاوي والدمريي ووالدر املنثور وقطب األزرق.
3- تقطيف اجلاين إىل تعريف الزنجاين.

4- ختميس الربدة لكعب بن زهري ريض اهلل عنه. 
ب- من مؤلفات الشيخ إمام العروس السيد حممد مافال لبي عامل رمحه اهلل )املتوىف 

1232هـ(
1-مواهب املجيد يف مناقب حرضت شاه احلميد.

2- منحة الرسنديب يف مولد احلبيب
أحسن املواعظ وأزين املالحظ.

4- مواهب الزين يف مناقب احلسنني 
5- منحة الباري يف مدحة البخاري.

شاكر  حسني  غضنفر  حممد  للشيخ  عنهم  اهلل  ريض  الصحابة  شعر  اىل  اإلنابة  ج- 
النائطي رمحه اهلل )عضو هيئة التدريس واإلفتاء بجامعة دار السالم عمرآباد سابقا(.

د- نوادر العرب من جواهر األدب للشيخ حافظ ظفر احلق الشاكر النائطي العمري 
)عضو هيئة التدريس  بجامعة دار السالم عمرآباد.

هـ- الوسطية اإلسالمية ودور جامعة دار السالم عمرآباد يف نرشها للشيخ حافظ 
كليم اهلل العمري املدين )عضو هيئة التدريس واإلفتاء بجامعة دارالسالم عمرآباد(.

و-مؤلفات الشيخ حممد بن نارصالدين حممد املعروف برشف امللك هبادر رمحه اهلل 
 31 صنف  وقد  1752م(  املوافق  1166هـ  املبارك  رمضان   /7 آركات  مواليد  )من 

كتابا، ومن أمهها يف اللغة العربية ماييل:



-103-

1- بسط اليدين إلكرام األبوين
2- نرش املرجان يف رسم نظم القرآن

3- الشايف يف رشح الكافية
4- الفوائد الصبغية يف رشح الفرائض الرحبية

)وهومن  اهلل  رمحه  غوث  حممد  بن  الوهاب  عبد  األمراء  مدار  الشيخ  مؤلفات  ز- 
مواليد مدراس – جنوب اهلند سنة 1208ه(، وقد صنف كتبا عديدة باللغة العربية:

1- أكمل الوسائل لرجال الشامئل
 2- رسالة يف علم اجلغرافيا 

3- كشف األحوال عن نقد الرجال 
املعروف  نارصالدين  بن  غوث  حممد  الشيخ  بن  اهلل  صبغة  حمد  الشيخ  ج-مؤلفات 

ببدر الدولة رمحه اهلل.
1- األربعني يف معجزات سيد املرسلني 

2- حوايش كتاب املنتقى
 3- الثبت يف أسانيد األحاديث

 4- رسالة يف تعيني صداق فاطمة ريض اهلل عنها 
5- رسالتان يف اخلضاب وحتريم املتعة 

العربية  اللغة  نرش  يف  ومسامهته  السبحان  عبد  بن  الرحيم  عبد  الدكتور  فضيلة   - ط 
وتطورها:

 – اهلند  جنوب  نادو،  متل  والية  –من  1923م  سنة  فانمبادي  مواليد  من  وهو 
والشيخ اشتهر صيته عند العرب والعجم بخدماته ونشاطاته العلمية وفضيلة الدكتور 
عامل كبري من األعالم البارزين وواسع االطالع وطويل الباع يف اللغة العربية وعارف 
بعرش لغات دولية بني إجادة وإملام ومتخصص يف فقه اللغة وتعمق يف علم األصوات، 
وله عدة تصانيف يف اللغة العربية واستفاد منها خلق كثري من العرب والعجم، وبذل 
جهوده اجلبارة لنرش اللغة العربية يف بالد أوربا وآسيا نحو أملانيا وكندا ولندن وأمريكا 
القرن العرشين،  الناطقني هبا يف  العربية لغري  وتركيا وإندونيسيا وتايالندا، وقد سهل 
وأقام عدة دورات تدريبية يف بالد أوربا وآسيا من قبل اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
املنورة مدرسا ومديرا حوايل 35 سنة  باملدينة  اإلسالمية  باجلامعة  الشيخ  اشتغل  وقد 
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واآلن يشتغل الشيخ مديرًا ملركز الرتمجات ملجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف 
باملدينة الطيبة.

 من مؤلفاته الشهرية:

 1- دروس اللغة العربية لغري الناطقني هبا )طبع هذا يف العرب والعجم مرات وكرات 
والكتاب داخل يف مقررات املدارس العربية والعرصية من بني مدارس ومعاهد يف العامل.

2- األلفاظ الفارسية يف اللغة العربية 
3- النصوص

 4- احلديث الرشيف
5- املسعف يف لغة وإعراب سورة يوسف عليه السالم

6- الباحث عن احلق
7- إهنام من مشكاة واحدة وغريها من املؤلفات املفيدة يف اللغة العربية.

وجدير بالذكر أن فضيلة الدكتور من فخريات اهلند واعتز به اهلند كام حتصل شهادات 
اللغة  لنرش  كلها  حياته  قيض  مثايل  رجل  وهو  اجلمهورية  اهلند  حكومة  قبل  من  فخرية 

العربية وآداهبا.
ومسامهته يف نرش  ك- مؤلفات فضيلة الدكتور يوسف كوكن العمري )رمحه اهلل( 

اللغة العربية وتطورها.
والشيخ من مواليد شنجي-متل نادو، جنوب اهلند- سنة 1916م من أبناء جامعة 
واألردوية  والفارسية  العربية  الثالث  اللغات  لقسم  رئيسا  كان  عمرآباد،  السالم  دار 

سابقا بجامعة مدراس تشنائي، والية تامل نادو.
  من مؤلفاته الشهرية:

1- مقامات بافرآقا
2- مصطفى لطفي املنفلوطي

3- املقامة الشامتة الكافورية
4- أمية بن أيب الصلت
5-الباقيات الصاحلات

6- أمري خرسو
7- العرب وآداهبم
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 8- القراءة العربية
9- األبيات املقدسة
10- سامي بارودي

11- التجارة وما يتعلق هبا 
لغة عرب متل- وهذه اللغة تتكلم وتكتب بخط عريب، وأول من اختارها هنجا   
خاصا قبل أربعة قرون هوحافظ أمري ويل، وكان رجال  صوفيا، وقد سبق يف تشكيل لغة 

عرب متل وتوجد تفاسري وكتب دينية بلغة عرب متل بشكل لغة عربية مشكلة.
القرآن بمسمى  بتنم )ترمجة  الشيخ حبيب حممد من كايل  التفاسري: فضيلة  ومن   

التفاسري  الدين، ومن  برهان  للشيخ  الربهان  بأحسن  تفسريالقرآن  الرمحن، وكذا  فتح 
الشهرية بفتوح الربانية وفتوح الكريم.

 ومن اجلرائد والوثائق يف عرب متل: هناك أكثر من 3000 كتاب بلغة عرب متل، 

رتبها املتحف احلكومي للكتب والوثائق بمدينة تشنائي، حسب املادة والفنون وترتيب 
السنوات من سنة 1890م اىل 1925م.

العربية يف  اللغة  العربية يف خدمة  املعاهد اإلسالمية ومدارسها  نشاطات 
متل نادو:

املدارس العربية يف متل نادو أدت دورا مهام يف نرش اللغة العربية وتطورها وخترج 
عربية  كتبا  صنفوا  وقد  وآداهبا،  والعربية  اإلسالمية  العلوم  خادمني  األجالء  العلامء 
وألفوا ما شاء اهلل من الكتب القيمة كام ذكرت وكان فيهم من الشعراء ينشدون األبيات 
والقصائد واملراثي بالعربية الفصحى، وكذا كانوا يعقدون الندوات العلمية ويامرسون 
اخلطابة بالعربية يف األندية العلمية، وها أنا أذكر نبذة من املدارس واملعاهد واجلامعات 

العربية الشهرية بوالية تامل نادو:
1- دارالعلوم اللطيفية بويلور، سنة تأسيسها  1132هـ

2- مدرسة الباقيات الصاحلات بمدينة ويلور، سنة تأسيسها 1857م 
 3- جامعة األنوار برتيش، سنة تأسيسها 1865م

4- املدرسة السعدية بمدينة مدراس، سنة تأسيسها 1289هـ
5-مدرسة منبع األنوار بالبيت، سنة تأسيسها 1271هـ/1857م
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 6- مدرسة معدن العلوم بوانمبادي، سنة تأسيسها 1305ه/1888م
7- الكلية العربية اجلاملية بمدينة مدراس سنة تأسيسها 1898م

8- املدرسة املحمدية بمدراس، سنة تأسيسها 1309هـ
9- مدرسة النور املحمدية بمدينة تنجاور، سنة تأسيسها 1918م 

10- جامعة دار السالم بعمرآباد، سنة تأسيسها 1924م
11- املدرسة الرمحانية بمدينة تنجاور، سنة تأسيسها1957م

12- جامعة سبيل الرشاد بمدينة بنجلور، سنة تأسيسها 1380هـ/1960م 
13- مدرسة مظاهر العلوم بمدينة سيلم، سنة تأسيسها  1965م

 14- الكلية اليوسفية بمدينة دنديكل، سنة تأسيسها 1972م
15- املدرسة العروسية بكيل كرائي، سنة تأسيسها 1267هـ، تم أعاد تأسيسها   

السيد حممد عامل املعروف بامفال عامل سنة 1316هـ.

3-اخلطب املنربية بالعربية يف اهلند:
وحضارهتا  العربية  واللغة  اإلسالمية  العلوم  نرش  يف  كبري  دور  املنربية  للخطب 
وتطورها وكان من اخلطباء من خيطب بالعربية قبل زمان ولكني مع األسف الشديد مل 

أدرك من الكتب املطبوعة إال قليال وسأذكرها بإجياز:
1- جمموعة خطب ماثورة.

 2- خطب األحكام جلمعات العام لفضيلة الشيخ أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل.
اخلطب  املؤلف  رتب  قد  الندوي،  أمحد  فاروق  القايض  للشيخ  مجعة  خطب   -3
املنترشة لعلامء بارزين حسب املوضوعات، وقد طبع الكتاب بثالث جملدات واملجلد 

الرابع عىل وشك الطباعة.
4- مناهج اخلطباء لفضيلة الشيخ عبد احلميد املدين رئيس مجعية العلامء يف كريال

الشيخ  بالعربية  ترمجها  الندوي،  سليامن  سيد  الشيخ  لفضيلة  مدراس  خطب   -5
ناظم الندوي بمسمى )الرسالة املحمدية(

6- خطب الشهيد للشيخ شاه إسامعيل الشهيد رمحه اهلل
7- خطب اجلمعة للشيخ عبد احلي فرنجي حميل رمحه اهلل 

هذا ما تبني يل واهلل أعلم بالصواب وصىل اهلل عىل نبينا حممد وبارك وسلم. 
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املصادر واملراجع:
املسندة  احلديث  كتب  خدمة  يف  الباكستانية  اهلندية  القارة  شبه  حمدثي  جهود   -1
عبدالغفار،  د. سهيل حسن  وترتيب:  إعداد  اهلجري   الرابع عرش  القرن  املشهورة يف 
أستاذ مشارك - قسم احلديث وعلومه  كلية أصول الدين -اجلامعة اإلسالمية العاملية، 

إسالم آباد– باكستان
2- بني شهادة التاريخ ومشهد الراهن لفضيلة الدكتور حممد ثناء اهلل الندوي، قسم 

اللغة العربية وآداهبا-جامعة عيل كره اإلسالمية  أترا براديش، 2002
3- جهود خملصة يف خدمة السنة املطهرة، د. عبد الرمحن الفريوائي، ص22-20، 

إدارة البحوث اإلسالمية باجلامعة السلفية ببنارس، اهلند، ط/2، 1406هـ.
4- نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر، املؤلف: عبد احلي احلسني

5- الدعوة اإلسالمية وتطورها يف  شبه القارة اهلندية لفضيلة الدكتور حميي الدين 
األلوائي. 

6- اهلند القديمة.
7- العرب وآداهبم للشيخ يوسف كوكن العمري 

لفضيلة  الدكتوراه  شهادة  نادو،  تامل  يف  اإلسالمية  العربية  اللغة  دراسات    -8
الدكتور حممد سليامن العمري. من جامعة مدراس – جنوب اهلند

9- العقد الثمني يف فتوح اهلند ومن ورد فيها من الصحابة والتابعني للشيخ القايض 
أطهر املباركفوري 
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اإ�شهامات امل�شلمني الهنود يف ن�شر الثقافة الإ�شالمية واملوؤلفات 
الهندية ال�شادرة بالعربية

الشيخ عمر أمني اإلهلي الكشمريي)1( 

التمهيد:
وأفضلها،  كتبه  خري  هبا  أنزل  حيث  شأهنا،  وأعىل  اللغة  هذه  رفع  الذي  هلل  احلمد 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  املرسلني،  وخاتم  األنبياء  أفضل  عىل  والسالم  والصالة 

أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد:
إن اللغة من أفضل السبل ملعرفة شخصية أمتنا وخصائصها، وهي األداة التي سجلت منذ 
أبعد العهود أفكارنا وأحاسيسنا، وهي البيئة الفكرية التي نعيش فيها، وحلقة الوصل التي 
تربط املايض باحلارض باملستقبل. إهنا متثل خصائص األمة واستطاعت أن تكون لغة حضارة 

إنسانية واسعة اشرتكت فيها أمم شتى كان العرب نواهتا األساسية واملوجهني لسفينتها.
إن اللغة العربية هي أم اللغات وأوسعها معنى وأكثرها ألفاظا وأبقاها إىل يوم الدين 
وأخريا حتى يف اجلنة. قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل: لساُن العرِب أوسُع األلسنة 

َمْذهبًا، وأكثرها ألفاظًا، وال نعلمه حييط بجميع علمه إنساٌن غري نبي ]1[.
العريب شعار اإلسالم وأهله، واللغات من  اللسان  : »فإننّ  تيمينّة رمحه اهلل  ابن  قال 

أعظم شعائر األمم التي هبا يتمينّزون«]2[  
وقال كارل نليتو )املستعرب(: اللغُة العربية تفوق سائر لغات العامل رونقًا وغنى، 

ويعجز اللساُن عن َوْصِف حماسنها ]3[.
تاريخ انتشار العربية يف اهلند:

اهلند واحدة من البقاع املتسعة التي وصلها اإلسالم، سواء عرب الفتوحات األوىل، 
أو العالقات التجارية العديدة، أو رصاعات دول اجلوار. 

والعلمية  التجارية  االتصاالت  وكانت  األول،  القرن  يف  اهلند  إىل  املسلمون  توجه 
احلمالت  وتوالت  لإلسالم  السابقة  العصور  خالل  العربية   والبالد  اهلند  بني  قائمة 

اإلسالمية بعد قيام احلكم اإلسالمي يف اهلند، يف عهد بني أمية.

1- دارالعلوم اإلهلية رسينغر كشمري.
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رشف اهلند بالدين اإلسالمي يف مستهل القرن الثامن امليالدي املطابق للقرن األول 
ـ   712  ه }عام 92  الثقفي  قاسم  بن  الدين حممد  بيد عامد  »السند«  فتح  بعد  للهجرة، 
عبد  بن  الوليد  أيام  يف  اهلند  ثغر  عىل  الثقفي  يوسف  بن  احلجاج  واله  ميالدية{ الذي 
امللك، وما لبثت احلمالت اإلسالمية أن توالت فدخلت غجرات، وملتان، وكشمري 

حتت النفوذ اإلسالمي يف زمن اخلليفة العبايس أيب جعفر املنصور.
ثم دخلت القبائل األفغانية التي كانت تدخل اهلند يف موجات متتالية من شامل غريب 
اهلند، ثم تعود إيل مقرها، وظل احلكم متداوالً بني حكام خمتلفني من الغزنويني )997-

1152 م( والغوريني )1186-1206 م( واملامليك )1206-1290 م(، واخلليجيني 
)1414-1451 م(  والسادة  )1320-1440 م(،  والتغلقيني  )1290-1320 م(، 
)1394-1500 م(،  جونبور{  }يف  والرشقيني  )1451-1566 م(،  واللوديني 
-1347( كرناتك{  }يف  والبهمنيني  )1349-1599 م(،  برهانبور{  }يف  واخلانديش 

}يف  }يف بيجابور{ )1489-1686 م( والقطب شاهيني  1526 م(، والعادل شاهيني 
كول كنده{ )1512-1678 م(، والنظام شاهيني }يف أمحد نجر{ )1490-1595 م( 
فأقام حكم  الذي تويل احلكم يف عام 933 هـ،  بابر  املغويل مهايون بن  امللك  إيل عهد 
املغول الذي دام إىل القرن الثالث عرش، وانتهى باستيالء اإلنجليز عىل اهلند كليًا بعد 

نفي آخر ملوك املغول هبادر شاه ظفر إىل بورما يف عام 1273 هـ )1857م(
كان أول من دخل اهلند من الفاحتني من غري العرب حممود بن سبكتكني الغزنوي 
)388-421 هـ( صاحب احلمالت املتتالية املشهورة، فقد شن حممود الغزنوي حوايل 

17 غارة مكثفة انترص فيها، وعاد إيل غزنة. 
الدين  شهاب  مملوك  أيبك  الدين  قطب  بيد  غجرات  فتحت  الغوريني  عهد  ويف 
الغوري، الذي توجه إيل اهلند عام 572 هـ، ويف عهد عالء الدين اخللجي أقيمت دولة 
إسالمية يف »هنر واال« بغجرات، وأقيم أول مسجد فيها، ودخل قطب الدين أيبك دهلي 
عام 589 هـ، وجعلها دار ملكه، وفتح مناطق واسعة، وبعد وفاته توىل احلكم السلطان 

شمس الدين ألتمش.
ثم جاءت أرسة تغلق التي كانت مملكتها تابعة للخالفة العباسية، ويف عهدها توسع 

نطاق احلكم اإلسالمي إىل مناطق شاسعة، ثم تولت احلكم األرسة اللودهية.
ويف سنة 933 هـ جاء بابر التيموري من كابل، وأسس اإلمرباطورية املغولية، ويف 
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عهد ابنه نصري الدين مهايون )م 963هـ( هنض شري شاه فريد الدين السوري )م 952 
هـ( الذي أسس دولة مل تسبق، ثم توىل احلكم امللك أكرب بن مهايون بعد والده الذي كان 
أجربه عيل اخلروج من اهلند، وخلفه بعد وفاته ابنه جهانكري الذي رباه تربية حسنة اإلمام 
أمحد بن عبد األحد الفاروقي الرسهندي عام 1014 هـ، فأصلح ما أفسده والده، وتغري 

نظام الدولة بتأثري صلة اإلمام الرسهندي )1034-971 هـ/1624-1563م(.
آثارًا  شاهجهان  خلف  وقد  هـ(   1068( شاهجهان  ابنه  إيل  الوالية  انتقلت  ثم 
يف  حمل  وتاج  دهلي،  يف  احلمراء  والقلعة  الكبري،  اجلامع  املسجد  منها  خالدة،  إسالمية 
آغره، وهي الدرة اليتيمة يف البناء، ثم توىل احلكم اإلمرباطور أورنغ زيب بن شاهجهان 
)1118هـ( الذي فتح عهدًا جديدًا وأعاد لإلسالم جمده وصولته، ونفذ تعاليم الرشيعة 
الفتاوى، وقيض  اإلسالمية، ويعدنّ عهد امللك أورنغ زيب العهد الذهبي، ففيه دونت 

عىل رواسب احلكم السابق الذي كان قد انحرف عن اإلسالم.
وبعد وفاة السلطان أورنغ زيب يف عام 1707 م تفككت السلطة الساللية، وتفرقت 
غري  واستوىل  بدهلي،  املركزية  احلكومة  من  أجزاء  عدة  انفصال  فحدث  املسلمني،  كلمة 
املسلمني )املرهته، قبائل جات، السيخ( عىل أجزاء أخرى، وأنشؤوا دولة موحدة، ويف هذا 
الوضع جاءت محالت نادر شاه الذي هاجم دهلي كالعاصفة )1151 هـ/ 1738م( وهزنّ 
كيان الدولة املغولية، وبعد رجوع أمحد شاه األبدايل الذي جاء عام 1757م بدعوة الشيخ 
ويل اهلل الدهلوي إىل مقره امتد الرصاع بني األمراء، واستغل اإلنجليز هذا الرصاع، ومل يلق 
تيبو حاكم ميسور )1212هـ/  السلطان  نفوذهم إال من  اإلنجليز مقاومة تذكر يف بسط 

1799م( الذي قال عند وفاته القائد اإلنجليزي اجلنرال هارسن: »من اليوم اهلند لنا«. ]4[

إسهامات املسلمني اهلنود عرب القرون يف نرش الثقافة العربية االسالمية:
ليس ثمة شك أن اللغة العربية موضع احرتام وتقدير لدى مسلمي اهلند، كام أهنم 
تأثروا تأثًرا بالًغا بأنامط احلياة العربية، فهم يشكلون وحدة حضارية هلا شخصية مستقلة 
تستمد مكوناهتا من الرتاث العريب األصيل ومن احلضارة اهلندية العتيقة، وهلم نشاط 
العريب  الرتاث  إثراء  اهلندية، كام هلم إسهامات مجة يف  احلياة  ملموس يف مجيع جماالت 
اإلسالمي  للفتح  األوىل  األيام  منذ  اهلند  يف  العربية  اللغة  استخدام  وبدأ  اإلسالمي. 
للسند وذلك يف عام 89هـ/708م، وكان أول نقش عثر عليه يف اهلند هو نقش املسجد 
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اجلامع يف بنبهور بالسند واملؤرخ سنة 107هـ/727م، وهو أقدم النامذج التي استخدم 
فيها اخلط العريب للكتابة عىل األحجار يف العصور اإلسالمية.

مئات  تضم  إذ  العامل،  يف  اإلسالمية  للثقافة  الرئيسة  املراكز  من  اليوم  اهلند  وتعد 
وتراثها،  والعلوم اإلسالمية  وآداهبا  العربية  اللغة  بتعليم  تقوم  التي  واملدارس  املعاهد 
هذا إىل جانب اجلامعات احلكومية واملؤسسات الرسمية العديدة التي تعنى بالبحوث 

اإلسالمية يف شتى جوانبها.
انتشار اإلسالم يف شبه القارة اهلندية إىل دعاة العرب الذين تشبعوا  ويرجع فضل 
عقب  ربوعها  يف  اإلسالمية  الدعوة  لنرش  الطريق  فأناروا  السمحة،  اإلسالم  بروح 
ظهورها يف اجلزيرة العربية مبارشة، وبذلوا اجلهود يف سبيل نرش دين اهلل احلنيف بطريق 
عليها  وهبت  اإلسالم،  بنور  اهلند  أرشقت  كذا  احلسنة،  والقدوة  واإلرشاد  املوعظة 
نفحاته منذ فتحها القائد الشاب حممد بن القاسم، وقد نجحت هذه الغزوة أيام نجاح، 

حيث آل جزء كبري من اهلند إىل احلكومة اإلسالمية.
وملا كانت اللغة العربية لغة القرآن ولسان الدعوة اإلسالمية، وكذلك لسان املنترص 
يف  الراقية  وتعاليمه  اإلسالم  انتشار  مع  تنترش  أن  الطبيعي  من  كان  الزمان،  ذلك  يف 

املناطق املفتوحة.
وكام انترش اإلسالم انترشت اللغة العربية عىل نطاق واسع بني سكان هذه البالد، 
حيث تروي كتب التاريخ أن اهلنود الذين أسلموا يف أقاليم السند كانوا يتحدثون إىل 
بمثابة  السند كان  العريب يف  بلغتهم وكانوا يرتدون زهيم. وال شك أن العرص  العرب 

الفجر األول الذي يؤذن بصبح مرشق.
والنتشار اللغة العربية والثقافة االسالمية العربية يف اهلند وجهتان، األوىل: الوجهة 

التجارية، والثانية: الوجهة الدينية.

الوجهة التجارية:
بدأت الوجهة التجارية منذ آالف السنوات قبل اإلسالم؛ لوجود عالقات للعرب 
مع اهلند قبل اإلسالم؛ وال شك أن املعامالت التجارية بني الطرفني اللذين يتملك كل 
واحد منهام لغة مستقلة ختتلف عن األخرى اختالفا كامال، حتتاج إىل جرس لغوي يتأثر 

ويؤثر الواحد منهام باآلخر وبالعكس.]5[ 
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وال يشك أحد أن اللغة العربية كانت معروفة ولو إىل حد أدنى يف اهلند منذ أواخر 
التجارية والعلمية بني  العالقات  ازدهرت طبقا الزدهار  امليالدية وأهنا  السنوات قبل 

البالد اهلندية والبالد العربية.
الرحالة ابن حوقل )ت 981م( يقول: إن اللغة العربية كانت مستعملة يف األسواق 
التجارية اهلندية كام كانت لغة مفضلة عند بعض اخلواص، أما العوام فكانوا ينطقون 

بلغتهم املحلية يف حياهتم العامة]6[. 
ويقول اإلصطخري مشريا إىل توسع انتشار اللغة العربية يف املدن التجارية بسواحل 
إىل  باإلضافة  العربية  باللغة  يتكلمون  كانوا  التجار  من  كبريا  »إن عددا  اجلنوبية:  اهلند 
يعملون  الذين  املسلمني  من  واألقلية  الكفار  من  السكان  معظم  وإن  املحلية  لغتهم 
يف  الناس  وكان  العربية،  بالكلامت  املخلوطة  املحلية  اللغة  يتكلمون  كانوا  التجارة  يف 
سواحل اهلند اجلنوبية هيتمون باللغة العربية للتقرب إىل التجار األغنياء العرب الذين 
يقومون بالتجارة يف هذه السواحل وإىل أولئك املستوطنني العرب وكانت اللغة املحلية 
بالنسبة إىل العرب صعبة جـدا فكان من املقدور أن يدرس أهل هذه البالد الساحلية 

لغة العرب فقد نجح كثري منهم  يف هذا املجال]7[. 
وقد تسبب خمالطة العرب مع اهلنود يف استعارة كثرية من الكلامت العربية إىل اللغة 
األردية، وهذا يدل عيل قوة اللغة العربية يف إيقاع تأثريها عىل سائر اللغات، وكان التجار 
العرب القاصدين اهلند يستعملون لبعض األشياء أسامءهم العربية فلذا دخل كثري من 
األلفاظ العربية يف اللغات اهلندية، وهناك كثري من الكلامت العربية التي استعارهتا اللغة 
اهلنود  املسلمون  هبا  يتكلم  التي  األردية  اللغة  بل  منها حقيقة،  كأهنا  األردية وتشكلت 
بوجه عام ثالثة أرباع مفرداهتا مشتقة من اللغة العربية، وكانت اجلاليات اهلندية تقوم 
باألشغال والوظائف والتجارة والصناعة يف الدول العربية، حتى يف هذه األيام، بل قد 
ازدادت هذه النشاطات والذهاب واإلياب واألخذ والعطاء يف هذه األيام، وهلذه األمور 

كلها تأثري قوي فـي انتشار اللغة العربية والثقافة اإلسالمية العربية يف البالد اهلندية. 

الوجهة الدينية:
إن رس القوة يف اللغة العربية يرجع إىل أهنا لغة القرآن الكريم ولغة رسوله   قال 
ا َأْنَزْلنَاُه ُقْرَءاًنا َعَربِيًّا {]8[ وقال تعاىل: }بِِلَساٍن َعَريِبٍّ ُمبنٍِي{ ]9[ وقال تعاىل: }لَِساُن  تعاىل:}إِنىَّ
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ِذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا لَِساٌن َعَريِبٌّ ُمبنٌِي{ ]10[. فهذه القوة يف التغليب والتأثري  الىَّ
هي يف احلقيقة قوة إهلية وضعها اهلل يف اللغة العربية.

إن اللغة العربية بحالوهتا ومرونتها وكثرة اتساعها يف رشح العلوم وتفسريها 
ومجاهلا املتمثل يف إعراهبا وتعبريها وإعجازها وإجيازها ومرتادفاهتا وأمثاهلا ووفرة 
معانيها ]11[ قد اجتذبت إليها مجيع  املسلمني من حيث أهنم مكلفون باستعامهلا يف 
أبناءه  يعلمها  وأن  العربية  اللغة  يتعلم  أن  منه  واملسلم مطلوب  كثري من عبادهتم. 
وأن يتحدث هبا وقد كره العلامء أن خيلط اإلنسان يف كالمه بني العربية وغريها من 
اللغات فقد ورد عن عمر- ريض اهلل عنه- قال: »تعلموا العربية فإهنا تزيد يف العقل 

واملروءة« ]12[.
ابن شهاب أن عمر بن اخلطاب كتب إىل أيب موسى األشعري: مر من قبلك  عن 
يتعلم العربية فإهنا تدل عىل صواب الكالم، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل عىل معايل 

األخالق. ابن األنباري. ]13[ 
إن املسلم مرتبط باللغة العربية من حني والدته حتى آخر حلظات حياته ثم يف قربه 

أيضا، وأخريا حتى يف اجلنة لو قدرها اهلل له وكان من املوفقني ]14[. 
وروى اإلمام  أمحد بن عيل أبو يعىل املوصيل واإلمام البيهقي من حديث احلسن بن 
عيل عن النبي  قال: »من ولد له فأذن يف أذنه اليمنى وأقام يف أذنه اليرسى مل ترضه أم 
الصبيان ]15[، ورس التأذين أن يكون أول ما يقرع سمع اإلنسان كلامته املتضمنة لكربياء 
الرب وعظمته  والشهادة التي تعترب أول أركان اإلسالم فكان ذلك كالتلقني له شعار 

اإلسالم عند دخوله إىل الدنيا، كام يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها ]16[ 
ويؤمر الصبي املميز إذا بلغ سبع سنني من عمره أن يقيم الصلوات املكتوبة اخلمسة 
اَلِة إَِذا  بِىىَّ بِالصىَّ بل يرضب لو تركها إذا بلغ عرش سنني ويف احلديث الصحيح: »ُمُروا الصىَّ
ُبوُه َعَلْيَها«]17[ وتسن قراءة سورة يف الركعتني  َبَلَغ َسْبَع ِسننَِي َوإَِذا َبَلَغ َعرْشَ ِسننَِي َفارْضِ
االنتقاالت  وتكبريات  املأثورة  واألدعية  املختلفة  األركان  يف  واألذكار  األوليني. 
والتسليمتان من الصالة جيب أن تكون بالعربية وأن يكون فاعلها عاملا هبا ]18[ فالصالة 
مثال تربط املسلم باللغة العربية ربطا وثيقا، كذلك كثري من العبادات اإلسالمية تلزم 
الرجل املسلم بأن يعرف اللغة العربية ولو بقدر ضئيل بحيث ينحرص يف أداء الواجبات 

الدينية وبعض العادات والتقاليد.
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العربية.  باللغة  اجلمعة  خطبة  إلقاء  وتأثريها  اهلند  بالد  يف  العربية  النتشار  ويشهد 
واالستسقاء  العيدين  صالة  يف  مثاًل  اخلطبة  فيها  تسن  خمتلفة  مناسبات  يف  وكذلك 
تلقى  أيضًا  فهي  األدعية  من  ذلك  إىل  وما  النكاح  وبمناسبة  واخلسوف،  والكسوف 

وتؤدى باللغة العربية.
واهلنود  العرب  فيهم  العامل  أنحاء  من  فيها  املسلمون  جيتمع  احلج  أيام  وكذلك 
واألوروبيون واألمريكيون يرفعون فيه نفس الشعار بصوت واحد »لبيك اللهم لبيك، 
لبيك ال رشيك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال رشيك لك«. وهي أيضا 

باللغة العربية ال حميد عنها، واملسلمون أيضًا متعبدون بتالوة القرآن باللغة العربية. 
اهلل  ورمحة  عليكم  »السالم  قائال  اإلسالم  بتحية  فيحييه  صاحبه  يلتقي  واملسلم 
اجلاهلية.  حتيات  من  خريا  أبدهلم  اهلل  ألن  العربية  باللغة  أيضا  التحية  وهذه  وبركاته« 
ويفارق املرء املسلم حياته يف هذه الدنيا متلفظا كلمة التوحيد لكي يكتب من أهل اجلنة 
كام برش به النبي  »من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل اجلنة« ]19[ وقال أيضا »لقنوا 

موتاكم قول ال إله إال اهلل« ]20[ 
واحلاصل أن املسلم يتصل ويرتبط باللغة العربية من حني والدته إىل آخر حلظته يف 
هذه احلياة الدنيا بل إن العبد يسأل يف قربه بواسطة امللكني منكر ونكري، وهذا السؤال 
: »إن أهل اجلنة لساهنم فيها العربية«  أيضا يكون بالعربية. ويف احلديث عن رسول اهلل 

كام أن نبي اهلل عريب وكتابه بالعربية. 

املؤلفات اهلندية الصادرة بالعربية عرب التاريخ:
من املعلوم أن اللغة العربية ما كانت غريبة يف البالد اهلندية يف وقت من األوقات، 
وجاءت  سحيق  زمن  منذ  العربية  اللغة  تلقي  إىل  متوجهني  ظلوا  اهلنود  واملسلمون 
جهودهم بثامر طيبة يف كل عرص من العصور، وأنجزوا أعامالً يف الدراسات اإلسالمية 
والعربية وألفوا كتبا باللغة العربية يف علوم القرآن وتفسريه واحلديث ورشوحه والفقه 
من  وغريها  والرصف  والنحو  واللغة  والتاريخ  واألدب  والفلسفة  واملنطق  واصوله 
العلوم العربية اآللية والعالية، وتوجهوا باخلصوص إىل ترمجة معاين القرآن الكريم إىل 
اللغات اهلندية املختلفة، واهتموا اهتامما بالغا بنرش العلوم اإلسالمية العربية حتى قيل: 

نزل القرآن يف العرب، وقرئ يف مرص، وفهم باهلند.  
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املؤلفات اهلندية الصادرة بالعربية يف »تفسري القرآن الكريم وأصول تفسريه«:
اللغات  التفسري يف  الكريم وأصول  القرآن  اهلنود عددًا من تفاسري  املسلمون  ألف 

اهلندية املختلفة، نذكر منها:
1- »تفسري تبصري الرمحن وتيسري املنان« املعروف بـ »التفسري املحمدي«، لصاحبه عالء 

الدين عيل بن إبراهيم املهائمي الكوكني الشافعي )776-835 ه/ 1374-1431 م(.
الغجرايت  نصري  بن  ميانجي  أمحد  بن  حممد  للشيخ  املحمدي«  »التفسري   -2 

)ت  982 ه/ 1547 م(.
3- »التفسري املظهري« لإلمام املفرس القايض ثناء اهلل الباين بتي )ت 1225ه/1810 م(

4- »شؤون املنزالت« للشيخ عيل املتقي الربهانبوري )ت 975 ه/  1568 م(
5- »ترمجة الكتاب« للشيخ حمب اهلل اإلله آبادي )ت 1058 ه/ 1548 م(. 

التفسري« لإلمام الشاه ويل اهلل املحدث  6- »فتح اخلبري بام البد من حفظه يف علم 
الدهلوي )1114-1176 ه/ 1702-1762 م(.

الناغوري  مبارك  بن  فييض  الفيض  أليب  مهملة(،  )بصنعة  اإلهلام«  »سواطع   -7
األكرب آبادي )954-1004ه(.

8- »جب شغب« أو »فيض غيض« )بصنعة منقوطة( للشيخ عبد األحد بن إمام 
عيل اإلله آبادي. 

9- »فتح البيان يف مقاصد القرآن«، لألمري صديق حسن خان القنوجي )1248-
1357 ه/ 1832-1889 م(.

10- »كتاب نيل املرام يف تفسري آيات األحكام« لألمري املذكور.
12- غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعالمة نظام الدين حسني بن حممد بن حسني 

الشافعي.
شمس  بن  الدين  شهاب  القايض  العلامء  مللك  القرآن  تفسري  يف  املنان  تيسري   -13

الدين الدولت آبادي. 

املؤلفات اهلندية الصادرة بالعربية يف »األحاديث النبوية وعلومها ورشوحها«:
التي أنجزوها باللغة العربية، فمن  النبوي الرشيف  أما مؤلفات اهلنود يف احلديث 

أمهها:
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1- »ملعات التنقيح عىل مشكاة املصابيح«، للشيخ عبد احلق بن سيف الدين الدهلوي 
)958-1052 ه/ 1551-1642 م(. 

2- »احلاشية عىل صحيح البخاري«، أليب احلسن السندي  )ت. 1183 ه/1727 م(، 
3- »املسوى« لالمام الشاه ويل اهلل املحدث الدهلوي. 

4- »رشح تراجم أبواب البخاري«، لالمام املذكور.
5- »مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار املصطفوية« لإلمام حسن بن احلسن 

الصغاين الالهوري )577-650 ه/1174-1262 م(. 
6- »كنز العامل من سنن األقوال واألفعال« للشيخ املحدث الكبري عالء الدين بن 

حسام الدين املعروف باملتقي اهلندي الربهانبوري. 
7- »جممع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار« للعالمة حممد بن طاهر 

الفتني )914-986 ه( 
8- »التعليق املمجد عىل موطأ اإلمام حممد« للشيخ اإلمام عبد احلي الفرنجي املحيل 

)ت 1304ه(. 
الفرنجي  احلي  عبد  اإلمام  للشيخ  املوضوعة«  األحاديث  يف  املرفوعة  »اآلثار   -9

املحيل )ت 1304 ه(.
الفرنجي  احلي  عبد  اإلمام  للشيخ  اجلرجاين«  خمترص  رشح  يف  األماين  »ظفر   -10

املحيل )ت 1304 ه(. 
11- »الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل« للشيخ اإلمام عبد احلي الفرنجي املحيل 

)ت 1304 ه(.
12- »حاشية حصن حصني« للشيخ اإلمام عبد احلي الفرنجي املحيل )ت 1304 ه(. 

13- »عون الباري يف حل أدلة البخاري« للشيخ حسنني بن املبارك الزبيدي.
14- »فيض الباري رشح صحيح البخاري« للشيخ املحدث عبد األول بن العالء 

احلسيني اجلونبوري )ت 968هـ(. 
15- »املحىل« للشيخ سالم اهلل )ت 1129 ه/ 1716 م(.

16- »إنجاح احلاجة« للشيخ عبد الغني بن أيب سعيد الدهلوي )ت 1296هـ(.
وهناك مؤلفون آخرون أسهموا يف إثراء مكتبة احلديث النبوي الرشيف يف اهلند، من 
أبرزهم الشيخ راجح بن داود الغجرايت )ت904هـ( والشيخ عبد اهلل بن سعد اهلل السندي 
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)ت 984هـ( والشيخ عبد النبي بن أمحد الكنكوهي )ت991هـ( والشيخ رمحة اهلل بن عبد 
أبو  والشيخ  السندي )ت1004هـ(  يوسف  بن  والشيخ طاهر  السندي )ت994هـ(  اهلل 
احلسن السندي الكبري صاحب احلوايش الستة عىل الصحاح )ت1138هـ( والشيخ سالم 
املحدثني  من  وغريهم  )ت1229هـ(  املوطأ  رشح  املحىل  صاحب  اإلسالم  شيخ  بن  اهلل 
الكرام حتى أصبحت اهلند بفضلهم حارسة للحديث النبوي الرشيف، قال العالمة السيد 
رشيد رضا املرصي: »ولوال عناية إخواننا علامء اهلند بعلوم احلديث يف هذه العرص لقيض 
عليها بالزوال من أمصار الرشق فقد ضعفت يف مرص والشام والعراق واحلجاز منذ القرن 

العارش للهجرة حتى بلغت منتهى الضعف يف أوائل هذا القرن الرابع عرش«]21[ 

املؤلفات اهلندية الصادرة بالعربية يف »الفقه اإلسالمي وأصوله«:
اهلنود  العلامء  من  صدرت  التي  املؤلفات  من  عدد  اشتهر  وأصوله  الفقه  جمال  ويف 

باللغة العربية، منها:
1- »اإلنصاف يف بيان سبب االختالف« لإلمام الشاه ويل اهلل املحدث الدهلوي 

2- »عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد« لالمام الشاه ويل اهلل املحدث الدهلوي
)ت  البهاري  احلنفي  عبدالشكور  اهلل  بن  حمب  للشيخ  الثبوت«  »مسلم   -3

1119ه/1707م(
اهلندي  إسحاق  بن  عمر  الدين  رساج  حفص  أيب  للشيخ  املغني«  »رشح   -4

)773-1371ه(
5- »احلاشية عىل اهلداية« للشيخ املرغيناين للشيخ عبد احلي الفرنجي املحيل. 

6- »الفتاوى اهلندية العاملكريية« )يف ستة جملدات ضخام(.
7- »زبدة األحكام يف اختالف األئمة األعالم« لرساج الدين عمر بن اسحاق 

8- »الغرة املنيفة يف ترجيح مذهب أيب حنيفة« للشيخ املذكور 
9- »الفتاوى احلامدية« للفقيه املفتي أبو الفتح ركن الدين بن حسام الناغوري 

املؤلفات اهلندية الصادرة بالعربية يف »اإلحسان والسلوك«:
األرسار«  لطائف  من  العارفني  عىل  أنكر  من  عىل  الرد  يف  األنوار  »لوائح   -1

للشيخ  رساج الدين عمر بن إسحاق.
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2- »القول اجلميل يف بيان سواء السبيل« للشاه ويل اهلل الدهلوي. 
3- »إرشاد الطالبني وتأييد املريدين« للشيخ ثناء اهلل الباين بتي. 

« للشيخ حممد بن فضل اهلل )ت 1620م(.  4- »التحفة املرسلة إىل النبي 
5- »أنفاس اخلواص« للشيخ حمب اهلل اإلله آبادي 

6- »الدوحة امليادة يف حديقة الصورة واملادة« للشيخ مال حممود اجلونبوري. 
7- »اجلوهر الفرد« للشيخ حمب اهلل البهاري. 

8- »اهلدية السعيدية« للشيخ فضل حق اخلري آبادي )ت 1278 ه/ 1861 م(. 

املؤلفات اهلندية الصادرة بالعربية يف »التاريخ«:
كثرت مؤلفات اهلنود العربية يف التاريخ والسري، من أمهها:

1- »حتفة املجاهدين يف بعض أخبار الربتغاليني« للشيخ زين الدين بن عبد العزيز 
بن زين الدين املعربي )ت بعد 991 ه/ 1583 م(. 

املعروف بحاجي  النهروايل  للشيخ عبد اهلل بن عمر  الواله بمظفر واله«  2- »ظفر 
دبري )946-1540 ه/ 1020-1611 م(. 

3- »السرية املحمدية« للقايض كرامت عيل بن فاضل حممد حيات عيل.
4- »سبحة املرجان يف آثار هندوستان« للعالمة غالم عيل آزاد البلغرامي )1116-

1200ه( 
5- »سالفة العرص يف حماسن الشعراء بكل مرص« للشيخ عيل بن أمحد بن املعصوم 

)1052-1117 ه(. 
6- »نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر« للعالمة عبد احلي احلسني اللكنوي.

7- »رجال السند واهلند ايل القرن السابع« للقايض أطهر املباركفوري. 

املؤلفات اهلندية الصادرة بالعربية يف »النحو والرصف«:
اشتهرت مؤلفات العلامء اهلنود يف علمي النحو والرصف واللغة، من أبرزها: 

1- »إرشاد النحو« للقايض شهاب الدين بن شمس الدين الدولت آبادي )ت 849 ه/1445م(. 
2- »كتاب التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح اجلوهري« يف ستة 

أجزاء مطبوعة للشيخ حسن الصغاين الالهوري.
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3- »جممع البحرين يف اللغة« )يف اثني عرش جزءًا( للشيخ املذكور 
4- »كتاب العباب الزاخر واللباب الفاخر« )يف عرشين جملدًا، أربعة منها مطبوعة( 

للشيخ املذكور.  
5- »القاموس« للعالمة جمد الدين الفريوزآبادي. 

احلسني  حممد  بن  مرتىض  حممد  للعالمة  القاموس«  رشح  يف  العروس  »تاج   -6
البلغرامي ثم الزبيدي )1145-1205 ه/ 1732-1791 م(.

التهانوي  أعىل  حممد  للشيخ  )4جملدات(  الفنون«  اصطالحات  »كشاف   -7
)ت 1158 ه(. 

الذي  ))763-828 ه(  الدماميني  بكر  أيب  بن  حممد  للشيخ  الفرائد«  »تعليق   -8
قىض حياته األخرية يف غجرات والدكن.

9- »املنهل الصايف برشح الوايف« للشيخ املذكور
10- »الفرائد« للفيلسوف اهلندي الشهري الشيخ حممد بن حممد اجلونبوري )973-

1062 ه( 
احلسن  فيض  للشيخ  السبع  للمعلقات  رشحه  وهو  الفيض«  »رياض   -11

السهارنبوري )1232-1304 ه/ 1816-1887 م(. 
12- »هداية النحو« لرساج الدين بن عثامن اجلستي النظامي األودي )ت 758هـ(.

الدواوين الشعرية اهلندية باللغة العربية:
أما الشعر باللغة العربية فليس عدد من تصدى له من اهلنود بقليل يف أغراض شتى، 
لقد  الكالسيكية،  األغراض  من  وغريها  الطبيعة  ووصف  والغزل  الرثاء  إىل  املديح  من 
السندي  عطاء  أبو  املخرضم  منهم  هندي،  أصل  من  شعراء  األموي  العرص  يف  اشتهر 
)ت 180 ه( واشتهر يف العصور التالية عدد ال بأس به من اهلنديني الذين قرظوا باللغة 
العربية، منهم إبراهيم بن صالح اهلندي )ت 1099 ه( وله ديوان شعر يف جملد ضخم، 
)ت  اللكنوي  نقشبندي  غالم  والشيخ  )ت 1118 ه(،  حممد  بن  مؤمن  حممد  واحلكيم 
الدين  رفيع  والشاه  )ت 1220 ه(  املدرايس  مرتىض  بن  حممد باقر  والشيخ  1226 ه( 
والشيخ  )ت 1239 ه(،  الدهلوي  العزيز  عبد  )ت 1233 ه(، والشيخ  الدهلوي 
معصوم  بابن  املعروف  أمحد  بن  عيل  وسيد  )ت 1262 ه(،  البلغرامي  الدين  أوحد 
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)ت 1227 ه(، وحسان اهلند السيد غالم عيل آزاد البلغرامي )ت 1200 ه/ 1786 م( 
الذي اشتهر ديوانه يف سبعة أجزاء املعروف بـ »السبع السيارة«، والشاه ويل اهلل الدهلوي 
اهلل  سعد  واملفتي  )ت 1278 ه(،  آبادي  اخلري  حق  وفضل  )ت 1176 ه/ 1763 م(، 
والقايض  اللكنوي )ت 1306 ه(،  التسرتي  عباس  واملري  )ت 1294 ه(،  آبادي  املراد 
)ت 1320 ه(،  القادر الكوكني  عبد  والشيخ  )ت 1310 ه(،  البيشاوري  حممد  طال 
عيل  الفقار  ذو  )ت 1322 ه(، والشيخ  آبادي  احليدر  العايل  الدين  وحيد  والشيخ 
عبد  والشيخ  )ت 1330 ه(،  الدهلوي  أمحد  نذير  والشيخ  )ت 1322 ه(،  الديوبندي 
املنعم اجلتاجامي )ت 1333 ه(، والشيخ محيد الدين الفراهي )ت 1349 ه(، وغريهم، 

وملعظمهم دواوين شعرية بني املطبوع واملخطوط ]22[. 
هناك علامء وفضالء آخرون أسهموا يف إثراء مكتبة العلوم العربية اإلسالمية يف اهلند 
عدا العلامء املذكورين، من أبرزهم اإلمام الرباين الشيخ أمحد بن عبد األحد الرسهندي 
بن  أمحد  السيد  واإلمام  اخلالدة،  الرسائل  الثاين )ت 1034هـ( صاحب  األلف  جمدد 
املستقيم،  الرصاط  وكتاب  واجلهاد  الدعوة  صاحب  1246هـ(  )ت  الشهيد  عرفان 
دعوة  يف  ومواقف  أبحاث  صاحب  الغني  عبد  بن  إسامعيل  الشيخ  اإلسالم  وحجة 

التوحيد والسنة واجلهاد )ت 1246هـ(. 
ويف الورع والزهادة واملحافظة عىل السنن الدقيقة واألخذ بالعزائم الشيخ ضياء الدين 
والشيخ  امللتاين )ت 960 هـ(  الدين  والشيخ حسام  الثامن  القرن  السنامي من رجال 
الكاندهلوي  والشيخ مظفر حسني  املتورع )ت 1066هـ(  الربهانفوري  اللطيف  عبد 
أمحد  والشيخ رشيد  1320هـ(  التونكي )ت  السيد مصطفي  والشيخ  1283هـ(  )ت 
الكنكوهي )ت 1323هـ( من اجلبال الراسيات يف لزوم التقوي والتحرز عن الشبهات 

، وآيات اهلل البينات يف احلسبة الرشعية واألمر باملعروف والنهي عن املنكرات. 
ويف املعارف اإلهلية واألرسار مثل أيب عيل السندي من رجال القرن الثالث والشيخ 
)ت  الراسخة  والعلوم  العالية  الرسائل  صاحب  املنريي  حييى  بن  أمحد  الدين  رشف 
772هـ( والشيخ عيل بن امحد املهائمي صاحب التبصري )ت 835هـ( والشيخ صبغة اهلل 
احلسيني صاحب رسالة إراءة الدقائق )ت 1015هـ( والشيخ فضل الرمحن الكنج مراد 

آبادي )ت 1313هـ( والشيخ سيد الطائفة احلاج امداد اهلل التهانوي )ت 1317هـ(.
ومن األئمة املحققني يف اللغة العربية الذين هلم منة عىل الناطقني بالضاد واملشتغلني 
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صاحب  الصغاين  حممد  بن  حسن  الشيخ  املعمورة،  أرجاء  يف  واللغة  الدين  بعلوم 
العباب الزاخر )ت 660هـ( والشيخ حممد طاهر الفتني صاحب جممع بحار األنوار يف 
 غريب األحاديث )ت 986هـ( والشيخ السيد مرتىض الزبيدي صاحب تاج العروس 

)ت 1205هـ( قد أكب عىل كتبهم علامء العرب دراسة ورشحا وتلخيصا واقتباسا. 
يف  واإلبداع  البرص  وأهل  واالشتقاق  اللغة  علوم  يف  والتدقيق  اإلتقان  أهل  ومن 
علم البالغة واإلعجاز الشيخ أوحد الدين البلغرامي صاحب نفائس اللغات ومفتاح 
الرحيم الصفي فوري صاحب منتهى األرب )ت  اللسان )ت1250ه( والشيخ عبد 
)ت1335هـ(  اللسان  فقه  صاحب  الكنتوري  حسني  كرامت  والقايض  1267هـ( 
والشيخ محيد الدين الفراهي صاحب نظام القرآن ومجهرة البالغة )ت1349هـ( ]23[. 

العربية  العربية والثقافة  اللغة  دور اهليئات واملؤسسات واملدارس اإلسالمية يف نرش 
يف اهلند:

املراحل األوىل للتأليف بالعربية يف اهلند ال تفرز أمامنا إال شخصيات وجهود فردية قام 
هبا علامء وأفاضل أدركوا رضورة العمل فقاموا بام تيرس هلم وحسب ما كان من اقتضاء 
الظروف ومستوى الذوق، فلم يكن هناك بيت احلكمة يف اهلند، عىل أن ذلك ال يرادف 
والتي نرشت  الصفحات،  التي حتوهيا آالف من  القيمي لألعامل  الفردية  تقلص احلجم 
يف مئات من املجلدات، من مطابع كانت يف املدن اهلندية من أمثال دهلي وآغره ولكناؤ 
وكانبور والهور وبومبائي وبتنه وكولكاتا وحيدر آباد ومدراس وغريها من املدن اهلندية 

الصغرية والكبرية.
أما اهليئات واملؤسسات واملدارس احلكومية وغري احلكومية التي هلا إسهاماهتا القيمة يف 
خدمة العربية يف اهلند، فهي كثرية، فقد أنشئت يف طول اهلند وعرضها مئات من املدارس 
الدينية، وعرف دورها البالغ يف نرش العلوم والثقافة اإلسالمية والعربية يف خمتلف أدوار 
العلوم  فيها  أو مدارس تدرس  إال وفيها مدرسة  اهلند  قرية يف  أو  التاريخ، فال جتد مدينة 
العروبة وثقافتها، وال يدخرون وسعًا  أفعمت قلوهبم بحب  منها رجال  الدينية ويتخرج 
الدينية واملراكز  املدارس  أهم  تأليفًا وترمجة وتصحيحًا، ومن  العلوم اإلسالمية  يف خدمة 
اإلسالمية يف اهلند: دار العلوم بديوبند )أنشئت عام 1866 م(  ومظاهر العلوم بسهارنبور 
)أنشئت عام 1283هـ( ودار العلوم التابعة لندوة العلامء بلكناؤ )أنشئت عام 1898 م( 
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واجلامعة السلفية ببنارس )أنشئت عام 1963 م( وجامعة دار السالم بعمر آباد )أنشئت 
عام 1924 م(، جامعة عيل جره اإلسالمية )أنشئت عام 1857م( واجلامعة امللية اإلسالمية  
اإلصالح  ومدرسة  1918م(  عام  )أنشئت  العثامنية  واجلامعة  1920م(  عام  )أنشئت 
املعارف  )أنشئت عام 1326ه  /1909م( ودار املصنفني )أنشئت عام 1914م( ودائرة 
واهليئات  واملراكز  واملدارس  اجلامعات  من  وغريها  1888م(  1306ه /  عام  )أنشئت 
واملؤسسات اإلسالمية والعربية. ولكل منها أبناء هم جزء هام من مسرية التأليف والرتمجة 

يف اهلند، وهناك مئات من املدارس اإلسالمية األخرى التي هلا خدماهتا يف هذا املجال.
وأذكر اختصارا خدمات دارالعلوم بديوبند يف جمال التاليف والتصنيف باللغة العربية:

نبذة من املؤلفات الصادرة باللغة العربية من العلامء املنتسبني إيل دارالعلوم بديوبند:
إن أكرب معهد ديني يف العهد يستحق أن يسمى أزهر اهلند، هو معهد ديوبند الكبري، 
بدأ هذا املعهد كمدرسة صغرية التسرتعى االهتامم، ثم مل تزل توسع وتتضخم بفضل 
جهود أساتذهتا والقائمني عليها وإخالصهم وزهدهم يف حطام الدنيا، حتى أصبحت 

جامعة دينية كبرية بل كربى املدارس الدينية يف قارة آسيا. 
وكان افتتاحها يف قرية ديوبند من القرى التابعة ملدينة سهارنفور يف مسجد صغري 
سنة 1283ه ، أسسها العامل اجلليل املخلص الشيخ اإلمام حممد قاسم النانوتوي املتوىف 
سنة 1298ه ، ومل يزل نطاق املدرسة يتسع، وصيتها يذيع، وشهرة أساتذهتا يف الصالح 
أنحاء  من  الطلبة  أمها  حتى  العامل،  يف  تطري  والفقه  احلديث  علم  يف  والتبحر  والتقوى 
حوايل  األخري  الزمن  يف  عددهم  بلغ  حتى  األخرى،  اإلسالمية  األقطار  ومن  اهلند، 

أربعامئة وألف )1400(، وقد ازداد هذا العدد وتضخم يف السنني األخرية.
 ويقدر عدد الذين اشتغلوا يف هذه املدرسة بالعلم بأكثر من عرشة آالف، والذين 
نالوا الشهادة منها بنحو مخسة آالف، والذين ارتووا من مناهلها من أهل خارج اهلند 
األقىص،  واملغرب  وآذربيجان،  وروسيا،  وقازان،  وبخارى،  وأفغانستان،  كباكستان، 
وآسيا الصغرى، وتبت، والصني، وجزائر بحر اهلند، واحلجاز، واألقطار العربية نحو 

مخسامئة.
وكان للمتخرجني يف دار العلوم تأثري كبري يف حياة املسلمني الدينية يف اهلند، وفضل 
ومناظرة  الدين،  إىل  والدعوة  العقيدة  وإصالح  املحدثات،  وإزالة  البدع  حمو  يف  كبري 
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أهل الضالل والرد عليهم، وكانت لبعضهم مواقف حممودة يف السياسة والدفاع عن 
الوطن، وكلمة حق عند سلطان جائر. 

وشعار دار العلوم ديوبند التمسك بالدين، والتصلب يف املذهب احلنفي، واملحافظة 
عىل القديم، والدفاع عن السنة، واملؤلفات باللغة العربية هي:

1- »مشكالت القرآن« للعالمة املحدث حممد أنور شاه الكشمريي 1353هـ 
2- »يتيمة البيان يف يشء من علوم القرآن« للعالمه يوسف البنوري 1397هـ 

3- »فيض الباري عيل صحيح البخاري« للعالمة املحدث حممد أنور شاه الكشمريي
4- »المع الدراري عىل جامع البخاري« للعالمة املحدث رشيد أمحد الكنكوهي 

1333 هـ.
5- »األبواب والرتاجم لصحيح البخاري« للشيخ املحدث حممد زكريا الكاندهلوي 

6- »حوايش البخاري« للعالمة املحدث أمحد عيل السهارنفوري ت 1297هـ
7- »النور الساري عىل صحيح البخاري« للعالمة املحدث شيخ اهلند حممود حسن 

الديوبندي
8- »فتح امللهم رشح مسلم« للعالمة املحدث شبري أمحد العثامين 1949م

9- »تكملة فتح امللهم«  لشيخ اإلسالم العالمة املحدث حممد تقي العثامين
الكنكوهي  أمحد  رشيد  املحدث  للعالمة  ترمذي«  رشح  الدري  »الكوكب   -10

1333هـ.
11- »احلل املفهم« للعالمة املحدث رشيد أمحد الكنكوهي 1333هـ.

12- العرف الشذي رشح ترمذي لإلمام حممد أنور الشاه املحدث الكشمريي 
13- معارف السنن للعالمة املحدث يوسف البنوري

السهارنفوري  أمحد  خليل  املحدث  للعالمة  داؤد  أيب  سنن  حلل  املجهود  بذل   -14
1346هـ

15- أوجز املسالك للشيخ املحدث حممد زكريا الكاندهلوي
16- أماين األحبار يف رشح معاين اآلثار للمحدث يوسف الكاندهلوي 1960م

17- التعليق الصبيح  للعالمة إدريس الكاندهلوي ت 1974م
18- التقريري الرتمذي للعالمة املحدث شيخ اهلند حممود حسن

19- ما متس إليه احلاجة ملن يطالع سنن ابن ماجة للمحدث عبد الرشيد النعامين
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20- إحياء السنن للعالمة املحدث حممد أرشف عيل التهانوي
21- إعالء السنن  للعالمة املحدث ظفر أمحد العثامين 1394هـ

22- ألفية احلديث للعالمة املحدث منظور امحد النعامين
23- مشكاة اآلثار للمحدث السيد حممد ميان الديوبندي   

24- اخلري اجلاري عىل صحيح البخاري للمحدث خري حممد املظفر كدهي
25- مسانيد اإلمام أيب حنيفة للمحدث الشيخ حممد امني االوركزئي

26- دراسات يف األحاديث النبوية للمحدث حممد مصطفي األعظمي ]24[ 

خدمات املسلمني اهلنود يف جمال التأليف والتصنيف باللغات اهلندية املختلفة:
والفقه  النبوية  واألحاديث  الكريم  القرآن  معاين  ترمجة  إىل  اهلنود  املسلمون  توجه 
اإلسالمي وغريها من العلوم اآللية والعالية. نذكر هنا نبذة من خدمات املسلمني اهلنود 

يف تراجم معاين القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف.
وحتوي تراجم القرآن الكريم إىل اللغات اهلندية املختلفة أكثر من ثالثامئة ترمجة كاملة 
ملعاين القرآن الكريم، إضافة إىل ما يزيد عىل سبع مائة ترمجة غري كاملة، ومن أبرز املرتمجني: 
عبد  والشيخ  الدهلوي )ت1866 م(  الدين  رفيع  والشاه  اهلجيل )ت1829 م(  اهلل  عبد 
واإلمام  )ت1897 م(  البدايوين  املقتدر  عبد  والشيخ  )ت1868 م(  البدايوين  السالم 
املودودي )ت1951م( والشيخ  أبو األعىل  التهانوي )ت1938م( والشيخ  أرشف عيل 
اهلل األمرترسى )ت1971م(، ونجد يف  ثناء  الفاروقي )ت1955م( والشيخ  عبد احلي 
اللغة اهلندية ست ترمجات كاملة ملعاين القرآن الكريم، إضافة إىل تسع ترمجات غري كاملة، 
وحتى اللغة السنسكريتية نجد فيها ترمجتني ملعاين القرآن الكريم، بيد أهنام مل تكتمال بعد، 

ونجد أكثر من أربع وعرشين ترمجة منظومة ملعاين القرآن الكريم يف اللغة األردية. 
أما األحاديث النبوية الرشيفة فال نجد جمموعة مطبوعة إال وهلا ترمجة يف اللغة األردية، 
فالصحاح الستة مرتمجة بكاملها إىل األردية، ولـ«صحيح البخاري« 26 ترمجة، وأشهرها 
احليدرآبادي  الزمان  ووحيد  )ت1313 ه(،  الالهوري  احلسن  أبو  عملها  التي  الرتمجات 
الباري األعظمي  )ت1323 ه(، ومرزا حريت الدهلوي )ت1323 ه(، والشيخ ظهور 
ولـ«صحيح مسلم« سبعة ترمجات، ولكل من »جامع الرتمذي« و»سنن أيب داود« و»سنن 
النسائي« و»سنن ابن ماجة« ترمجات أردوية عديدة عملها علامء هنود من أمثال فضل أمحد 
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دالوري )1309 ه( وعبد األول )1950 م( ووحيد الزمان احليدرآبادي )1305 ه( وعبد 
الدائم اجلاليل )1355 ه(، كام ترمجت جمموعات أخرى من األحاديث النبوية الرشيفة من 
من  املرام  و»بلوغ  اآلثار«،  معاين  و»رشح  األنوار«،  و»مشارق  املصابيح«،  »مشكاة  أمثال 
أدلة األحكام«، و»سنن الدارمي«، و»منتقى اآلثار«، و»مسند« اإلمام أيب حنيفة، و»رياض 
الصاحلني« للنووي، و»الشفاء« للقايض عياض، و»األدب املفرد«، و»منبهات« ابن حجر 

العسقالين، و»موطأ« اإلمام مالك، و»مسند« اإلمام أمحد، وغريها من املجموعات.

اخلامتة:
العربية  الثقافة  نرش  يف  بالغا  اهتامما  اهتموا  اهلنود  املسلمني  إن  القول  وخالصة 
العربية يف اجلامعات واملدارس وغريها  العلوم  القيمة وتدارس  بالتأليفات  اإلسالمية 
القارة  انتشار اإلسالم والعلوم العربية يف شبه  من املراكز اإلسالمية ولكن الفضل يف 
الطريق  فأناروا  السمحة،  بروح اإلسالم  الذين تشبعوا  العرب  إىل دعاة  اهلندية يرجع 
وبذلوا  مبارشة،  العربية  اجلزيرة  الدعوة اإلسالمية يف ربوعها عقب ظهورها يف  لنرش 
اجلهود يف سبيل نرش دين اهلل احلنيف بطريق املوعظة واإلرشاد والقدوة احلسنة، وأيضا 
يرجع الفضل إىل احلركة التعليمية والنهضة العلمية لتشجيع العلامء واألفاضل واملشايخ 
منذ  نفحاته  عليها  وهبت  اإلسالم،  بنور  اهلند  أرشقت  كذا  بواسطة،  وإما  مبارشة  إما 
فتحها القائد الشاب حممد بن القاسم وقد نجحت هذه الغزوة أيام نجاح، حيث آل جزء 
كبري من اهلند إىل احلكومة اإلسالمية.وملا كانت اللغة العربية لغة القرآن ولسان الدعوة 
اإلسالمية، وكذلك لسان املنترص يف ذلك الزمان، كان من الطبيعي أن تنترش مع انتشار 

اإلسالم وتعاليمه الراقية يف املناطق املفتوحة.
األرجاء  يف  رسمي  بشكل  العربية  اإلسالمية  الثقافة  استقرت  التاريخ  ذلك  ومنذ 
بالعلوم  عرف  فيام  يشاركون  واحلديث  والفقه،  اللغة،  تعلم  بعد  اهلنود  وراح  اهلندية، 
اإلسالمية العربية، فلهذا تعد اهلند اليوم من املراكز الرئيسة للثقافة اإلسالمية العربية 

يف العامل.
وأختم مقالتي بحمد اهلل تعاىل كام بدأت فاحلمد هلل رب العلمني والصالة والسالم 
عىل من بعث رمحة للعاملني خامتا للنبيني وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم ودعا بدعوهتم 

إىل يوم الدين )آمني(
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الهند واللغة العربية
الشيخ رمحة اهلل حافظ الندوي)1(

مدخل تعريفي:
آله  وعىل  واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

وصحبه أمجعني وبعد!
ورشيعتنا  ديننا  عن  نتحدث  أن  العطرة  املناسبة  هذه  يف  يسعدنا  األفاضل:  إخويت 
، وال غرابة فإن اللغة العربية هي يف واقعها دين ورشيعة، وتعلمها  وقرآننا وسنة نبينا 
دينه وعقيدته،  إنسان غيور عىل  يتخىل عنها  أن  يمكن  التي ال  األساسية  الواجبات  من 
مها إذ  ، وكرنّ م اهلل تعاىل هذه اللغة؛ إذ أنزل كتابه الكريم هبا عىل رجٍل من أهلها  وقد كرنّ
حفظها بحفظ ذلك الكتاب العظيم، وهذا التكريم قطعينّ الداللة عىل أهنا خري اللغات، 
وهي لغة فرائض الدين اإلسالمي، وأداة ألداء شعائره. وحسبها فضاًل ورشفًا، ليس فقط 
للعرب أو الناطقني هبذه اللغة، وإنام لكافة املسلمني ولكل من يشهد باهلل تعاىل وبرسوله 
 يف أي بقعة من العامل كان، تلك اآليات البينات التي تناولت هذه اللغة املباركة وربطها 

ربطًا وثيقًا بالكتاب العزيز الذي أنزله اهلل تعاىل رشدًا وهداية للعاملني مجيعًا.
وها هي اآليات املباركات نذكرها تربكًا وتيمنًا، لكي يتبني لنا فضل هذه اللغة وما 

حتتل من مكانة عظيمة سامية يف ديننا اإلسالمي احلنيف.
يقول املوىل عزوجل يف شأن القرآن الكريم ولغته ولسانه:

الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان  يعلنّمه برش لسان  إنام  يقولون  نعلم أهنم  }ولقد 
}وكذلك   )2 )يوسف:  تعقلون{  لعلكم  عربيًا  قرآنًا  أنزلناه  }إنا   )103 )النحل:  مبني{  عريب 
أنزلناه حكاًم عربيًا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من اهلل من ويل وال 
واق{ )الرعد: 37( }وكذلك أنزلناه قرآنًا عربيًا ورصفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حيدث 
هلم ذكرًا{ )طه: 113( }قرآنًا عربيًا غري ذي عوج لعلهم يتقون{ )الزمر: 28( }كتاب فصلت 
آياته قرآنًا عربيًا لقوم يعلمون{ )فصلت: 3( }وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتنذر أم القرى 
ومن حوهلا وتنذر يوم اجلمع ال ريب فيه فريق يف اجلنة وفريق يف السعري{)الشورى: 7( }إنا 

1- باحث رشعي الدوحة- دولة قطر.
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جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم تعقلون{ )الزخرف: 3( }ومن قبله كتاب موسى إمامًا ورمحًة وهذا 
كتاب مصدق لسانًا عربيًا لينذر الذين ظلموا وبرشى للمحسنني{)األحقاف: 12(.

ومما ال شك فيه أن بالد اهلند خصوصًا وشبه القارة اهلندية عمومًا حتتفظ برصيد كاف 
العربية  اللغة  أن  ومعلوم  واإلسالمية،  الدينية  الثقافة  عىل  حفاظًا  اللغوية  الثقافة  هذه  من 
قديمة يف اهلند ِقدم الدين اإلسالمي، الذي وصل إليها مبكرًا، وانترش نوره يف كل أرجاء شبه 
القارة اهلندية بطوهلا وعرضها، وأنه حيث حل اإلسالم حتل العربية وأن العالقات اللغوية 
والثقافية، وحتى االجتامعية، بني اهلند والعامل العريب، توطدت عىل نحو أوثق وأقوى بعد 
ظهور اإلسالم، ودخوله تلك الديار، عىل يد التجار العرب أوالً، الذين وثق هبم وبصدقهم 
وأمانتهم كثري من اهلنود وحكامهم أيضًا، فدخلت بناًء عىل هذه الدوافع األخالقية التلقائية 
أفواج كثرية منهم الدين اإلسالمي احلنيف، وهكذا انترش اإلسالم وانترشت اللغة العربية 
عىل نطاق واسع بني سكان هذه البالد، حيث تروي كتب التاريخ أن اهلنود الذين أسلموا 
يف أقاليم السند كانوا يتحدثون إىل العرب بلغتهم وكانوا يرتدون زهيم، وال شك أن العرص 
العريب يف السند كان بمثابة الفجر األول الذي يؤذن بصبح مرشق، وأن هذه اللغة كانت وال 
تزال موضع احرتام وتقدير لدى كافة املسلمني يف اهلند ألسباب دينية وثقافية وحضارية، 
ملصدر  والتكريم  التقديس  مشاعر  من  عليها  جبلوا  التي  وجبلتهم  هؤالء  طبيعة  وبحكم 
اإلهلام الديني وملنبع الوحي ومهبط الرشيعة، كيف ال فقد تأثرت اهلند بام أنجزته احلضارة 
والدعوية  العلمية  املجاالت  شتى  يف  العظيمة  واخلدمات  املآثر  من  واإلسالمية  العربية 
واحلركات الثقافية، وال سيام ملا قامت عىل أرضها إمرباطوريات شاخمة وحكومات عظيمة 
خلفت آثارًا عميقة اجلذور يف هذه البالد املرتامية األطراف، ونجحت يف تسجيل صفحات 
الفرس أو  أو  العظيمة، حتى ولو كان أصحاهبا من األتراك  اهلند  تاريخ  مرشقة وذهبية يف 
املغول، إال أن العنرصين العريب واإلسالمي ظال من أقوى العنارص التي تشكلت منها الثقافة 
اإلسالمية يف اهلند، وهكذا ظل اإلسالم العمود الفقري يف حياة املسلمني اهلنود، األمر الذي 
العذب  املنهل  العربية واإلسالمية، واالستقاء من  بالدراسات  اهتاممهم  يفرس ويربر مدى 
الشالل الذي أضاءت أنواره مشارق األرض ومغارهبا، وهذا ما نشاهده يف شكل سلسلة ال 
متناهية من املكتبات النادرة، ودور الكتب واخلزائن التي حتوي الكنوز الدفينة من الرتاث 

العريب العريق الذي قلام نجد نظريه يف العامل العريب واإلسالمي عىل السواء.
وهذا ما جعل رائد األدب العريب احلديث األستاذ عيل الطنطاوي املرصي -رمحه اهلل- 
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يشيد بدور اهلند وما قامت به من األعامل واإلنجازات يف جمال خدمة اللغة العربية والدراسات 
اإلسالمية، بكلامت أدبية وأسلوب رشيق مجيل وجذاب، فيقول يف إحدى مقاالته:

»ولئن كان لنا يف أسبانيا فردوس فيها عرشون مليونًا، فلقد كان لنا ههنا أندلس أكرب، 
ولئن تركنا يف األندلس من بقايا شهدائنا، ودماء أبطالنا، ولئن خلفنا فيها مسجد قرطبة 
وشيت  خرية  وحضارة  أرقناه،  زكيًا  دمًا  القارة  هذه  من  يف كل شرب  لنا  فإن  واحلمراء، 
فيها  لنا  وإن  والبطوالت،  واملكرمات  والعدل  بالعلم  حواشيها،  وطرزت  جنباهتا، 
معاهد ومدارس، كم أنارت عقوالً، وفتحت للحق قلوبًا، وال تزال تفتح القلوب وتنري 
أمجل  حمل(  )تاج  وحسبكم  احلمراء،  ومجاهلا  بجالهلا  تفوق  آثارًا  فيها  لنا  وإن  العقول، 
بناء عىل ظهر األرض«. واحلق يقال أن هذا »الفردوس« ال يتجسد فقط يف عظمة اآلثار 
بل  املسلمني،  ة سالطينها من  أهبنّ أو يف  اهلندية،  القارة  ربوع شبه  املنترشة يف  اإلسالمية 
أيضًا يف البصامت اخلالدة التي تركها العلامء املسلمون اهلنود يف شتى املجاالت العلمية 

وبوجه أخص يف مضامر الدراسات العربية واإلسالمية«.
مقدمة  يف  »املنار«  جملة  منشئ  املرصي  رضا  رشيد  العالمة  قاله  ما  ذلك  عىل  دليل  وخري 
النبوي  احلديث  اهلنود يف خدمة  العلامء  األعالم من  السنة، حني وصف جهود  كنوز  مفتاح 
الرشيف: »لوال عناية إخواننا علامء اهلند بعلوم احلديث يف هذا العرص، لقيض عليها بالزوال 
من أمصار الرشق، فقد ضعفت يف مرص والشام والعراق واحلجاز منذ القرن العارش للهجرة«.
إن املسلمني يف اهلند منذ أول فرتة عهدهم باإلسالم كانوا مهتمني باللغة العربية وجعلوها 
العربية: »من  اللغة  الثعالبي رمحه اهلل إمام  التفكر فيام قاله  نصب أعينهم، وكانوا يديمون 
ومن  العرب،  أحب  العريب  الرسول  أحب  ومن   ، حممدًا  رسوله  أحب  تعاىل  اهلل  أحب 
أحبنّ العرب أحبنّ العربية التي هبا نزل أفضل الكتب عىل أفضل العجم والعرب، ومن 
ورشح  لإلسالم  اهلل  هداه  ومن  إليها،  ته  مهنّ ورصف  عليها،  وثابر  هبا،  ُعني  العربية  أحبنّ 
صدره لإليامن وآتاه حسن رسيرة فيه، اعتقد أن حممدًا  خري الرسل، واإلسالم خري امللل، 
الديانة،  من  تفهمها  عىل  واإلقبال  واأللسنة،  اللغات  خري  والعربية  األمم،  خري  والعرب 
إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه يف الدين وسبب إصالح املعاش واملعاد، ثم هي إلحراز 
الفضائل، واالحتواء عىل املروءة وسائر أنواع املناقب، كالينبوع للامء والزند للنار....«)1(.

1- فقه اللغة للثعالبي: 18.



-131-

ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب:
وقد تيقن املسلمون يف اهلند أن تعلم اللغة العربية جزء أسايس من الدين، وكام أن 
تعلم الدين والقرآن وسنة الرسول  واجب وفرض عىل كل مسلم، فكذلك تعلم اللغة 
اللغة ورضورة  العربية، كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل وأكد عىل أمهية هذه 
االعتناء هبا ووجوب تعلمها فقال رمحه اهلل: »اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل واخللق 
والدين تأثريًا قويًا بينّنًا، ويؤثر أيضًا يف مشاهبة صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني، 
الدين،  من  العربية  اللغة  نفس  فإن  وأيضًا  واخللق،  والدين  العقل  تزيد  ومشاهبتهم 
اللغة  بفهم  إال  يفهم  وال  فرض،  والسنة  الكتاب  فهم  فإن  واجب،  فرض  ومعرفتها 

العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«.
وقال رمحه اهلل: »فإن اللسان العريب شعار اإلسالم وأهله، واللغات من أعظم شعائر 

األمم التي هبا يتمينّزون«)1(.
الكفاية، وكان  العربية فرض عىل  وتعليم  العربية  تعلم  أن  »معلوم  اهلل:  وقال رمحه 
السلف يؤدبون أوالدهم عىل اللحن، فنحن مأمورون أمر إجياب أو أمر استحباب أن 
نحفظ القرآن العريب، ونصلح األلسن املائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة، 

واالقتداء بالعرب يف خطاهبا، فلو ترك الناس عىل حلنهم كان نقصًا وعيبًا«)2(.
القرآن من عرف كالم  ابن قيم اجلوزية رمحه اهلل: »وإنام يعرف فضل  وقال اإلمام 
العرب، فعرف علم اللغة وعلم العربية، وعلم البيان، ونظر يف أشعار العرب وخطبها 

ومقاوالهتا يف مواطن افتخارها، ورسائلها....«)3(.

العربية ليست بالوالدة وال بالنسب والساللة وإنام بالكالم:
وهنا نقطة مهمة جيب التنبه هلا أن أمة العروبة ليست أمة بالنسب والدم فقط، وإنام 
كل من تكلم العربية فهو عريب اللسان والثقافة واالنتامء، وقد كان العرب يقولون: كل 

من سكن بالد العرب وجزيرهتا ونطق بلسان أهلها، فهم عرب.

1- اقتضاء الرصاط املستقيم: 203.
2- الفتاوى 252/32.

3- الفوائد املشوق إىل علوم القرآن: 7.
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وهذا ما يتبني لنا خالل هذا احلديث الرشيف: عن أيب سلمة بن عبد الرمحن قال: جاء 
قيس بن مطاطية إىل حلقة فيها صهيب الرومي وسلامن الفاريس وبالل احلبيش، فقال: هذا 
األوس واخلزرج قد قاموا بنرصة هذا الرجل، فام بال هؤالء؟ فقام معاذ بن جبل: فأخذ 
بتالبيبه ثم أتى به إىل النبي  فأخربه بمقالته، فقام النبي  مغضبًا جير رداءه، حتى دخل 
املسجد ثم نودي: إن الصالة جامعة، فصعد املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: 
أهيا الناس إن الرب رب واحد، واألب أب واحد، والدين دين واحد، وإن العربية ليست 
بالعربية فهو عريب، فقام معاذ بن جبل  إنام هي لسان، فمن تكلم  أم،  ألحدكم بأب وال 
فقال: بم تأمرنا يف هذا املنافق؟ فقال: دعه إىل النار، فكان قيس ممن ارتدنّ فقتل يف الردة)1(.

إذن العربية ليست بالوالدة وال بالنسب والساللة، وإنام بالكالم، فمن تكلم العربية 
فهو عريب، ولذلك استطاعت العربية أن جتمع حتت رايتها أممًا وأنسابًا وأعراقًا ودماء 

شتى ممن يدينون باإلسالم.

خدمة اللغة العربية من العجم أكثر مما خدمها العرب:
وهنا جانب مهم نستلفت أنظاركم إليه وهو أننا إذا استعرضنا وتتبعنا أوراق تاريخ 
القيمة منها  النادرة والكنوز  الآللئ  بغية استخراج  العلوم والفنون، وخضنا يف بحارها 
لوجدنا أن معظم كبار العلامء واملؤلفني وعباقرة الفن وأعالمه الذين أبدعوا يف جماالت 
البحث والتحقيق وابتكروا يف تأليفاهتم يف علوم اللغة واألدب والعلوم الرئيسية املنوطة 
به من البالغة والفصاحة والنحو والرصف كانوا من غري العرب، بل إن أعظم كتاب يف 
النحو العريب هو كتاب سيبويه الفاريس، ومن أعظم كتب العربية وفقهها )اخلصائص( 
العربية  يف  لغوي  مرجع  وأوثق  وأشهر  اليوناين،  الرومي  جني  بن  عثامن  الفتح  أليب 
هندي.  وهو  الفريوزآبادي  الشريازي  يعقوب  بن  حممد  طاهر  أليب  املحيط(  )القاموس 
وأشهر كتب إعجاز القرآن الكريم وأفضلها، مؤلفوها من غري العرب مثل أمحد بن حممد 
اخلطايب البستي األفغاين، وأبو بكر حممد بن الطيب الباقالين، وعبد القاهر بن عبد الرمحن 
وفروع  القرآنية،  الدراسات  خمتلف  يف  الكتب  ألفوا  الذين  كثري،  وغريهم  اجلرجاين، 

1- رواه ابن عساكر )203/3/ 2 و)190/8-191( وأورده شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف 
اقتضاء الرصاط املستقيم« )169- طبع األنصار( من رواية السلفي، ثم قال: هذا احلديث ضعيف، 

وكأنه مركب عىل مالك، لكن معناه ليس ببعيد، بل هو صحيح من بعض الوجوه«.
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من  أحد  أردنا مدح  إذا  أصبحنا  األمثال، حتى  وآداهبا، وهكذا صاروا مرضب  العربية 
علامء العرب، أحلقناه بأحدهم وشبهناه به فقلنا: فالن سيبويه عرصه، أو زخمرشي زمانه.

اهلند هلا نصيب كبري وحظ وافر يف خدمة اللغة العربية:
كلام  له،  ساحل  ال  بحر  عن  فنتحدث  وإنجازاهتا  ومسامهاهتا  اهلند  عن  حتدثنا  لو 
ألن  قبل،  من  عليه  يقف  مل  لؤلؤًا  ويستكشف  حلية  يستخرج  فإنه  إنسان  فيه  يغوص 
املجاالت،  النواحي ومتنوع  املباركة كبري وعظيم، ومتعدد  اللغة  اهلند من هذه  رصيد 
سجل  التي  والعريب  اإلسالمي  العامل  مراكز  أكرب  من  تعترب  اهلند  إن  قلنا  إذا  نبالغ  وال 
العربية  اللغة  الرائعة يف خدمة  إنجازاهتا وأدوارها  التاريخ اإلسالمي وما زال يسجل 
واألدب،  الشعر  أو  والرتمجة  التأليف  جمال  يف  سواء  معاٍن،  من  الكلمة  حتمل  ما  بكل 
بشتى  البالغة  أو  والرصف،  النحو  علوم  أو  وفقهها،  اللغة  أو  واملرسحية،  القصة  أو 
لتوصيل  وأداة  وسيلة  املباركة  اللغة  هذه  اهلند  استخدمت  فقد  وأقسامها،  أنواعها 
املعلومة والتعبري عن فحوى الكالم، والرشح والبيان، سواء كان ذلك عن طريق خدمة 
العلوم الرشعية أو املوضوعات األدبية أو القصصية أو غري ذلك، فأنجبت اهلند األدباء 
العرب  األدباء  أعامل  األدبية  أعامهلم  وتضاهي  واسعة،  شهرة  نالوا  الذين  والكتاب 
الكبار، وهلم قدرة فائقة عىل الكتابة يف موضوعات األدب والنقد واالجتامع والسياسة، 
وفاضت أقالمهم باملقاالت العلمية والبحوث الفكرية والتحقيقية والقصص الدينية، 
كام اشتهر بعض العلامء يف الصحافة العربية، وال تقل أمهية كتاباهتم عن األدباء العرب، 
بل نبع يف اهلند يف القرن الرابع عرش اهلجري مؤلفون فاقوا العامل اإلسالمي كله يف رسعة 
التأليف وكثرة املؤلفات وضخامة اإلنتاج وكان كل واحد منهم جممعًا علميًا نشيطًا، 

وقد قام بعضهم شخصيًا بام ال تقوم به جمامع علمية يف أكثر األحيان.
الضخمة  األعامل  بأولئك  املجلدات  يستوعبها  ال  قد  وكبرية  طويلة  قائمة  وعندنا 
الكبرية للمؤلفات يف شتى الفنون والعلوم باللغة العربية التي أذهلت الغرب والرشق 
العلمية  والبحوث  والتحقيقات  والنوادر  باألعاجيب  وجاؤوا  مؤلفوها  فيها  أبدع  بام 
بالغًا  اعتناء  القيمة  املباركة  اللغة  هبذه  اهلند  أهل  اعتناء  عىل  يدل  إنام  وكل  القيمة، 

واستخدامها يف جمامعهم العلمية ومراكزهم التعليمية ومدارسهم الدينية.
دورًا  لعبت  التي  اهلندية  العربية  الصحافة  طريق  عن  القوي  دورهم  إىل  باإلضافة 
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بارزًا وكبريًا يف نرش هذه اللغة العظيمة وإجياد جو مالئم وخلق بيئة ومكونات علمية 
تسوغ فيها دراسة هذه اللغة بكل أدواهتا وتركيباهتا.

ولعل أهل ركيزة من الركائز التي تقوم عليها دعائم اللغة العربية يف اهلند هي تلك 
املؤلفات العربية القيمة التي ألفت خلدمة اللغة العربية فنًّا ولغًة وموضوًعا وعلاًم، وال 
التي تنترش يف أرجاء اهلند وربوعها  العلمية ومراكز البحث والتحقيق  سيام يف املجامع 
تلك  من  كبريًا  عددًا  وحتتضن  العلمية  املآثر  تلك  من  آالفًا  طياهتا  يف  وحتمل  املختلفة 
النوادر والآليل الثمينة، التي فاضت هبا أقالم أعالم اهلند، يف رشق اهلند بدأ من أكرب مركز 
املخطوطات يف رشق آسيا املسمى بمكتبة خدابخش الرشقية يف مدينة بتنا عاصمة والية 
بيهار، ومرورًا بالكنوز املخفية يف دار العلوم ندوة العلامء لكناؤ واملكتبات اخلاصة التابعة 
جلامعة عيل كره اإلسالمية، واملكتبة العامة الغنية بالرتاث العريب واإلسالمي اهلندي يف 
جامعة دار العلوم بديوبند، واملكتبات املوجودة يف اجلامعات احلكومية يف العاصمة دهلي 
بام فيها اجلامعة امللية اإلسالمية، وجامعة مهدرد، وجامعة جواهر الل هنرو، ووصوالً 
العثامنية  املعارف  دائرة  مكتبة  سيام  وال  بالكنوز  واحلافلة  العامرة  واملكتبات  املراكز  إىل 
الكثري الذي يصعب حتى رسد  الكثري  يف حيدرآباد، ومكتبات والية غجرات وغريها 

أسامئها هي هذه العجالة.

كلمة أخرية:
املوضوع كبري وكبري ومتعدد اجلوانب واجلهات ومتنوع الصفات، وليست هذه الكلامت 
املتواضعة إال غيضًا من فيض، وبمثابة مدخل تعريفي متواضع يمهد الطريق للدخول يف 
موضوعات علمية ختص املؤمتر وتأيت يف صلب املحاور التي يتناوهلا، وال شك أن القائمني 
عىل هذا املؤمتر ليستحقون كل التقدير والثناء عىل هذه البادرة الطيبة التي تفتح سبل العلم 
وتوسع آفاق الفكر والنظر، وتلقي الضوء عىل رسم خطط استرشافية مستقبلية أفضل يف 
اهلند احلارضة والقادمة، وتنري الطريق للخطوات القادمة والتي بدورها يمكننا من وضع 
آليات وأدوات حقيقية لإلضافة العلمية اجلادة يف رصيد اهلند يف اللغة العربية، ومعرفة تلك 
السبل التي تسهل لنا كمسلمي اهلند كيف نلعب دورًا أكرب وأفضل نحو خدمة هذه اللغة 

املباركة. واهلل من وراء القصد وهو هيدي السبيل.
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تاريخ انت�شار اللغة العربية واإ�شهامات امل�شلمني يف ن�شر الثقافة 
الإ�شالمية يف الهند

حممد مجشيد جوهر القاسمي األررياوي)1(

مبني  عريب  بلسان  نذيرا  للعاملني  ليكون  عبده  علی  الفرقان  نزل  الذي  هلل  احلمد 
بعد؛  أما  أمجعني،  وأصحابه  آله  وعلی  األنام  خري  حممد  نبيه  علی  والسالم  والصالة 
السموات واألرض واختالف  آياته خلق  }ومن  املجيد:  القرآن  فقد قال اهلل تعالی يف 

ألسنتكم وألوانكم إن يف ذلك آليات للعاملني{ )الروم:22(.
أهيا السادة الكرام والباحثون العظام!

إن اهلند بلدة مشهورة ومعروفة عند الناس وعاصمتها »دهلي« أكرب مدهنا  بل هي 
مكانتها  الرتفاع  الربيطاين،  االستعامر  دور  فی  حتی  القديمة  القرون  من  عاصمتها 
الفضل  أرباب  من  كثري  إليها  قصد  فلهذا  ورقبًة،  أرضًا  وبوقوعها  وجودهتا  وحسنها 
وأصحاب الفضيلة وبسط إليها يد املعرفة كثري من العرب والعجم فی األزمنة املاضية، 

سواء غازيًا كان أو تاجرًا عاملًا كان أو راحاًل.

تاريخ انتشار العربية يف اهلند:
املعاجم  العني« وهو أول كتاب يف فن  النحوي صننّف »كتاب  نعلم أن اخلليل  كام 
اختار  اخلليل  إن  شأنه:  يف  العلامء  بعض  فقال  احلروف،  بصفات  رتبه  الذي  واللغة 
فی ترتيبه طريق اهلند؛ ألن اللغة السنسكريتية مروجة فی أهلها علی هذا األسلوب، 
واستدل عليه أن بني اهلند والعرب روابط قديمة وكان أهلها مجًا غفريًا مسكونًا يف خليج 
فارس، وكانوا حماسبني لتجار أهل البرصة والكوفة وكاتبهم من السنديني الذين كانوا 

فائقني يف العلوم وماهرين يف الفنون وجمتمعني يف أنفسهم من العلوم العربية.
وقد وصل اإلسالم إىل اهلند عىل يد )حممد بن القاسم( أثناء الفتوحات املعروفة يف 
التاريخ اإلسالمي بفتوحات السند أيام عهد الدولة األموية، وعىل مدى قرون طويلة 
ظل املسلمون يف شبه القارة اهلندية أمة واحدة، ومع هناية االحتالل الربيطاين -الذي 

1- اجلامعة اإلهلية الشاه فيصل كالوين رسي نغر، كشمري.
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اهلند عام 1947م دولتني إحدامها هندوسية هي  انقسمت  استمر حوايل مائتي عام- 
اهلند، والثانية مسلمة هي باكستان -التي كانت تضم آنذاك بنغالديش )موسوعة الرد 

عىل املذاهب الفكرية املعارصة 29-1 - )4/15(.
فعلم من هذا أن الروابط بني اهلند والعرب كانت منذ القرون اخلالية، وهذه حقيقة 
ال تنكر إهنا ال تكون إال بمعرفة لساهنم ولغاهتم، بل هي قائمة قبل اإلسالم من العهد 
اجلاهيل، ثم شاعت وذاعت اللغة العربية إلی أقطار اهلند البعيدة  الوسيعة شيئًا فشيئًا 
بني العوام وراجت ونفقت يوما فيوما يف اخلواص فقد انترشت اللغة العربية يف أرجاء 
والفاحتني  العربية  والقوافل  العرب،  ار  التجنّ فيها عن طريق  انتشار اإلسالم  البالد مع 

املسلمني، ألهنا أقوى الروابط بني الناس يف العامل ال سيام بني املسلمني.

إسهامات املسلمني اهلنود عرب القرون  يف نرش الثقافة اإلسالمية:
ثم هبت ريح اإليامن ووصلت نفحة من نفحات اإلسالم إىل اهلند فلم يزل مهبط 
رجال املسلمني من الغزاة كمحمد بن القاسم الثقفي والفاحتني، والعلامء والصاحلني، 
بنور  اهلند  أرض  وأرشقت  والعجم،  العرب  من  التاجر«  »سليامن  مثل  التجار  ومن 
اإلسالم فجذبت عددًا من خرية العامل اإلسالمي وأنجبت رجاالً هم مفاخر املسلمني 
مجيعًا، كالشيخ قدوة األولياء معني الدين حسن بن حسن األمجريي )627( من هذب 
نفوسهم ودعاهم إلی اإلسالم، فأقبل املسلمون بشغف عىل تعلمها وتعليمها باعتبارها 
اللغة الواصلة بينهم وبني باقي مكونات األمة اإلسالمية، ونشأ يف أرض اهلند العلامء 
واملجددون كاحلاج إمداد اهلل التهانوي املهاجر املكي )1317م( انتفع به خلق كثري، ويف 
انتحال املبطلني وإقامة املعارف الدينية والعلوم النبوية، اإلمام الرباين الشيخ أمحد بن 
الثاين، وحكيم اإلسالم الشيخ ويل اهلل  عبداألحد الرسهندي )1034م( جمدد األلف 
البالغة، وإزالة اخلفاء، وإمام  اهلل  الدهلوي )1176م( صاحب حجة  الرحيم  بن عبد 
)1323هـ(  الكنكوهي  أمحد  رشيد  الشيخ  األقطاب  قطب  واملنقوالت  املعقوالت 
الراسيات، وكانوا يدرسون عن ظهر قلبهم، ويف علو اهلمة  وكانت علومهم كاجلبال 
عيل  حييى  والشيخ  )1279هـ(  آبادي  العظيم  عيل  واليت  الشيخ  البالء  عىل  والصرب 
موالنا  اإلسالم  وشيخ   )1339( الديوبندي  احلسن  حممود  والشيخ  آبادي،  العظيم 
الكاندهلوي  إسامعيل  الشيخ  بن  إلياس  حممد  والشيخ  اهلل،  رمحه  املدين  أمحد  حسني 
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أقطار  إىل  هداياته  وانترشت  وفكره  دعوته  يف  العامل  أنحاء  يف  اشتهر  الذي  الدهلوي 
البلدان والقرى، ومن الراسخني يف علم الكتاب والسنة الشيخ عيل بن حسام الدين 

املتقي صاحب كنز العامل )975( والشيخ عبدالعزيز بن ويل اهلل الدهلوي وغريمها.
األقطار  من  كثريا  سبقت  ولكنها  العارش  القرن  يف  احلديث  علم  يف  اهلند  ودخلت 
وتشد إليها الرحال ويرضب فيها أكباد اإلبل ويرجع الفضل والكامل إلی الشيخ ويل اهلل 
الدهلوي والشيخ حممد طاهر الفتني والشيخ حممد أفضل السيالكوتوي والشيخ خليل 

أمحد السهارنفوري صاحب بذل املجهود )1346(.
لقد أصبحت اهلند حارسة هذا الفن حتی قال من كبار علامء العرب العالمة السيد 
لقيض  العرص  يف  احلديث  بعلوم  اهلند  علامء  إخواننا  عناية  »لوال  املرصي:  رضا  رشيد 
مل  ازدهارها  اهلند  اإلسالمية يف  الثقافة  وازدهرت  الرشق«،  أمصار  من  بالزوال  عليها 

يعرف يف بلد آخر رشقا وغربا.
فكتب  الشيخ  رمحة اهلل الكريانوي بأمر خليفة املسلمني سلطان عبد العزيز وبإشارة 
باشا »إظهار احلق« يف سنة 1280هـ بقسطنطنية ملا ذهب  الدين  الصدر األعظم خري 
إلی  املسلمني  خليفة  فدعاه  1857هـ  سنة  ثورة  بعد  املكرمة  مكة  إلی  اهلجرة  بإرادة 
قسطنطنية يف سنة 1864م وطالبه بإعداد كتاب بأسلوب »اجلواب الصحيح ملن بدل 
دين املسيح »البن تيمية، وإزالة األوهام، وإزالة الشكوك، وأصح األحاديث فی إبطال 

التثليث« وهو مؤسس املدرسة الصولتية بمكة املعظمة )1309(.
و هناك يف اللغة العربية حممد طاهر الفتني »صاحب جممع بحار األنوار يف غريب 
احلديث«، وهناك العالمة عبد العزيز امليمن راجكوتوي )1398م( وهو عامل جيد ماهر 
يف اللغة العربية وكان ركنًا من األراكني إلی مدى احلياة للمجمع العلمي العريب )جممع 
كتابان مشهوران  له  العرب«  »لسان  بدمشق، وكان شاماًل يف تصحيح  العربية(  اللغة 
الزمان  ووحيد  الآليل«،  »سمط  والثاين:  إليها«،  وما  العالء  »أبو  األول:  العلامء،  بني 
الكريانوي )1349-1415هـ( صاحب القاموس الوحيد، والقاموس اجلديد )عريب- 
أردو( وصاحب القاموس االصطالحي )أردو– عريب/ عريب- أردو( ونفحة األدب، 
ومؤسس »النادي العريب« بدار العلوم ديوبند، والقراءة الواضحة يف ثالثة أجزاء، كام 
الكريانوي  القاسمي  الزمان  وحيد  الشيخ  وقام  إبراهيم«:  احلميد  عبد  الدكتور  قال 
بنشاط مشكور وجهد عظيم يف خدمة اللغة العربية واألردية بإصدار معجمني بعنوان 
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القاموس اجلديد )أردو، عربی( وآخر )عريب، أردو( وغريها، وشيخ العرب والعجم 
وفضيلة  العرب«،  »نفحة  صاحب  1374هـ(  )املتوىف  األمروهوی  عيل  إعزاز  موالنا 

الشيخ نور عامل خليل األميني مدير »الداعي« بدار العلوم ديوبند.
ويف العلوم العقلية القايض حمب اهلل البهاري »صاحب سلم العلوم« )1119( قد 

أكب علی كتبهم علامء العرب دراسة وتلخيصًا واقتباسًا.
والشيخ حممد قاسم النانوتوي »صاحب الرسائل البديعة واألبحاث اللطيفة، ومؤسس 
املونغريي  عيل  حممد  والشيخ  الزائغني،  وأبطال  الدين  يف  محية  كان  الكبري  ديوبند  معهد 

»صاحب رسائل يف الرد علی النصاری« ومؤسس ندوة العلامء بلكناؤ )م 1346هـ(.
ويف قوة احلفظ وسعة االطالع المثل للسيد أنور شاه الكشمريي )1352( ويف رسعة 
التأليف وسيالن القلم عبد احلي بن احلكيم فخر الدين احلسني )1341( صاحب »الثقافة 
اإلسالمية يف اهلند« و»اهلند يف العهد اإلسالمی« و»نزهة اخلواطر«، وعبد احلي اللكنوي 
صاحب »عمدة الرعاية علی رشح الوقاية، و»السعاية رشح الوقاية« و»إمام الكالم مع 
كتاب المثيل  و»  اخلربة«  أرباب  و»تنبيه  الراشد«  و»تذكرة  الغي«  و»إبراز  الغامم«  غيث 
له« ظفر األماين يف خمترص اجلرجاين« ويف أصول احلديث« الرفع والتكميل« و»األجوبة 
الفاضلة« ال نظري هلام يف املكاتب العلمية، وغريها من الكتب اللطيفة إلی املائة، والشيخ 

أرشف عيل التهانوي )1362( له كتب كثرية يف كل فن كاحليلة الناجزة وغري ذلک.
النيموي  شوق  أحسن  بظهري  الشهري  عيل  بن  حممد  الرجال  ونقد  احلديث  علم  ويف 
املباركفوري  املتأخرين، والشيخ عبد الرمحن  آثار السنن من  البهاري )م1322( صاحب 
صاحب »حتفة األحوذی«، و»أوجز املسالك إىل موطأ اإلمام مالك »والمع الدراري عيل 
جامع البخاري« شيخ احلديث احلرضة أستاذ األساتذة موالنا زكريا الكاندهلوي، برد اهلل 

مضاجعهم«.
بتصحيح  قام  الذي  األعظمي،  الرمحن  حبيب  موالنا  الكبري  والعامل  اجلليل  واملحدث 
منصور،  بن  سعيد  وسنن  احلميدي،  ومسند  الرزاق،  عبد  ابن  كمصنف  األحاديث  كتب 
والزهد والرقائق لعبد اهلل بن مبارک، وكشف األستار عن زوائد البزار حلافظ نور الدين  
اهليثمي، واملطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية البن حجر العسقالين، واأللباين أخطاؤه 
وشذوذه، وكان حمققا فی علم احلديث وليست مبالغة إذا قيل له إنه كان ابن حجر يف عهده.
الشيخ  باإلنجليزية )Islam at the crossroads( ترمجه فضيلة  وملراد أسد كتاب 
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عمر فروخ بعنوان »اإلسالم علی مفرتق الطرق«، والشيخ الكامل عبد النبي بن أمحد 
صالة  عىل  الرد  و»كتاب   » املصطفی  متابعة  يف  اهلدى  »سنن  صاحب  الكنكوهي 

القفال« و»مرآة األصول، ورشح مرقاة األصول كالمها ملال خرسو.
و الشيخ يوسف الكاندهلوي )م 1384( له »حياة الصحابة« يف ثالث جملدات، ملا 

رأى أهل العرب فنادى: »هذا الكتاب فقيد املثال«.
وفی اهلند أرسة معروفة يف العلوم واملعارف الدينية بل هلا فخر وحق هلا أن تفتخر 
وهي أرسة الفرنجي حمل، قال العالمة الشبيل النعامين رمحه اهلل: »إن يف كل العامل ليست 
شعبة وال قبيلة لقد حصلت هلا هذه الفضيلة، إن سلسلة العلامء املتواترة يف القرون من 

أول يوم حتی اآلن جارية سارية دائمة«.
فمنها العالمة قطب الدين الشهيد، والد املال نظام الدين صاحب الدرس النظامي 

املشهور يف آفاق العامل.
مسلم  علی  الرمحوت  »فواتح  صاحب  1810م(  )م  العيل  عبد  العلوم  بحر  منها 

الثبوت ملحب اهلل البهاري.
عبد  والشيخ  الزكاة  إيتاء  يف  احلسنات  كنز  صاحب  )1810م(  مبني  مال  والشيخ 
وله  جيون،  ملال  األنوار  نور  حاشية  علی  األقامر  قمر  صاحب   )1868م(  احلليم 
تصانيف أخری، والشيخ عبد الباري )1926م( صاحب »ملهم امللكوت رشح مسلم 

الثبوت«، والشيخ عبد احلي الفرنجي املحيل، وسأذكره يف آخر املقالة إن شاء اهلل.
الشديدة  والتكاليف  املشقة  مع  لواءه  ووضعوا  الدين  حلامية  قاموا  الذين  وغريهم 
وبذلوا جهودهم مما أعطاهم اهلل يف سبيله، فبسبب طول البحث أنا أكتفى بذكر فهارس 

أسامء املصنفني واملؤلفني مع تصنيفاهتم وتأليفاهتم فق.

املؤلفات اهلندية الصادرة بالعربية عرب التاريخ:
والبالغة  واللغة  والنحو  كالرصف  الفنون  يف  الطوىل  اليد  اهلنود  لعلامء  كان  لقد 
والعروض والشعر واإلنشاء والتاريخ واجلغرافية والفقه وأصوله واحلديث وأصوله 
والطبيعيات  واملنطق  واملناظرة  والكالم  واألخالق  والتصوف  وأصوله  والتفسري 
والرياضيات والطب، وألفوا يف كل منها، فألفوا كتبا قيمة يف خمتلف الفنون، كام اهتم 

املسلمون  اهلنود بإنشاء املراكز التعليمية لنرش اللغة العربية يف خمتلف مناطق اهلند.
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مؤلفات اهلنود املكتوبة باللغة العربية يف خمتلف الفنون:
 التفسري

عدد  نسخ،  اخلط:  نوع  حنفى،  مرتىض  سينّد  املؤلف:  جملدان،  القرآن،  حقيقة   -1
األوراق: 337، سطر: 27، لغة: عربية وفارسية )بداية: احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما 

كننّا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل(.
زاويل  عمر  بن  الدين  شهاب  قايض  املؤلف:  ثالث،  جلد  اج،  مونّ بحر  تفسري   -2
 ،118 األوراق:  عدد  نسخ،  خط:  نوع  هـ/1444-5م(   848 )متوىف  آبادي  دولت 

سطر: 45 لغة: فارسية وعربية.
3- سواطع اإلهلام، املؤلف: أبو الفيض فييض )متوىف 1004 هـ/1596 م( نوع 
اخلط: نسخ، عدد األوراق: 364، سطر: 29 لغة: عربية )بداية: اهلل ال اله اال هو اعلمه 

ما هو وما ادركه كام هو حامد املحامد وحمامد االحامد هلل ...
4- برهان التاويل ىف رشح االكليل- مؤلف: شيخ أمحد بن عبد األحد رسهندى 
عدد  نستعليق،  خط:  نوع  1223هـ،  النسخ:  تاريخ  1034هـ/1624م(  متوىفنّ 
آيات  أنزل عىل عبده  الذى  األوراق: 483، سطر: 25، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل 

بينات، منها حمكامت وأخر متشاهبات(.
)متويف  اهلندي  القنوجي  أصغر  عيل  بن  عىل  رستم  املؤلف:  الصغري،  التفسري   -5
د، تاريخ النسخ: 1213هـ، نوع  1178 هـ، الناسخ: عبدالرشيد ابن مولوى دين حممنّ
اخلط: نستعليق، عدد األوراق: 215، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل النّذى 

انزل عىل عبده الكتاب شفاًء ورمحًة وبشريًا ونذيرًا وصىل اهلل عليه...(
بن سينّد  املؤلف: سينّد عيل  الشبهات،  مافيه من  آيات وحتقيق  تفسري بعض  6- ىف 
الفتني، نوع اخلط: نسخ، عدد األوراق: 26، سطر:  نور احلق بن قايض عبدالوهاب 
د وعىل آله وصحبه أمجعني  25، لغة: عربية )بداية: ...والصلوة والسالم عىل سينّدنا حممنّ

احلمد هلل عىل ما انعم علينا...(
د بن أمحد بن نصري، نوع  د معروف به حسن حممنّ دى، املؤلف: شيخ حممنّ 7- تفسري حممنّ
انزل  الذى  احلمدهلل  )بداية:  عربية  لغة:   ،26 سطر:   ،471 األوراق:  عدد  نسخ،  اخلط: 
دعرف به حسن  عىل عبده الكتاب معجزا...بعد فيقول العبد الفقريمن اقل ...الشيخ حممنّ

د...( حممنّ
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خط:  نوع  الصديقى،  ين  نورالدنّ د  حممنّ مؤلف:  املثانى،  للسبع  نورانى  تفسري   -8
نسخ، عدد األوراق: 124، سطر: 25، لغة: عربية )بداية: ...الذى اليأتيه الباطل من 

بني يديه والمن خلفه أعىل املعجزات أرفع الدرجات ...(.
)از  سيالكوتى  الدين  شمس  بن  عبداحلكيم  مؤلف:  البيضاوى،  عىل  احلاشية   -9
د عارف، تاريخ ومكان النسخ: 1113 هـ، گواليار،  معارصين شاهجهان( الناسخ: حممنّ
نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 176، سطر: 25، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى 

انزل الفرقان ]...[ ىف الصدور وأخرج به عباده من الظلامت اىل النور ...(.
البيضاوى، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 134، سطر:  10- احلاشية عىل تفسري 
لقراء عىل  أطبق  اذا كرس وقد  ا  امنّ اهلل جهرًة  نرى  قوله حتى  )بداية: ىف  لغة: عربية   ،21

ترقيق ...(
ين عاميل )متويف 1030  11- احلاشية عىل تفسري البيضاوي، مؤلف: شيخ هباء الدنّ
خط:  نوع  ه،   1100 كتاب:  تاريخ  سهالوي،  عبداهلل  شيخ  الناسخ:  هـ/1621م( 
نستعليق شكسته، عدد األوراق: 137، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذى 
د  جعل ]...[ عامل االمكان رشحًا آليات قدرته ... وبعد فيقول الفقري اىل اهلل الغنى حممنّ

ين العامىل ...( املشتهر ببهاء الدنّ
)متويف  گجراتى  علوى  ين  الدنّ وجيه  شاه  مؤلف:  البيضاوى،  عىل  احلاشية   -12
998هـ/1590م( تاريخ النسخ: 107 هـ، نوع خط: نستعليق ونسخ، عدد األوراق: 
187، سطر: 24-22، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد... قوله نزل روى ان اهلل تعاىل انزل 

القران ...(
ين سيالكوتى  13- حاشية عىل أنوار التنزيل، مؤلف: مالنّ عبداحلكيم بن شمس الدنّ
عدد  نستعليق،  خط:  نوع  1276هـ،  النسخ:  تاريخ  1656م(  1067هـ/  )املتوىفنّ 
األوراق: 382، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى انزل القرآن شفاء ملا ىف 

الصدور وأخرج به عباده من الظنّلامت اىل الننّور ...(
14- حاشية عىل مدارك التنزيل، مؤلف: مالنّ اهلل داد جونفورى، نوع خط: نسخ، 
عدد األوراق: 800، سطر: 25، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... سورة فاحتة الكتاب 

ية وهو قول ابن عباس وقيل مدنينّة وهو قول جماهد ...( مكنّ
كامل  ابى  ابن  العامل  فياض  أمحد  مؤلف:  شاهى،  سلطانجى  تفسري  حاشيه   -15
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ين، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 321، سطر: 23، لغة: عربية )بداية: بسم نبيه  الدنّ
د وآله وسلم قوله امل ونحوه من فواتح مجيع السور...( الكريم... حممنّ

 علوم القرآن:

خان،  برشيد  امللقب  الزمان  بديع  مريزا  مولنّف:  اآليات(،  املدارك)ختريج  بديع   -1
د، تاريخ الكتابة: 1179هـ، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 66، سطر:  كاتب: مريحممنّ
11، لغة: عربية )اجلزء األول(، احلمد هلل بداية: من الناس.. يا أهيا الذين.. وإذ قال يا بني 

إرسائيل..(
2- فهارس القرآن، مؤلف: سينّد عىل حسن جونفورى، تاريخ النسخ: 1282هـ، 
نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 8، سطر: 11، لغة: عربية )بداية: فهرست سور الفرقان 

برتتيب حروف اهلجاء ...(
د بن أمحد املعروف بــ ابن  ر النظيم ىف فضايل القرآن العظيم، مؤلف: حممنّ 3- الدنّ
خشاب )املتوىفنّ 567هـ(، الناسخ: حبيب، تاريخ النسخ: 1097هـ، نوع خط: نسخ، 
التجويد والقراءة: سطر: 21، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذى  عدد األوراق: 84، 

اطلع من آفاق كتابة العزيز...(
نسخ،  خط:  نوع  عامل،  بدر  سينّد  بن  ين  الدنّ سيف  سينّد  الناسخ:  سبعة،  قواعد   -4
عدد األوراق: 23، سطر: 15، لغة: عربية وفارسية )بداية: باب االستعاذة: اعلم ان 

املستعمل عند احلذاق من أهل األداء لفظها أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(.
5- الرسالة العثامنينّة ىف معرفة الوقف القرآنينّة، الناسخ: عامل خان، ولد هبادر خان 
لغة:  نستعليق، عدد األوراق: 78، سطر: 21،  نوع خط:  النسخ: 1122 هـ،  تاريخ 

عربية )بداية: احلمدهلل الذى بدأ كل يشء ووقف عليه االنسان من كل حى(.
ين  الدنّ سيف  بن  عبداحلقنّ  مؤلف:  املشكوة،  رشح  ىف  اللنّمعات  أشعة  عنوان:   -6
عدد  ونسخ،  نستعليق  خط:  نوع  م(،  هـ/1642   1052 )املتوىف  دهلوي  ث  حمدنّ
األوراق: 378، سطر: 17، لغة: فارسية وعربية )بداية: احلمد هلل أكمل احلمد ... أما 

ين الدهلوي املتوطن البخاري األصل ...(. بعد بنده مسكني عبداحلقنّ سيف الدنّ
ث دهلوى )متوىفنّ  ثني، مؤلف: عبدالعزيز بن شاه ويل اهلل حمدنّ 7- عنوان: بستان املحدنّ
نسخ  خط:  نوع  مونجى،  النسخ:  مكان  نقي،  د  حممنّ سينّد  الناسخ:  1239هـ/1823م( 
ونستعليق، عدد األوراق: 82، سطر: 19، لغة: عربية وفارسية )بداية: احلمد هلل حق محده 
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ثني كه مقصود اصىل درآن ذكر كتب  به بستان املحدنّ ى  اين رساله ايست مسمنّ أما بعد   ...
حديث است ...(

د ظهور عىل أنصارى لكهنوى حيدرابادى،  8- عنوان: حديث املعراج، مؤلف: حممنّ
عدد  نستعليق،  خط:  هنوع   1289 النسخ:  تاريخ  لكهنوى،  عبداحلنّى  د  حممنّ الناسخ: 
من  ليال  بعبده  أرسى  الذي  سبحان  )بداية:  عربية  لغة:   ،11 سطر:   ،22 األوراق: 

املسجد احلرام اىل املسجد األقىص ...(
9- عنوان: الدرنّ الثمني ىف مبرشات النبينّ األمني، مؤلف: شاه ويل اهلل بن عبدالرحيم 
العمري الدهلوي )متوىف 1176 هـ/1762 م( نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 7، 
سطر: 21، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... أما بعد فيقول أضعف عباده اهلل الكريم 

أمحد املعروف بويل اهلل بن عبدالرحيم العمري الدهلوي ...(
األنصاري  عبداحلينّ  حممد  مؤلف:  بالننّعال،  يتعلنّق  فيام  املقال  غاية  عنوان:   -10
اللكهنوي فرنگي حميل )متوىف 1304 هـ/1886 م( تاريخ ومكان النسخ: 1286هـ، 
)بداية:  عربية  لغة:   ،21 سطر:   ،36 األوراق:  عدد  نستعليق،  خط:  نوع  آباد،  حيدر 

ة خري من لبس النعلني ...( نحمدك يا من جعلنا من امنّ
عبداحلىنّ  د  حممنّ مؤلف:  املوضوعة،  األخبار  ىف  املرفوعة  اآلثار  عنوان:   -11
األنصارى اللكهنوى فرنگى حمىلنّ )متويف 1304 هـ/1886 م( تاريخ النسخ: 1303 
هـ، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 48، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل 

الذى اخرج عباده عن شفاحفرة الننّار ببعثة خاتم األنبياء وسينّد األصفياء..(
د سنبىل،  د سعيد بن حممنّ 12- عنوان: أوائل كتب احلديث املشهورة، مؤلف: حممنّ
األوراق: 11،  نوع خط: نسخ، عدد  ه معظنّمه،  مكنّ النسخ: 1279هـ،  تاريخ ومكان 
دية بعلو اإلسناد  ة املحمنّ سطر: 23، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذي خصنّ هذه االمنّ

وجعل علامءها مرجعا للعباد ...(
ث الدهلوي  ت علم اإلسناد، مؤلف: شاه وىل اهلل حمدنّ 13- عنوان: اإلرشاد اىل مهامنّ
)املتوىفنّ 1176هـ/ 1762م(، الناسخ: فقري حممد، نوع خط: نستعليق عدد األوراق: 
4، سطر: خمتلف، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... فيقول خادم حديث الننّبى املفتقر 

إىل رمحة ربنّه الكريم ...(
طاهر  د  حممنّ مؤلف:  رسول،  عمر  للشيخ  سنبىل  طاهر  د  حممنّ إجازة  عنوان:   -14
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السنبيل، الناسخ: بــ خطنّ مصننّف، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 4، سطر: 20، لغة: 
د بن عبداهلل وشكرًا عىل ما أوالنا من( عربية )بداية: محدًا ملن هدانا بسيدنا حممنّ

ث، مؤلف: شيخ  املحدنّ للمالنّ حسن  ى  الشيخ عبداحلفيظ مكنّ اجازة  15- عنوان: 
عبداحلفيظ، الناسخ: بـ خطنّ مصننّف، تاريخ النسخ: 1242 هـ، نوع خط: نسخ، عدد 
األوراق: 3، سطر: 22، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... أما بعد فقد طلب مني من 

له حسن ظننّ يب و...(
16- عنوان: رساله وفات الننّبى، مؤلف: مولوي ظهور عىل، نوع خط: نسخ، عدد 
األوراق: 48، سطر: 12، لغة: عربية )بداية: تبارك النّذى بيده امللك وهو عىل كل يشء 

ا بعد ذكر وفاة رسول اهلل ...( قدير ... أمنّ
الفتني،   اهلندى  بن عىل  بن طاهر  د  املوضوعات، مؤلف: حممنّ قانون  17- عنوان: 
نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 120، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... ملنّا 

اسرتحت عن اعباء مجع املوضوعات وما فيها من أقوال العلامء ...(
18- عنوان: جمموعه رسائل: 1- الفوائد املنتخبة من متييز الصحابة- 2-الرسالة 
اورنگ  ين  د فخرالدنّ ابن حجر، 2- حممنّ البرصي، مؤلف: 1-  إثبات رؤية احلسن  ىف 
ى األمحدى، مكان النسخ: 2- هباولپور )پاكستان(،  آبادى، الناسخ: أمحد بن خرياملكنّ
نوع خط: شكسته، عدد األوراق: 22، سطر: خمتلف، لغة: عربية )بداية: 1- املجلد 
ل منه: جون بن قتالة بن األعور بن ساعدة ... 2- بعد احلمد فهذه خمترص رسالة  االونّ

صنفها شيخ املشايخ موالنا وسينّدنا ...(
د  20- عنوان: جممع البحار ىف غرائب التنزيل ولطائف االخبار، مؤلف: موالنا حممنّ
د بن شيخ طاهر، نوع  بن طاهر الفتنى الگجراتى، الناسخ: سليامن بن موالنا ميان حممنّ
خط: نسخ، عدد األوراق: 654، سطر: 13، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل النّذى هدانا 

هلذا وما كننّا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ...(
د عابد بن أمحد عىل السندى، الناسخ: حسن  21- عنوان: حرضالشارد، مؤلف: حممنّ
ين، تاريخ ومكان النسخ: 1271هـ، حيدرآباد، نوع خط: نسخ، عدد  بن سينّد مجال الدنّ
األوراق: 504، سطر: 27، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل النّذى انزل احلديث عىل خري 

نبىنّ مرسل ...(
جالل  بن  جعفر  البخاري-مؤلف:  صحيح  رشح  الطارئ  الفيض  عنوان:   -22
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األوراق: 540، سطر: 17،  نوع خط: نسخ عدد  الشاهى،  د مقصود عامل  ين حممنّ الدنّ
لغة: عربية )بداية: احلمد هلل باعث األنبياء بالرباهني ... فيقول مملوك أهل بيت الننّبوى 

)...
د املعروف بــ ارتضا عىل  23- عنوان: مدارج اإلسناد، مؤلف: شيخ أبو عىل حممنّ
خط:  نوع  هـ،   1279 النسخ:  تاريخ  م(  هـ/1836   1251 )املتويف  گوپاموى  خان 
نسخ، عدد األوراق: 26، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الواصل من القطع 

عام سواه اليه والرافع...(
24- عنوان: األربعني ىف أحوال املهدينّني، مؤلف: واليت عىل عظيم آبادى )املتويف 
1265 هـ( تاريخ النسخ: 1170 هـ، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 6، سطر: 12، 
لغة: عربية )بداية: الفصل االول... ىف احاديث جامعه ىف املهديني. عن ابى هريرة قال 

ىف ما...(
الفتنی )املتوىفنّ  د بن طاهر بن عىل  ين حممنّ الدنّ ل، مؤلف: مجال  التوسنّ 25- عنوان: 
عربية  لغة:   ،17 سطر:   ،194 األوراق:  عدد  نسخ،  خط:  نوع  1578م(  986هـ/ 

)بداية: نحمدك اللهم أن رفعت أعالم هذا الدين احلنيف عىل...(
دي األمحد آبادى، نوع  ين املحمنّ د نور الدنّ 26- عنوان: اربعني حديثا، مؤلف: حممنّ
خط: نسخ، عدد األوراق: 9، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى يرفع الذين 

آمنوا والذين أوتو العلم درجات والصلوة عىل...(
د بن جعفر بن شيخ بالقي،  27- عنوان: حتفة اخلالن وفاكهة اجلنان، مؤلف: حممنّ
الذى  احلمدهلل  )بداية:  عربية  لغة:   ،15 سطر:   ،13 األوراق:  عدد  نسخ،  خط:  نوع 
رشف العلامء بعلمه ...و فضل الفقهاء بتفسري األحاديث وفصل اخلطاب ...بعد فافقر 
د بن جعفر بن شيخ بالقى مجع مخسة وستني ومائة حديث البتغاء  عباداهلل الباقى حممنّ

ثواب هلل...(
شارح:  اإلسالم،  رشعة  رشح   - اجلنان  ومصابيح  اجلنان  مفاتيح  عنوان:   -28
يعقوب بن سينّدي عيل امليموين( )املتوىفنّ 931هـ(، تاريخ النسخ: 1021هـ، نوع خط: 
يل  يل وبنبينّك توسنّ نسخ، عدد األوراق: 324، سطر: 24، لغة: عربية )بداية: عليك توكنّ

محدا ملن من عىل عباده نعمة اإلسالم ...(
د  ين حممنّ 29- عنوان: تذكرة املوضوعات ىف أحاديث املرفوعات، مؤلف: مجال الدنّ
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عدد  نسخ،  خط:  نوع  1518م(،  986هـ/  )املتوىفنّ  اهلندي  الفتني   عيل  بن  طاهر  بن 
األوراق: 200، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى مينّز اخلبيث من الطينّب 

وأحرز احلديث بالعلامء النقاد من اخلطأ والكذب...(
30- عنوان: جمالس سنية ىف كالم عىل األربعني النووية- جمالس اربعني، شارح: 
أمحد بن حجازى الفتنى )املتوىفنّ 978هـ(، تاريخ النسخ: 1139هـ، نوع خط: نسخ، 
عدد األوراق: 190، سطر: 19، لغة: عربية )بداية: اللهم صل وسلم عىل سينّدنا...

د وآله وصحبه  احلمد هلل الذي هدانا هلذا وماكننّا...بداية املتن: وصىل اهلل عىل سينّدنا حممنّ
وسلم احلمد هلل الذى وفقنا...(

أنصاري  عبداحلي  د  حممنّ مؤلف:  األفاضل،  برتاجم  األماثل  طرب  عنوان:   -31
لكهنوى فرنگى حمىلنّ )املتويف 1304 ه/1886 م( الناسخ: بــ خطنّ مولنّف، نوع خط: 
حامدا  )بداية:  عربية  لغة:   ،23 سطر:   ،44 األوراق:  عدد  شكسته،  قريب  نستعليق 
د عبداحلي اللكهنوى ...( يًا ومسلاًم يقول راجي عفو ربنّه القوي أبواحلسنات حممنّ ومصلنّ

32- عنوان: الفوائد البهينّة ىف تراجم احلنفينّة، مؤلف: عبداحلي أنصارى لكهنوى 
فرنگى حمىلنّ )املتويف 1304 ه/1886 م( تاريخ النسخ: 1292 هـ، نوع خط: نستعليق، 
عدد األوراق: 91، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذى اختار يف األنبياء نبينا 

مه وجعل أمته ...( دًا  ورشفه عىل سائر املخلوقات وعظمه وكرنّ حممنّ
أنصارى  عبداحلينّ  د  حممنّ مؤلف:  اهلداية-  ملقدمة  الدراية  مذيلة  عنوان:   -33
لكهنوى فرنگى حمىلنّ )متويف 1304 ه‹./1886 م.( نوع خط: نستعليق عدد األوراق: 
عبداحلىنّ  د  حممنّ أبواحلسنات  يقول  ومصليًا  حامدًا  عريب)بداية:  لغة:   21 سطر:   17

االنصارى اللكهنوى ...

 علم حديث:

أنصارى  عبداحلينّ  د  حممنّ مؤلف:  خمترصاجلرجانى،  ىف  ظفراألمانى  عنوان:   -1
لكهنوى فرنگى حمىلنّ )املتويف 1304 هـ( تاريخ النسخ: 1304 هـ، نوع خط: نستعليق 
شكسته، عدد األوراق: 126، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: يا من جعلنى من ورثة 

االنبياء اسئلك ان جتعلنى رأس االتقياء...(
2- عنوان: إرشاد املسلمني يف رشح كالم أمري املومنني )ترمجة ورشح نثر الآلىل( 
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خطنّ  بــ  الناسخ:  )شارح(  لكهنوي  ث  حمدنّ حنفي  هاشمي  عيل  حسن  د  حممنّ مؤلف: 
شارح، تاريخ النسخ: 1240هـ، نوع خط: نستعليق ونسخ، عدد األوراق: 24، سطر: 

19، لغة: فارسية وعربية.
3- عنوان: زجرالناس عىل إنكار أثر ابن عباس، مؤلف: حممد عبداحلينّ األنصارى 
اللكهنوي فرنگي حميلنّ )املتوىف 1304 هـ/1886 م( تاريخ ومكان النسخ: 1292هـ، 
ه، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 9، سطر: 25، لغة: عربية )بداية: محدًا ملن  مكنّ

موات وقسمها عىل سبع طبقات ...( خلق االرضني والسنّ

 أسامء الرجال: 
د عبداحلينّ األنصارى  1- عنوان: الرفع والتكميل ىف اجلرح والتعديل، مؤلف: حممنّ
النسخ: 1301 هـ، نوع  اللكهنوي فرنگى حميلنّ )املتويف 1304 هـ/1886 م( تاريخ 
خط: نستعليق، عدد األوراق: 24، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذى بعث 

هم بمزيد التعظيم و...( هلداية خلقه رسال وأنبياء وخصنّ
د بن طاهر بن عيل اهلندي،  واة، مؤلف: حممنّ 2- عنوان: املغنى ىف ضبط األسامء والرنّ
تاريخ النسخ: 1079 ه، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 112، سطر: 13، لغة: عربية 

فهم بترشيف اإلرسال ...( )بداية: احلمد هلل الذى فضل بنى آدم بتعليم األسامء ورشنّ

 الفقه وأصوله: 
د بن فرامرز بن عىل مال خرسو )املتويف 885  1- عنوان: درر االحكام، مؤلف: حممنّ
هـ/1480م( الناسخ: بــ خطنّ مولنّف، تاريخ النسخ: 885 هـ/1480م(، نوع خط: 
نسخ، عدد األوراق: 313، سطر: 33، لغة: عربية )بداية: كتاب الصلوة باب املسح: 
ين املستقيم  احلمد هلل الذى أحكم إحكام الرشع القويم بمحكم كتابه وأعىل إعالم الدنّ

به معظم خطابه ...(
النسخ:  تاريخ  هادي،  د  حممنّ مؤلف:  األقدام،  غسل  ىف  الكالم  منتهى  عنوان:   -2
عربية  لغة:   ،19 سطر:   ،38 األوراق:  عدد  نسخ،  خط:  نوع  م،  هـ/1702   1114

)بداية: احلمدهلل الذي هدانا هلذا وما كننّا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ...(
العمرى  ين  والدنّ احلق  جالل  شيخ  مؤلف:  اخلراجينّة،  األرايض  بيع  عنوان:   -3
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التهانيرسى )املتوىف 989هـ/1581م( تاريخ النسخ: 1057هـ/1648م، نوع خط: 
العظمة  ذي  احلمدهلل  )بداية:  عربية  لغة:   ،15 سطر:   ،33 األوراق:  عدد  نستعليق، 

د أفضل األنبياء....( الم عىل رسوله حممنّ لوة والسنّ والكربياء والصنّ
بن ضياء  بن موسى  البقاء  أيب  بن  أعظم  ي، مؤلف:  4- عنوان: رسالة حريب وذمنّ
الدين الكرمانى )شيخ اعظم ثانى لكهنوى( نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 11، 
سطر: 23، لغة: عربية وفارسية )بداية: احلمدهلل الذى يظهراحلق، مجيع محد ثابت است 

مر خدايراكه ظاهرميكندحق را...(
بن  اهلل  وىل  شاه  مؤلف:  والتقليد،  االجتهاد  أحكام  ىف  اجلينّد  عقد  عنوان:   -5
ث الدهلوي )املتويف 1176ه/1762  عبدالرحيم العمري النقشبندي املشهور بــ حمدنّ
احلمدهلل  )بداية:  عربية  لغة:   ،18 سطر:   ،19 األوراق:  عدد  نستعليق،  خط:  نوع  م( 

دا اىل العرب والعجم ...( الذى بعث سينّدنا حممنّ
د  ة، مؤلف: مال حممنّ اليد من حتت الرسنّ ة ىف وضع  6- عنوان: رساله دراهم الرصنّ
هاشم بن عبدالغفور سندي تتوي )املتويف 1174 ه/1734 م( الناسخ: مري فضل شاه، 
ه، لكهنو، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 22، سطر:  النسخ: 1294  تاريخ ومكان 
14، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... أمابعد فقد سمعت أن أخًا يف اهلل تعاىل صاحلًا يف 

األعامل ...(
د حيات سندي،  ة، مؤلف: مال حممنّ ة ىف إظهار غش نقد الرصنّ 7- عنوان: رساله درنّ
نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 9، سطر: 14، لغة: عربية )بداية: سبحانك العلم لنا 

إالنّ ما علنّمتنا إنك أنت العليم احلكيم ... وأما بعد فقد صننّف بعض اإلخوان ...(
بن  هاشم  د  حممنّ مؤلف:  اجلياد،  عن  املغشوش  متييز  ىف  النقاد  معيار  عنوان:   -8
ندي تتوي )املتويف 1174 هـ/1735 م( نوع خط: نسخ، عدد األوراق:  عبدالغفور السنّ
9، سطر: 14، لغة: عربية )بداية: سبحانك ال علم لنا إالنّ ما علنّمتنا .... أما بعد فهذه 

كراسة للفقري احلقري املذنب املعرتف بالعجز و(.
مؤلف:  فوقها،  أو  ة  الرسنّ حتت  اليدين  وضع  ىف  ثبت  بام  فوزالكرام  عنوان:   -9
 ،33 األوراق:  عدد  نسخ،  خط:  نوع  سندي،  بالقائم  امللقب  حممد  مالنّ  أبواملحاسن 
سطر: 14، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الغفور الغائص ىف بحار كتابه وسنن نبيه الكريم 

... أما بعد فيقول أفقر عباد اهلل الغني الدائم أبواملحاسن حممد امللقب بالقائم ...(
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ة، مؤلف: أبوالفتح ركن بن حسام املفتى الناغورى،  10- عنوان: الفتاوى احلامدينّ
ر  نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 227، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذى نونّ

دين باإليامن وصدور العلامء لقبول اإلسالم واإلحسان...( قلوب املوحنّ
د عبداحلليم فرنگى  11- عنوان: التعليق الفاضل ىف مسألة الطنّهر املتخلنّل، مؤلف: حممنّ
سطر:   ،13 األوراق:  عدد  نستعليق،  خط:  نوع  1261هـ،  النسخ:  تاريخ  لكهنوى،  حمىلنّ 
د الدين  د جمدنّ 19، لغة: عربية )بداية: نحمدك يا من هدانا الرصاط املستقيم ونصيلنّ عىل حممنّ

القويم ...(
د فضل  12- عنوان: رسالة ىف ابطال التقليد، مؤلف: أبوالفضل عبداحلق بن حممنّ
اهلل املحمدى بنارسى، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 15، سطر: 21، لغة: عربية 
أبوالفضل  اهلل  رمحة  إىل  األحوج  فيقول  وبعد   ..... هلذا  هدانا  الذي  احلمدهلل  )بداية: 

عبداحلق بن حممد فضل اهلل ...(
أنصارى  عبداحلينّ  مؤلف:  البسملة،  أحكام  ىف  القنطرة  إحكام  عنوان:   -13
حسينى  مرتىض  سينّد  الناسخ:  م(  ه/1886   1304 )املتويف  حمىلنّ  فرنگى  لكهنوى 
نوهنروى غازيفورى، تاريخ ومكان النسخ: 1286 ه، حيدرآباد، نوع خط: نستعليق، 
عدد األوراق: 30، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: يطابق اللنّفظ املعنى فانى قد مجعت 

فيها املسائل املتفرقة ...(
د عبد احلينّ األنصاري اللكهنوي فرنگى  14- عنوان: جمموعة رسائل، مؤلف: حممنّ
حميل )املتويف 1304 ه/1886 م(، تاريخ النسخ: 1288 ه، نوع خط: نستعليق، عدد 

األوراق: 22، سطر: 21، لغة: عربية.
15- حتفة األخيار ىف إحياء سنة سينّد األبرار )بداية: اهلل مالكي أمحده عىل أن هدانا 

إىل الرصاط ...(
16- النافع الكبري ملن يطالع اجلامع الصغري )بداية: ... محد الرب املتعاىل وشكره 

)....
17- رفع السرت عن إدخال امليت وتوجيه إىل القبلة ىف القرب )بداية: محدًا ملن جعل 

املوت عربة لكل نائم ...(
اكرين الفضل العظيم ...( 18- سباحة الفكر ىف اجلهر بالذكر )بداية: محدًا ملن للذنّ

19- حتقيق العجيب ىف التثويب )بداية: ياربنّ لك احلمد محدًا يوايف كرمك}
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20- حتفة الطلبة ىف مسح الرقبة )بداية: محدًا ملالك رقاب األمم ...(
اللكهنوى  األنصارى  احلينّ  عبد  حممد  مؤلف:  الفتاوى،  جمموعة  عنوان:   -21
فرنگى حمىلنّ )املتويف 1304 ه/1886 م( نوع خط: نستعليق شكسته، عدد األوراق: 
العقايد: سؤال مرسله حكيم  )بداية: كتاب  أردية وعربية  لغة:  224، سطر: خمتلف، 

د عبدالعزيز صاحب از ضلع مدراس مقام پيام پته...( حممنّ
، نوع  د عبداحلليم فرنگى حمىلنّ 22- عنوان: السقاية لعطشان اهلداية، مؤلف: حممنّ
خط: نستعليق، عدد األوراق: 116، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: كتاب البيوع: أي 

هذا كتاب ىف بيان أحكام البيوع وإنام ذكر هذا الكتاب عند كتاب الوقف ...(
د حيات  23- عنوان: فتح الغفور ىف وضع األيدي عىل الصدور، مؤلف: مالنّ حممنّ
خط:  نوع  ه،   1155 النسخ:  تاريخ  السندي،  صالح  بن  قائم  د  حممنّ الناسخ:  سندي، 
لوة  نسخ، عدد األوراق: 42، سطر: 14، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الشكور والصنّ

الم عىل حبيبه املشكور وآله وصحبه إىل يوم النشور...( والسنّ
احلينّ  عبد  د  حممنّ مؤلف:  حممد،  اإلمام  موطأ  عىل  املمجد  التعليق  عنوان:   -24
النسخ:  ومكان  تاريخ  م(  ه/1886   1304 )املتوىف  حميلنّ  فرنگى  لكهنوي  أنصارى 
األوراق: 26، سطر:  نستعليق شكسته ونسخ، عدد  نوع خط:  ه، حيدرآباد،   1291
وجعل  وأنبياء  رسال  عباده  من  اصطفى  الذى  احلمدهلل  )بداية:  عربية  لغة:   ،21-15

أفضلهم وأكملهم خاتم األنبياء...(
د عبداحلينّ  25- عنوان: ردع اإلخوان عن حمدثات آخر مجعة رمضان، مؤلف: حممنّ
األنصاري اللكهنوي فرنگى حميلنّ )املتويف 1304 ه/1886 م( تاريخ النسخ: 1297 ه، 
نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 10، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذي 

أزال أمور اجلاهلية ببعثة خريالربينّة(
د عبداحلينّ  26- عنوان: امام الكالم فيام يتعلنّق بالقراءة خلف اإلمام- مؤلف: حممنّ
األنصاري اللكهنوى فرنگى حميلنّ )املتوىف 1304 هـ/1886 م( تاريخ النسخ: 1304 
ه، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 57، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: ]...[ حتته كل 

كالم محد اهلل امللك املنعام عىل أن بعث علينا خاتم األنبياء ....(
بن  أمحد  بن  عبدالننّبى  شيخ  مؤلف:  ال،  القفنّ عىل  ردنّ  ىف  رسالة  عنوان:   -27
عدد  نستعليق،  خط:  نوع  1584م(،  992ه/  )املتوىفنّ  احلنفي  النعامين  عبدالقدوس 
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وخليله  حبيبه  اصطفى  الذى  احلمدهلل  )بداية:  عربية  لغة:   ،21 سطر:   ،17 األوراق: 
د صىلنّ اهلل عليه وسلنّم ...( سيدنا وموالنا وذخرنا وقرة عيننا حممنّ

األنصاري  احلينّ  عبد  د  حممنّ مؤلف:  االعتكاف،  حكم  ىف  االنصاف  عنوان:   -28
تاريخ  بــ خطنّ مولنّف،  الناسخ:  )املتوىفنّ 1304ه/ 1886م(،  فرنگى حمىلنّ  اللكهنوى 
سطر:   ،14 األوراق:  عدد  نستعليق،  خط:  نوع  حيدرآباد،  1284ه،  النسخ:  ومكان 
10، لغة: عربية )بداية: لك احلمد يا من هو مستجمع لكامل األوصاف أشهد أنك ال 

إله إال أنت ...(
نصريآبادى  عىل  دلدار  سيد  بن  د  حممنّ سينّد  مؤلف:  املاسح،  سيف  عنوان:   -29
اللكهنوى، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 216، سطر: 13، لغة: عربية )بداية: 

احلمدهلل النّذى رشفنا بمسح أيدى اإلفحام عىل وجوه املروة الليام و...(
اهلندى،  احلنفى  جگن  قاىض  مؤلف:  الفروع،  ىف  الروايات،  خزانة  عنوان:   -30
عربية  لغة:   ،22 سطر:   ،322 األوراق:  عدد  نستعليق،  خط:  نوع  إبراهيم،  الناسخ: 

ها احتياجًا ...( )بداية: بعد احلمد ... أما بعد فإن أرشف العلوم قدرًا وأمهنّ
خط:  نوع   ، حميلنّ فرنگى  عبداحلينّ  د  حممنّ مؤلف:  اهلداية،  مقدمة  عنوان:   -31
نستعليق، عدد األوراق: 45، سطر: 19، لغة: عربية )بداية: حامدا ومصليا أقول إن 

ة بمقدمة اهلداية تفيد البصرية ىف إدراك مسائل اهلداية ...( هذه الرسالة مسامنّ
د بن مرتىض املعروف بــ حمسن كاشى، نام  32- عنوان: مفاتيح الرشايع، مؤلف: حممنّ
د عىل كشمريى، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 239، سطر: 21لغة: عربية  كاتب: حممنّ

)بداية: احلمد هلل الذى هدانا لدين اإلسالم وسن لنا الرشايع واألحكام بوسيلة نبيه(.
د عبداحلىنّ  خان، مؤلف: حممنّ 33- عنوان: ترويح اجلنان بترشيح حكم رشب الدنّ
به  يا  مولنّف  شاگردان  از  يكى  خطنّ  به  الناسخ:  1886م(،  حمىلنّ  )1304هـ/  فرنگى 
خطنّ مولنّف، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 135، سطر: 21لغة: عربية )بداية: حامدا 

خلالق االنس واجلان وشكرا هلل من خلق اإلنسان ...(
تاج  بن  بن مسعود  عبيداهلل  الوقاية، مؤلف:  الرعاية ىف رشح  34- عنوان: عمدة 
د عبداحلىنّ فرنگى حمىلنّ )املتوىفنّ 1304ه/ 1886م(، نوع خط:  الرشيعة، املحشی: حممنّ
نسخ، عدد األوراق: 362، سطر: 16 لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... فيقول العبد 

املتوسل اىل اهلل تعاىل يا قوي الذريعة ...(
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م البهوپاىل، تاريخ النسخ:  د مكرنّ ى، مؤلف: قاىض حممنّ 35- عنوان: رساجى حمشنّ
1198هـ، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 56، سطر: 7، لغة: عربية )بداية: ...يتعلق 

برتكة امليت حقوق اربعه مرتبه...(
عبدالقادر  حكيم  مؤلف:  بالرصاص،  املقتول  حرمة  من  مناص  ال  عنوان:   -36
خان شاه جهانپورى، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 14، سطر: خمتلف، لغة: عربية 
ىف  احلقايق  متفقد  واحليوان  والنبات  اجلامد  من  األعيان  خلق  الذى  هلل  احلمد  )بداية: 

ذواهتا وخمتلفة األحكام باختالف الوجوه ىف صفاهتا...(
بمال  املعروف  تنكابني  عبدالفتاح  بن  حممد  مؤلف:  اجلمعة،  رسالة  عنوان:   -37
حممد رساب گيالين تنكابني، الناسخ: شفيع ابن عبدالرمحن بن شمس الدين، تاريخ 
ه، نوع خط: شكسته نستعليق، عدد األوراق: 57، سطر: 24، لغة:  النسخ: 1100 
عربية )بداية: احلمدهلل الذي ... امابعد التمسك بكرم ربه الغني حممد بن عبد الفتاح 

التنكابني ...(
38- عنوان: مرآة اجلنان خمترص مصباح التبيان، مؤلف: عبدالرمحن بن شيخ آدم، 
نسخ، عدد  نوع خط:  النسخ: 1091هـ/ 1680م(،  تاريخ  بـ خط مولف،  الناسخ: 
األوراق: 58، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى خلقنا من العدم وأرسل 

إلينا النبىنّ االكرم وأنزل عليه كتاب الرشايع واحلكم...(
39- عنوان: حاشية عبد احلكيم عىل التلويح، مؤلف: عبداحلكيم بن شمس 
ين السيالكوتى )املتوىفنّ 1067هـ/ 1656م(، نوع خط: نسخ، عدد األوراق:  الدنّ
98، سطر: 13، لغة: عربية )بداية: رب انعمت فزد حامدا ملن أنزل كتابه احلكيم 

تبيانا لكل شىٍء... (
ين علوى الگجراتى  40- عنوان: حاشية علوي عىل التلويح، مؤلف: شاه وجيه الدنّ
)املتوىفنّ 998هـ/ 1590م(، )تاريخ النسخ: 1120هـ/ 1708م(، نوع خط: نسخ، 
...قوله  العاملني  ربنّ  هلل  احلمد  )بداية:  عربية  لغة:   ،25 سطر:   ،140 األوراق:  عدد 

أحكم بكتابه أصول الرشيعة...(
السندى،  بالقائم  ب  امللقنّ د  حممنّ مالنّ  أبواملحاسن  مؤلف:  فوزالكرام،  عنوان:   -41
األوراق:  نستعليق، عدد  نوع خط:  1155هـ،  النسخ:  تاريخ  مولنّف،  بـ خطنّ  الناسخ: 
11، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الغفور الغائص ىف بحار كتابه وسنن نبيه 
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د املقلب  الكريم الراسخون... أما بعد فيقول أفقر عباد اهلل الغني الدائم أبواملحاسن حممنّ
بالقائم ...(

بن  عبداهلل  الناسخ:  عامل،  عبدالغنى  مؤلف:  }منظوم{،  الالمى  عقد  عنوان:   -42
حاجي قائم، تاريخ النسخ: 1224هـ، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 10 سطر: 11 

لغة: عربية )بداية: محدا الله والسالم الزاكى عىل النبنّى قامع االرشاكى(

 أصول الفقه:
، الناسخ:  د عبداحلليم فرنگى حمىلنّ 1- عنوان: قمر األقامر لنور األنوار، مؤلف: حممنّ
)بداية:  لغة: عربية  نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 88، سطر: 35،   ، د عبداحلىنّ حممنّ
ة بقمراألقامر  أمحده وأصيل عليه وبعد فهذه حاشية عىل نور األنوار ىف رشح املنار مسامنّ

لنوراألنوار ... (
د بن  2- عنوان: فواتح الرمحوت رشح مسلم الثبوت، مؤلف: موالنا عبد العىل حممنّ
نظام الدين بحر العلوم اللكهنوى فرنگى حمىلنّ )املتوىف1235هـ/1820م(، الناسخ: بـ 
خطنّ مولنّف، تاريخ النسخ: 1288هـ، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 325، سطر: 

29، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذى خلق االنسان بعد أن مل يكن شيئا مذكورا ...(
د  د عرفان بن حممنّ 3- عنوان: حاشية عىل دائر الوصول رشح املنار، مؤلف: مال حممنّ
عربية  لغة:  350، سطر: 25،  األوراق:  عدد  نستعليق،  خط:  نوع  رامپورى،  عمران 
)بداية: احلمد هلل امللك املننّان ربنّ العاملني ... وبعد فيقول العبد الضعيف العايص بأنواع 

العصيان...(
د تاج عامل صديقى، نوع  د نور عامل بن حممنّ 4- عنوان: تقرير الدائر، نام مولنّف: حممنّ
خط: نستعليق، عدد األوراق: 148، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى ال 

إله إال هو عىل الوسع واإلمكان ... أما بعد فيقول العبد املفتقر إىل ربنّ املستعان ... (
جيون،  مال  بـ  املعروف  امحد  مال  مؤلف:  املنار،  رشح  ىف  األنوار  نور  عنوان:   -5
ين، نوع خط: نستعليق شكسته، عدد األوراق: 260، سطر: 17،  الناسخ: رساج الدنّ
ايع واألحكام وأساسا  لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى جعل أصول الفقه مبنيا للرشنّ

لعلم احلالل ...( .
د عبداحلىنّ  الفارس، مؤلف: حممنّ بلسان  األذكار  أداء  النفايس ىف  آكام  كتاب:   -6
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النسخ:  ومكان  تاريخ  مولنّف،  خطنّ  بـ  الناسخ:  1886م(،  )1304هـ/  حمىلنّ  فرنگى 
1292هـ، لكهنؤ، نوع خط: شكسته، عدد األوراق: 300، سطر: 27، لغة: عربية.

7- عنوان: رشح أصول الشاشى، مؤلف: غري معروف، نوع خط: شكسته، عدد 
األوراق: 120، سطر: 23، لغة: عربية )بداية: وقال احلمد هلل الذى اعىل منزلة املومنني 

بكريم خطابه اخلطاب مثل قوله تعاىل... (
8- عنوان: منتخب جامع االصول، مؤلف: غري معروف، نوع خط: نسخ، عدد 
األوراق: 160، سطر: 27، لغة: عربية )بداية: ... من أهل الكتاب قدماء الكوفة مائتا 

وأبوموسى األشعري فاخرب...(.
ين أمحدآبادى، الناسخ: وىل  9- كتاب: حاشية عىل التلويح، مؤلف: شيخ فريد الدنّ
عدد  نسخ،  خط:  نوع  1704م،  1116هـ/  النسخ:  تاريخ  ين،  الدنّ عامد  د  حممنّ بن  اهلل 
)بداية: احلمد هلل عىل آالئه ونعامئه والصلوة  لغة: عربية  األوراق: 148، سطر: 17، 

عىل الذين اصطفى من عباده سيام عىل أرشفهم...(
شيخ  مؤلف:  والتنّوضيح،  التنّلويح  عىل  اإلسالم  شيخ  حاشية  عنوان:   -10
 ،75 األوراق:  عدد  نسخ،  خط:  نوع  1704م،  1116هـ/  النسخ:  تاريخ  اإلسالم، 
سطر: 23، لغة: عربية )بداية: بسم اهلل... قوله أحكم بكتابه أصول الرشيعة إىل آخره 
ين تفتازانى )املتوىفنّ  د سعدالدنّ هذه العبارة...مالحظات: متن از أمحد بن حييى بن حممنّ

910هـ/ 1503م(.

 العقيدة والكالم:
حيًا  )كان  كالپوى  أمحدآبادى  عيل  أمري  مؤلف:  ياطني،  الشنّ رجوم  عنوان:   -1
النسخ:  ومكان  تاريخ  بلگرامى،  أصغر  بن  حسن  ذاكر  سينّد  الناسخ:  1268هـ(،  يف 
1292هـ /1875م، مارهره، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 178، سطر: 19، 
لغة: فارسية وعربية )بداية: احلمد هللىَّ النّذى ليحقنّ احلق أما بعد ميگويد فقري حقري رساپا 

ب من عند مرشده( هيچ وپوچ امللقنّ
األنصارى  عبداحلي  د  حممنّ املواقف،مؤلف:  رشح  ىف  بام  املعارف  عنوان:   -2
حسني،  خادم  د  حممنّ الناسخ:  1304هـ/1886م(،  )املتوىف  حمىلنّ  فرنگى  اللكهنوى 
نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 128، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: نحمدك يا 
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فنا مواقف الكالم ووفنّقنا  من قرصت عن وصف كامله السنة العلامء االعالم يامن وقنّ
لرشح عقائد االسالم...(

الفاروقي الرسهندي  الننّبوة، مؤلف: شيخ أمحد بن عبد األحد  إثبات  3- عنوان: 
عدد  نستعليق،  خط:  نوع  )املتوىف1034هـ/1624م(،  ثاين  ألف  جمدد  بـ  املعروف 
باهلدى  رسوله  ارسل  الذى  احلمدهلل  )بداية:  عربية  لغة:   ،13 سطر:   ،32 األوراق: 

وانزل عليه الكتاب ومل جيعل له عوجا(
عدد  نسخ،  خط:  نوع  خان،  افضل  به  خماطب  شكراهلل  خطبه  ردنّ  عنوان:   -4
األوراق: 20، سطر: 16، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذى وفق الفرقة الناجينّة لبذل 

اجلهد واالستطاعة ىف استنباط أحكام آياته الكريمة ... (
نسخ  خط:  نوع  عثامين،  حسني  ممتاز  حممد  مؤلف:  الصدق،  حمك  عنوان:   -5
اق  ونستعليق، عدد األوراق: 18، سطر: 16، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل اخلالنّق الرزنّ

واهب األرزاق ... أمابعد فيقول العبد املفتاق اجلاين حممد ممتاز حسني العثامين ... (
رة( مؤلف:  فة واملدينة املنونّ ة املرشنّ 6- عنوان: خالصة الرسايل ىف بيان الفضايل )مكنّ
النسخ: 1105هـ، نوع خط:  تاريخ  النقشبندى،  د احلنفى  يار حممنّ د بيگ بن  شيخ حممنّ
ا  أمنّ نستعليق، عدد األوراق: 26، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذى جعل 
فة  املرشنّ ة  مكنّ فضائل  بيان  عىل   مشتملة  رسالة  اكتب  اإلخوان  بعض  سألنى  فقد  بعد 

رة( واملدينة املنونّ
7- عنوان: رشح مظهر النور، مؤلف: سينّد نور اهلدى، نوع خط: نستعليق، عدد 
فافاد املصنف  اما بعد  األوراق: 290، سطر: 27، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... 

خلنّد اهلل نفحات وجوده عىل املستفيضني ...(
8- عنوان: رسالة ىف أجوبة املسائل اخلمسة، مؤلف: مريزا حسن عىل اللكهنوى، 
وفارسية  عربية  لغة:   ،19 سطر:   ،34 األوراق:  عدد  شكسته،  نستعليق  خط:  نوع 

الم عىل من ال نبى بعده...( لوة والسنّ )بداية: احلمدهلل وحده والصنّ
فرنگى حمىلنّ  عبداحلليم  د  القمر، مؤلف: حممنّ رر ىف سلك شق  الدنّ نظم  9-عنوان: 
سطر:   ،21 األوراق:  عدد  نستعليق،  خط:  نوع  مولنّف،  خطنّ  بـ  الناسخ:  األنصاري، 
رر ىف سلك شق القمر مرتبة  ة بنظم الدنّ 13، لغة: عربية )بداية: اما بعد فهذه رسالة مسامنّ

عىل ...(
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د عبداحلليم فرنگى حمنّىل،  10- عنوان: إمعان النظر لبصارة شق القمر، مؤلف: حممنّ
تاريخ ومكان النسخ: 1278هـ، حيدراباد، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 30، 
ة فشق القمر معجزة( سطر: 13، لغة: عربية )بداية: سبحان من بيده شق االجرام العلوينّ

آبادى  اورنگ  د  حممنّ ين  فخرالدنّ مؤلف:  املرجئة،  حتقيق  ىف  رسالة  عنوان:   -11
نور  د  حممنّ الناسخ:  1784م(،  1199هـ/  )املتوىفنّ  دهلوى  جهان  فخر  بـ  املعروف 
كريم بن مولوى خمدوم بخش، تاريخ ومكان النسخ: 1283هـ، بروده، گجرات، نوع 
خط: نسخ، عدد األوراق: 10، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: اللهم لك احلمد لقول 

رسولك الننّبي األمي .... أما بعد ملا سألني بعض اخلالن عن قول حمبوب الرمحن ...(
عبدالرسول  بن  اعظم  بن  اهلل  عصمة  مؤلف:  الدين،  عقايد  ضابطه  عنوان:   -12
د أمجل رسولدار، نوع خط: نستعليق، عدد  )املتويف 1039 هـ/1630 م(، الناسخ: حممنّ
دين  ثبتنا عىل عقايد  يا من كالمه حق  )بداية:  لغة: عربية  األوراق: 23، سطر: 14، 

لنا إىل ...( اإلسالم ووفقنا ألفعال وتوصنّ
13- نوان: تربية اإلسالم عن شني األمة والغالم، مؤلف: رس سينّد امحد خان بن 
مري متقى خان آزاد )املتويف 1315 هـ/1898م(، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 
60، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... أما بعد فاعلم أن اهلل خلق اإلنسان ىف 

ة و...( أحسن تقويم وفطره عىل فطرة تقتيض احلرينّ
د عابد  14- عنوان: ىف جواز االستغاثة واخلطاب باغثنى يا رسول اهلل، مؤلف: حممنّ
سندى، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 48، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد 

ا بعد فقد ورد سؤال ىف جواز االستغاثة واخلطاب باغثنى يا رسول اهلل ...( ... أمنّ
ين بن مري عبدالباقى،  وافض،مؤلف: مريزا خمدوم معني الدنّ 15- عنوان: نواقض الرنّ
عدد  نستعليق،  خط:  نوع  1068هـ،  النسخ:  تاريخ  حسن،  ين  ضياءالدنّ الناسخ: 
األوراق: 202، سطر: 19، لغة: عربية )بداية: نحمدك اللنّهم ال إله إالنّ أنت وحدك 

الرشيك لك إليك املصري ... (
د بن سهيل، نوع خط: نستعليق  16- عنوان: رساله معراج رشيف، مؤلف: حممنّ
شكسته، عدد األوراق: 14، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: سبحان الذي أرسى بعبده 

ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص الذي باركنا...(
امام  فضل  فرزند  خريآبادى  حق  فضل  مؤلف:  املجود،  الروض  عنوان:   -17
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نستعليق،  خط:  نوع  سهوانى،  ابراهيم  د  حممنّ الناسخ:  1861م(،  1278هـ/  )املتوىفنّ 
عدد األوراق: 14، سطر: 20، لغة: عربية )بداية: احلمد لنوع الوجود مفيض اجلود 

د صاحب املقام املحمود وآله أهل الرشف...( والصلوة عىل حممنّ
18- عنوان: عقد الدرر، مؤلف: سينّد مرتيض حسني، الناسخ: حممد صادق، تاريخ 
النسخ: 1277هـ، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 15، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: 

احلمد هلل امللك العالم... بعد فهذه نبذة من غرائب األخبار وعجائب االثار... (
19- عنوان: ناشناخته، مؤلف: مالنّ أمحد سليامن، نوع خط: نستعليق متوسط، عدد 
األوراق: 321، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: ...والكفر والكبرية والصغرية النرضة 

ا عمدا أو سهوا... ( وغريها إمنّ
قراباغى  جان  د  حممنّ بن  يوسف  مالنّ  مؤلف:  ة،  العضدينّ عقايد  رشح  عنوان:   -20
د،  حممنّ خواجه  ولد  د  حممنّ سلطان  الناسخ:  1030هـ،  پريامون  )املتوىفنّ  شاهى،  د  حممنّ
تاريخ النسخ: 1117هـ، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 211، سطر: 19، لغة: 
ومل  نسينا  بام  جيزنا  ومل  عصينا  بام  جيزنا  مل  ملن  أمحد  وكيف  أمحد  ال  كيف  )بداية:  عربية 

يؤاخذنا بام أخطأنا...(.
ين عبدالرمحن االجيى ]املتوىفنّ 756هـ[ ملحوظة: متن أصيل از قايض عضدالدنّ

شجاع،  د  حممنّ سينّد  بـ  املعروف  اكرب  شيخ  مؤلف:  اخلواص،  بلعة  عنوان:   -21
الناسخ: حممد شاكر قادري، تاريخ النسخ: 1136هـ، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 
58، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل وسالم عىل عباده الذين اصطفى وصالته 

د وآله وصحبه...( عىل سينّد نا حممنّ
ل دفرت ثاين(، مؤلف: سينّد  22- عنوان: حديقة احلقائق وحقيقة الدقائق )دفرت اونّ
برهان الدين، الناسخ: بـ خط مولنّف، تاريخ النسخ: 1062هـ، نوع خط: نسخ، عدد 
األوراق: 443، سطر: 19، لغة: فارسية وعربية )بداية: بسم اهلل الرمحن الرحيم، رب 

وفقنا ملا حتب وترىض بفضلك... (
الناسخ: أمحد بخش، تاريخ  23- عنوان: خمزن الدالئل، مؤلف: قاىض منتجب، 
النسخ: 1238هـ، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 70، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: 

احلمد هلل رب العاملني... أمابعد فهذه رسالة ىف معرفة اإلمام املهدى... (
24- عنوان: سنة الصاحلني، مؤلف: سينّد فضل اهلل بن سينّد راجو، الناسخ: سينّد 
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عبداهلل، تاريخ النسخ: 1185هـ، نوع خط: نستعليق شكسته، عدد األوراق: 175، 
سطر: 13، لغة: فارسية وعربية )بداية: قوافل اولياء طريقت ومفخر حمافل اصفيا ذو 

معرفت خالصه آن رسول خدا... (
مالحظات: جمموعه سوال وجواهبا درباره مسائل اعتقادى، جواهبا از طرف مهدى 
دجونپورى( بارسبندهاى »نقل است« آورده شده است با استناد به  موعود )سينّد حممنّ

آيه هاى قرآنى، أحاديث نبوى وأقوال بزرگان دين از ديدگاه مهدويت.
مريان  ولد  عامل  سينّد  مؤلف:  راجو،  سينّد  بندگى  اعتقاد  در  كتبه  عنوان:   -25
مهدى، تاريخ النسخ: 1140هـ، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 4، سطر: 15، لغة: 
فارسية وعربية )بداية: اللهم اهدنا الرصاط املستقيم رصاط الذين أنعمت عليهم غري 

املغضوب... اى برادران دينى واى مصدقان يقينى و...(
د، نوع خط: شكسته،  د كامل بن نورحممنّ 26- عنوان: معرفة اإليامن، مؤلف: حممنّ
أكرمنا  الذي  هلل  احلمد  )بداية:  وعربية  فارسية  لغة:   ،17 سطر:   ،16 األوراق:  عدد 

بإرسال املرسلني... أما بعد فهذه رسالة سميتها بمعرفة اإليامن...(
النسخ:  تاريخ  راجو،  سيد  ميان  مؤلف:  راجو،  سينّد  ميان  عقايد  عنوان:   -27
فارسية  لغة:   ،18 سطر:   ،5 األوراق:  عدد  شكسته،  نستعليق  خط:  نوع  1160هـ، 
وعربية )بداية: اللهم اهدنا الرصاط املستقيم... اى برادران دين واى مصدقان يقينى...(
28- عنوان: ناشناخته، مؤلف: عبداحلىنّ نورى، الناسخ: أمحد بخش بن اله بخش، 
نوع خط: شكسته، عدد األوراق: 15، سطر: 15، لغة: فارسية وعربية )بداية: قال اهلل 
تعاىل ومن يشاقق الرسول... بعد از القاب مرقومه كه مقتضاى كالم ربانيه است... (

اورنگ  ين  الدنّ نظام  بن  ين  ة، مؤلف: فخرالدنّ النّ الضنّ الفرق  29- عنوان: رسالة ىف 
آبادى )املتوىفنّ 1199هـ/1784م، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 16، سطر: 9، 
لغة: عربية )بداية: اللهم لك احلمد بقول رسولك الننّبى االمىنّ صىلنّ اهلل عليه وسلنّم ... 

ا بعد فقد سألنى بعض اخلالنّن عن قول حمبوب الرمحن ...( امنّ
ة، مؤلف: حمب اهلل اله آبادى )املتويف 1058هـ/1648  30- عنوان: مغالطة عامنّ
م(، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 508، سطر: 19، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل 

محن النّذى علم أهله القرآن وخلق االنسان علنّمه البيان ...( النّذى هو الرنّ
د  بن حممنّ عبداحلق  أبوالفضل  مؤلف:  الكالم،  علم  عنوان: رسالة ىف حتريم   -31
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لغة:  األوراق: 5، سطر: 21،  نستعليق، عدد  نوع خط:  اهلندى،  دى  املحمنّ اهلل  فضل 
إبوالفضل  الغنى  اهلل  رمحة  إىل  املفتقر  فيقول  بعد  أما   .... احلمد  بعد  )بداية:  عربية 

د فضل اهلل املحمدى اهلندى( عبداحلق بن حممنّ
ين بن منيب اهلل بن عنايت اهلل احلسينى  32- عنوان: مظهرالننّور، مؤلف: قمرالدنّ
عدد  نسخ،  خط:  نوع  1248هـ،  النسخ:  تاريخ  1193هـ،  )املتوىفنّ  آبادى  اورنگ 
األوراق: 368، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: اهلل نورالسموات واألرض مثل نوره 

كمشكوة ... (
33- عنوان: رسالة اآلداب الباقية ىف رشح الرشيفينّة، مؤلف: عبدالباقى بن غوث 
يقى اجلونفورى )كان حيًا يف 1060 هـ/1650م، نوع خط: نستعليق  اإلسالم الصدنّ
يا جميب دعاء  )بداية: سبحانك  لغة: عربية  شكسته، عدد األوراق: 52، سطر: 17، 

ائلني بالمانع ومعارض ...( السنّ
ين علوى گجراتى )املتوىفنّ   34- كتاب: احلاشية العضدية، مولنّف: شاه وجيه الدنّ
1010هـ/  الكتابة:  تاريخ  د،   حممنّ شاه  بن  د  كبريحممنّ كاتب:  1590م(،  998هـ/ 
وبه  )بداية:  لغة: عربية  األوراق: 131، سطر: 21،  نسخ، عدد  نوع خط:  1601م، 
معينّة... مالحظات:  نستعني احلمدهلل رب العاملني... وهذا العتبار بتدرج يف األدلة السنّ

ين عبدالرمحن بن أمحد االجيى )املتوىفنّ 756هـ/ 1356م(. متناز قاىض عضدالدنّ
35- عنوان: جمموعة رسائل، الناسخ: عبدالوهاب، تاريخ ومكان النسخ: 1116 
هـ، أمحد آباد، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 77، سطر: 11، لغة: عربية وفارسية، 

ملحوظة: ويف هذه املجموعة أربع رسائل مع الرشح يف احلاشية وهي:
1- تفضيل أيب بكر بني الشيعي والسننّي )بداية: احلمد هلل الذى جعل آيات الغار 

لرسوله املختار ... (
بابويه ىف خالفة أيب بكر )بداية: قال  ابن  الدولة للصدوق  امللك ركن  2- مناظرة 

ا الشيخ العامل اختلف احلارضون ...( امللك اهينّ
3- منقول من كتاب مثالب النواصب از سينّد نوراهلل بن رشيف حسينى شوشرتى 
مرعشى  )بداية: ... احلديث الثامن ما رووه من فضايل عمر عن سعد بن أبى وقنّاص(.
4- مناظرة ىف تقليد أيب حنيفة مع احلنفي )حسني بن عبدالصمد جبىل عامىل )بداية: 

احلمد هلل عىل ما أنعم به فكفى... هذه صورة بحث وقع(
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كور البهارى )املتوىف 1119  36- عنوان: سلم العلوم، مؤلف: حمبنّ اهلل بن عبد الشنّ
هـ /1707م، الناسخ: مرتىض بن قاىض عبدالعزيز، تاريخ النسخ: 1103هـ/1691م، 
نوع خط: نستعليق متوسط، عدد األوراق: 35، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: سبحانه 
يتها بسلنّم  ر ... أما بعد فهذه رسالة ىف صناعة امليزان سمنّ ما أعظم شأنه الحيدنّ وال يتصونّ

العلوم ... (
مصطفى  غالم  قاىض  بن  حسن  مال  مؤلف:  العلوم،  سلنّم  رشح  عنوان:   -37
لكهنوى، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 64، سطر: 18-20، لغة: عربية )بداية: 

بعد احلمد ... الظاهر اننّه اسم بمعنى التسبيح ومنصوب بفعل مضمر وهو ...(
االدمهى  دايم  د  حممنّ بن  مبارك  د  حممنّ مؤلف:  العلوم،  سلنّم  رشح  عنوان:   -38
الفاروقى، الناسخ: امحد سعيد، تاريخ النسخ: 1268هـ/1851-م(، نوع خط: نسخ، 
عدد األوراق: 140، سطر: 21-33، لغة: عربية )بداية: سبحانك اللهم إنا نحمدك 

بآالئك ونشكرك بنعامئك ... (
39- عنوان: رشح سلنّم العلوم، مؤلف: عبدالعىل بحر العلوم فرنگى حمىلنّ لكهنوى 
)املتويف 1235 هـ/1819-20م(، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 113، سطر: 
14، لغة: عربية )بداية: احلكم اى العقد املنعقد املوضوع واملحمول والنسبة منه امجاىل 

وهو انكشاف االحتاد... (
 ، د مبني فرنگى حمىلنّ 40- عنوان: مرآة الرشوح رشح سلنّم العلوم، مؤلف: مالنّ حممنّ
نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 618، سطر: 19، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل النّذى 
ا بعد ... اننّ كتاب سلنّم العلوم  رفع درجات االذكياء وجعل منهم انبياء اصفياء ... امنّ

كان من ادقنّ املتون ... (
نوع  اجلونفورى،  دى  املحمنّ املباركى  عىل  د  حممنّ مؤلف:  سلنّم،  رشح  عنوان:   -41
د بجميع  خط: نستعليق، عدد األوراق: 161، سطر: 19، لغة: عربية )بداية: اهلل حممنّ

ة ... ( جتلنّياته الذاتية وشئوناته العرضية وحممد عىل سائر تصوراهتا لنفس االمرينّ
42- عنوان: احلاشية عىل رشح سلنّم العلوم، مؤلف: قاىض حمب اهلل هبارى )املتويف 
1119 هـ/1707-8 م(، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 141، سطر: 19، لغة: 
لوة عىل امحد رسوله وعبده وآله وصحبه من  عربية )بداية: سبحان اهلل وبحمده والصنّ

بعده ... (
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د عبداحلق خريآبادى،  العلوم، مؤلف: حممنّ احلاشية عىل رشح سلنّم  43- عنوان: 
نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 202، سطر: 19، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذي 

أعطى كل يشء خلقه ثم هدى والصلوة والسالم عىل رسوله املصطفى ... (
د جمتهد اثنا عرشى،  44- عنوان: احلاشية عىل رشح سلنّم العلوم، مؤلف: سينّد حممنّ
عربية  لغة:  و31،   ،27 سطر:   ،11 األوراق:  عدد  شكسته،  نستعليق  خط:  نوع 
ة إمجاالً  )بداية: احلمد ملن محده اسنّ تصديقات توصل إىل نتايج هى السعادات األبدينّ

وتفصياًل... (
، الناسخ: بذل  د مبني فرنگى حمىلنّ 45- عنوان: حاشيه بر مري زاهد، مؤلف: مالنّ حممنّ
خط:  نوع  رفور،  مظفنّ 1246هـ،  النسخ:  ومكان  تاريخ  جيالنى،  غالم  منشى  احلسن 
نستعليق، عدد األوراق: 71، سطر: 13، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... قوله احلمد 

هلل آه الالنّم لالستغراق ... (
د  الناسخ: مولوى حممنّ بر مري زاهد، مؤلف: أمحد عبداحلق،  46- عنوان: حاشيه 
حفيظ اهلل، تاريخ النسخ: 1200هـ، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 252، سطر: 
بيل ... قوله املراد باحلمد آه ... ( 17، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى هدانا سواء السنّ
47- عنوان: تعليقات عىل رشح سلنّم العلوم، مولنّف: موالنا عبدالعىل بحر العلوم 
نستعليق،  نوع خط:  اهلل،  الناسخ: عطاء  م(،  1292 هـ/1875  )املتويف  فرنگى حمىلنّ 
د ىف وجوبه  توحنّ الذى  )بداية: سبحان  عربية  لغة:  األوراق: 164، سطر: 17،  عدد 

بالوحدانينّة ... (
د حنفى، نوع خط: نستعليق،  رات[، مؤلف: موالنا حممنّ 48- عنوان: رساله ]تصونّ
ر  م قالوا أن التصونّ عدد األوراق: ب 15 – 12، سطر: 14، لغة: عربية )بداية: اعلم اهننّ

ال نقيض له و...(
د حنفى، نوع خط: نسخ، عدد  49- عنوان: رساله استعارات، مؤلف: موالنا حممنّ
لوة  األوراق: آ17 - آ 15، سطر: 14، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل واهب العطية والصنّ

ة ... ( عىل خري الربينّ
عدد  نسخ،  خط:  نوع  حنفى،  د  حممنّ موالنا  مؤلف:  رسائل،  جمموعه  50-عنوان: 
األوراق: ب 76 - ب 43، سطر: 14،لغة: عربية )ملحوظة: ويف هذه املجموعة مخس 

رسائل مع الرشح يف احلاشية وهي:
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اما  عليها  املحمول  للامهية  املفرد  اجلزء  )بداية:  مفرد  جزء  ماهيت  در  رساله   -1
جنس او فصل ... (

2- الرسالة ىف حتقيق الدالالت )بداية: واعلم أهنم حرصوا الداللة اللفظينّة الوضعينّة 
ىف املطابقة .. (

ر والتنّصديق  3- رسالة ىف حتقيق العلم)بداية: اعلم أن العلم الذي قسموه إىل التصونّ
ورة احلاصلة... ( عرفه بعضهم بالصنّ

4- احلاشية عىل مبحث تعريف العلم من رشح الشمسية )بداية: أقول وباهلل التوفيق 
ة التحقيق املشهور فيام بني القوم ... ( وبيده ازمنّ

5- رسالة ىف حتقيق املحصورات )بداية: احلمد هلل مفيض اجلود ومبدع نظام املوجود 
د افضل اخلليقة ومنبع احلقيقة( لوة عىل حممنّ والصنّ

الم بن أبى سعيد بن حمب اهلل  املنطق، مؤلف: عبدالسنّ 51- عنوان: رشح هتذيب 
نستعليق، عدد األوراق: 100، سطر:  نوع خط:  )املتويف 1083 هـ/1672-3 م(، 
اهلل  بسم  تقديره  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  العالنّمه  املوىل  قال  )بداية:  عربية  لغة:   ،16

الرمحن الرحيم والف الن متعلنّق هذه الباء ... (
ين  الدنّ شمس  بن  عبداحلكيم  مؤلف:  مسينّة،  الشنّ رشح  عىل  احلاشية  عنوان:   -52
األوراق:  عدد  نستعليق،  خط:  نوع  م(،  هـ/7-1656   1067 )املتويف  سيالكوتى 
158، سطر: 19، لغة: عربية )بداية: أجىل منطق افسح ]كذا = افصح[ به لسان البلغاء 

واوىل مدرك ارتسم ىف أذهان األذكياء...(
غالم  مؤلف:  اهلروى،  للزاهد  القطبية  الرسالة  رشح  عىل  احلاشية  عنوان:   -53
ين هبارى )املتويف 1128 هـ/1716 م(، نوع خط: نستعليق، عدد  الدنّ حييى بن نجم 
األوراق: 24، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: يسبح هلل ما ىف السموات وما ىف األرض 

... وبعد فيقول العبد الضعيف الذي ال خالق  له من احلسنات ...(
اجلاللينّة، مؤلف: ظهور  احلاشية  ة عىل  الزاهدينّ احلاشية  احلاشية عىل  54- عنوان: 
د وىل بن غالم مصطفى األنصاري، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 23،  اهلل بن حممنّ

سطر: 31، لغة: عربية )بداية: قوله املراد باحلمد املعنى املصدرى ىف احلاشية...(
ين  55- كتاب: تعليقات عىل حاشية اجلاللية، مولنّف: عبد احلكيم بن شمس الدنّ
خط:  نوع  حقه،  ين  الدنّ نظام  كاتب:  1556-7م(،  )املتوىف1067هـ/  سيالكوتى 
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الذى...فهذه  )بداية:احلمدهلل  عربية  لغة:   ،22 سطر:   ،71 األوراق:  عدد  نستعليق، 
تعليقات عىل احلاشية اجلاللية الزاهدية املتعلقة عىل رشح التهذيب...(

اسداهلل  مولوى  مولنّف:  اهلل،  محد  سلنّم  بر  اسداهلل  مولوى  حاشيه  كتاب:   -56
پنجابى، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 55، سطر: 19، لغة: عربية )بداية: قوله 

الظاهراناملرادمن احلكم التصديق واالذعان كاميدل عليه تفسريه... (
احلسينى،  ين  الدنّ أنور  مؤلف:  احلكمة،  هداية  رشح  عىل  حاشية  عنوان:   -57
الناسخ: بـ خطنّ مولنّف، تاريخ النسخ: 1198هـ، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 
57، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... وبعد فيقول املعتصم بالعروة الوثقى 

ين احلسينى كان اهلل له ىف...( الفقري أنورالدنّ
58- عنوان: حاشيه بر مري زاهد، مؤلف: مولوى مريجان حيدرآبادى، الناسخ: بـ 
خطنّ مصننّف، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 68، سطر: 16، لغة: عربية )بداية: قال 
املصنف اعلم أن العلم الذى هو مورد القسمة اقول املقصود من هذا الكالم دفع ملااورد 

يف...(
د مبني، نوع خط:  ه، مولنّف: مولوى حممنّ 59- عنوان: رشح تعليقات حاشيه زاهدينّ
نستعليق شكسته، عدد األوراق: 65، سطر: 19، لغة: عربية )بداية: ... هذه الوجوه 

)... وجهًا واحد ومل يبق ثلثه ألننّ
نوع  حيدرآبادي،  خان  سينّد  مري  مؤلف:  چغمينى،  رشح  بر  حاشيه  عنوان:   -60
خط: نستعليق، عدد األوراق: 115، سطر: خمتلف، لغة: عربية )بداية: قوله احلمدهلل 

الذى جعل الشمس ضياًء والقمر نورًا ... (
القطبية،  الرسالة  عىل  الزاهدية  احلاشية  حللنّ  املرضية  التحقيقات  عنوان:   -61
عدد  نستعليق،  خط:  نوع  1263هـ،  النسخ:  تاريخ   ، حمىلنّ فرنگى  عبداحلليم  مؤلف: 
األوراق: 201، سطر: 20-21، لغة: عربية )بداية: احلمد ملن بيده ازالة املوجودات 

وىف قدرته اعادة املعدومات ....(
 ، د عبداحلليم فرنگى حمىلنّ القديمة، مؤلف: حممنّ 62- عنوان: احلاشية عىل احلاشية 
نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 56، سطر: خمتلف، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... 
قوله ىف احلاشية قيل مل يرد به معينا الخ مراده بالزيادة ىف اجلملة هو الزيادة بوجه ما ....(

 ، د عبداحلليم فرنگى حمىلنّ 63- عنوان: كشف االشتباه ىف رشح محداهلل، مؤلف: حممنّ
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الناسخ: بـ خطنّ مولنّف، تاريخ النسخ: 1277هـ، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 
48، سطر: خمتلف، لغة: عربية )بداية: قال التصديقات بحذف املبتدأ واملضاف أي هذه 

مباحث التصديقات والتصديق ....(
فرنگى  عبداحلليم  د  حممنّ مؤلف:  املختلطات،  ملبحث  اإليضاحات  عنوان:   -64
، الناسخ: به خطنّ مولنّف، نوع خط: نستعليق، 24 سطر خمتلف، لغة: عريب )بداية:  حمىلنّ

محدا لواهب االشكال موادنّ االسطقسات املختلطة عىل الرضوب املختلفة ...
موضوع: منطق )65( عنوان: التعليق العجيب حللنّ حاشية اجلالل ملنطق التهذيب، 
1886م  1304ه‹./  متوىفنّ   ) حمىلنّ فرنگى  لكهنوى  أنصاري  عبداحلينّ  د  حممنّ مؤلف: 
 61 األوراق:  عدد  نستعليق  خط:  لكهنو-نوع  1284ه‹.،  النسخ:  ومكان  )تاريخ 
سطر: 11-12لغة: عريب )بداية: إننّ أهبى مايوشح به املنطق والكالم وأسنى ما هيذب 

به املقصد واملرام محد من ال برهان عليه ...
د  حممنّ اهلدى-مؤلف:  لواء  حلنّ  ىف  الدجى  مصباح  عنوان:   )66( منطق  موضوع: 
خط:  1886م.)نوع  1304ه‹./  متوىفنّ   ) حمىلنّ فرنگى  اللكهنوى  األنصارى  عبداحلىنّ 
يا من أرشق علينا  نستعليق عدد األوراق: 168سطر: 21لغة: عريب)بداية: نحمدك 

لواء اهلدى من مطالع األنوار وأخرجنا من شفا حفرة اجلحيم ...
د  حممنّ مؤلف:  التنّجريد،  رشح  حللنّ  ديد  السنّ القول  عنوان:  منطق)67(  موضوع: 
، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 23، سطر: خمتلف، لغة:  عبداحلليم فرنگى حمىلنّ
عربية )بداية: قال أما بعد محد واجب الوجود عىل نعامئه ترك ذكر املوصوف ومل يقل 

أمابعد محد اهلل اجب الوجود(
فرنگى  بحرالعلوم  به  ب  ملقنّ عبدالعىل  مؤلف:  األشكال،  ضابطة  عنوان:   -68
حمىلنّ )املتوىفنّ 1235هـ/ 1820م(، الناسخ: بـ خطنّ مولنّف، نوع خط: نستعليق، عدد 
األوراق: 8، سطر: 16، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد .... قال املصنف ىف بيان ضابطة 

رشائط األشكال األربعة التى مل يظفر عىل إثباهتا...(
69- عنوان: رشح مرقات، مؤلف: عبداحلق خريآبادي، نوع خط: نستعليق، عدد 
األوراق: 204، سطر: 19، لغة: عربية )بداية: ... أما بعد فلام كان علم امليزان قسطاسًا 

ً لالرتفاع... ( لألفكار مكياالً لألنظار وسلامنّ
ث دهلوى )متويف 1176  70- عنوان: رشح تذكرة امليزان، مؤلف: شاه وىل اهلل حمدنّ
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هـ/1762م(، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 173، سطر: 22، لغة: عربية )بداية: 
احلمد هلل الذي أفاض علينا من رفعة جالله ووارف العوارف وأمطر علينا من سحاب...(

71- عنوان: حاشية أفق املبني، مؤلف: فضل حق خريآبادى املعروف بـ فاضل خري 
آبادى )املتوىف 1278هـ/1861م(، الناسخ: بـ خطنّ مولنّف، نوع خط: نستعليق، عدد 
اك نحمد يا ذا القوة املتني عىل فضلك  األوراق: 93، سطر: 19، لغة: عربية )بداية: إينّ

اك نعبد وإياك نستعني ... وبعد فهذا تلقني حق اليقني و...( املبني وإينّ
ين هبارى  جى، مؤلف: غالم حييى بن نجم الدنّ 72- عنوان: لواء اهلدى ىف اللنّيل والدنّ
)املتوىفنّ 1128هـ/1716م(، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 350، سطر: 19، 

موات وما ىف االرض...( لغة: عربية )بداية: يسبح هلل ما ىف السنّ
73- عنوان: حتقيق العجيب، مؤلف: عبداحلينّ األنصاري اللكهنوى فرنگى حمىلنّ 
 ،212 األوراق:  عدد  نستعليق،  شكسته  خط:  نوع  هـ/1886م(،   1304 )املتويف 
العبارات  يف  الشتهر  وأن  القيد  هذا  صفائها  عىل  قوله  )بداية:  عربية  لغة:   ،16 سطر: 

وحتقيق ىف أكثر الكتب اال... (
74- عنوان: التعليقات عىل رشح هداية احلكمة، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 
82، سطر: 13، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذى حكم حكمة الرشايع برسله احلكامء 

وأتقن علم النواميس...(
ين بن منيب اهلل بن عنايت اهلل احلسينى  75- عنوان: مظهر الننّور، مؤلف: قمر الدنّ
اورنگ آبادى )املتويف1193هـ/1779 م(، تاريخ النسخ: 1248هـ/1833 م، نوع 
خط: نسخ، نستعليق يف احلاشية، عدد األوراق: 284، سطر: 5، لغة: عربية )بداية: اهلل 

موات واالرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح{ نور السنّ
الشيخ عبيداهلل  ابن  بالعىل  ب  امللقنّ د عاشق  الكثري، مؤلف: حممنّ 76- عنوان: اخلري 
هـ/1932-  1351 النسخ:  ومكان  تاريخ  املدنى،  عبداهلل  سينّد  الناسخ:  البارهوى، 

33 م(، حيدرآباد، نوع خط: نسخ جىل، عدد األوراق: 99، سطر: 16، لغة: فارسية 
د املصطفى جماًل كاماًل لذاته فتدىل به...( وعربية )بداية: احلمدهلل عىل ما جعل نبيًا حممنّ

77- عنوان: البدور البازغة، مؤلف: شاه وىل اهلل بن عبدالرحيم دهلوى )املتويف 
1176 هـ/1762م(، نوع خط: نسخ خوش، عدد األوراق: 188، سطر: 15، لغة: 

عربية )بداية: احلمدهلل الذى خلق االنسان ومل يكن شيئًا مذكورًا...(
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ين  الدنّ قطب  بن  الدين  نظام  مالنّ  مؤلف:  الصدرا،  عىل  احلاشية  عنوان:    -78
السهالوى، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 160، سطر: 27، لغة: عربية )بداية: 

تبارك الذى بيده امللك وهو عىل كلنّ يشء قدير...(
، تاريخ  د عبداحلليم فرنگى حمىلنّ 79- عنوان: التحلية ىف رشح التنّسوية، مؤلف: حممنّ
عربية  لغة:   ،23 سطر:   ،11 األوراق:  عدد  نستعليق،  خط:  نوع  1280هـ،  النسخ: 

)بداية: احلمد ملن وجد بكل ما وجد سواء كان صافيا او كدرا لطيفا...(
80- عنوان: رشح املثناة بالتكرير )رشح هداية احلكمة املعروف بالصدرا(، مؤلف: 
تاريخ  )املتوىفنّ 1235هـ/ 1820م(،  آبادى  النصري  دلدار عىل  السينّد  بن  د  السينّد حممنّ
النسخ: 1272هـ، نوع خط: نستعليق وشكسته، عدد األوراق: 12، سطر: خمتلف، 
لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... قوله وملا مل تكن بني الواحد واالثنني عدد مل يوحد...(
سنديلوى،  محداهلل  مؤلف:  البازغة،  الشمس  عىل  البديعة  احلوايش  عنوان:   -81
العذر ىف  )بداية: قوله  لغة: عربية  نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 470، سطر: 19، 
اقتصارنا آه ]اىل انتهاء[ الظنّاهر اننّه كان ىف قصد املص )املصنف(ترتيب هذا الكتاب عىل 

ثالثة فنون...(
82- عنوان: شمس بازغه، مؤلف: مالنّ حممود جونفورى، تاريخ ومكان، النسخ: 
1255هـ، اله آباد، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 105، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: 

د وآله الطاهرين اما بعد فان كنت قد...( اكرين واصىلنّ عىل حممنّ احلمد هلل محد الشنّ
83- عنوان: حاشية نفيسى، مؤلف: عبداحلىنّ بن عبداحلليم فرنگى حمىلنّ )شارح( 
)املتوىفنّ 1304هـ/ 1886م(، الناسخ: بـ خطنّ شارح، تاريخ النسخ: 1082هـ، نوع 
العباد  امر  خط: نسخ، عدد األوراق: 146، سطر: 32، لغة: عربية )بداية: محدا ملن 

لوة عىل صفوة العباد...( بالصنّ
ين بن نيك مراد، نوع خط: نسخ  84- عنوان: كشف الفصوص، مؤلف: رفيع الدنّ
النّذى  احلكيم  احلمدهلل  )بداية:  عربية  لغة:   ،13 سطر:   ،400 األوراق:  عدد  خوش، 

وجدت بوجوده ...
خط:  نوع  خريآبادى،  امام  فضل  عالنّمه  مولنّف:  الشفاء،  تلخيص  كتاب:   -85
من  مذاهب  ابطال  ىف  )بداية:  عربية  لغة:   ،17 سطر:   ،223 األوراق:  عدد  شكسته، 

ل:ايراد دالئل من أثبت اجلزء الذي اليتجزى...( خالفنا حكام، فصل اونّ
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86- كتاب: حواشى وتعليقات بررشح هداية احلكمة، مولنّف: عبدالعىل بن نظام 
ين االنصارى املعروف بـ بحرالعلوم فرنگى حمىلنّ )املتوىفنّ 1235هـ/ 1820م(،  نوع  الدنّ
خط: شكسته، عدد األوراق: 230، سطر: 23، لغة: عربية )بداية:... وقد يكون بالرفع 

وقد يكون  البدنّ معه لرافعكام ىف جانب الوجود منها وقد يكون أحد الوجودين... (
خط:  نوع  اللكهنوى،  اهلل  حبيب  بن  اهلل  وىل  مولنّف:  امليزان،  تذكرة  كتاب:   -87
النّذي أفاض  نستعليق، عدد األوراق: 199، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل 
فيقول  بعظمته...وبعد  منسحا  وأمطرعلينا  الغوارف  ووارف  جالله  رفعة  من  علينا 

العبد الضعيف الراجي إىل رمحته ويل اهلل بن حبيب اهلل اللكهنوى... (
88- عنوان: حاشيه بر رشح حكمة العني، مؤلف: مريزا جان حبيب اهلل )املتوىفنّ 
خط:  نوع  1025هـ،  النسخ:  تاريخ  ملك،  بن  حممود  ين  الدنّ كامل  الناسخ:  994هـ، 
نسخ، عدد األوراق: 106، سطر: 28، لغة: عربية )بداية: قال احلكمة استكامل النفس 

اإلنسانية اقول االستكامل مصدر واملصادر قد... (
د رشيف خريآبادى،  د صالح بن حممنّ 89- عنوان: جالء مرآة العارفني، مؤلف: حممنّ
لغة:   ،13 سطر:   ،56 األوراق:  عدد  نستعليق،  خط:  نوع  1298هـ،  النسخ:  تاريخ 
عربية وفارسية )بداية: احلمدهلل النّذي أظهر ما كتم وكتم ما أظهر باملبني وأبرم ما سرت 

وسرت ما أبرم(. 
)املتويف  دهلوى  ث  حمدنّ اهلل  وىل  شاه  مؤلف:  اإلهلينّة،  التفهيامت  عنوان:   -90
1176هـ/1762م(، نوع خط: نسخ خوش، عدد األوراق: 462، سطر: 15، لغة: 
عربية )بداية: اللهم ربنا ال مانع ملا أعطيت وال رادنّ ملا قضيت املهدى من هديت تباركت 

وتعاليت...(
 1058 )املتويف  آبادى  اله  اهلل  حمب  شيخ  مؤلف:  الفصوص،  جتلنّية  عنوان:   -91
نستعليق، عدد األوراق: 244،  نوع خط:  النسخ: 1033 هـ،  تاريخ  هـ/1648م(، 
سطر: 19، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذى ليس كمثله يشء وهو السميع البصري وما 

علنّمنا اال هو ... وبعد فلامنّ ازداد شوق مطالعة فصوص احلكم...(
 822 )املتوىفنّ  نقشبند  پارسا  د  حممنّ خواجه  مؤلف:  اخلطاب،  فصل  92-عنوان: 
األوراق:  عدد  نسخ،  خط:  نوع  دهىل،  هـ،   979 النسخ:  ومكان  تاريخ  هـ/1419م(، 
ال خللقه عىل وحدانيته بإعالمه وآياته...( 258، سطر: 27، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الدنّ
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النقشبندى  الفاروقى  االحد  عبد  بن  أمحد  شيخ  مؤلف:  هتليلية،  عنوان:   -93
الناسخ: رشيف  رسهندى املعروف بـ جمدد الف ثانى )املتوىف1034هـ‹/ 1624م(، 
عربية  لغة:   ،13 سطر:   ،11 األوراق:  عدد  شكسته،  نستعليق  خط:  نوع  معني،  بن 

)بداية: فان قلت اله )...( تقدير خرب ال فان كان تقديره ال إله موجود إال اهلل...(
د ارشد، نوع خط: نستعليق  ل(، مؤلف: حممنّ ه اونّ 94- عنوان: گنج ارشدى )حصنّ
وشكسته، عدد األوراق: 273، سطر: 13، لغة: عربية وفارسية )بداية: احلمد وهو 

الثناء باللسان عىل قصد التعظيم...(
عبداحلق  شيخ  مؤلف:  ف،  والتصونّ الفقر  معرفة  ىف  التعرف  حتصيل  عنوان:   -95
 ،122 األوراق:  عدد  نسخ،  خط:  نوع  1052هـ/1642م(،  )املتويف  دهلوى  ث  حمدنّ
بتحصيل  ة  مسامنّ رسالة  فهذه  وبعد   ... كفى  احلمدهلل  )بداية:  عربية  لغة:   ،21 سطر: 

ف...( التعرف ىف معرفة الفقر والتصونّ
د أفضل إله آبادى )املتويف 1124 هـ/1712  96- عنوان: فوز الننّجات، مؤلف: حممنّ
م(، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 132، سطر: 11، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذى 

اليمكن الوصول اىل احلق بدون عنايته...(
د جونفورى، نوع  97- عنوان: حرزاألماين يف ردنّ التسوية حمب اهلل، مؤلف: مالنّ حممنّ
خط: نستعليق، عدد األوراق: 42، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: نشهد ان ال اله االنّاهلل 

وحده ال رشيك له ... 4
د فخر  والصحابة، مؤلف: حممنّ البرصي  98- عنوان: فخراحلسن ىف سامع حسن 
آبادى، نوع خط: نسخ، عدد األوراق:  اله  د نور كريم  الناسخ: حممنّ ين الدهلوى،  الدنّ
اللهمنّ لك احلمد وإليك املشتكى وأنت املستعان  68، سطر: 14، لغة: عربية )بداية: 

لوة والسالم...( وال حول وال قوه إالنّ بك ومنك الصنّ
د معني املعروف بـ سينّد دلدار عىل  99- عنوان: شهاب ثاقب، مؤلف: عىل بن حممنّ
نقوى نصري آبادى )املتوىف1235هـ/ 1820م(، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 92، 
سطر: 27، لغة: عربية )بداية: يا من ال خيطر ببال اوىل الرايات خاطرة من تقدير جاللة 

عزته وتعرتف القلوب... (
ين  الدنّ ين حممود بن شيخ ركن  الدنّ 100- عنوان: البساتني احلسنية، مؤلف: مجال 
چشتى، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 383، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: احلمد 
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هلل رفيع الدرجات بديع االرض والسموات... فيقول العبد الفقري اىل اهلل الصمد...(
د  101- عنوان: تبيان الطريق الهل احللم ىف رشح معانى عني العلم، مؤلف: حممنّ
د رشيف، الناسخ: حاجى بن صالح، نوع خط: نسخ، عدد األوراق:  صديق بن حممنّ
99، سطر: 27، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى خلق اإلنسان وعلمه البيان وأنعمه 

بالعلم وأرشفه باحللم واكثر... (
102- عنوان: اجازت نامه شيخ امحد گنج بخش، مؤلف: شيخ امحد كهتنّو، نوع 
خط: نسخ، عدد األوراق: 4، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: حامدًا هلل احلليم الكريم 

ومصليًا عىل نبينّه... (
د الفتنى )شارح(،  103- عنوان: رشح فتوح الغيب، مؤلف: عبد العزيز بن وىل حممنّ
نوع خط: شكسته نستعليق، عدد األوراق: 197، سطر: 24، لغة: عربية )بداية: احلمد 

هلل الذى جتىل ذاته بذاته فظهر األسامء والصفات جتىل بأسامئه وصفاته... (
104- عنوان: حاشية املرتبة الرابعة من املراتب األربعة، مؤلف: حمب اهلل اله آبادى 
)املتوىفنّ 1058هـ/ 1668م(، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 183، سطر: 19، 
لغة: عربية )بداية: احلمد هلل اخلالق املختار والصلوة والسالم عىل نبينّه ورسوله املختار 

وعىل آله... هذا الكتاب اعنى ترمجة الكتاب املدعوة باملراتب األربعة... (
خط:  نوع  1643م،  1053هـ/  النسخ:  تاريخ  رسائل،  جمموعه  عنوان:   -105
املجموعة ثالث  فارسية وعربية، ويف هذه  لغة:  األوراق: 6، سطر: 17،  نسخ، عدد 

رسائل مع الرشح يف احلاشية وهي: 
1. الشجرة املغربية، مؤلف: شيخ گنج امحد كهتو، عدد األوراق: 4، )بداية: حامدا 

هلل احلليم الكريم ومصلنّيا عىل نبينّه الناهج ىف الرصاط.... (
ين حييى منريى، عدد األوراق: 1،  الدنّ افسون، مؤلف: حرضت رشف  2. رساله 

)بداية: بسم اهلل الشايف بسم اهلل الواىف بسم اهلل الكايف بسم اهلل املعاىف بسم اهلل...(
اهلندى  د بن عثامن بن عمر بلخى احلنفى  العلم، مؤلف: حممنّ 106- عنوان: عني 
لغة:   ،7 سطر:   ،136 األوراق:  عدد  نسخ،  خط:  نوع  1427م(،  830هـ/  )املتوىفنّ 

عربية )بداية: يارب يارباه باسمك ابتدى وبك اقتدى وبنور قدسك اهتدى...(
پتنى،  مجال  بن  رساج  بن  اللطيف  عبد  مولنّف:  العاشقني،  زاد  كتاب:   -107
نسخ،  نوع خط:  الكتابة: 1120هـ/ 1708م(،  تاريخ  عبدالكريم،  بن  د  كاتب: حممنّ
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عدد األوراق: 59، سطر: 11، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى حببذاته اىل خواص 
ه مم نبني عباده بخصائص...{ أوليائه وخصنّ

108- عنوان: الربهانية ىف وظائف االعتكاف واالربعينية، مؤلف: عبد اللطيف بن 
شيخ مجال الفتنى، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 94، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: 
احلمد هلل الذى عكف عليه مهم الطالبني اللطيف الذى اقام لديه ارسار الواصلني... (

ابى  بن  عبدالغنى  مؤلف:  زادالعاشقني،  رشح   = العارفني  حالوة  عنوان:   -109
النسخ:  تاريخ  عارف  د  حممنّ بن  عىل  د  حممنّ بن  عبدالقادر  الناسخ:  الفتنى،  قاسم  بكر 
لغة:   ،25 سطر:   ،191 األوراق:  عدد  نسخ،  خط:  نوع  1764-65م،  1178هـ/ 

عربية )بداية: احلمد هلل الذي أرشف قلوب أحبائه بأنوار اليقني وحشاها حمبة...(
د بن فضل اهلل الربهانفورى )املتوىفنّ 1005هـ/  110- حتفة املرسلة، مؤلف: حممنّ
1596م(، نوع خط: نسخ عدد األوراق: 5سطر: 18لغة: عريب)بداية: بعد احلمد...

ا بعد فقد قال غالم الرسول  حمنّمد بن فضل اهلل...( امنّ
نوع  ين،  الدنّ ركن  الناسخ:  إعجاز،  قاىض  مؤلف:  السامع،  إباحة  عنوان:   -111
خط: نستعليق، عدد األوراق: 16، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذى خلق 
بقدرته واختياره مجيع املوجودات... أما بعد فلام رأيت أن بعض القارصين ينكرون عىل 

بني...( ين واألولياء واملقرنّ املشايخ أهل الدنّ
بن شهاب  ين  الدنّ برهان  القويم، مؤلف:  ومنهاج  املستقيم  عنوان: رصاط   -112
ين، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 21، سطر:  ين، الناسخ: ركن الدنّ ين بن بدر الدنّ الدنّ
هدانا...  أن  لوال  لنهتدي  كننّا  وما  هلذا  هدانا  الذى  احلمدهلل  )بداية:  عربية  لغة:   ،13

ين...( امابعد فقد قال الفقرياىل رمحة اهلل امللك الوهاب برهان الدنّ
شيخ  بن  د  حممنّ حسن  شيخ  مؤلف:  د،  حممنّ حسن  شيخ  ملفوظات  عنوان:   -113
أمحد املعروف بـ ميانجيو )املتوىفنّ 982هـ/ 1575م(، نوع خط: نستعليق ونسخ، عدد 
األوراق: 8، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: حامدا هلل العىل العظيم ...امابعد فقد قال 

والدى استاذى مرشدى جامع الفروع...(
ين مودود الال چشتى-نوع خط:  114- عنوان: خرقه صوفيه- مؤلف: رشيد الدنّ
نستعليق عدد األوراق: 58، سطر: 11، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى رشح صدور 

ين...( أولياء... أما بعد فيقول العبد الفقري احلقري أبو أمحد رشيدالدنّ
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115- عنوان: نص النصوص ىف رشح الفصوص، مؤلف: حيدر بن عىل العلوى 
عدد  نسخ،  خط:  نوع  1380م(،  782هـ/  بعد  )املتوىفنّ  )شارح(  اآلمىل  احلسينى 
األوراق: 70، سطر: 24، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى زينّن خاتم الوجود بفصنّ 
حكمته وعرب عن ذلك الفص باإلنسان الكامل املوسوم بخليفة }ملحوظة: متن العربية 

ين ابن عريب )املتوىفنّ 638هـ/ 1240م(. من حميي الدنّ
چشتى  د  حممنّ حسن  شيخ  بن  د  حممنّ شيخ  مؤلف:  ديه،  حممنّ رساله  عنوان:   -116
)املتوىفنّ 982هـ/ 1574م(، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 144، سطر: 15، لغة: 
فارسية وعربية )بداية: احلمدهلل الذى هو احد المثل له واحد فرد ...صفت عظمت 

اوست...(
117- عنوان: أنيس املتقني، مؤلف: عبدالصمد بن فقيه حسني، نوع خط: نسخ، 
الصلوة بغري  أقام  الذي  )بداية: احلمد هلل  لغة: عربية  عدد األوراق: 14، سطر: 16، 

عامد... وبعد فقد قال العبد الفقري احلقري السائل الراجي... {

 التاريخ:
1- عنوان: ديوان تواريخ جليل )منظوم(، مؤلف: حافظ عبداجلليل هروى، تاريخ 
خمتلف،  سطر:   ،412 األوراق:  عدد  ونستعليق،  نسخ  خط:  نوع  1332هـ،  النسخ: 

لغة: عربية وفارسية.
رفيع  د  املقدس، مؤلف: حممنّ بيت  وتاريخ  التواريخ  تقويم  التطبيق ىف  عنوان:   -2
ين، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 4، سطر: 18، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل  الدنّ

ته...( ليته وال آخر آلخرينّ ل ألونّ الذي ال أونّ
األنصارى  عبداحلنّى  مؤلف:  واحلكامء،  األنبياء  أخبار  يف  األواخر  عنوان:   -3
عدد  نستعليق،  خط:  نوع  م(،  هـ/1886   1304 )املتويف  حمىلنّ  فرنگى  اللكهنوى 

األوراق: 22، سطر: خمتلف، لغة: عربية.
4- عنوان: سبحة املرجان ىف آثار هندوستان، مؤلف: غالم عيل الواسطي احلسيني 
عدد  نسخ،  خط:  نوع  م(،  هـ/1785   1200 )املتويف  بلگرامى  آزاد  به  متخلنّص 
األوراق: 277، سطر: 21،  لغة: عربية )بداية: تبارك من جعل السبعة املعلنّقة حرية 

لعيون العقالء.
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5- عنوان: شاممة العنرب فيام ورد ىف اهلند من سينّد البرش، مؤلف: غالم عىل آزاد بلغرامى 
)املتويف 1200 هـ/1786م(، الناسخ: شيخ مجيل أمحد، تاريخ النسخ: 1302هـ، نوع خط: 
نستعليق، عدد األوراق: 30، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: سبحان الذى خص من بالده 

ماشاء بحسن القبول... فهذه نسخة مل ينسج أحد عىل منواهلا وال سمحت قرحية بمثاهلا...(
6- عنوان: النور السافر ىف أخبار القرن العارش، مؤلف: عبدالقادر بن العيد روس 
ه، نوع  اهلندي، الناسخ: أمحد الطنّرينى الدمياطي، تاريخ ومكان النسخ: 1093 هـ، مكنّ
خط: نسخ، عدد األوراق: 158، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... وبعد 
فهذا نموذج لطيف وعنوان رشيف ذكرت فيه من ظفرت بتاريخ وفاته ممن مات ....(

برهان  مؤلف:  املهدوية،  احلجة  قواعد  عىل  ة  املحمدينّ الوالية  شواهد  عنوان:   -7
نستعليق ونسخ،  نوع خط:  النسخ: 1237هـ،  تاريخ  اهلل بخش،  امري سينّد  بن  ين  الدنّ
عدد األوراق: 191، سطر: 17، لغة: فارسية وعربية )بداية: احلمد هلل الذي... أمابعد 

ميگويد فقري حقري كثري التقصري خاكپاى مجله مصدقان...(

 األنساب:
خط:  نوع  وىل،  بن  عبدالعزيز  مؤلف:  گجرات،  مشايخ  هاى  شجره  عنوان:   -1
لغة: فارسية وعربية )بداية: حامدا هلل احلكيم  نسخ، عدد األوراق: 48، سطر: 15، 

الكريم ومصليا عىل نبينّه الناهج ىف الرصاط املستقيم وعىل آله و...(

 السرية:
عبدالباقى  د  حممنّ مؤلف:  واملولنّفني،  املولنّفات  بذكر  املدرسني  فرحة  عنوان:   -1
األوراق:  عدد  نستعليق،  خط:  نوع  1303هـ،  النسخ:  تاريخ  اللكهنوى،  االنصارى 
83، سطر: 20، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل وسالم عىل عباده الذين اصطفى أما بعد 

دعبدالباقى األنصارى...( فيقول الراجي بربنّه الباري حممنّ
انصارى  عبداحلىنّ  د  حممنّ مؤلف:  العامل،  مرجع  بوفات  العامل  حرست  عنوان:   -2
لكهنوى فرنگى حمىلنّ )املتويف 1304هـ(، تاريخ النسخ: 1285هـ، نوع خط: نستعليق، 
عدد األوراق: 8، سطر: 21، لغة: عربية )بداية: يا من وصف نفسه بالبقاء وحكم عىل 

اخللق بالفناء...(
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د إرشاد حسني  انى ىف مناقب املجدد لأللف الثانى، مؤلف: حممنّ 3- عنوان: جنى الدنّ
املجددي النقشبندي الرامفوري، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 11، سطر: 11، لغة: 

عربية )بداية: اما اعظم من بركت بنارج ]كذا[ مناطيق البلغاء...(
مهدي  بن  صادق  بن  حممد  مؤلف:  العلامء،  تراجم  يف  امء  السنّ نجوم  عنوان:   -4
النسخ: 1286هـ، نوع خط: نستعليق نسخ، عدد األوراق: 95،  تاريخ  الكشمريي، 

سطر: 19، لغة: فارسية وعربية )بداية: احلمد هلل الذي رفع درجات العلامء...(
5- عنوان: أسامء أهل بدر، مؤلف: شيخ زين العابدين األمحدآبادي الچشتي، نوع 
16، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل رب  خط: نسخ، عدد األوراق: 24، سطر: 15 - 
د وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد-  فقد قال...( العاملني وصىلنّ اهلل تعاىل عىل سينّدنا حممنّ

الناسخ:  احلنفي،  أمحد  بن  عبدالنبى  مؤلف:  الننّبى،  أوقات  وظائف  عنوان:   -6
عدد  شكسته،  خط:  نوع  لكهنو،  1133هـ،  النسخ:  ومكان  تاريخ  مولنّف،  خطنّ  بـ 
األوراق: 37، سطر: خمتلف، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى هدانا هلذا ... أمابعد 

فهذا جزء لطيف ىف بعض وظائف أوقاته الرشيفة...(
7- عنوان: رفع النقاب وكشف احلجاب عن وجه الصلوة عىل نعش العاىل اجلناب 
)ص(، مؤلف: أبوبكر أمحد آبادى، الناسخ: بـ خط مولنّف، تاريخ النسخ: 1135هـ/ 
1722م، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 14، سطر: 14، لغة: عربية )بداية: بسمله 
د وعىل آله وصحبه وسلم ورشف وعظم...فهذه عجالة  وصىلنّ اهلل تعاىل عىل سينّدنا حممنّ

نافعة ورسالة رائعة ىف بيان كيفيت الصلوة...{
ة، مؤلف: عبد الرسول بن عبدالصمد،  ة واملناقب األمحدينّ دينّ 8- عنوان: الشامئل املحمنّ
الناسخ: بـ خط مولنّف، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 270، سطر: 15، لغة: عربية 

دى ورفع بناءالكائنني...{ س بناء العاملني عىل الننّور املحمنّ )بداية: احلمد هلل الذى اسنّ
الفاروقى  امحد  بن  الال  مودود  ين  الدنّ رشيد  مؤلف:  االنساب،  خمزن  عنوان:   -9

الچشتى، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 337، سطر: 15، لغة: فارسية وعربية.
 األخالق واآلداب:

1- عنوان: رشح وصينّت نامه شاه وىل اهلل، مؤلف: قاىض ثناء اهلل بانى بتى )املتويف 
1225 هـ/1810م(، نوع خط: نستعليق ونسخ، عدد األوراق: 16، سطر: 15، لغة: 

فارسية وعربية.
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املتنّقي  بن حسام  املصائب، مؤلف: شيخ عىل  الصرب عىل  الرغائب يف  عنوان:   -2
األوراق: 9، سطر: 15،  نسخ، عدد  نوع خط:  )املتويف 975 هـ/1567م(،  اهلندي 

لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى جعل الصرب عىل املصيبات وسيلة الدرجات...(
ين املتنّقى )املتوىفنّ  رر ىف احلكم الغرر، مؤلف: عىل بن حسام الدنّ 3- عنوان: نظم الدنّ
النسخ:  ومكان  تاريخ  اخلرضمى،  عبدامللك  بن  د  حممنّ الناسخ:  1567م(،  975هـ/ 
ة املعظنّمة(، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 86، سطر: 15،  1057هـ، امنّ القرى )مكنّ

د...( الم عىل سينّدنا حممنّ الة والسنّ لغة: عربية )بداية: احلمدهلل احلكيم احلكم والصنّ
ين املتنّقي احلنفي )املتويف 975  4- عنوان: جوامع الكلم، مؤلف: عىل بن حسام الدنّ
خط:  نوع  1039هـ،  النسخ:  تاريخ  عىل،  بن  حسني  د  حممنّ الناسخ:  هـ/1567م(، 
ر قلوب  نسخ، عدد األوراق: 127، سطر: 23، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى نونّ

العارفني فاقتبسوا من لوامع كالمه...(
اب، تاريخ النسخ: 1280 هـ، نوع خط:  5- عنوان: رسنّ األرسار، الناسخ: مري نونّ
ك  حرنّ النّذي  هلل  احلمد  )بداية:  عربية  لغة:   ،10 سطر:   ،67 األوراق:  عدد  نستعليق، 

هات األضداد وسكن األرض باجلبال...( السامء عىل األمنّ
6- عنوان: موارد الكلم، مؤلف: أبوالفيض فيىض بن مبارك )املتوىفنّ 1004هـ، نوع 
خط: نسخ، عدد األوراق: 60، سطر: 13، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ...الكالم 

د االنّ هوواهلل...( ال احلامد ما وحده موحنّ الصاعد وهو املحمود اونّ
رشيف  د  حممنّ بن  صديق  د  حممنّ مولنّف:  اجلهال،  وتعليم  الرجال  تنبيه  كتاب:   -7
احلمدهلل  )بداية:  عربية  لغة:   ،21 سطر:   ،62 األوراق:  عدد  نسخ،  خط:  نوع  فتنى، 

الذى رغب عباده ىف حماسن األخالق واألعامل...(
8- عنوان: سبب اإلسالم من الصحابة الكرام، مؤلف: عبدامللك بن نور، الناسخ: 
النسخ: 1129هـ، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 17، سطر: 15،  فضل اهلل، تاريخ 
يت هبا فهي مفتقرة إليها افتقار العرض  لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذي أهلم... وما سمنّ

إىل اجلواهر...{
شرب  غالم  الناسخ:  سلمى،  شكور  أبو  عالنّمه  مؤلف:  برزخ،  رشح  عنوان:   -9
صديق حنفى قادرى بركاتى بدايونى، تاريخ النسخ: 1321هـ، نوع خط: نستعليق، 
عدد األوراق: 80، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى خلق املوت واحليوة 
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للرشيعة ... امابعد فهذا خمترص من كتب االحاديث الصحاح واقوال اهل الفالح...(
الزرنوجى،  ين  الدنّ برهان  مؤلف:  التنّعلنّم،  طريق  ىف  املتعلنّم  تعليم  عنوان:   -10
ه، تاريخ ومكان الكتابة: 1205 هـ،  الناسخ: مال صاحب دين ]كذا[ ابن مالنّ اهلل ركهنّ
قلعه قرن، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 39، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل 

ل بنى آدم بالعلم والعمل ... وبعد فلامنّ ر أيت كثريًا من الطالب...( النّذى فضنّ
د عبد احلليم فرنگى  11- عنوان: نور اإليامن بزيارة آثار حبيب الرمحن، مؤلف: حممنّ
، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 32، سطر: 19، لغة: عربية )بداية: اما بعد فهذه  حمىلنّ
ف بتأليفها مسافرًا إىل احلرمني...( رسالة مرتمجة بنور اإليامن بزيارة آثار حبيب الرمحن ترشنّ

حممد  مؤلف:  نة،  السنّ شهور  خطب  بجمع  املستحسنة  اللطائف  عنوان:   -12
تاريخ  هـ/1886م(،   1304 )املتويف  حميلنّ  فرنگى  اللكهنوي  األنصاري  عبداحلينّ 
لغة:  85، سطر: 14،  األوراق:  عدد  ونسخ،  نستعليق  خط:  نوع  النسخ: 1303هـ، 
عربية )بداية: احلمدهلل الذى هدانا بارسال الرسل وانزال كتبه العلنّية ... اخلطبة االول 

للجمعة االوىل من املحرم ....(

 األدعية واألوراد:
د حييى برياكوتى جونفورى،  1- عنوان: رشح حرز اليامنى، مؤلف: مرتىض بن حممنّ
تاريخ النسخ: 1241هـ، نوع خط: نستعليق متوسط، عدد األوراق: 107، سطر: 8، 
عبد  فيقول  الغيب...  مفاتيح  وعنده  هو  اال  اله  ال  الذى  احلمدهلل  )بداية:  عربية  لغة: 

الكئيب ...املدعونّ باملرتىض بن...(
احلامتى،  عىل  بن  د  حممنّ عبداهلل  أبو  ين  الدنّ حميي  مؤلف:  اكرب،  درود  عنوان:   -2
د حسن، تاريخ ومكان النسخ: 1239هـ، مارهره، نوع خط: نسخ  الناسخ: سينّد حممنّ
ونستعليق، عدد األوراق: 60، سطر: 9، لغة: عربية وفارسية )بداية: ال اله اال اهلل عدد 

هور...( اللنّياىل والدنّ
د قادر، الناسخ: مظهر عىل البلغرامى،  3- عنوان: جمموعة أدعية، مؤلف: سينّد حممنّ
عدد  ونسخ،  نستعليق  خط:  نوع  مالوه،  1117هـ/1705م(،  النسخ:  ومكان  تاريخ 
األوراق: 26، سطر: خمتلف، لغة: فارسية وعربية )بداية: .. القلوب ودر رسالة عريب 

مسطور است ...مالحظات: ناقصة من البداية(.
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مؤلف:  عنه،  اهلل  ريض  طالب  أيب  بن  عيل  وجواب  كميل  سؤال  رشح  عنوان:   -4
النسخ:  تاريخ  مولف،  خطنّ  بـ  الناسخ:  آبادى،  حيدر  اخگر  عىل  قاسم  مريزا  حكيم 
فارسية  لغة:   ،15 سطر:   ،24 األوراق:  عدد  نستعليق،  خط:  نوع  1365هـ/1945م، 
ا بعد چنني گويد ...كه  وعربية )بداية: يامن بصفات حقيقتك لسان العقل يتلجلج ... أمنّ

چون از رشح رساله هياكل الننّور كه از...(
النسخ:  تاريخ  مهدوى،  امري  سينّد  مؤلف:  القرآن،  بالربكة  اهلل  صدق  عنوان:   -5
1256هـ، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 3، سطر: 13، لغة: عربية )بداية: صدق اهلل 

صدق هلل العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن عىل ماقال. ..(
د غوث غواليارى )املتوىفنّ 970هـ/ 1563م(،  6- عنوان: بياض جفر، مؤلف: حممنّ
نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 78، سطر: 34، لغة: عربية وفارسية )بداية: هذا كتاب 

أمان من اهلل امللك اجلبار العزيز...(
ة واملحمودة، مؤلف: مالنّ حمسن  الردينّ 7- عنوان: تقويم املحسنني ىف معرفة املواقيت 
ومكان  تاريخ  احلسيني،  اهللىَّ  هدايت  الناسخ:  1019هـ/1598م  )املتوىفنّ  كاشانى  فيض 
برهانفور، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 27، سطر: 14،  النسخ: 1115هـ/1598م 
ا بعد فلامنّ رأيت مجعًا  لغة: فارسية وعربية )بداية: احلمد هللىَّ الذي خلقنا ىف أحسن تقويم أمنّ

كثريًا من خواص األنام(.

 موضوعات متفرقة:

 1176 )املتويف  دهلوي  حمدث  اهلل  ويل  شاه  مؤلف:  رسائل،  جمموعة  عنوان:   -1
هـ/1762م(، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 59، سطر: 17، لغة: عربية، ويف هذه 

املجموعة 15/ رسالة مع الرشح يف احلاشية: 
عىل  وسالم  وكفى  هلل  احلمد  )بداية:  حديث،  علم  به  متعلنّقه  فوايد  در  رسالة   -1

عباده الذين اصطفى...(
2- مقالة الوصينّة ىف التصحينّة )بداية: احلمد هلل امللهم احلكم ومفيض النعم(

3- اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف )بداية: احلمد هلل الذي بعث سيدنا حممدًا 
صلواة اهلل عليه...(

4- لبس األمحر )بداية: احلمد هلل رب العاملني والصلوة والسالم ....(
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5- ضابطه جدول فرائض )بداية: احلمد هلل ملهم احلكم واهب النعم...(
6- رصاط مستقيم )بداية: ... رشيعة مصطفويه عىل صاحبها...(

نه )بداية: احلمد هلل واهب الدافع النقم( 7- علوم مدونّ
8- رشح تراجم ابواب البخارى )بداية: بعد احلمد ... أمابعد يقول الفقري إىل رمحة 

اهلل الكريم...(
9- بعض قواعد كتابت )بداية: به... سعادت اطوار فرزند حممد كه در نوشتن دو قاعده(
ف )بداية: احلمد هلل الذى انطق احسن اوليائه بمعارف ذاته( 10- رشح غزل در تصونّ

11- رشح رباعيات )بداية: احلمد هلل خالق الفهوم وملهم العلوم...(
12- رشح قصيده عربينّه تائينّه والمينّه )بداية: احلمد هلل منزل احلكم وواهب النعم...(

13- دوازده فرقه صوفيه )بداية: احلمد هلل تعاىل جمزل الننّعم وملهم احلكم...(
ة )بداية: بعد احلمد ... امابعد مى گويد  14- رشح قصيده مهزيه ىف نعت خري الربينّ

فقري وىل اهلل عفى عنه...(
د  15- رعايت اصطالحات واردة )مأثورة( )بداية: احلمد هلل عىل ما جعل نبيه حممنّ

املصطفى(.

 موضوعات شتى: 

شاكر  د  حممنّ الناسخ:  پارسا،  د  حممنّ خواجه  مؤلف:  الستنّة،  الفصول  عنوان:   -1
العمرى، تاريخ النسخ: 1158هـ، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 138، سطر: 29، 
لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذي أمرنا وهنانا وأرشدنا إىل ما يصلحنا... أما بعد فإن 

الفقري إىل اهلل الكريم الودود حممد بن حممد بن حممود الرشعى...(
، الناسخ: بـ خطنّ  2- عنوان: جمموعة رسائل، مؤلف: مالنّ عبداحلليم فرنگى حمىلنّ
األوراق:  نوع خط: شكسته، عدد  لكهنو،  النسخ: 1256هـ،  تاريخ ومكان  مولنّف، 

156، سطر: خمتلف، لغة: عربية.
د تقي لكهنوي، نوع خط: نستعليق، عدد  3- عنوان: كشكول، مؤلف: سينّد حممنّ
األوراق: 49، سطر:12، لغة: فارسية وعربية )بداية: حديث علة اجلهر واإلخفات يف 

الصلوات - روي عن ابن بابويه يف الفقة...(
4- عنوان: جمموعة رسائل، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 76، سطر: خمتلف، 
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لغة: عربية وفارسية، ويف هذه املجموعة ثالث رسائل مع الرشح يف احلاشية وهي:
ف(، مؤلف: قاىض عيسى بن عبدالرحيم امحدآبادى، عدد  1- رساله درباب سامع )تصونّ
األوراق: 7، )بداية: بسمله والحول...أقول وباهلل التوفيق قد اختلف العلامء ىف سامع...(.
2- انتقال املقلد عن قول مقلد، فقه، مؤلف: قاىض عيسى بن عبدالرحيم امحدآبادى 
الم  لوة والسنّ )املتوىف982هـ(، عدد األوراق: 12، )بداية: احلمد هلل امللك املنعام والصنّ

عىل سينّد األنام وآله وأصحابه العظام...(.
ين بن شمس بن  عر )فقه، مؤلف: قاىض شهاب الدنّ 3- رسالة اجلعد واسرتسال الشىَّ

عمر دولت آبادى، عدد األوراق: 8.
ين، تاريخ  د احسن الدنّ د سعيد بن موالنا حممنّ 5- عنوان: جمموعة رسائل، الناسخ: حممنّ
النسخ: 1274هـ، جيفور، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 43، سطر: 16،  ومكان 
لغة: عربية وفارسية، ملحوظة: ويف هذه املجموعة أربع رسائل مع الرشح يف احلاشية وهي:

الذين  عباده  عىل  وسالم  هلل  احلمد  )بداية:  العثامنى  الدين  عامد  وثيقة:  عقدة   -1
اصطفى سيدنا...(

2- املناظرة: عبدالرمحن جامى )بداية: خداوندى كه او را نيست مهتابود از جسم 
ا( واز جوهر مربنّ

جعل  الذى  هلل  احلمد  )بداية:  حنفى  عبدالرزاق  بن  اهلل  عليم  املطالعة:  آداب   -3
مطالعة األفكار...(

4- رشح ايساغوجى: تفتازانى )بداية: بعد احلمد ... أما بعد فلامنّ مل ينفعنى التعلل...(

 املصطلحات: 
النسخ:  تاريخ  ابادى،  فرخ  عبدالغنى  د  حممنّ مؤلف:  العرب،  جوار  عنوان:    -1
1328 هـ، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 118، سطر: 13، لغة: عربية، فارسية 

واردية )بداية: باب الكاف: كب - كبنّ االناء - در افكند او را...(
د  د اعىل بن عيل بن حممنّ اف اصطالحات الفنون، مؤلف: قاىض حممنّ 2- عنوان: كشنّ
حامد الفاروقي التهانوي، الناسخ: بـ خطنّ مصننّف، تاريخ النسخ: 1158هـ، نوع خط: 
نستعليق، عدد األوراق: 331، سطر: 24، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد... يقول العبد 

د حامد...( د اعىل بن شيخ عىل بن قاىض حممنّ الضعيف حممنّ
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 الرتاجم:
كرمانى،  مومن   ]...[ مؤلف:   ، والغمنّ باهلمنّ  املشهور  الغرماء  مصائب  عنوان:   -1
نوع خط: نسخ ونستعليق، عدد األوراق: 89، سطر: 25، لغة: فارسية وعربية )بداية: 
واين  كرمانى  مومن   ]...[ مولنّفات  من  والغمنّ  باهلمنّ  املشهور  الغرماء  مصائب  كتاب 

كتاب- مشتمل است بر مقدمه وچهارده جملس{.
2- عنوان: رسالة يف أحوال شيخ أمحد الرسهندي، الناسخ: سينّد حسني شاه بخارى 
القادرى، تاريخ النسخ: 1282هـ، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 5، سطر: 17، 
لغة: عربية )بداية: ما اعظم من بركت بنارج ]كذا[ مناطيق البلغاء لدى زبره وخرقت...(

 الشعر:
1- عنوان: ديوان خوشدل، مؤلف: مصطفى عىل خان هبادر املتخلنّص بـ خوشدل، 
الناسخ: ذوالفقار، تاريخ النسخ: 1260هـ، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 369، 
امه جامع  ق الفهنّ سطر: 11، لغة: عربية وفارسية )بداية: قال العامل العالنّمه احلرب املحقنّ

األصول والفروع...(
الواسطي  احلسيني  آزاد  عيل  غالم  مري  مؤلف:  )منتخب(،  آزاد  ديوان  عنوان:   -2
البلگرامى )املتويف 1200 هـ/1786 م(، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 95، سطر: 

خمتلف، لغة: عربية )بداية: سبحان من جعل اجلواهر التسعة جواىل االبصار وصري ..(
البلگرامى  آزاد  عىل  غالم  مري  مؤلف:  آزادن  قصائد  ىف  الفؤاد  تسلية  عنوان:   -3
)املتوىفنّ 1200هـ/ 1786م(، نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 142، سطر: 23، لغة: 

عربية )بداية: نحمدك موالنا انت جعلت انفاسنا نسايم...(

 النحو والرصف:
علوى   ين  الدنّ وجيه  شاه  مؤلف:  االرشاد،  رشح  حاشية  الرشاد  عنوان:   -1
النسخ: 1059هـ/ 1649م،  الگجراتى )شارح( )املتوىفنّ 998هـ/1590م(، تاريخ 
نوع خط: نسخ، عدد األوراق: 190، سطر: 17، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل الذى 
قاىض  از  متن  عناحجب...مالحظات:  ورفع  املشكالت...االرشاد  ظلمة  عىل  اينّدنا 

ين أمحد دولت آبادى )املتوىفنّ 849هـ/ 1445م(. شهاب الدنّ
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آبادى  2- عنوان: ارشاد، مؤلف: قاىض شهاب الدين بن شمس بن عمر دولت 
جونفورى )املتويف 849هـ/1445م(، تاريخ النسخ: 1229هـ، نوع خط: نسخ، عدد 
األوراق: 200، سطر: 5، لغة: عربية )بداية: احلمد هلل كام حيب ويرىض وبعد فيقول 

اضعف عباد اهلل الوىل اهلادى شهاب بن شمس بن عمر...(
ة، مؤلف: عىل أكرب بن عىل اله ابادى، الناسخ: ابن يعقوب  3- عنوان: أصول األكربينّ
بن موالنا عبد العزيز االنصارى، تاريخ النسخ: 1210هـ، نوع خط: نستعليق، عدد 
األوراق: 482، سطر: 25، لغة: عربية )بداية: وبحمد اهلل املننّان الكريم... هذا رشح 

ة...( ى باالصول املعروف باالصول االكربينّ من اجلامع للمخترص املسمنّ

 الطب:
حسني  حيدر  سيد  مؤلف:  للطبيعة،  الشعور  حتقيق  يف  بديعة  مقالة  عنوان:   -1
 ،13 سطر:   ،17 األوراق:  عدد  نسخ،  خط:  نوع  1288هـ،  النسخ:  تاريخ  الرضوي، 
لغة: عربية )بداية: ان محدًا ما يبدأ به الكالم - هو محد من عجزت عن ادراك كنه عقول 

املدركني...(
اج، مؤلف: مريزا عىل رشيف اللكهنوى،  2- عنوان: أرسار العالج والرساج الوهنّ
عدد  ثلث،  خط:  نوع  1276هـ،  النسخ:  تاريخ  أمحد،  سينّد  بن  رسول  سينّد  الناسخ: 

األوراق: 158، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: احلمد حلكيم هو مودع الفوائد...(

 الفلكيات:
1- عنوان: رشح ترشيح األفالك لبهاءالدين عامىل، مؤلف: عصمت اهلل بن أعظم 
النسخ: 1087هـ،  بن عبدالرسول سهارنفورى )املتويف 1039هـ/1629م(، تاريخ 
نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 90، سطر: 15، لغة: عربية )بداية: احلمدهلل الذى 

خلق سبع سموات طباقًا وجعل القمر فيهن نورًا(.

 العروض:
1- عنوان: مظهر الربكات، مؤلف: مري غالم عىل الواسطى احلسينى آزاد البلگرامى 
)املتوىف 1200هـ/1785م، الناسخ: قاسم عىل، تاريخ النسخ: 1302هـ/1884م، 
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هلل  احلمد  )بداية:  عربية  لغة:   ،13 سطر:   ،215 األوراق:  عدد  نستعليق،  خط:  نوع 
ا بعد فيقول العبد امللتجى اىل جناب ربنّه السامى...( وكفى وسالم عىل ع باد ... امنّ

 اهلندسة:
املنجم  عبدالرحيم  مؤلف:  احلسابينّة،  العلوم  براهني  أقسام  يف  رسالة  عنوان:   -1
الدهلوين تاريخ النسخ: 1141هـ/1728-9م، نوع خط: نستعليق، عدد األوراق: 
29، سطر: 12، لغة: عربية )بداية: بعد احلمد ... فإن مجاعة من الفضالء وطائفة من 

االصدقاء...(
د  حممنّ مريزا  مؤلف:  )مرتمجة(،  خمروطات  ثلثه  قطوع  رسم  در  رسالة  عنوان:   -2
د بن سينّد  ب بـ ديانت خان )مرتجم(، الناسخ: أبو حممنّ بن رستم بيغ بن قباد بيغ امللقنّ
د، تاريخ ومكان النسخ: 1073هـ، شاهجهان آباد، نوع خط: نستعليق، عدد  فتح حممنّ
عجيبة  بلغات  انطقنا  الذى  احلمدهلل  )بداية:  عربية  لغة:   ،25 سطر:   ،118 األوراق: 

ومينّزنا من ابناء اجلنس بعلوم غريبة...(
3- عنوان: رشح خالصة احلساب للشيخ هباء الدين عامىل، مؤلف: عصمت اهلل 
السهارنفورى )شارح( )كان حيًا يف 1086هـ/1675م(،  بن أعظم بن عبدالرسول 
نوع خط:  آباد،  النسخ: 1086هـ، شاهجهان  تاريخ ومكان  بـ خطنّ شارح،  الناسخ: 
نسخ، عدد األوراق: 244، سطر: خمتلف، لغة: عربية )بداية: سبحان من عنده علم 

احلساب لصفات كامله وأسامئه وله علم العدد...(

ومن أهم املطابع وجملس النرشيات يف اهلند: 
1- املجمع األول: داراملصنفني أعظم جراه:

العلمية علی ضيق  كان إخواننا يف اجلمهورية اهلندية أسبق األمم إلی إنشاء املجامع 
مواردهم وغل سواعدهم فقد أنشأها وأسسها السيد سليامن الندوي بأعظم جراه تلميذ 
العالمة الشبيل النعامين بعد أيام وفاته )م 1275( هذا املجمع أول جممع من املجامع يف 
اهلند، وكان النعامين عاملا جليال ومؤلفا كبريا وكان رئيس القسم الديني يف اجلامعة العثامنية 
بحيدرآباد، صاحب مؤلفات عظيمة كبرية القيمة كـ »االنتقاد عىل التمدن اإلسالمي« الذي 
كان بمقابلة وبمعارضة »تاريخ التمدن اإلسالمي« جلرجي زيدان املسيحي املرصي، إنه 
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رد عليه أبلغ رد فلام وصل إلی العالمة رشيد رضا املرصي حسنه وجرى لسانه يف تعريفه 
وتوصيفه.

والفاروق، اجلزية يف اإلسالم، حقوق الذميني، شعر العجم، بالفارسية ونظام التعليم 
النبي   »سرية  وسوغاته  حياته  ومعراج  كتبه  وأشهر  األردية،  باللغة  اهلند  يف  والرتبية 
رمحه  الندوي  سليامن  السيد  والفاضل  الالئق  تلميذه  فأمته  األجل،  أتی  إمتامه  قبل  لكن 
اهلل »صاحب أرض القرآن« و»خطبات مدراس« )ترمجه بالعربية الشيخ رمحة اهلل الندوي 

بعنوان »الرسالة املحمدية«.
مؤسسها  وكان  1938م  سنة  يف  أسست  بدهلي  املصنفني«  »ندوة  الثاين  واملجمع   -2
صاحب  السيوهاروي  الرمحن  حفظ  موالنا  الشيخ  وحمركه  العثامين  الرمحن  عتيق  املفتي 

»قصص القرآن«.
3- املجمع الثالث »إدارة الثقافة اإلسالمية« بالهور باكستان.

4- املجمع الرابع »جممع البحوث اإلسالمية« بإسالم آباد باكستان.
املوافق  1306هـ  تأسيسها  سنة  العثامنية«  املعارف  »دائرة  اخلامس  املجمع   -5
1888م وكان مؤسسها عامد امللک السيد حسني البلغرامي، ومال عبد القيوم، بتحريک 

الشيخ أنوار اهلل خان أستاذ مري عثامن عيل خان نظام دكن.
6- املجمع السادس »جملس التحقيقات ونرشيات اإلسالم« بلكناؤ أسس يف سنة 
1959م وطبع منه أكثر من ثامنية وثالثني كتابًا باللغة العربية وما سواها بلغات أخرى، 

وغري ذلک من املجامع التي أسست يف أنحاء اهلند الواسعة العريضة.

والغرض من قيامها:
1- أن حتافظ علی سالمة اللغة العربية وأن جتعلها وافية بمطالب العلوم والفنون يف 

تقدمها، مالئمة علی العموم حلاجات احلياة يف العرص احلارض.
2- وأن تنرش أبحاثًا دقيقًة وكتبًا جيدة من العلوم الدينية ومطابقة للعرص احلديث.

3- وأن تقوم بطباعة الكتب النادرة املشهورة يف ألسنة الناس واملسموعة يف آذاهنم 
وإسامعهم ومل جيدوا يف أيدهيم.

يف  القديمة  واملخطوطات  العلمية،  واملحارضات  املفيدة،  املباحث  تشيع  وأن   -4
الدوائر العلمية والعملية.



-183-

اخلامتة:
والتاريخ  الرجال  أسامء  من  كثرية  كتب  منها  انترشت  القليلة  املدة  هذه  ويف 
واملنطق  واملناظرة  والكالم  واألخالق  والتصوف  واحلديث  والفقه  والرياضيات، 
»الضوء  كتابه  يف  استقىص  السخاوي  أن  والعجيب  اهلنود،  املسلمني  من  والطبيعيات 
الالمع« وأوعب، وقال: إنه ذكر كل من يستحق التعريف مرصيًا كان أو شاميًا، حجازيًا 
أو يمنيًا أو روميًا أوهنديًا رشقيًا أو غربيًا، وجاء كتابه يشتمل 11611 ترمجة ولكن عدة 

املرتجم هلم من أهل اهلند ثامنية وثالثون علاًم فقط.
وهذا هو القايض حممد بن عيل الشوكاين )م 1250هـ( قد ترجم فی كتابه »البدر 
الطالع ملحاسن من بعد القرن السابع« مخسا وتسعني ومخس مائة شخصًا ومل يرتجم من 

أعيان اهلند إال سبعة فقط؟؟
صاحب  املوافق1946م(،  )م1366هـ  التونكي  خان  حسن  حممود  الشيخ  ولكن 
»معجم املصنفني« )سبع جملدات كاملة( الذي حيتوي علی عرشين ألفا من الصفحات، 
وذكر فيها أحوال أربعني ألفا من املصنفني واملؤلفني، وأعياهنم، وأنت تقدر ضخامتها، 

وإن عنوان »إبراهيم« فقط بلغ إلی ثامن وأربعني وثالث مائة ترمجة.
املسامع  وهبجة  اخلواطر  »نزهة  كتب  ملا  )م1341هـ(  احلي  عبد  السيد  واحلكيم 
والنواظر« يف ثامن جملدات فهو يشتمل علی املساحة الزمانية من القرن اإلسالمي األول 
إلی قرن املؤلف، واملساحة املكانية من خيرب إلی خليج بنغال، ومن تل كشمري يف الشامل 
إلی أقىص جنوب اهلند، ويشتمل طبقات أهل الفضل وأعالم كل فن، ومل يغادر صغريًا 
وال كبريًا اطنّلع عليه إال أحصاه يف كتابه حتی أصبح الكتاب حيتوي علی ترمجة أكثر من 
أربعة آالف ومخس مائة ونيف، وأربعة وسبعون ترمجة من علامء »الفرنجی املحل« فال 
توجد لذلك أمثلة ونامذج فی أكثر األقطار اإلسالمية والعربية، كام وصفه العامل اجلليل 

الشيخ األستاذ أبو احلسن عيل احلسني الندوي، رمحة اهلل عليهم رمحة واسعة.
ال شك يف أن أهل اهلند فقد ألفوا مئات ومئات من الكتب يف التاريخ والطبقات 

والرتاجم وما إىل ذلك من بني صغري وكبري وجامع ومفرد، فاحلمد هلل عىل ذلك.
ويف اخلتام أشكر شكرًا جزياًل »جممع الفقه اإلسالمي« بدهلي أتاح لنا هذه الفرصة 

الغنيمة الغالية القيمة، وأدعو اهلل أن يتقبل سعيه مشكورًا.  وما توفيقي إال باهلل.
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تاريخ اللغة العربية واإ�شهامات العلماء الهنود يف ن�شرها
الباحث/ وضاح حممد طالب سعيد جمور)1(

مقدمة:
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من 
هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال اله إال اهلل وحده ال رشيك 

. له وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله 
أما بعد:

الشعر  والبيان يف  الفصاحة  العربية عىل درجة رفيعة من  فقد جاء اإلسالم واللغة 
والنثر، بيد أهنا يف حدود قبلية ضيقة، ثم اجتباها اهلل لتكون لغة اإلسالم ولسان القرآن 
وُح اأْلَِمنُي *  ُه َلَتنِْزيُل َربِّ اْلَعامَلنَِي * َنَزَل بِِه الرُّ الكريم، كام قال اهلل - عز وجل: }َوإِنىَّ
َعىَل َقْلبَِك لَِتُكوَن ِمَن امْلُنِْذِريَن * بِِلَساٍن َعَريِبٍّ ُمبنٍِي {)2(، وقال تعاىل: }َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا 
إَِلْيَك ُقْرآًنا َعَربِيًّا لُِتنِْذَر ُأمىَّ اْلُقَرى َوَمْن َحْوهَلَا َوُتنِْذَر َيْوَم اجْلَْمِع اَل َرْيَب فِيِه َفِريٌق يِف اجْلَنىَِّة 
ِعرِي {)3(، وبلغ الرسول  رسالة ربه هبذه اللغة املختارة، وأعطي جوامع  َوَفِريٌق يِف السىَّ

الكلم، ليكون رمحة للعاملني ومرساًل للناس كافة.

أمهيـة اللغــة:
اللغة فكر ناطق، والتفكري لغة صامتة، واللغة هي معجزة الفكر الكربى، وإن للغة قيمة 
جوهرية كربى يف حياة كل أمة فإهنا األداة التي حتمل األفكار، وتنقل املفاهيم فتقيم بذلك 

روابط االتصال بني أبناء األمة الواحدة، وهبا يتم التقارب والتشابه واالنسجام بينهم.
فيها  تصاغ  التي  الكالمية  والصور  األفكار،  فيها  توضع  التي  اللغوية  القوالب  إن 
املشاعر والعواطف التنفصل مطلقًا عن مضموهنا الفكري والعاطفي، وإن اللغة هي 
فيخته:  األملاين  الفيلسوف  قال  وقد  كياهنا،  وحتمي  األمة  تبني  التي  الثقافية  الرتسانة 

1- باحث الدكتوراه يف جامعة عليكره اإلسالمية.
2- سورة الشعراء )اآلية: 195-192(.

3- سورة الشورى )اآلية: 7(.
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)اللغة جتعل من األمة الناطقة هبا ُكاًل مرتاًصا خاضًعا لقوانني، إهنا الرابطة احلقيقية بني 
عامل األجسام وعامل األذهان (.)1(

اللغة العربية ومكانتها بني اللغات:
اللغة العربية أكرب لغات املجموعة السامية من حيث عدد املتحدثني، وإحدى أكثر 
اللغات انتشاًرا يف العامل، يتحدث هبا أكثر من 422 مليون نسمة، ويتوزع متحدثوها يف 
املنطقة املعروفة باسم الوطن العريب، باإلضافة إىل العديد من املناطق األخرى املجاورة 
لدى  قصوى  أمهية  العربية  وللغة  وإريرتيا،  والسنغال  ومايل  وتشاد  وتركيا  كاألهواز 
املسلمني، فهي لغة القرآن الكريم، وال تتم الصالة )وعبادات أخرى( يف اإلسالم إال 

بإتقان بعض من كلامت هذه اللغة. 
واللغة العربية هي أيًضا لغة طقسية رئيسية لدى عدد من الكنائس املسيحية يف العامل 
العريب، كام كتبت هبا الكثري من أهم األعامل الدينية والفكرية اليهودية يف العصور الوسطى.

لغة  وأصبحت  العربية،  اللغة  ملكانة  ارتفاًعا  دواًل،  وتأسيسه  اإلسالم  انتشار  أثنّر  وقد 
السياسة والعلم واألدب لقرون طويلة يف األرايض التي حكمها املسلمون، كام أثرت اللغة 
العربية، تأثرًيا مبارًشا أو غري مبارش عىل كثري من اللغات األخرى يف العامل اإلسالمي، كالرتكية 
كالروسية  األوروبية  واللغات  األخرى  اإلفريقية  واللغات  واأللبانية  واألردية  والفارسية 
أو  رسمي  بشكل  تدرس  أهنا  كام  واألملانية.  واإليطالية  واإلسبانية  والفرنسية  واإلنجليزية 
غري رسمي يف الدول اإلسالمية والدول اإلفريقية املحاذية للوطن العريب، فاللغة العربية لغة 
رسمية يف كل دول العامل العريب إضافة إىل كوهنا لغة رسمية يف دول السنغال، ومايل، وتشاد، 

وإريرتيا، وقد اعتمدت العربية إحدى لغات منظمة األمم املتحدة الرسمية الست.

نشأهتا:
هناك العديد من اآلراء والروايات حول أصل العربية لدى قدامى اللغويني العرب 
فيذهب البعض إىل أن يعرب كان أول من أعرب يف لسانه وتكلم هبذا اللسان العريب 
فسميت اللغة باسمه، وورد يف احلديث الرشيف أن نبي اهلل إسامعيل بن إبراهيم أول 

1-  مازن املبارك: نحو وعي لغوي، دمشق 1390هـ/1970م، ص20.
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من ُفتق لسانه بالعربية املبينة، وهو ابن أربع عرشة سنة بينام َنيِس لسان أبيه، أما البعض 
أنه ال وجود لرباهني  آدم يف اجلنة، إال  لغة  العربية كانت  أن  القول  اآلخر فيذهب إىل 

علمية أو أحاديث نبوية ثابتة ترجح أي من تلك االدعاءات.
ولو اعتمدنا املنهج العلمي وعىل ما توصلت إليه علوم اللسانيات واآلثار والتاريخ فإن 
جل ما نعرفه أن اللغة العربية بجميع هلجاهتا انبثقت من جمموعة من اللهجات التي تسمى 
بلهجات شامل اجلزيرة العربية القديمة، أما لغات جنوب اجلزيرة العربية – أجزاء من اليمن 
وأجزاء من عامن - فتختلف عن اللغة العربية الشاملية التي انبثقت منها اللغة العربية، وال 
تشرتك معها إال يف كوهنا من اللغات السامية، وقد كان علامء املسلمني املتقدمني يدركون 
ذلك حتى قال أبو عمرو بن العالء )770م(: »ما لسان محري بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا.«

شاهد قرب امرئ القيس بن عمرو ملك احلرية:
وقد قام علامء اآلثار بتصنيف النقوش العربية الشاملية القديمة املكتشفة حتى اآلن 
والديدانية  والصفائية  اإلحساء(  منطقة  إىل  )نسبة  احلسائية  هي  جمموعات  أربع  إىل 

والثمودية، واألخرية ال عالقة هلا بقبيلة ثمود وإنام هي تسمية اصطالحية. 
وقد كتبت مجيع هذه النقوش باخلط املسند )أي اخلط الذي تكتب به لغات جنوب 
اجلزيرة(، وأبرز مايميز هذه اللهجات عن اللغة العربية استخدامها أداة التعريف »هـ« 
أو »هنـ«، ويعود تاريخ أقدمها إىل عدة قرون قبل امليالد. أما أقدم النقوش باللغة العربية 
بطورها املعروف اآلن فهام نقش عجل بن هفعم الذي عثر عليه يف قرية الفاو )قرب 
السليل( يف اململكة العربية السعودية، وقد كتب باخلط املسند ويعود إىل القرن األول 
أو  القرن األول  إىل  تارخيه  النقب، ويعود  امليالد، ونقش عني عبدات يف صحراء  قبل 
النبطي. ومن أشهر النقوش باللغة العربية نقش  الثاين بعد امليالد، وقد كتب باحلرف 
النامرة الذي اكتشف يف الصحراء السورية، وهو نص مؤرخ بتاريخ 328 م ومكتوب 
عبارة عن رسم لرضيح  احلايل، وهو  العريب  اخلط  من  القريب  النبطي  اخلط  من  بنوع 

ملك احلرية امرئ القيس بن عمرو وصف فيه بأنه »ملك العرب«.
مل يعرف عىل وجه الدقة متى ظهرت كلمة العرب؛ وكذلك مجيع املفردات املشتقة من 
األصل املشتمل عىل أحرف العني والراء والباء، مثل كلامت: عربية وأعراب وغريها، 
وأقدم نص أثري ورد فيه اسم العرب هو اللوح املسامري املنسوب للملك اآلشوري 
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)شلامنرص الثالث( يف القرن التاسع قبل امليالد، ذكر فيه انتصاره عىل حتالف ملوك آرام 
ويذكر  العرب،  بالد  من  جنديبو  من  مجل  ألف  غنم  وأنه  دمشق،  ملك  بزعامة  ضده 
البعض - من علامء اللغات - أن كلمة عرب وجدت يف بعض القصص واألوصاف 
لغة عربية  العربية، ومل يكن هناك  اليونانية والفارسية وكان يقصد هبا أعراب اجلزيرة 
معينة، لكن مجيع اللغات التي تكلمت هبا القبائل واألقوام التي كانت تسكن اجلزيرة 

العربية سميت لغات عربية نسبة إىل اجلزيرة العربية.
مراحلها  يف  وتغرًيا  كبرًيا  تطوًرا  شهدت  التي  السامية  اللغات  من  العربية  واللغة 
الداخلية، وللقرآن فضل عظيم عىل اللغة العربية حيث بسببه أصبحت هذه اللغة الفرع 
معظم  اندثرت  حني  يف  وعامليته؛  توهجه  عىل  حافظ  الذي  السامية  اللغات  من  الوحيد 
اللغات السامية، وما بقي منها غدا لغات حملية ذات نطاق ضيق مثل: العربية، االمهريه 
لغة أهل احلبشة أو ما يعرف اليوم بإثيوبيا، واللغة العربية يتكلم هبا اآلن قرابة 422 مليون 

إنسان كلغة أم، كام يتحدث هبا من املسلمني غري العرب قرابة العدد نفسه كلغة ثانية.

القرآن العظيم ينزل بلغة قريش:
ألفي سنة  أكثر من  السنني، وبعد مرور  العربية احلديثة عرب مئات  اللغة  تطورت 
عىل والدهتا أصبحت -قبيل اإلسالم- تسمى لغة مرض، وكانت تستخدم يف شامل 
كانت  بينام  حملها،  وحلت  القديمة  الشاملية  العربية  اللغة  عىل  قضت  وقد  اجلزيرة، 
تسمى اللغة العربية اجلنوبية القديمة لغة )محري( نسبة إىل أعظم ممالك اليمن حينذاك، 
وما كاد النصف األول لأللفية األوىل للميالد ينقيض حتى كانت هناك لغة لقريش، 
تزال يف  ما  كانت  وإن  لغات  تسمى  لقضاعة، وهذه  ولغة  لربيعة،  ولغة  ولغة هلذيل 
ذلك الطور هلجات فحسب، إذ كان كل قوم منهم يفهمون غريهم بسهولة، كام كانوا 
الفرتة هو  تلك  القرآن يف  نزول  أقل، وكان  أيًضا وإن كان بشكل  لغة محري  يفهمون 
هبا  نزل  التي  اللغة  وهي  حينذاك،  العرب  لغات  إحدى  خلد  الذي  العظيم  احلدث 
العهد  العرب يف  العرب- وهي لغة قريش، فكل أشعار  -والتي كانت أرقى لغات 
اجلاهيل كتبت بلغة قريش وسميت لغة قريش منذ ذلك اللغة العربية الفصحى بقوله 

تعاىل: }َوَكَذلَِك َأنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا{ وقوله }وهذا لسان عريب مبني{.
متيزت اللغة العربية بجملة من اخلصائص أكسبتها مزيًدا من األمهية. ومنها:
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1- ارتباطها بالوحي، إذ هي لغة القرآن الذي أنزل للناس كافة، وهذا الوحي هو 
القضية األساسية للناس كافة، إذ هو دستورهم، ينظم عالقتهم الروحية واالجتامعية 
فحتى  اللغات،  سائر  دون  العربية  هبا  ختتص  اخلاصية  وهذه  والسياسة،  واالقتصادية 
ه للبرشية كلها،  الكتب الساموية السابقة كانت خاصة بأقوامهم، أما القرآن فهو موجىَّ
ثم إن الكتب الساموية السابقة منسوخة بالقرآن فالقرآن مصدق للكتب الساموية التي 

كانت قبله قبل حتريفها وهو مهيمن عليها ناسخ هلا.
اللغات،  سائر  عىل  وهيمنة  هيبة  القرآن  لغة  العربية  اكتسبت  القرآن  هيمنة  ومن 
وهكذا اعتربها علامؤنا أهنا أفضل اللغات وأوسعها، وقد جعل ابن فارس هذا عنواًنا 

يف كتابه )الصاحبي يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها(.
ألفاًظا  وأكثرها  مذهًبا  األلسنة  أوسع  العرب  »لسان  قبله:  الشافعي/  اإلمام  وقال 

وقد علمنا أنه ال حييط به إنسان غري نبي«.
2- أهنا لغة ثابتة وراسخة، وهي ضاربة بجذورها يف أعامق التاريخ ألكثر من مخسة 
اللغات فتختلف عام كانت عليه قبل قرنني أو ثالثة قرون تقريًبا  عرش قرًنا، أما سائر 
حتاًم، فمثاًل لغة )شكسبري( األديب اإلنجليزي - وقد عاش قبل ثالثة قرون تقريبا - 

ختتلف عن اإلنجليزية اليوم، وقد ال يفهمها إال املتخصصون.
القرآن  القرآن، والعربية لغة  3- أهنا حمفوظة بحفظ اهلل فتكفل اهلل سبحانه بحفظ 
حمفوظة بحفظه، والعربية ثابتة وراسخة يف القدم وباقية يف املستقبل إن شاء اهلل، وهي 
اليوم حارضة بني أيدينا لغة أدب وشعر وكتابة وتأليف، ولغة مثقفني ومفكرين وعلامء 

وفقهاء ورؤساء وملوك، ووسائل إعالم ومذيعني.
4- أهنا لغة راقية يف التعبري وتتميز بالفصاحة والبالغة والصور الفنية البديعة وقد 
كان العرب يف العرص اجلاهيل تعجبهم الكلمة اجلميلة ويتلذذون بالصور الفنية البديعة 
وما املعلقات إال شاهد عىل ذلك، وقد وجاء القرآن متحديا هلم من جنس ما متيزوا به 

وهو البيان والفصاحة.
5- والعربية ال تنفك عن اإلسالم؛ إذ هبا يامرس املسلم عباداته وشعائره وأذكاره 

وأوراده.
اهلائل  الرتاث  الثقايف؛ ألن  األمة وخمزوهنا  العربية هي مستودع ذخائر  واللغة   -6
العريب واإلسالمي كله مقيد ومدون بالعربية، وال ختفي قيمة الرتاث عند األمم، فهو 
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حلقة الوصل بني األمة وعلامئها، وهو الذي حيدد شخصيتها، ويرسم مالحمها.
7- تعلم العربية يفتق الذهن وينم الفكر.

تاريخ اللغة العربية يف اهلند:
اهلند واحدة من البقاع املتسعة التي وصلها اإلسالم، سواء عرب الفتوحات األوىل، 
أو العالقات التجارية العديدة، أو رصاعات دول اجلوار، فقد فتحها حممد بن القاسم يف 
والية احلجاج بن يوسف الثقفي عىل العراق عام 92هـ/ 712م، وسيطر عىل قطاع كبري 
من اهلند، وما لبثت احلمالت اإلسالمية أن توالت فدخلت »جوجرات«، و»ملتان«، 
لكن  املنصور،  جعفر  أيب  العبايس  اخلليفة  زمن  يف  اإلسالمي  النفوذ  حتت  و»كشمري« 
هذه الفتوحات توقفت بمجيء اخلليفة املهدي، إذ إن النزاع اشتد بني القبائل العربية 
التي هاجرت إىل هذه البقاع يف القرن األول من اإلسالم، واقترص انتشار اإلسالم عىل 
العالقات التجارية التي نشطت مع اهلند، والتي تعود جذورها إىل مئات السنني السابقة 
عىل الفتح، وربام كان هذا التغلغل املعريف باإلسالم وأهله أهم العوامل التي ساعدت 
فيام بعد حممود الغزنوي عىل هزيمة شتى اإلمارات اهلندوسية، وفرض سيطرته عىل شبه 

القارة اهلندية بعد سبع عرشة غزوة متت يف عهده.
واستقرت  التاريخ،  ذلك  ومنذ  اإلسالمية  العلوم  يشاركون يف  اهلند  فهب مسلمو 
اللغة،  اهلندية، وراح املسلمون بعد تعلم  الثقافة اإلسالمية بشكل رسمي يف األرجاء 
اللغة  أن  شك  ثمة  وليس  اإلسالمية،  بالعلوم  عرف  فيام  يشاركون  واحلديث  والفقه، 
العربية موضع احرتام وتقدير لدى مسلمي اهلند، كام أهنم تأثروا تأثًرا بالًغا بأنامط احلياة 
العربية، فهم يشكلون وحدة حضارية هلا شخصية مستقلة تستمد مكوناهتا من الرتاث 
جماالت  مجيع  يف  ملموس  نشاط  وهلم  العتيقة،  اهلندية  احلضارة  ومن  األصيل  العريب 

احلياة اهلندية، كام هلم إسهامات مجة يف إثراء الرتاث العريب اإلسالمي. 
للسند،  اإلسالمي  للفتح  األوىل  األيام  منذ  اهلند  يف  العربية  اللغة  استخدام  وبدأ 
وذلك يف عام 89هـ/708م، وكان أول نقش عثر عليه يف اهلند هو نقش املسجد اجلامع 
يف بنبهور بالسند واملؤرخ سنة 107هـ/727م، وهو أقدم النامذج التي استخدم فيها 

اخلط العريب للكتابة عىل األحجار يف العصور اإلسالمية. 
دور املدارس الدينية يف حفظ اللغة العربية:
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هناك املئات من املعاهد واملدارس لتعليم اللغة العربية وتعد اهلند اليوم من املراكز 
الرئيسة للثقافة اإلسالمية يف العامل، إذ تضم مئات املعاهد واملدارس، التي تقوم بتعليم 
احلكومية  اجلامعات  جانب  إىل  هذا  وتراثها،  اإلسالمية  والعلوم  وآداهبا  العربية  اللغة 
واملؤسسات الرسمية العديدة التي تعنى بالبحوث اإلسالمية يف شتى جوانبها. يرجع 
تاريخ اللغة العربية إىل أكثر من مخسة عرش قرًنا، إذ بدأت خطواهتا إىل العاملية منذ كانت 
رابضة يف شبه اجلزيرة العربية يف العرص اجلاهيل إىل أن ظهر اإلسالم، فانطلق هبا الدعاة 
والفاحتون إىل شتى بالد العامل، وظلت منذ ذلك الوقت اللغة األوىل بني لغات املسلمني، 
فهي ليست لغة رسمية وأدبية للعرب فحسب، وإنام هي لغة دينية وثقافية للمسلمني 
يف مشارق األرض ومغارهبا. وأما رغبة املسلمني من غري العرب يف تعلم العربية، فإنام 
كان باعثها قراءة القرآن الكريم قراءة جيدة، وفهم معانيه بصورة صائبة، حيث إهنا قد 
نرشت يف كل مكاٍن رحلت إليه أنوار اإلسالم وأشعة القرآن الكريم، الذي هو بدوره 

حافظ اللغة العربية ولواله لتوارت لغة العرب نفسها يف قبور األجداد. 

دور احلديث الرشيف يف حفظ اللغة العربية:
أقوال  دونت  حيث  العربية،  اللغة  نرش  يف  كبري  دور  أيضًا  الرشيف  للحديث  وكان 
، وهو أفصح الفصحاء، وهي اللغة التي محلت العلوم والفنون كلها،  وأفعال الرسول 
والعلوم،  املعارف  معظم  وفيها  اإلسالمي،  الرتاث  كتب  جل  وفيها  والتطبيقية  الدينية 
وبالعربية قيل أعذب الشعر وأمجله، وهبا كتبت أبلغ الرسائل وأرق املكاتبات وفيها سجل 
أدب رفيع املستوى، وكانت لغة احلضارة العاملية لقرون عديدة، فهي خازنة ثقافة العرب 
اليونان. ونظًرا هلذه األمهية اعتنى املسلمون يف  وحكمة اهلند وحضارة الفرس وفلسفة 
مجيع أقطار العامل باللغة العربية عناية فائقة، وبذلوا جهوًدا مضنية يف تعلمها وتدريسها، 
وهكذا بدأت اللغة العربية تكتسب صبغة عاملية منذ القرون األوىل. لغة القرآن واحلديث.

انتشار اإلسالم يف شبه القارة اهلندية إىل دعاة العرب الذين تشبعوا  ويرجع فضل 
عقب  ربوعها  يف  اإلسالمية  الدعوة  لنرش  الطريق  فأناروا  السمحة،  اإلسالم  بروح 
ظهورها يف اجلزيرة العربية مبارشة، وبذلوا اجلهود يف سبيل نرش دين اهلل احلنيف بطريق 
عليها  وهبت  اإلسالم،  بنور  اهلند  أرشقت  كذا  احلسنة،  والقدوة  واإلرشاد  املوعظة 
نفحاته منذ فتحها القائد الشاب حممد بن القاسم عندما وجهه عمه احلجاج بن يوسف 
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الثقفي إىل غزوها سنة )92هـ/712م(، وقد نجحت هذه الغزوة أيام نجاح، حيث آل 
جزء كبري من اهلند إىل احلكومة اإلسالمية، وملا كانت اللغة العربية لغة القرآن ولسان 
الدعوة اإلسالمية، وكذلك لسان املنترص يف ذلك الزمان، كان من الطبيعي أن تنترش مع 

انتشار اإلسالم يف املناطق املفتوحة. 

دور العلامء يف نرش اللغة العربية:
وكام انترش اإلسالم انترشت اللغة العربية عىل نطاق واسع بني سكان هذه البالد، 
حيث تروي كتب التاريخ أن اهلنود الذين أسلموا يف أقاليم السند كانوا يتحدثون إىل 
بمثابة  السند كان  العريب يف  بلغتهم وكانوا يرتدون زهيم، وال شك أن العرص  العرب 
اإلسالمية  احلضارة  دائرة  باتساع  اهلند  يف  اللغة  بانتشار  يؤذن  الذي  األول  الفجر 
وتطورها وتضاعف الرغبة يف طلب العلم، فتسابق طلبة العلم من املسلمني إىل تعلم 
العربية، وبدأت تنترش هذه اللغة يف أوساط املسلمني لغة دينية وثقافية، ثم اتسع نطاقها 

بمرور الزمن إىل أن بدأت احلركة العلمية عىل أسس متينة. 
بيد أنه قد منع اللغة العربية من أن تكون لغة احلكومة والبالط احلكومي يف اهلند، 
التفاهم، أن امللوك الذين حكموا اهلند مل هيتموا بنرش  ومن أن تكون لغة التخاطب أو 
والبذخ  الرتف  يف  األموال  وإنفاق  امللك  توطيد  مههم  جل  كان  وإنام  ولغته،  اإلسالم 
ومتعة احلياة الدنيا، أما الذي نراه اليوم من اسم اإلسالم يف اهلند، فإنام يرجع فضله إىل 
العلامء واملشايخ الذين هجروا أوطاهنم يف البالد اإلسالمية ودخلوا اهلند دعاة مرشدين، 
البالد  سكان  فتأثر  وآدابه،  اإلسالم  مبادئ  وعلموهم  وعارشوهم  أهلها  وخالطوا 
بأخالقهم وسجاياهم العالية واختاروا اإلسالم دينًا هلم عن طيب نفس وانرشاح صدر.

فلذا كثرت يف اهلند قدياًم وحديًثا املؤلفات واملصنفات يف التاريخ والفقه والتفسري 
والعلوم الدينية وتوافرت هذه اإلنتاجات ألجل دوراهنا يف دوائر العلامء وطالب العربية 
الكتب  لرتمجة  حاجة  جيدوا  ومل  الناس  عامة  أو  بالشعب  عالقة  أي  هلا  وليس  والدين 
العربية إىل لغاهتم املحلية فقلنّت ترمجة األدب العريب يف اهلند ولكن توافر التصنيف يف 
العربية يف جنوب اهلند وشامهلا قدياًم وحديًثا، كام تطور إصدار املجالت الفصلية من 

الصحف العربية يف اهلند يف العرص الراهن، ونذكر دور العلامء يف بعض العلوم منها: 
أوالً: املؤلفات يف التفسري:
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إن خماطبة ظاهرة اللغة العربية يف اهلند عرب العصور أفقًيا وعمودًيا ترس يف روع الباحث 
العربية  اللغة  لرصيد  والراهن  التارخيي  الكشف  خالل  من  االعتزاز  أحاسيس  أسمى 
العربية لغة احلكومة وال لغة اجلامهري )إال فرتة  بتفاقمه الكمي اهلائل يف بلد مل تكن فيه 
قصرية ويف منطقة صغرية جًدا( إذ ال يصادف الباحث موضوًعا من موضوعات العلوم 
والفنون العربية واإلسالمية إال وفيه كمية ال يستهان هبا من مسامهة اهلنود، وال يتقلص 
حجم قيمتها العلمية واألدبية أمام روائع الرتاث اإلسالمي التي أنتجتها مراكز العروبة 
ومدن العامل العريب، ومما يسهل له تقدير حجم نفوذ اللغة العربية يف الكيان اهلندي املسلم 

أن اهلنود ألفوا عددًا من تفاسري القرآن الكريم باللغة العربية عرب العصور، من أمهها: 
1- »تفسري تبصري الرمحن وتيسري املنان« املعروف بـ »التفسري املحمدي«، لصاحبه عالء 

الدين عيل بن إبراهيم املهائمي الكوكني الشافعي )776-835 ه/ 1374-1431م(.
الغجرايت )982  بن نصري  ميانجي  أمحد  بن  للشيخ حممد  املحمدي«  »التفسري   -2

ه/1547م(. 
3- »التفسري املظهري« للقاي ثناء اهلل البانيبتي )1225 ه/1810م(.

4- »شؤون املنزالت« للشيخ عيل املتقي الربهانبوري )975ه/1568م(، وترمجة 
الكتاب للشيخ حمب اهلل اإلله آبادي )1058ه/1548م(. 

الدهلوي  اهلل  ويل  للشاه  التفسري«،  علم  يف  حفظه  من  البد  بام  اخلبري  »فتح   -5
)1114-1176 ه/ 1702-1762م(. 

الناجوري  مبارك  بن  فييض  الفيض  أليب  مهملة(،  )بصنعة  اإلهلام«  »سواطع   -6
األكرب آبادي )954-1004 ه(، وجب شغب أو فيض غيض )بصنعة منقوطة( للشيخ 

عبد األحد بن إمام عيل اإلله آبادي. 
7- »فتح البيان يف مقاصد القرآن«، لألمري صديق حسن خان القنوجي )1357-1248 

ه/ 1832-1889م (، و»كتاب نيل املرام يف تفسري آيات األحكام« لألمري املذكور.

ثانًيا: مصنفات احلديث:
اللغة  يف  ترمجة  وهلا  إال  مطبوعة  جمموعة  نجد  فال  الرشيفة  النبوية  األحاديث  أما 
 26 البخاري«  ولـ«صحيح  األردية،  إىل  بكاملها  مرتمجة  الستة  فالصحاح  األردية، 
الزمان  ووحيد  1313ه(،  )الهور  احلسن  أبو  عملها  التي  الرتمجات  وأشهرها  ترمجة، 
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مسلم«  ولـ«صحيح  )1323ه(،  الدهلوي  حريت  ومرزا  )1323ه(،  احليدرآبادي 
سبعة ترمجات، أشهرها من عمل وحيد الزمان احليدرآبادي )1305ه( وأبو داؤد راز 
و»سنن  النسائي«  و»سنن  داؤد«  أيب  و»سنن  الرتمذي«  »جامع  من  ولكل  )1385ه(، 
ابن ماجة« ترمجات أردوية عديدة عملها أفاضل هنديون من أمثال فضل أمحد دالوري 
)1309ه( وعبد األول )1950م( ووحيد الزمان احليدرآبادي )1305ه( وعبد الدائم 
اجلاليل )1355ه(، كام ترمجت جمموعات أخرى من األحاديث النبوية الرشيفة من أمثال 
»مشكاة املصابيح«، و»مشارق األنوار«، و»رشح معاين اآلثار«، و»بلوغ املرام من أدلة 
األحكام«، و»سنن الدارمي«، و»منتقى اآلثار«، و»مسند« اإلمام أيب حنيفة، و»رياض 
الصاحلني« للنووي، و»الشفاء« للقايض عياض، و»األدب املفرد«، و»منبهات« ابن حجر 

العسقالين، و»موطأ« اإلمام مالك، و»مسند« اإلمام أمحد، وغريها من املجموعات.
العربية،  باللغة  أنجزوها  والتي  الرشيف  النبوي  احلديث  اهلند يف  أما مؤلفات علامء 

فمن أمهها: 
1- »ملعات التنقيح عىل مشكاة املصابيح«، للشيخ عبد احلق بن سيف الدين الدهلوي 

)958-1052ه/1551-1642م(.
2- »احلاشية عىل صحيح البخاري«، أليب احلسن السندي )1183ه/ 1727م(. 

3- و»املسوى« و»رشح تراجم أبواب البخاري« للشاه ويل اهلل الدهلوي.
4- »املحىل« للشيخ سالم اهلل )1129ه/1716م(. 

5- »مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار املصطفوية« لإلمام حسن بن احلسن 
الصغاين الالهوري )577-650 ه/ 1174-1262م(. 

6- »كنز العامل من سنن األقوال واألفعال« للشيخ عيل املتقي الربهانبوري. 
7- »جممع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار« للعالمة حممد بن طاهر 

الفتني )914-986ه(. 
8- »التعليق املمجد عىل موطأ اإلمام حممد« للشيخ عبداحلي الفرنكي حميل )1304ه( وكتب 
أخرى ألفها الشيخ املذكور من أمثال »اآلثار املرفوعة يف األحاديث املوضوعة« و»ظفر األماين 

يف رشح خمترص اجلرجاين« و»الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل« و»حاشية حصن حصني«. 
9- »عون الباري يف حل أدلة البخاري«، للشيخ حسنني بن املبارك الزبيدي.

ثالثا: يف الفقه:
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ويف جمال الفقه اشتهر عدد من مسلمي اهلند بتأليفاهتم العربية، منهم: 
يف  اجليد  »عقد  االختالف«،  سبب  بيان  يف  »اإلنصاف  الدهويل  اهلل  ويل  الشاه   -1

أحكام االجتهاد والتقليد«. 
2- والشيخ حمب اهلل بن عبدالشكور احلنفي البهاري )1119ه/1707م( بكتابه 

»مسلم الثبوت«.
)773-1371ه(  اهلندي  إسحاق  بن  عمر  الدين  رساج  حفص  أبو  والشيخ   -3

بكتابه »رشح املغنى«. 
كام  املرغيناين،  للشيخ  اهلداية  عىل  بحاشيته  حميل  الفرنكي  احلي  عبد  والشيخ   -4

اشتهرت اهلند أيام املغول بالفتاوى اهلندية العاملكريية )يف ستة جملدات ضخام(.

رابعا: مؤلفات يف السرية النبوية:
كثرت مؤلفات مسلمي اهلند العربية يف التاريخ والسري، من أمهها: 

املعربي  الدين  زين  بن  عبدالعزيز  بن  الدين  زين  املجاهدين«للشيخ  »حتفة   -1
)991ه/1583م(. 

2- »ظفر الواله بمظفر واله« للشيخ عبد اهلل بن عمر النهروايل املعروف بحاجي دبري 
)946-1540ه/1020-1611م (. 

3- »السرية املحمدية« للقايض كرامت عيل بن فاضل حممد حيات عيل. 
4- »سبحة املرجان يف آثار هندوستان«للعالمة غالم عيل آزاد البلجرامي)1116-1200ه(
املعصوم  بن  أمحد  بن  عيل  للشيخ  مرص«  بكل  الشعراء  حماسن  يف  العرص  »سالفة   -5

)1052-1117ه(. 
6- »نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر« للعالمة عبد احلي احلسني اللكنوي.

خامسا:علامء النحو والرصف:
كام اشتهر يف علمي النحو والرصف واللغة مولفني من مسلمي اهلند، منهم: 

)849ه/1445م(  آبادي  الدولت  الدين  شمس  بن  الدين  شهاب  القايض   -1
بكتابه »إرشاد النحو«. 

تاج  لكتاب  والصلة  والذيل  التكملة  »كتاب  الالهوري  الصغاين  والشيخ حسن   -2
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اللغة وصحاح اجلوهري« يف ستة أجزاء مطبوعة، وكتاب »جممع البحرين يف اللغة«، يف 
اثني عرش جزءًا، و»كتاب العباب الزاخر واللباب الفاخر«، يف عرشين جملًدا )أربعة منها 

مطبوعة(.   
3- والعالمة جمد الدين الفريوزآبادي »القاموس«. 

-11451 4
1205ه/ 1732-1791م( بتأليفه الشهري »تاج العروس يف رشح القاموس«. 

أربع  الفنون« يف  بكتابه »كشاف اصطالحات  التهانوي )1158ه(  5- حممد عيل 
جملدات ضخام، مطبوعة. 

حياته  قىض  الذي  )763-828ه(  الدماميني  بكر  أيب  بن  حممد  الشيخ   -6
األخرية يف كجرات والدكن واشتهر لكتابيه »تعليق الفرائد« و»املنهل الصايف برشح 

الوايف«. 
7- الفيلسوف اهلندي الشهري الشيخ حممد بن حممد اجلونبوري )973-1062ه( 

بكتابه »الفرائد«. 
1816-1887م(  ه/   1304-1232( السهارنبوري  احلسن  فيض  الشيخ   -8

بكتابه »رياض الفيض« وهو رشحه للمعلقات السبع.

سادسا: الشعراء وعلامء األدب:
أما الشعر باللغة العربية فليس عدد من تصدى له من مسلمي اهلند بقليل يف أغراض 
شتى، من املديح إىل الرثاء والغزل ووصف الطبيعة وغريها من األغراض الكالسيكية، 
لقد اشتهر يف العرص األموي شعراء من أصل هندي، منهم املخرضم أبو عطاء السندي 
)180ه( واشتهر يف العصور التالية عدد ال بأس به من مسلمي اهلند الذين قرظوا باللغة 

العربية، منهم:
1- إبراهيم بن صالح اهلندي )1099ه( وله ديوان شعر يف جملد ضخم.

2-  احلكيم حممد مؤمن بن حممد )1118ه(. 
3- الشيخ غالم نقشبند اللكنوي )1226 ه(. 

4- الشيخ حممد باقر بن مرتىض املدرايس )1220ه(. 
5- والشاه رفيع الدين الدهلوي )1233ه(. 
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6- والشيخ عبد العزيز الدهلوي )1239ه(. 
7- والشيخ أوحد الدين البلجرامي )1262ه(.

8- وسيد عيل بن أمحد املعروف بابن معصوم )1227ه(. 
9- وحسان اهلند السيد غالم عيل آزاد البلجرامي )1200ه/1786م( الذي اشتهر 

لديوانه يف سبعة أجزاء املعروف بـ »السبع السيارة«. 
10- والشاه ويل اهلل الدهلوي )1176ه/1763م(. 

11- وفضل حق اخلري آبادي )1278ه(، واملفتي سعد اهلل املراد آبادي )1294ه(. 
12- واملري عباس التسرتي اللكنوي )1306ه(. 
13- والقايض طال حممد البيشاوري )1310ه(. 

14- والشيخ عبد القادر الكوكني )1320ه(. 
15- والشيخ وحيد الدين العايل احليدر آبادي )1322ه(. 

16- والشيخ ذو الفقار عيل الديوبندي )1322ه(. 
17- والشيخ نذير أمحد الدهلوي )1330ه(. 

18- والشيخ عبد املنعم اجلتاجامي )1333ه(. 
19- والشيخ محيد الدين الفراهي )1349ه(. 

وغريهم، وملعظمهم دواوين شعرية بني املطبوع واملخطوط.

دور املدارس واهليئات:
أما اهليئات واملؤسسات واملدارس احلكومية وغريها والتي هلا مسامهتها القيمة يف 
فقد  العربية،  اللغة  الفضل يف صيانة  كثرية وهي صاحبة  فهي  اهلند،  العربية يف  خدمة 
البالغ يف  الدينية، وعرفت لدورها  املدارس  أنشئت يف طول اهلند وعرضها مئات من 
نرش العلوم والثقافة اإلسالمية والعربية يف خمتلف أدوار التاريخ، فال جتد مدينة أو قرية 
منها رجال  الدينية ويتخرج  العلوم  فيها  أو مدارس تدرس  اهلند إال وفيها مدرسة  يف 
أفعمت قلوهبم بحب العروبة وثقافتها، وال يدخرون وسًعا يف خدمة العلوم اإلسالمية 

تأليًفا وترمجة وتصحيًحا، ومن أهم املدارس الدينية يف اهلند: 
1- دار العلوم بديوبند )أنشئت عام1866م(. 

2- مظاهر العلوم بسهارنبور. 
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3- دار العلوم التابعة لندوة العلامء بلكناو )أنشئت عام1889م(. 
4- اجلامعة السلفية ببنارس )أنشئت عام1963م (. 

5- جامعة دار السالم بعمر آباد )أنشئت عام 1924م(.
ولكل منها أبناء وهم جزء هام من مسرية التأليف والرتمجة يف اهلند، وهناك مئات 

من املدارس اإلسالمية األخرى التي هلا خدماهتا يف هذا املجال.

دور اجلامعات: 
أقسام  منها  عدد  يف  وتوجد  حكومية،  جامعة  مائتي  من  بأكثر  حالًيا  اهلند  تزخر 
والتي  العربية  فيها  تدرس  التي  اجلامعات  أهم  ومن  واإلسالمية،  العربية  للدراسات 

اشتهرت إلسهامها يف التأليف وحتقيق املؤلفات العربية ونرشها ويف جمال الرتمجة:
1- جامعة عليكره اإلسالمية.

2- جامعة دهلي. 
3- اجلامعة امللية اإلسالمية بدهلي. 
4- جامعة جواهر الل هنرو بدهلي. 

5- جامعة لكناؤ. 
6- اجلامعة اهلندوكية ببنارس. 

7- جامعة بتنه. 
8- جامعة كلكتة. 

9- اجلامعة العثامنية سيفل بحيدر آباد. 
10- جامعة مومباي. 

11- جامعة كاليكوت. 
12- جامعة كشمري، وغريها.

دور مراكز الرتمجة:
أما املؤسسات واملجامع احلكومية املعنية بالرتمجة فأشهرها: 

التأليف  جلنة  وتكونت  آباد،  بحيدر  1917م  عام  أنشئت  التي  الرتمجة  دار   -1
الفنون، علم اإلحصاء، الطب، واهلندسة،  الطبيعية،  العلوم  والرتمجة من مخس جلان: 
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منها حتى عام 1949م  التي ظهرت ستة أجزاء  العلمية  املصطلحات  وجملس لوضع 
يف العلوم والتدريس والرياضيات والفلك والطب والرتقيم الريايض والعلمي، وهذه 
الدار نرشت 356 كتاًبا إىل هناية عام 1946 م، بينام كانت 58 كتاًبا قيد الطبع و86 كتابًا 

قيد الرتمجة والتأليف، فيها عدد كبري من الكتب العربية.
أنشأها اإلنجليز عام 1800م خدمات جليلة يف  التي  2- كان لكلية فورت وليم 

جمال الرتمجة من خمتلف اللغات بام فيها العربية.
العربية يف  املؤلفات  التي أسهمت يف نرش  العلمية غري احلكومية  املجامع  ومن أهم 
اهلند: جممع البحوث العلمية بدار العلوم ندوة العلامء، واملجمع العلمي اهلندي بجامعة 
عيل كره اإلسالمية، وجممع الفقه اإلسالمي بنيودهلي، ومؤسسة الدراسات املوضوعية 

بنيو دهلي، وغريها من املجاميع.

دور الصحافة:
وتوسيع  العربية  اللغة  صيانة  يف  دور  كبري  اهلند  يف  العربية  الصحافة  لظهور  كان 
دائرة نفوذها وتعزيز التواصل واالحتكاك بني اهلند والبالد العربية، فبداية من جريدة 
»النفع العظيم ألهل هذا اإلقليم« التي تعترب أول جريدة عربية أنشئت يف اهلند يف أكتوبر 
1871م من مدينة الهور، أنشأها الشيخ شمس الدين، شهدت أوساط اهلند العلمية 
والثقافية منطقة نشاط وفاعلية جديدة توصل املنتوج العلمي واألديب برسعة فائقة إىل 

القراء، وتتابع ظهور صحف عربية يف اهلند ومنها:
1- صحيفة »البيان« )لكناؤ عام 1902م (. 

2- صحيفة »اجلامعة« )كلكته عام 1923م (. 
3- صحيفة »الضياء« )لكناؤ عام 1932م (. 

4- صحيفة »ثقافة اهلند« )دهلي عام1950م (. 
5- صحيفة »البعث اإلسالمي« )لكناؤ عام 1955م (. 

6- صحيفة »الرائد« )لكناؤ عام 1959م (. 
7- صحيفة »دعوة احلق« )ديوبند عام 1965م (. 

8- صحيفة »صوت األمة« )بنارس عام1969م(. 
9- »جملة املجمع العلمي اهلندي«)قسم اللغة العربية جامعة عليكره اإلسالمية، 1976م(. 
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وغريها من املجالت، وهلا دور ملموس يف خماطبة قضايا اللغة العربية ونرش العلوم 
الدينية يف اهلند.

اخلامتة:
يف هناية هذا البحث املتواضع، واجلهد اليسري أمحد اهلل تعاىل - وأشكره، محًدا وشكًرا 
العون،  من  به  أمدين  ما  عىل  وتعاىل  سبحانه  هو  إال  عددمها  حييص  ال  متالزمني،  دائمني، 
هذه  كتابة  من  وإحسانه،  وكرمه  بفضله  انتهائي  عىل  املتكرر  والثناء  احلمد  فله  والتيسري، 
الرسالة وبحث مسائلها، وجزئياهتا، وأسأله سبحانه وتعاىل - الذي حفظنا فيام مىض أن 
حيفظنا فيام بقي، وأن جيعل خري أعاملنا آخرها، وخري أيامنا يوم نلقاه، وأن جيعل آخر كالمنا 

من الدنيا: ال اله إال اهلل إنه قريب جميب. 

التوصيات:
1- دعم األبحاث اخلاصة بتطوير طرق تدريس اللغة العربية.
2- تشجيع استعامل اللغة العربية يف أوساط طالب املدارس.

3- إنشاء مراكز للبحث العلمي باللغة العربية وتنسيق جهود التعريب والرتمجة.
العريب  العامل  جامعات  بني  والثقافية  العلمية  العالقات  بتعميق  االهتامم   -4
العربية يف خمتلف  اللغوية واألدبية  الدراسات  الباحثني يف جماالت  واإلسالمي، وبني 

اجلامعات اهلندية بام يرفع مستوى البحث العلمي.
5- رضورة تطوير الدراسات اللغوية واألدبية، والعناية هبا من قبل الباحثني.

6- حث أقسام اللغة العربية وآداهبا باجلامعات اهلندية اإلسالمية عىل احلصول عىل 
االعتامد األكاديمي من هيئات دولية.

التقنيات  إمكانات  من  القصوى  االستفادة  عىل  والباحثني  الدارسني  تشجيع   -7
احلديثة يف جماالت اللغة العربية وآداهبا بام يؤدي إىل تطوير األبحاث.

املصادر واملراجع:
1- القرآن الكريم. 

اإلصدار  واملسانيد(  والسنن  )الصحاح  الرشيف،  النبوي  احلديث  موسوعة   -2
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الثاين، إنتاج موقع روح اإلسالم.
املكتبة  النجار،  عيل  حممد  حتقيق  اخلصائص،ج1،  جني،  بن  عثامن  الفتح  أبو   -3

العلمية. 
اللبناين،  الكتاب  دار  األول، ط 2)  املجلد  املقدمة،  ابن خلدون،  الرمحن  عبد   -4

بريوت، 1979م( 
5- أمحد حسن الزيات، تاريخ األدب العريب، ط 24، )دار املعرفة، بريوت(.

6- حسني مؤنس، تاريخ قريش، ط 1 )العرص احلديث للنرش والتوزيع، 2002م(.
7- حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية، املكتبة الشاملة نسخة الكرتونية.

8- مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج1، ط 5، )دار الكتاب العريب، 
بريوت، 1999م(.

9- عبد اللطيف الصويف، مصادر اللغة يف املكتبة العربية، )دار اهلدى، اجلزائر(.
الكتاب  دار   (،5 ط  ج1،  العرب،  آداب  تاريخ  الرافعي،  صادق  مصطفى   -10

العريب، بريوت، 1999م(. 
نوفل،  مؤسسة  ط1،)  احلديث،  اللغوي  البحث  اجتاهات  قاسم،  رياض   -11

بريوت، 1982م(.
12- د. جواد عيل املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم.

13- التأثري املتبادل بني الفارسية والعربية. ُوِصل هلذا املسار يف 2007-5-3.
14- التعريب بني التفكري والتعبري. كامل برش الدين، أمني عام جممع اللغة العربية، 

جملة جممع اللغة العربية، ج 87، نوفمرب 1995م القاهرة. 
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اللغة العربية وتطورها يف الهند
الباحث/ ظفري الدين القاسمي)1(

اهلند وعالقتها باللغة العربية:
اهلند واحدة من البقاع املتسعة التي وصلها اإلسالم، سواء عرب الفتوحات األوىل، 
أو العالقات التجارية العديدة، أو رصاعات دول اجلوار، فقد فتحها حممد بن القاسم)2( 
ـ   712 م،  يف والية احلجاج بن يوسف الثقفي )41-95هـ()3( عىل العراق عام 92 ه
فدخلت  توالت  أن  اإلسالمية  احلمالت  لبثت  وما  اهلند،  من  كبري  قطاع  وسيطرعىل 
غجرات، وملتان، وكشمري حتت النفوذ اإلسالمي يف زمن اخلليفة العبايس أيب جعفر 

املنصور)4(.

1- باحث الدكتوراه، قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة دهلي.
حممد  جده  كان  فقد  معروفة،  أرسة  بمدينة الطائف يف  72هـ  سنة  الثقفي  القاسم  بن  ولد حممد   -2
العراق  ا عىل  الثقفي واليًا عامًّ الثقفني. ويف سنة 75هـ صار احلجاج بن يوسف  بن احلكم من كبار 
ه  والواليات الرشقية التابعة للدولة األموية يف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان. فعنيىَّ احلجاج عمىَّ
القاسم واليًّا عىل مدينة البرصة، فانتقل الطفل حممد بن القاسم إىل البرصة، حيث حيكمها والده، ثم بنى 
احلجاج مدينة واسط التي صارت معسكًرا جلنده الذين يعتمد عليهم يف احلروب، وامتألت بسكاهنا 
اجلدد وقوم احلجاج، ويف هذه املدينة وغريها من العراق نشأ وترعرع حممد بن القاسم وتدرب عىل 

اجلندية، حتى أصبح من القادة املعروفني وهو مل يتجاوز بعد 17 عاًما من العمر.
3- ولد أبو حممد احلجاج بن يوسف بن أيب عقيل بن احلكم الثقفي يف منازل ثقيف بمدينة الطائف، 
بن  بن عروة  مهام  بنت  الفارعة  وأمه  باحلجاج.  أبدله  ثم  كليب  اسمه  وكان  اجلامعة 41هـ.  يف عام 
يف  عمل  ثم  القرآن واحلديث والفصاحة،  وتعلم  يف الطائف،  نشأ  الشهيد.  الثقفي الصحايب  مسعود 
مطلع شبابه معلم صبيان مع أبيه، يعلم الفتية القرآن واحلديث، ويفقههم يف الدين، لكنه مل يكن راضيًا 

بعمله هذا، عىل الرغم من تأثريه الكبري عليه، فقد اشتهر بتعظيمه للقرآن.
اهلل  عبد  بن  عيل  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  الكامل  املنصور )712-775()اسمه  اهلل  عبد  جعفر  أبو   -4
بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم( ثاين خلفاء بني العباس وأقواهم. وهو أسن من السفاح بست 
سنني ولكن أخاه  اإلمام إبراهيم بن حممد بن عيل حينام قبض عليه جنود مروان بن حممد سلم اإلمامة 
العباسية.  الدولة  لعاصمة  مدينة بغداد التي حتولت  واملنصور هو مشيد  املنصور.  العباس دون  أليب 

وتوىل اخلالفة بعد وفاة أخيه السفاح من عام  754م حتى وفاته يف عام 775م
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لكن هذه الفتوحات توقفت بتويل اخلليفة املهدي)1(، إذ اشتد النزاع بني القبائل العربية 
انتشار اإلسالم عىل  القرن األول من اإلسالم، واقترص  البقاع يف  التي هاجرت إىل هذه 
العالقات التجارية التي نشطت مع اهلند، والتي تعود جذورها إىل مئات السنني السابقة 
عىل الفتح، وربام كان هذا التغلغل املعريف باإلسالم وأهله أهم العوامل التي ساعدت فيام 
بعد حممود الغزنوي )998-1030م()2( عىل هزيمة شتى اإلمارات اهلندوسية، وفرض 
التاريخ  اهلندية بعد سبع عرشة غزوة متت يف عهده. ومنذ ذلك  القارة  سيطرته عىل شبه 
استقرت الثقافة اإلسالمية بشكل رسمي يف األرجاء اهلندية، وراح اهلنود بعد تعلم اللغة، 
والفقه، واحلديث يشاركون فيام عرف بالعلوم اإلسالمية، ومن ثم عكف الباحث والكاتب 
خورشيد أرشف إقبال الندوي عىل إجراء مسح شامل لتاريخ الثقافة اإلسالمية يف اهلند، 
التفسري، واحلديث،  علوم  والثقافية يف  العلمية  بإنجازاهتم  وإبراز جمهودات من شاركوا 
والفقه، والسري، والرتاجم، والنحو، والرصف، والعروض، واملعاجم، والشعر، وغريها. 
وذلك يف كتابه »اللغة العربية يف اهلند عرب العصور« الذي نرشته أخريا اهليئة املرصية العامة 
للكتاب، وليس ثمة شك أن اللغة العربية موضع احرتام وتقدير لدى مسلمي اهلند، كام 
شخصية  هلا  حضارية  وحدة  يشكلون  فهم  العربية،  احلياة  بأنامط  بالًغا  تأثًرا  تأثروا  أهنم 
العتيقة، وهلم  اهلندية  العريب األصيل ومن احلضارة  الرتاث  تستمد مكوناهتا من  مستقلة 

1- أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل املنصور بن حممد بن عيل املهدي باهلل. هو ثالث خلفاء الدولة العباسية  
بنت  موسى  أم  هي  أمه  بامسبذان  كور األهواز عام 127 هـ\745 م وتويف  ولد بإيذج من  بالعراق. 
قد  أبوه  املنصور عام 158 هـ\775 م. وكان  أبيه أيب جعفر  وفاة  بعد  احلمريية. ويل اخلالفة  منصور 

أمره عىل طربستان وماواالها.
2- حممود بن سبكتكني )971 - 1030( من امللوك الغزنويني وقد ارتفعت الدولة الغزنوية إيل األوج 
بينهابطل  األلقاب من  بالعديد من  قيادته. عرف حممود  بفضل مهة حممود وحسن  الزمن  قليل من  يف 
يغلب  أن  حممود  استطاع  الدولة.  يمني  املؤمنني و  أمري  يمني  األصنام و  اهلند وحمطم  اإلسالم وفاتح 
السامانيني عىل أمرهم وأن يغزو اهلند وهيزم اهلنود يف اثنتي عرشة معركة يف أربع وعرشين سنة وأن يزيد 
حدود مملكته التي ورثها حتى امتدت من بخارى و سمرقند إىل كوجرات و قنوج و شملت أفغانستان و 
ما وراء النهر و سجستان و خراسان و طربستان و كشمري و جزءًا كبريًا من الواليات الواقعة يف الشامل 
انتقل  الوفاة وبعد ذلك بسبع سنني  إذا كانت سنة 1030 م )421 هـ( أدركته  الغريب من اهلند. حتى 
ملكه العريض فعليًا إيل أيدي السالجقة. إال أن دولته التي أسسها مل يقض عليها القضاء النهائي إال يف 

سنة 582هـ عندما استوىل الغوريون عىل آخر ممتلكاهتا يف اهلند وأوقعوا هبا الواقعة القاصمة.
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الرتاث  إثراء  اهلندية، كام أن هلم إسهامات مجة يف  نشاط ملموس يف مجيع جماالت احلياة 
العريب اإلسالمي. وبدأ استخدام اللغة العربية يف اهلند منذ األيام األوىل للفتح اإلسالمي 
للسند وذلك يف عام 89هـ/708م، وكان أول نقش عثر عليه يف اهلند هو نقش املسجد 
اجلامع يف بنبهور بالسند واملؤرخ سنة 107هـ/727م، وهو أقدم النامذج التي استخدم 
من  اليوم  اهلند)1(  وتعد  اإلسالمية.  العصور  يف  األحجار  عىل  للكتابة  العريب  اخلط  فيها 
تقوم  التي  واملدارس  املعاهد  مئات  تضم  إذ  العامل،  يف  اإلسالمية  للثقافة  الرئيسة  املراكز 
بتعليم اللغة العربية وآداهبا والعلوم اإلسالمية وتراثها، هذا إىل جانب اجلامعات احلكومية 
واملؤسسات الرسمية العديدة التي تعنى بالبحوث اإلسالمية يف شتى جوانبها. وهنض من 
املبني، وخرج  العريب  اللسان  بفصاحة  أدباء وشعراء، عرفوا  اهلند عىل مرالعصور  أرض 
منها صفوة من العلامء ولفيف من رجال الفكر والقلم، الذين أدوا أدواًرا رائعة يف جمال 
التصنيف والتأليف وتركوا آثاًرا خالدة، ال يسوغ ملؤلف يف تاريخ األدب العريب والثقافة 
اإلسالمية العامة أن يغض الطرف عنها ويبخس حقها. ولكن من املالحظ أنه قلام نجد 
أحًدا يف البالد العربية يتحدث عن اللغة العربية يف شبه القارة اهلندية، ال عن عصبية جنسية 

أو نزعة سياسية، ولكن لقلة وجود املصادر العربية واملراجع العلمية يف هذا املوضوع.
يرجع تاريخ اللغة العربية إىل أكثر من مخسة عرش قرًنا، إذ بدأت خطواهتا إىل العاملية 
ًة يف شبه اجلزيرة العربية يف العرص اجلاهيل إىل أن ظهر اإلسالم، فانطلق هبا  منذ كانت قارنّ
الدعاة والفاحتون إىل شتى بالد العامل، وظلت منذ ذلك الوقت اللغة األوىل بني لغات 
املسلمني، فهي ليست لغة رسمية وأدبية للعرب فحسب، وإنام هي أيضًا لغة دينية وثقافية 
تعلم  العرب يف  من غري  املسلمني  رغبة  وأما  ومغارهبا.  األرض  للمسلمني يف مشارق 
الكريم قراءة جيدة، وفهم معانيه بصورة صائبة،  القرآن  باعثه قراءة  العربية، فإنام كان 
حيث إهنا قد نرشت يف كل مكان رحلت إليه أنوار اإلسالم وأشعة القرآن الكريم، الذي 

من  أكرب بلد  سابع  آسيا،  يف جنوب  تقع  بلدة  اهلند )  رسميا مجهورية  عليها  يطلق  كام  اهلند )أو   -1
البلد الديموقراطية  األكثر ازدحاما  حيث املساحة اجلغرافية، والثانية من حيث عدد السكان، وهي 
بالسكان يف العامل. وحيدها املحيط اهلندي من اجلنوب، وبحر العرب من الغرب، وخليج البنغال من 
الرشق، وللهند 7،517 كيلومرتًا  4،700( ميل( خط ساحيل. حتدها باكستان  من الغرب  ومجهورية 
بالقرب  اهلند  تقع  الرشق.  وميانامر من  بنجالديش  الشامل،  الشعبية، نيبال، وبوتان من  الصني 

من رسيالنكا، وجزر املالديف  واندونيسيا  عىل املحيط اهلندي.
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هو بدوره حافظ اللغة العربية ولواله لتوارت لغة العرب نفسها يف قبور األجداد. 
أقوال  دونت  حيث  العربية،  اللغة  نرش  يف  كبري  دور  أيًضا  الرشيف  للحديث  وكان 
وأفعال الرسول   وهو أفصح الفصحاء، وهي اللغة العربية التي محلت العلوم والفنون 
كلها الدينية والتطبيقية وفيها جل كتب الرتاث اإلسالمي، وفيها معظم املعارف والعلوم، 
وبالعربية قيل أعذب الشعر وأمجله، وهبا كتبت أبلغ الرسائل وأرق املكاتبات وفيها سجل 
العاملية لقرون عديدة فهي خازنة ثقافة العرب  أدب رفيع املستوى، وكانت لغة احلضارة 
وحكمة اهلند وحضارة الفرس وفلسفة اليونان. ونظًرا هلذه األمهية اعتنى املسلمون يف مجيع 
أقطار العامل باللغة العربية عناية فائقة، وبذلوا جهوًدا مضنية يف تعلمها وتدريسها، وهكذا 
بدأت اللغة العربية تكتسب صبغة عاملية منذ القرون األوىل. بيد أن عالقة العرب باهلنود 
قديمة قدم التاريخ، وهلا جذور حضارية عريقة ترجع إىل ما قبل اإلسالم. ويرجع فضل 
انتشار اإلسالم يف شبه القارة اهلندية إىل دعاة العرب الذين تشبعوا بروح اإلسالم السمحة، 
فأناروا الطريق لنرش الدعوة اإلسالمية يف ربوعها عقب ظهورها يف اجلزيرة العربية مبارشة، 
وبذلوا اجلهود يف سبيل نرش دين اهلل احلنيف بطريق املوعظة واإلرشاد والقدوة احلسنة، كذا 
أرشقت اهلند بنور اإلسالم، وهبت عليها نفحاته منذ فتحها القائد الشاب حممد بن القاسم 
عندما وجهه عمه احلجاج بن يوسف الثقفي-95هـ إىل غزوها سنة 92هـ/712 م، وقد 
نجحت هذه الغزوة أيام نجاح، حيث آل جزء كبري من اهلند إىل احلكومة اإلسالمية. وملا 
املنترص يف ذلك  الدعوة اإلسالمية، وكذلك لسان  القرآن ولسان  العربية لغة  اللغة  كانت 
الزمان، كان من الطبيعي أن تنترش مع انتشار اإلسالم وتعاليمه الراقية يف املناطق املفتوحة. 
البالد، حيث  العربية عىل نطاق واسع بني سكان هذه  اللغة  انترش اإلسالم انترشت  وكام 
العرب  إىل  يتحدثون  كانوا  السند  أقاليم  يف  أسلموا  الذين  اهلنود  أن  التاريخ  كتب  تروي 
بلغتهم وكانوا يرتدون زهيم. وال شك أن العرص العريب يف السند كان بمثابة الفجر األول 
الذي يؤذن بصبح مرشق ويتجىل ذلك بوضوح من كالم »املقديس« الذي زار السند بعد 
انتهاء العرص العريب هناك، حيث يقول عن سكان مدينة الديبل: »كلهم جتار كالمهم سندي 
عريب«.وكذلك بشهادة اإلصطخري)1( 340 هـ الذي يقول: »ولسان أهل املنصورة وامللتان 

أو  البلدان  علامء  رواد  الكرخي هو عامل مسلم من  حممد  إبراهيم  القاسم  أبو  اإلصطخري   -1
اجلغرافيني. نشأ يف أصطخر ونسب إليها، وألف كتاب صور األقاليم. وذكر اسمه يف )كشف الظنون( 
بـ أبو زيد حممد بن سهل البلخي. عاش يف النصف األول من القرن الرابع اهلجري )العرش امليالدي(. 
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نطاق  عىل  اهلند  يف  العربية  اللغة  انتشار  أن  املؤلف  والسندية«.ويؤكد  العربية  ونواحيها 
واسع، كان يف القرن الرابع اهلجري، عندما وصل إىل عرش األقاليم اهلندية أرس عديدة من 
املامليك واخللجيني والتغلقيني والسادات واللودهيني. ومتتاز هذه الفرتة بتقدم ملموس يف 
تعليم اللغة العربية والدين اإلسالمي حيث عنى كثري من امللوك واألمراء بتأسيس املدارس 
ومراكز التعليم، وبذل العلامء جهوًدا جبارة يف توسيع نطاق اللغة العربية حرًصا عىل لغة 
القرآن والسنة، فأثمرت جهودهم وأتت بنتائج مبرشة. ويربط املؤلف انتشار اللغة يف اهلند 
باتساع دائرة احلضارة اإلسالمية وتطورها وتضاعف الرغبة يف طلب العلم، فتسابق طلبة 
العلم من املسلمني إىل تعلم العربية، وبدأت تنترش هذه اللغة يف أوساط املسلمني لغة دينية 
وثقافية، ثم اتسع نطاقها بمرور الزمن إىل أن بدأت احلركة العلمية عىل أسس متينة. بيد أنه 
قد منع اللغة العربية من أن تكون لغة احلكومة والبالط احلكومي يف اهلند، ومن أن تكون 
ولغته،  اإلسالم  بنرش  هيتموا  مل  اهلند  حكموا  الذين  امللوك  إن  التفاهم.  أو  التخاطب  لغة 
وإنام كان جل مههم يف توطيد امللك وإنفاق األموال يف الرتف والبذخ ومتعة احلياة الدنيا 
الفانية. أما الذي نراه اليوم من اسم اإلسالم يف اهلند، فإنام يرجع فضله إىل العلامء واملشايخ 
البالد اإلسالمية ودخلوا اهلند دعاة مرشدين، وخالطوا أهلها  الذين هجروا أوطاهنم يف 
بأخالقهم وسجاياهم  البالد  فتأثر سكان  وآدابه،  مبادئ اإلسالم  وعارشوهم وعلموهم 

العالية واختاروا اإلسالم دينًا هلم عن طيب نفس وانرشاح صدر.

اللغة العربية يف العهود املختلفة:
العهد الغزنوي )387م-547هـ997-1152هـ(

بعد ِمئتي عام من حكم العرب جاء الغزنويون فكان أول من دخل من ممر خيرب حممود 
الغزنوي )998-1030م( وكان حيب العلم والثقافة وحيرتم العلامء والفضالء فاجتمع 
حوله علامء كثريون من أقطار خمتلفة من آسيا جلود سخائه وكثرة عطاياه، فكان الفردويس 
والعنرصي  والفخري من شعراء بالطه ووجد العامل الباحث أبو الرحيان البريوين )املتوىف 

األطليس.  سواحل املحيط  إىل  إىل اهلند ثم  العرب  بالد  من  مبتدئا  البالد  يطوف  م   951 سنة  خرج 
بعد  فيام  البالد الذي عرف  تكن مصادر علم  مل  املختلفة.  احلقول  من العلامء يف  نفرًا  لقي  يف رحالته 
ا عن مشاهدة  بعلم اجلغرافيا موفورة يف عرصه، فكان بذلك أول جغرايف عريب صننّف يف هذا الباب، إمنّ

ا نقاًل عن كتاب بطليموس. وقد نقلت مؤلفاته إىل عدة لغات وتمنّ طبعها عدة مرات. فعلية وإمنّ
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1048م( ترحيبًا وتشجيعًا وتقديرًا ودعاًم يف عهده حتى استطاع أن يؤلف من الكتب ما 
خلد اسمه ال يف تاريخ اهلند فقط بل أيضًا يف التاريخ اإلسالمي يف العامل، وكان املؤرخون 

أمثال أبو الفضل البيهقي  وأبو نرص العتبي وكرديزي من جمموعة كتابه)1(.
العربية كانت  اللغة  الغزنوي ومع أن  العهد  العربية لغة رسمية إىل بداية  اللغة  كانت 
لغة علم ودين وكانت عاصمة اخلالفة العباسية بغداد مهد هذه اللغة بقيت لغة رسمية يف 
العهد الغزنوي وكانت فرامني احلكومة تكتب بالعربية)2(، وكان معظم الكتاب والوزراء 
من العرب ولكن اللغة الفارسية نشأت وتطورت لتصبح لغة مثقفة ولغة العلم واألدب 
وأصبحت صنوًا للغة الغربية وأخريًا حلت حملها فأصبحت الفارسية بعدئذ اللغة الرسمية 

للبالد وأصبحت لغة الشعر واألدب ولغة العلوم اإلسالميه والفلسفة يف اهلند.
ومن الشعراء الذين عاشوا يف العهد الغزنوي، الشاعر مسعود بن سعد بن سلامن 
خاصا  معلام  الغزنوي  إبراهيم  السلطان  اختاره  الذي  )1121م/515هـ(  الالهوري 
البنه، وقد أنشد بالعربية والفارسية واهلندية، ولكن مل يصل إلينا من شعره العريب إال 
قليل« وهو أول من برع يف العلوم العربية من أهل اهلند وأكثر يف الشعر ومجع ديوانًا له 

ولكنه طارت به العنقاء ومن شعره قوله:
ثق باحلسام فإنه ميمـــــون          واركب وقل للنرص كن فيكون.

العهد الغزنوي )589-602هـ/1193-1206م(
الغوري  الدين  شهاب  وجاء  الغزنوية  األرسة  أيدي  من  احلكم  الغوريون  انتزع 
راج  بريثوي  دهلي«  ملك  ولكن  الهور  طريق  عن  دهلي  إىل  وتقدم  1206م(  )املتوىف 
تشوهان« القاه وهزمه يف ساحة تراين قرب كرنال فرجع عىل أدراجه إىل أفغانستان، 
ويف السنة القادمة 1192م عاد شهاب الدين بجنود بعزيمة صادقة صارمة وإرادة قوية 
صلبة فهزم عدوه ويف سنة 1192م جلس عىل عرش دهلي وتوىل احلكم وجعل دهلي 
عاصمته اجلديدة، وأرسى دعائم االستقرار للحكم اإلسالمي يف اهلند وقد فضل رئيس 

1-  تاريخ أدبيات مسلامنان باكستان وهند، ج2، ص 63.

2- تاريخ أدبيات مسلامنان باكستان وهند، ج 2، ص 67.
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وزراء اهلند األسبق جواهر الل هنرو)1889-1964م()1( امللك األفعاين شهاب الدين 
الغزنوي  وإن كان عاملًا  إن حممود  قال  إذ  الغزنوي  الرتكي حممود  امللك  الغوري عىل 
أحب الثقافة والفنون كان بمثل حمتل أجنبي للهند أخذ كل يشء غال ونفيس إىل غزنة، 

وأما الغوري فاعترب اهلند دولته ووطنه حيث كان من نسل اهلنود اآلريني.
فخرالدين  املتكلم  اإلمام  اهلند  يف  الغوري  العهد  يف  عاشو  الذين  العلامء  ومن 
الرازي)املتوىف 606هـ/1210م()2( الذي التحق بالبالد الغوري وكان ملوك وأمراء 

1- جواهر الل هنرو، ولد يف 14نوفمرب 1889م  وتويف يف 27مايو 1964م يعد هنرو أحد زعامء حركة 
االستقالل يف اهلند، وأول رئيس وزراء للهند بعد االستقالل، وشغل املنصب من 15أغسطس 1947م  
االنحياز العاملية  أحد مؤسيس  حركة عدم  واملالية، وهو  اخلارجية  وزير  منصب  أيضا  وفاته، شغل  حتى 

عام 1961م.
ولد هنرو لعائلة ثرية أرسلته إىل بريطانيا ليدرس القانون، حيث درس يف مدرسة هارو وهى مدرسة 
يف كامربدج،  كمربدج،  جامعة  يف  ترينيتي  كلية  تالها  هيل،  الكابيتول  يف  هارو  يف  للبنني  مستقلة 
كامربيدجشاير  وعاد لبالده بعد أن أتم دراسته وطاف يف دول أوروبا مما زاد من اتساع أفقه، ولكن 

أصبح بعيدا عن الثقافة الشعبية والدينية اهلندية، عىل عكس زوجته اهلندوسية املتدينة.
بعد عودته للهند مل يمل إىل العمل املهني واجته إىل السياسة وأعجب بغاندي وتتلمذ عىل يديه سياسيا 
األوروبية  املالبس  ونبذ  املقدسة،  اهلندوسية  الكتب  وقراءة  اليوجا  أداء  عىل  مواظبًا  وأصبح  ودينيا 
لغاندي  املعارضني  أن والده كان من  اهلندية وأقنع والده وبقية عائلته بذلك رغم  املالبس  وارتدى 

ويرى أن استقالل بالده يمكن أن يكون استقالالً جزئيًا.
اهلند  مناطق  للكثري من  الكهرباء  إدخال  للهندوسية، وأسهم يف  متعصبا  يكن  والعدالة ومل  باالشرتاكية  ميز 
املحرومة. أدخل الطاقة النووية للهند وشجع الصناعة الثقيلة وكذلك الصناعات املنزلية حتى يطور الريف 
عدم  النارص وسوكارنو وتيتو حركة  مع عبد  للمرأة أسس  االجتامعية  واحلقوق  حريات  ضمن  كام  اهلندي. 

االنحياز.
أنجب ابنة واحدة هي أنديرا غاندي التي أصبحت بعد ذلك رئيسة للوزراء وابنها  راجيف غاندي  من 
زوجها  فريوز غاندي الذي أصبح أيضا رئيسًا لوزراء اهلند، واليوم زوجة راجيف غاندي اإليطالية 
ابنها من راجيف ليستكمل مسرية  اهلندي وهي تعد  املؤمتر  األصل  سونيا غاندي هي زعيمة حزب 

عائلتهم السياسية.
2- حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني بن عيل التيمي البكري )من بني تيم من قريش يلتقي مع أيب 
إمام  وهو  الري.  خطيب  ابن  الطربستاين أو  الرازي  الدين  بفخر  الرازي املعروف  به(  الصديق  بكر 
مفرس شافعي، عامل موسوعي امتدت بحوثه ودراساته ومؤلفاته من العلوم اإلنسانية اللغوية والعقلية 
أصله  . قريش النسب،  يف الرينّ ولد  والفلك.  والطب،  والرياضيات،  الفيزياء،  يف  البحتة  العلوم  إىل 
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التفسري  صاحب  الرازي  فخرالدين  وكان  والتكريم.«  بالرعاية  حييطونه  األرسة  هذه 
الكبري)1( يعظ يف داره، فحرضه يومًا ووعظ وقال يف آخر كالمه:

من طربستان. رحل إىل  خوارزم  وما وراء النهر وخراسان. وأقبل الناس عىل كتبه يدرسوهنا، وكان 
حيسن الفارسية.

كان قائام لنرصة األشاعرة، ويرد عىل الفالسفة واملعتزلة، وكان إذا ركب يميش حوله ثالث مئة تلميذ 
من الفقهاء، ولقب بشيخ اإلسالم.

له تصانيف كثرية ومفيدة يف كل فن من أمهها: التفسري الكبري الذي سامه »مفاتيح الغيب«، وقد مجع فيه ما 
اليوجد يف غريه من التفاسري، وله »املحصول« يف علم األصول، و»املطالب العالية« يف علم الكالم، »وهناية 
اإلجياز يف دراية اإلعجاز« يف البالغة، و»األربعني يف أصول الدين«، وكتاب اهلندسة. وقد اتصل الرازى 
بالسلطان حممد بن تكيش امللقب بخوارزم شاه ونال احلظوة لديه. تويف الرازي يف مدينة هراة سنة 606 هـ.

عمر  الدين  ضياء  اإلمام  والده  وكان  هـ /1148م،  بمدينة الري عام 543  الرازي  الدين  فخر  ولد 
والوعظ  األصول  يف  كثرية  تصانيف  وله  الفقه،  وأصول  يف الفقه   اخلالف  بعلم  اشتغل  فقيها  احلسن  بن 
العقلية عىل يد جمد  العلوم  اللغوية والدينية، وتتلمذ يف  العلوم  الدين  وغريمها. وعىل يد والده تعلم فخر 
الدولة اجلييل بمدينة مراغة )قرية مشهورة بأذربيجان(. صار لفخر الدين الرازي تالميذ صاروا علامء كبارا 
من بينهم: زين الدين الكيش، وشهاب الدين املرصي. وقد كان فخر الدين الرازي شديد الدقة يف أبحاثه، 
ويتقن  باألدب،  عارفا  ومباحثها،  الطب  النظر يف صناعة  قوي  العبارة،  الذكاء، حسن  الفطرة، حاد  جيد 
البلدان  كافة  من  يقصدونه  العلم  طالب  وكان  والفارسية.  العربية  باللغتني  شعر  وله  العربية والفارسية، 
وبالد  وخراسان،  فارس،  بالد  يف  حل  حيثام  العلمية  جمالسه  يعقد  وكان  إليه،  واالستامع  جملسه  يعشقون 
من  والعظامء  واألمراء  الطالب  وبقية  الكبار،  تالميذه  درسه  حلقات  يف  منه  يقرب  وكان  النهر،  وراء  ما 

مستمعيه يف حلقات تتلوها حلقات.
وقد ألف فخر الدين الرازي كتبا كثرية، ورشح عدة كتب، يف شتى العلوم والفنون يف عرصه، خالل حياة 
امتدت أربعة وستني عاما. ومن أهم رشوحه رشح اإلشارات والتنبيهات للعامل ابن سينا. ومن أهم كتبه 
يف الفيزياء: املباحث الرشقية وهو كتاب موسوعي عىل غرار كتاب ابن ملكا البغدادي: املعترب يف احلكمة 
الرياضيات: مصادرات  يف  كتبه  أهم  ومن  العلمية.  إنجازاته  كافة  فيه  أودع  وقد  كتبه،  أشهر  من  وهو 
يف  كتبه  أهم  ومن  اهليئة  علم  يف  رسالة  الفكر  يف  مؤلفاته  أهم  ومن  اهلندسة.  يف  كتاب  إقليدس وهو 
الطب مسائل يف الطب كتاب يف النبض كتاب يف األرشبة وكتابان مل يتمهام الطب الكبري أو اجلامع امللكي 
الكبري. كتاب يف الترشيح من الرأس إىل القدم. وهو كتاب هام يف علم الترشيح وله رشوح لبعض كتب 
ابن سينا الطبية وهي القانون يف الطب الكليات عيون احلكمة أساس التقديس دراسة وحتقيق الدكتور 

عبداهلل حممد عبداهلل إسامعيل )املكتبة األزهرية للرتاث، مرص 2010م(
املناسبات  ويذكر  غريها،  مع  السورة  مناسبة  املؤلف  فيه  ويذكر  واملعقول،  بالرأي  تفسري  أكرب  وهو   -1
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فبكى شهاب  اهلل  إىل  الرازي وإن مردنا  تلبيس  يبقى، وال  يا سلطان، ال سلطانك 
الدين حتى رمحه اهلل لكثرة بكائه.)1(

دولة املامليك )602-689هـ/ 1206م-1290م(
1210م(2  )املتوىف  أيبك  الدين  قطب  امللك  أسسها  والتي  املامليك  دولة  قامت  ملا 
من  هاجروا  الذين  العلامء  من  لكثري  ملجأ  فكانت  دهلي  املامليك  دولة  عاصمة  وكانت 
بالد ما وراء النهر وبسبب هجامت التتار وكان اإلمام حسن بن حممد الصغاين الالهوري 
)577-650هـ/ 1181م-1252م(3 من علامء هذا العرص وكان حمدثا وفقيهًا ولغويًا 

والبالغية،  والنحوية  األصولية  املسائل  يذكر  كام  هبا،  ويتوسع  الكونية،  العلوم  يف  ويستطرد  اآليات،  بني 
الكريم، وإشاراته، وفيه أبحاث مطولة يف  القرآن  الرازي يف تفسريه معاين  العقلية.و يبني  واالستنباطات 
وأدلتهم  الفقهاء  مذاهب  فيه  ويذكر  واحلكامء،  الفالسفة  وأقوال  الكالم،  كعلم  اإلسالمية،  العلوم  شتى 
يف آيات األحكام، وينترص ملذهب األشاعرة يف العقيدة، ويرد عىل املعتزلة، وأقوال الفرق الضالة، ويفند 

مذاهبهم، كام يرد عىل الفالسفة.
إال أن فيه مآخذ منها: قلة استشهاداته باألدلة الرشعية، وعدم متحيص الصحيح من الضعيف، وإقحامه 
للعقالنية والفلسفة، والعلوم الرياضية والطبيعية. وكتابه: )مفاتيح الغيب( أشبه بموسوعة يف علم الكالم، 
يقول  –كام  العظيم  للقرآن  كتفسري  الكتاب  أمهية  من  تقلل  أن  كادت  حتى  والطبيعة،  الكون  علوم  ويف 
بعض أهل التفسري-.وقال احلافظ ابن حجر عنه يف )لسان امليزان(: )كان يعاب بإيراد الشبهة الشديدة، 
ويقرص يف حلها، حتى قال بعض املغاربة: يورد الشبهة نقدًا، وحيلها نسيئة( وأنصح القارئ غري املتخصص 

واملتمكن يف علوم الرشيعة بعدم قراءته، ويمكن الرجوع إىل غريه من التفاسري املوثوقة وامليرسة.
1- ابن األثري، ج2، ص 82، نقال عن تاريخ اإلسالم يف اهلند للدكتور عبداملنعم النمر.

2- قطب الدين أيبك هو أول حاكم من املامليك عىل سلطنة دهلي، وهي أول دولة مستقلة يف اهلند، وكانت من 
أنقاض  الدولة الغورية )543-613هـ= 1148-1215م( عىل  الغوريني.قامت  تتبع سالطني غزنة من  قبل 
حكم  الغوري يف  السلطان حممد  وامر  واألفغان واهلند الشاملية،  الغور  بالد  متلك  كانت  الدولة الغزنوية التي 
بعنايته، ويعدهم للغزو واجلهاد، ويرقي منهم من تؤهله ملكاته  هم  الذين كان يشرتهيم وخيصنّ باملامليك  بالده 
ومواهبه للقيادة ومناصب احلكم، وُعرف من بني هؤالء املامليك »قطب الدين أيبك«، واله الغوري والية دهلي.

وكان قطب الدين قائدا ماهرا وحاكام عادال يتمسك باإلسالم ويكره الظلم والعسف، ويبغض نظام 
الطبقات الذي كان سائدا باهلند، وُينسب له يف دهلي مسجد رائع، ذو منارة شاخمة، ما تزال قائمة حتى 

اليوم ُتْعرف باسم »قطب مينار«، ويصل ارتفاعها إىل 250 قدًما.
3- احلسن بن حممد الصغاين هو أبو الفضائل احلسن بن حممد بن احلسن بن حيدر بن عيل، العدوي 



-210-

كتاب  العريب،  العامل  يف  أيضًا  بل  فقط  اهلند  يف  ال  صيتها  ذاع  التي  املشهورة  مؤلفاته  من 
»العباب الزاخر واللباب الفاخر«)1( يف عرشين جملدًا الذي يعترب من مراجع اللغة العربية.

السالطني اخللجية )689-721هـ/ 1290-1321م(
حكومة  وأسس  بلبن  من  احلكم  شاه2  فريوز  الدين  جالل  انتزع  1290م  سنة  ويف 

العمري الصغاين األصل، املحدث الفقيه احلنفي اللغوي، صاحب تصانيف املوضوعات.
يوليو  من  والعرشين  اخلامس  هـ املوافق  سنة 577  صفر  شهر  من  العارش  بمدينة الهور يف  ولد 
إىل  الرشيفة  بالرسالة  غادرها  ثم  هـ،  إىل بغداد سنة 610  رحل  ثم  بغزنة،  ونشأ  سنة 1181، 
صاحب اهلند سنة 617هـ فبقي هناك مدة، ثم رجع إىل بغداد سنة 624 هـ، ثم عاد إليها يف ذات السنة، 

بعدها رجع إىل بغداد إىل 637 هـ
ودفن  سنة 1252،  أغسطس  من  التاسع  هـ املوافق  سنة 650  شعبان  عرش  تاسع  اجلمعة  ليلة  تويف 
وأعد  بذلك،  أوىص  قد  وكان  هبا،  فدفن  إىل مكة   نقل  ثم  الظاهري ببغداد،  احلريم  منطقة  يف  بداره 

مخسني دينارا ملن حيمله إىل مكة.
1- الكتاب من نوادر معاجم اللغة العربية املؤلفة يف القرن السابع اهلجري. يقع العباب يف ثامنية وعرشين 
باب. ويمتاز  لتفاوت عدد مفردات كل  أوراقها،  تتفاوت يف عدد  أهنا  إال  اللغة.  جزءًا عىل عدد حروف 
الصغاين بتحقيق مفرداته، وتوثيق مصادرها، ومتييز ما يف معاجم اللغة من احلديث: ما كان منه منسوبًا للنبي 
التصانيف، ولكن مراجعًا دواوينهم، معتمدًا  للتابعي، غري مقلد أحدًا من أصحاب   أو للصحايب، أو 
العرب وسيوفها، وبقاعها وأصقاعها،  ذاكرًا أسامي خيل  الثقات،  املتقنني  أقوال  الروايات، خمتارًا  أصح 

وبرقها ودارهتا، وفرساهنا وشعرائها، آتيًا باألشعار عىل الصحة، غري خمتلة، وال مغرية وال مداخلة. 
2- السلطان جالل الدين فريوز شاه )تويف 4 رمضان 694 ه املوافق /18 يوليو 1295 م( هو أول 
سلطان خلجي، أطاح بنظام احلكم يف مدينة دهلي التي كان حيكمها كيقباد حفيد غياث الدين بلبن، 
بجالل  نفسه  ولقب  سلطانا،  نفسه  فريوز  أعلن  الدولة.  إدارة  عن  منرصفا  الهيا  شابا  كيقباد  وكان 
الدين، وذلك يف الثاين من مجادى اآلخرة 689 هـ/ 13 يونيو 1290 م وكان عمره يف ذاك الوقت 

يقارب السبعني عاما. بنى عاصمة له عىل بعد أميال من دهلي وسامها كيلوخري.
قواته  اجتياح  بعد  منه  نافرة  كانت  التي  القلوب  جيذب  أن  الدين  جالل  السلطان  استطاع 
مدينة  دهلي وقتلها كيقباد وعفا عن بعض الثائرين عليه، وفكىَّ أغالهلم، وأجلسهم بمجلسه، وقال هلم: 
»كنتم زمالئي، وقد جعلني اهلل ملكا؛ فأنا أشكر اهلل عىل نعمته، وال أنسى املايض، وأنتم بوفائكم ألمريكم 
من »آل بلبن« قد قمتم بواجبكم، وال يمكن أن أحاسبكم عىل هذا الوفاء«. نجح السلطان يف رد غارات 
املغول حني عاودوا هجومهم عىل اهلند، يف مائة ألف من اجلند، وأرس منهم ألوفا، وأنزهلم بضواحي دهلي، 
ودخل  إمارة  ديوكر اهلندية،  عىل  التغلب  من  ومتكن  لفتح الدكن،  هـ/1214 م  سنة 694  يف  خرج  ثم 
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سنة  العرش  عىل  واستوىل  الدين  عالء  أخيه  ابن  قتله  أن  يلبث  ومل  سنه  كرب  يف  عظيمة 
696هـ/ 1296م.

وحيب  والعلم  الثقافة  حيب  كان  ولكنه  يكتب  وال  يقرأ  ال  أميًا  الدين  عالء  وكان 
فاجتمع يف بالطه علامء كثريون«  بالغني  تقديرًا واحرتامًا  واملثقفني ويظهر هلم  العلامء 
غري أننا ال نعرف إال القليل من إنتاجهم كام مل يصل إلينا أي عمل عريب ألحد منهم«)1(.

الدين  الشيخ نظام  العربية،  اللغة  الذين هلم إسهام يف  العهد  ومن أشهر علامء هذا 
أولياء حممد بن أمحد )املتوىف 725هـ/ 1325م( ولقد كان له مقام ملحوظ يف تاريخ 

الصوفية، وإن خطبه العربية مقبولة لدى الناس يعجبون هبا إىل وقتنا احلارض.

الدولة التغلقية )721-801هـ/1321-1399م(
الدين  يد غياث  التغلقية )721-815هـ/ 1320-1414م( عىل  الدولة  أسست 
تغلق  حممد  أيام  يف  واستقرت  وراجت  1321-1325م(  )721-725هـ/  تغلق 
-353( تغلق  فريوز  امللك  عهد  ويعترب  1325-1351م(  752هـ/  )725هـ/ 

790هـ/ 1351-1388م( الفرتة الذهبية هلذه الدولة.
عادلني وحيرتمون  فكانوا  والعلم،  العدل  التغلقية حيبون  الساللة  من  امللوك  وكان 
العلامء، فكان امللك فريوز باحثًا عظياًم، وكان مشتغاًل بالتاليف والبحث، برغم مشاغله 
العديدة يف إدارة احلكم وأمور احلرب. فألف كتابًا يف الرئاسة والسياسة ورتبه عىل ثامنية 
بكر  أبو  الشيخ  العرص  باحثي هذا  املصنفات ومن  كثريا من  أنتج عرصه  أبواب، وقد 

إسحاق بن تاج الدين امللتاين احلنفي الصويف )املتوىف 1335م/763هـ()2(.

الدكن؛ فكان أول من دخلها من سالطني املسلمني.
ابنته، عالء الدين  وكان من إفراط السلطان يف حسن الظن بمن حوله أن استطاع ابن أخيه، وزوج 
حممد أن يستدرجه إىل مقامه يف كـَرة؛ بدعوى مشاهدة بعض الغنائم الثمينة التي أتى هبا من الدكن، 

ودبر له من قتله قبل أن يلتقيا يف 4 رمضان 694 هـ املوافق/18 يوليو 1295 م.
1- اآلداب العربية ص 30.

2- أبو بكر إسحاق بن تاج الدين عيل بن أيب بكر بن أيب صاعد البكري امللتاين احلنفي املتوىف يف حدود 
سنة 736 صنف ذكر األكرب بالسند العايل األكرب.
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الدهلوي  الدين  اهلداية« وحسام  »مؤلف »رشح  الدهلوي)1(  محيدالدين  والقايض 
التفسري،  العربية وله يد طوىل يف  العلامء للغة  مؤلف »بحار الذخرية« وكان من أشهر 
املحيط« مع أن  »القاموس  واحلديث، والفقه، واللغة، وكان هلم نظم ونثر، وأشهرها 

هذا الكتاب كتاب لغة ولكن فيها فوائد جغرافية وتارخيية واستطرادات أدبية أحيانًا.

الدول املحلية الصغرية:
ملا ضعفت احلكومة املركزية يف دهلي قلب اهلند أسست دول أخرى مستقلة يف مناطق 
عديدة أخرى، واجتمع فيها العلامء وأصحاب الثقافة من أقطار خمتلفة حتى من دهلي 
التي كانت ملجأ ومركزًا كبريًا للعلامء. فقامت هذه الدول بتأسيس املدارس واملساجد 
لرتويج اللغة العربية والعلوم اإلسالمية األخرى ومن هذه الدول املحلية دولة أقيمت 

يف غجرات، وأخرى يف الدكن وثالثة يف بنغال ورابعة يف جونفور وخامسة يف مالوه.
جيدر  والذين  والعلامء  العلم  خدمة  يف  الصغرية  الدول  هذه  ملوك  بعض  واشتهر 
)1517/1489م-895-915هـ(  اللودي  سكندر  امللك  املجال  هذا  يف  ذكرهم 
وامللك إبراهيم الرشقي )1402م-1440م/804-844هـ( وامللك أمحد شاه األول 

الغجرايت )1410-1433م/813-848هـ(.
ونذكر هنا بعض العلامء الذين هلم إسهامات كبرية يف خدمة اللغة العربية والعلوم 
اللغة  تطوير  يف  هامًا  دورا  لعبوا  والذين  للهجرة  العارش  التاسع  القرن  يف  اإلسالمية 

العربية وآداهبا وقاموا به خري قيام.
بن عيل )1321-1422م/721- بن يوسف  السيد حممد  الشيخ  العلامء  ومن هؤالء 
ورشح  الكشاف،  عىل  واحلوايش  الكريم،  القرآن  تفسري  املشهورة  مؤلفاته  ومن  825هـ( 
مشارق األنوار، واملعارف رشح العوارف للشيخ شهاب الدين السهروردي، وكتب أخرى 
يف اللغة العربية والفارسية. ومنهم الشيخ بدرالدين حممد بن أيب بكر اإلسكندري املعروف 
هبا  العلوم  وتلقى  باإلسكندرية  ولد  )1362-1424م/763-827هــ(  الدماميني  بابن 
وبالقاهرة ثم أخذ يتنقل يف البالد اإلسالمية حتى وصل إىل غجرات يف اهلند يف أيام السلطان 

الظنون ( ،  فيه، ذكره يف  ) كشف  الفقه، مل يقرص  1- كان عاملا كبريا، فقيها، دينا، له رشح عىل هداية 
وأثنى عليه العالمة :  ابن كامل، تويف يف سنة 764 اهلجرية .   ) 3/ 218 (
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أمحد شاه سنة 1317م/820هـ فنال عنده خطوة كبرية ولكنه تويف فجأة يف بلدة كلربجة 
)Gulbarga( يف شعبان 827هـ. وكان الدماميني من أئمة اللغة والنحو والفقه واحلديث 
مقتدرًا ويف  بارعًا  اهلند. وكان شاعرًا  األخرى يف  اإلسالمية  والعلوم  العربية  اللغة  وخدم 
ومن  والغزل.  األدب  يف  شعره  وأكثر  والطالوة  الرقة  من  ويشء  الرباعة  من  يشء  شعره 

مؤلفاته »تعليق الفرائد »يف النحو وهو رشح تفصيل الفوائد وتكميل املقاصد البن مالك.
ومنهم الشيخ عالء الدين عيل بن أمحد املهائمي )1374-1431م/777-835هـ( الذي 
كان صوفيا كبريًا ومفرسًا للقرآن الكريم، وله مؤلفات كثرية ممتعة وأشهرها »تبصريالرمحن 

وتيسرياملنان »يف تفسري القرآن يف جملدين وقد أجاد يف ربط اآليات بعضا ببعض.)1(
ومنهم القايض الشيخ أمحد بن عمر الدولة اآلبادي )املتوىف 1445م/849هـ( الذي 
كان من علامء النحو والفقهاء املمتازين وكان قايض القضاة حلكومة إبراهيم الرشقي يف 
جونفور الذي أكرم وأغدق عليه والقى شيخنا هذا إكرام العلامء ورجال السياسة. قال 

حممد بن قاسم بن غالم عيل البيجافوري يف تارخيه:
إن القايض مرض مرة وطال مرضه فعاده السلطان وطلب املاء فجيء به فأخذه وطوفه 

عىل رأس القايض سبع مرات وقال اللهم إن قدرت له موتًا فارصفه عنه إيل، انتهى.)2(
من آثاره العلمية:

قصيدة  رشح  الفضل  ومصدق  النحو  علم  يف  النحو  »إرشاد  القايض  ترك  وقد 
الربدة«)3( ومؤلفات أخرى يف األدب والفقه والتفسري وعلم الكالم.

1- نزهة اخلواطر ج 3، ص 112-110.
2- املرجع السابق، ص 21

أشهر القصائد   أحد  الربية،  خري  مدح  يف  ة  الدريىَّ الرُبأة أو الكواكب  الربدة أو قصيدة  قصيدة   -3
احلادي  القرن  املوافق  اهلجري  السابع  القرن  البوصريي يف  سعيد  بن  كتبها حممد   ، يف مدح النبي حممد 
عرش امليالدي وقد أمجع معظم الباحثني عىل أن هذه القصيدة من أفضل وأعجب قصائد املديح النبوي إن 
مل تكن أفضلها، حتى قيل: إهنا أشهر قصيدة مدح يف الشعر العريب بني العامة واخلاصة.  وقد انترشت هذه 
القصيدة انتشاًرا واسًعا يف البالد اإلسالمية، يقرؤها بعض املسلمني يف معظم بالد اإلسالم كل ليلة مجعة. 
وأقاموا هلا جمالس عرفت بـ جمالس الربدة الرشيفة، أو جمالس الصالة عىل النبي. يقول الدكتور زكي مبارك: 
»البوصريي هبذه الربدة هو األستاذ األعظم جلامهري املسلمني، ولقصيدته أثر يف تعليمهم األدب والتاريخ 
الربدة  التخاطب، وعن  لغة  الناس طوائف من األلفاظ والتعابري غنيت هبا  تلنّقى  الربدة  واألخالق، فعن 
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ومنهم الشيخ عبد اهلل داد العثامين التلنبي امللتاين ثم الدهلوي )املتوىف عام 922هـ( 
ولد يف ملتان ودرس هناك »ثم أجلأته الفتن إىل اخلروج من تلك البالد فدخل دهلي يف 
ألف  وقد  العلامء)1(،  ملك  وجعله  قدومه  السلطان  واغتنم  اللودي،  شاه  سكندر  أيام 

الشيخ كتاب »ميزان املنطق »وكتب له رشحًا بنفسه باسم »بديع امليزان «.)2(
-1468( املليباري  املعربي  أمحد  بن  عيل  بن  الدين  زين  حييى  أبو  الشيخ  ومنهم 
1521م/ 873-928هـ( الذي ولد يف كش من مدن مليبار)3( وكان من أرسة العلم 
والرشف ومن عائلة السلوك والصالح وكان أبوه وعمه من مشاهري علامء املعرب وأسسوا 
الشيخ  وكان  العامل،  أنحاء  خمتلف  من  العلم  وطلبة  العلامء  إليه  يلجأ  وزاوية  مدرسة 
السرية  الفقه والفرائض ويف  فله مؤلفات من  التأليف  املعربي من مكثري  الدين  زين 
الفرائض يف  للغزايل وكفاية  العابدين  القاصدين يف اختصار منهاج  والسلوك وإرشاد 
اختصار الكايف يف الفرائض، وتسهيل الكافية رشح كافية ابن احلاجب وله مصنف يف 

. قصص األنبياء ومصنف يف سرية النبي 
وكان الشيخ زين الدين املعربي شاعرا يف اللغة العربية ومن شعره هداية األذكياء)4(،

إن الطريق رشيعة وطريقـــة      وحقيقة فاسمع هلا ما مثــــال
فرشيعة أخذ بدين اخلالــــق      وقيامه باألمر والنهي أنجــال

عرفوا أبواًبا من السرية النبوية، وعن الربدة تلنّقوا أبلغ درس يف كرم الشامئل واخلالل. وليس من القليل أن 
تنفذ هذه القصيدة بسحرها األخاذ إىل خمتلف األقطار اإلسالمية، وأن يكون احلرص عىل تالوهتا وحفظها 
من وسائل التقرب إىل اهلل والرسول. وعىل الرغم من أن بردة البوصريي هلا هذا التبجيل واملكانة األدبية، 

إال أن علامء السلفية عابوا عىل القصيدة ما يرون أنه غلو يف مدح النبي حممد. مقطع من القصيدة.
حممد سيد الكونني والثقليـــــن       والفريقني من عرب ومن عجـــِم
نبينا اآلمُر الناهي فال أحــــــٌد         أبر يف قوِل ال منه وال نعـــــــــم
هو احلبيب الذي ترجى شفاعته         لكل هوٍل من األهوال مقتحــــم
دعا إىل اهلل فاملستمسكون بــــه         مستمسكون بحبٍل غري منفصـــم

1-  املرجع السابق،  ج4، ص 203.
2- تاريخ أدبيات مسلامنان باكستان وهند، ج 2، ص 191.

3- نزهة اخلواطر، ج4، ص 118.

4- تاريخ أدبيات، ج2، ص 132.
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فرشيعة كالسفينة وطريقـــة       كالبحر ثم حقيقة درغـــــال

زاهدًا  كان  الذي  928هـ(  1521م/  )املتوىف  الرشعي  أمحد  الشاه  الشيخ  ومنهم 
عفيفًا متني الديانة كثري التعبد اليرتدد إىل األغنياء وامللوك واألمراء)1(، ينتسب إىل مملكة 
مالوه التي تولت بالرعاية الباحثني ورجال العلم واألدب، وكان الشيخ الرشعي كاتبا 

بارعًا وشاعرًا باللغة العربية، ومن شعره:
ومجاعة سموا هواهم سنـة        ومجاعة محر لعمري معكفــه
قد شبهوه بخلقه فتخوفوا         شنع الورى فتسرتوا بالكلف

بن بحرق احلمريي )1465- اهلل  بن عبد  مبارك  بن  بن عمر  الشيخ حممد  ومنهم 
1524م /869-930هـ( الذي ولد يف حرضموت باليمن ودرس هناك وتوىل قضاء 
الشحر مدة ثم غادر الشحر إىل عدن واشتغل بالتدريس واإلفتاء والتأليف، وبعد مدة 
سافر الشيخ إىل اهلند ووفد السلطان مظفر بن حممود يف الدكن ونال حظوة عنده، وكان 
السلطان من أشد املعجبني به والعاطفني عليه، ثم حيكت حوله الوشايات فانتقل إىل 

مدينة كمباية اهلندية حيث تويف يف 20 شعبان سنة 930هـ.
احلرض  لسرية  األمحدية  الشاهية  احلرضة  »تبرصة  منها  عديدة  كثرية  مؤلفات  وللشيخ 
و»ترتيب  الرسول«  أصحاب  مبغيض  عىل  املسلول  »احلسام  وكتاب  األمحدية«  النبوية 

السلوك إىل ملك امللوك«.
وال يسع هذا الباب من البحث لذكر مجيع الفضالء يف هذا العهد فتناولنا كبار العلامء 
واألدباء والشعراء الذين هلم إسهامات وافية من الشعر والنثر يف اآلداب العربية باهلند 
سواء منهم من ولد يف اهلند وتعلم اللغة العربية وآداهبا وخدمها أو هاجر إىل اهلند وأسهم 
يف تطوير اللغة العربية يف هذه الديار التي ناءت من بالدالعرب يف املسافة والثقافة والدين. 

الدولة التيمورية )932-1273هـ/1526-1857م(
يف الدولة التيمورية )1526-1857هـ/932-1273هـ( التي أسسها بابر)2( يف 

1- نزهة اخلواطر، ج 4، ص 132.
2- بابر شاه ) 888 - 937هـ املوافق 1483 - 1530م(. حممد ظهري الدين  بابر حاكم هندي مسلم. 
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إذ تويف يف مجادى األوىل سنة 937هـ  اهلند ولكن مدة حكمه مل تتعد مخس سنوات، 
املوافق آخر ديسمرب 1530م وهو يف السابعة واألربعني من عمره وورث مهايون من 
أبيه ملكا حديثا متزلزال ومل يتول العرش إال عرش سنني إذ خرج عليه امللك شريشاه 
السوري)1( حتى فر بعد هزيمة إىل قندهار وخال اجلو يف اهلند لشري خان الذي صار 
سلطان اهلند سنة 947هـ/1540م وحكم ملدة مخس سنوات فقط، ولكن هذه املدة 
القصرية حلكم شري شاه السوري كانت مدة ال يستطيع أي مؤرخ أن ينساها إذ جاء 

تيمورلنك  فأبوه عمر شيخ مريزا، حفيد  إىل جنكيزخان،  أمه  تيمورلنك ومن  إىل  أبيه  نسبه من  يرجع 
الرتكي، وأمه ابنة يونس خان مغولستان وحفيد جفتاي ثاين أبناء جنكيزخان. كان شاعًرا وأديًبا ملك 
اهلند، وأسس دولة إسالمية يف أكرا دامت مائتي سنة. وكان والده قد ترك له إمارة صغرية يف فرغانة 
وسمرقند عام 900هـ/1494م. وتآمر خصومه مع أعاممه عىل إخراجه منها فُأخِرج بعد سبع سنوات 
من اجلهاد، مما أجلأه إىل خاليه املغوليني: أمحد خان مغولستان وحممود خان طشقند ليسرتد أنفاسه. ومل 
ُتغنه مساعدة خاليه، ووقعا يف أرس شيباين خان األوزبك وطارد بابر حتى أخرجه من بالد ماوراء النهر. 
فتوجه إىل ابن عمه السلطان حسني ببقرا عام 910هـ/ 1504م يف ثالثامئة من رجاله. وانضم إليه جنويب 
َ له اضطراب أرض كابل  إقليم حصار خرسو شاه صاحب حصار بقواته اهلاربة يف وجه األوزبك. ويرسىَّ
وغزنة، بعد وفاة سلطاهنا ألغ بك، أن يمتلكها عام 910هـ/1504م بدون قتال. ونظم شؤون دولته 
الصفوي  إسامعيل  الشاه  وأمده  قندهار.  عىل  باالستيالء  انتهت  رسيعة  غزوات  يف  وخرج  اجلديدة، 
بفارس بجيش قوي، ليصد خطر األوزبك، فتوغل به يف بالد ماوراء النهر حتى سقطت يف يده بخارى 
وسمرقند عام 917ه/ 1511م. ودفعه طموحه إىل فتح اهلند. ودارت بينه وبني خصومه معارك كثرية، 
متكن يف النهاية من االستيالء عىل الهور ودهيل وجيتور والبنغال ورجبوت. وأقام دولة هندية إسالمية 
موحدة ظلت قائمة إىل عام 1267هـ/ 1850م، وقد توالها ستة من أرسته، وكان بابر مولًعا بالعامرة؛ 
فعبىَّد الطرق وأقام عليها منائر ليهتدي هبا السابلة. وأقام املنشآت الكثرية من قصور ومساجد ومحامات 
ونافورات وخزانات للمياه، يف آكرا وسيكري وبيانه ودهولبور وكواليار وكول. وبقي منها حتى اليوم 
ابنه  وخلفه  بأكرا.  ومات  بأكرا.  اللودهيني  وحصن  وسنبل  بت  باين  يف  الثالثة  مساجده  هندستان  يف 
جالل الدين أكرب الذي كان عرصه امتداًدا لعرص اهلند الذهبي أيام والده. ووقائعه وأحداثه كثرية جًدا.
سوری(،  شا1  شري  )پشتو:   /مايو 1545 كالنجار(  )1486م ساسارام-22  سوري  شاه  شري   -1
هنديًا   امرباطورًا  كان  األسد(،  امللك  أو   النمر   خان)امللك  خان أو شري  باسم فريد  أيضًا  ويـُعرف 
قويًا يف العصور الوسطى )1540–45( من ساسارام، بيهار، اهلند. وكان شري شاه من أصل پشتوين 
)أفغاين( وقد أسس أرسة حاكمة عـُرفت باسم أرسة سور عام 1540 يف شامل اهلند. وقد طرد األرسة 
اهلند. أعقب شري  بداية أرسة سوري التي عمـىَّرت لفرتة وجيزة يف  املغولية يف آگرا  وقد كان حكمه 

شاه سوري عىل احلكم ابنه، جالل خان الذي اختذ اللقب إسالم شاه سوري.
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شعبة  لرفاهية  اجلليلة  باألعامل  وقام  الفالحون  هبا  رىض  أرضية  زراعية  بإصالحات 
املثمرة ومظللة عىل جوانبها وساد  الطرق وغرس األشجار  تعبيد  إدارته من  وتنظيم 
يف  درس  عاملًا  بنفسه  كان  وهو  كثريًا  بالعلامء  ُيعنى  امللك  وكان  الرخاء  وعاد  األمن 

جونفور، وأن يستشري العلامء يف أمور الدين والدولة.
وجاء بعد مهايون ابنه حممد سليم)1( وتوىل العرش بعد وفاة أبيه باسم نورالدين 
يكن  ومل  1626م/1037هـ،  إىل  وحكم  1605م/1014هـ  يف  جهانكري  حممد 
جهانكري عىل شاكلة أبيه من الناحية الدينية، فقد كان سليم الطبيعة والعقيدة حمرتمًا 
للدين وأبطل كل ما كان خالفًا للرشيعة اإلسالمية فألغى فكرة الدين اإلهلي. وبعد 
الدين شاهجهان)2(  باسم حممد شهاب  العرش  ابنه خرم ومتكن عىل  أبيه جاء  وفاة 
األمن  ساد  إذ  للمغول  الذهبي  العهد  شاهجهان  عهد  ويعترب  1658م(   -1627(
يف الدولة وراجت الرفاهية والرخاء يف اهلند ويبقى اسمه يف تاريخ اهلند بآثاره الفنية 
الرائعة التي ظلت وستظل عنوان صدق عىل الرقى الذوقي الفني واالزدهار املايل يف 

م، خرسو أبو الفتح نور  1- نور الدين سليم جهانكري )اللقب الكامل:  السلطان األعظم واخلاقان املكرىَّ
الدين حممد جهانكري پادشاه غازي( جنة مكساين )20/ سبتمرب1569  -8/نوفمرب 1627( حكم دولة 
الرشقية  اهلند  مع رشكة  معاهدة  أكرب وقع  الدين  ابن جالل  هو  من 1605 - 1627.  )باهلند(  املغول 
ألول  لربيطانيا  مرصاعيها  عىل  اهلندية  القارة  شبه  بذلك  فاحتًا  تفضيلية،  معاملة  جتارها  الربيطانية واعدًا 
مرة. إستكمل جهود والده يف تطوير الدولة املغولية التي حكمها بني عامي 1605 و1627 م، كان يتابع 
فينزل  املشتكي  يدقها  أجراس،  بسبعة  مربوطة  الذهب،  من  سلسلة  فجعل  بنفسه،  املظلومني  شكاوي 
السلطان ليحقق مظامل الناس بنفسه، كام أصدر دستورا من 12 وصية اسس هبا نظام دولة للصحة وتوطيد 
األمن، كام كان لزوجته نور جهان دور كبري يف إدارة الشؤون التنظيمية والنسوية يف عرصه. وهو الشخص 
األردي  الفيلم  يف  خلدت  )والتي  أسواق أناركيل )بالهور  يف  سليم  ِشهزادة  باسم  التاريخ  يف  املعروف 

الشهري، »مغيل أعظم«. وُكني األمري سليم بـ»شيخو«. واالسم جهانگري بالفارسية يعني »قاهر العامل«.
الدنيا )5 / الدين حممد شاه جهان أي: ملك  م بن جهانكري، واشتهر بشهاب  الدين ُخرنّ 2- غياث 
احلادى  القرن  يف  اهلند  حكام  )أحد  /يناير 1666/هـ/1067م  يناير  1592هـ/1000هـ -22 
عرش اهلجري. من أشهر ما ترك تاج حمل، رضيح زوجته ممتاز حمل. ولد »شاه جهان« سنة 1000هـ، 
العقل،  برجاحة  جهان  شاه  واتصف  مجيًعا،  وأقدرهم  أبناء  جهانكري  ثالث  وهو  أم هندوكية،  من 
ه » أكرب« شديد االعتزاز به، وقد عهد إليه أبوه بحكومة »الدكن«  والذكاء، وقوة العزيمة حتى كان جدنّ
حينام علم منه مقدرته عىل احلُكم، وما أظهره من كفاءة يف حرب املخالفني، وما أبداه من حنكة ودراية 

حني أرغم امَلِلك عنرب احلبيش عىل قبول رشوطه بعدما أنزل اهلزائم به.
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عهده »وكان كثري اإلحسان إىل السادة وأهل العلم، قصده الناس من مجيع البلدان، 
فغمرهم بإحسانه، وكان عرصه أحسن األعصار، وزمانه أنرض األزمنة.)1(

وقد بلغ احلكم اإلسالمي يف اهلند ذروة القوة واالتساع واالمتداد يف عهد اإلمرباطور 
أبو املظفر حمي الدين أورنك زيب)2( )1618-1707م/ 1019-1118هـ( الذي ضم 
اهلند كلها من حدود بورما إىل أرض أفغانستان حتت سلطانه مما مل يسبق له مثيل من قبل وال 

يضاهيه أحد يف اتساع الدولة وطول مدة احلكومة معًا، فهو حكم البالد مدة مخسني سنة.
قد ازدهر العلم والتعليم يف عهده ازدهارًا باهرًا، وكان حمبا للعلم وأهله، فكثرت 
املدارس يف عهده كثرة مل يسبق هلا مثيل، وأجرى األرزاق عىل العلامء والطالب ليتفرغوا 
من أجل الدراسة، وأمر العلامء بتدوين الفقه ألنه كان يريد ألحكام الرشعية أن تكون 
واضحة يسهل العمل هبا، ولذلك مجعت بأمره جمموعة تسمى بالفتاوى العاملكريية يف 
اهلند وبالفتاوى اهلندية يف العامل العريب وألف كتاب األربعني حديثًا ورشحه بالفارسية 

وكان قد حفظ القرآن الكريم بعد توليه العرش.
ومن العلامء الذين هلم إسهامات وافية يف اللغة العربية والعلوم اإلسالمية هبذه اللغة 
الشيخ املحدث عيل بن حسام الدين املتقي الذي ولد يف مدينة برهانفور 885هـ/1480م، 
الغجرايت  أيام حممود شاه الصغري  وسافر إىل احلجاز وتوطنها، وجاء إىل اهلند مرتني يف 

1- اهلند يف العهد اإلسالمي لعبد احلي احلسني، ص 210.
2- ولد السلطان أورنْك زْيب يف بلدة »دوحد« يف غجرات باهلند يف )15 من ذي القعدة 1028هـ املوافق 
أعظم  أحد  »السلطان شاه جهان«  فأبوه هو  بيت عز وترف ورشف،  نشأ يف  أكتوبر 1619م(.  24 من 
سالطني كان دولة املغول املسلمني يف اهلند، وهو بانى مقربة تاج حمل الشهرية التي تعد اآلن من عجائب 
الدنيا السبع احلديثة، تم بناؤها يف 20 عاما وعمل عىل إنشائها أكثر من 21.000 شخص، وال حول وال 
قوة إال باهلل، هكذا رصف أبوه يف آخر أيامه كل جهده يف إنشاء مقربة لزوجته املحبوبة وظل مفتون هبا 
بانتزاع السلطنة من  الفتن والثورات مما اضطر أورنغزيب أن يقوم  فضعف أمر السلطنة وظهرت بوادر 
أبيه. ظهر من »أورنك زْيب »منذ صغره عالمات اجلد واإلقبال عىل الدين والبعد عن الرتف وامللذات، 
وكان فارسا شجاعا ال يشق له غبار، ويروى يف ذلك قصة، كان مع إخوته يف يوم بحضور أبيه »السلطان 
شاه جيهان« يف احتفال وكان يف االحتفال فقرة حللبة أفيال، فرشد فيل من احللبة وجرى نحو »أورنك زْيب 
»وهو آنذاك ابن 14 عاما، فرضب الفيل الفرس الذي يمتطيه أورنجزيب بخرطومه وطرح أورنك زْيب 
أرضا وأقبل نحو أورنك زْيب، فثبت أورنك زْيب يف مكانه واستل سيفه وسط ذهول الناس وإكبارهم 

هبذا األمري الصغري وظل يدافع عن نفسه أمام الفيل الضخم حتى جاء احلرس وطردوا الفيل الضخم.



-219-

وله مؤلفات كثرية نحو مائة مؤلف ما بني صغري وكبري. ومن أشهر مؤلفاته »كنز العامل 
يف سنن األقوال واألفعال« وهو ترتيب »مجع اجلوامع« للسيوطي فقد رتب األحاديث 
باعتبار حروف اهلجاء حتت األبواب الفقهية، فاستفاد منه املحدثون والفقهاء عىل السواء.

النبي بن أمحد الكنكوهي وكالمها  ومنهم الشيخان عبد اهلل السلطان فوري وعبد 
بمخدوم  أكرباألول  امللك  لقب  فقد  امللك  بالط  يف  رفيعة  ومكانة  عالية  منزلة  تلقيا 
مصنفات  اهلل  عبد  وللشيخ  ومشهورة.  مقبولة  مؤلفات  وهلام  بصدرالصدور،  والثاين 
احلافظية  العقيدة  ورشح  األنبياء  وعصمة  الدين  ومنهاج  الغمة  كشف  منها:  عديدة 

ورسالة يف تفضيل العقل عىل العلم وله غري ذلك من الرسائل«)1(.
ومن مصنفات الشيخ عبد النبي »وظائف النبي يف األدعية املأثورة »و»سنن اهلدى 

يف متابعة املصطفى« ورسائل أخرى.
الذي أسهم يف  الناكوري )954-1001هـ(  املبارك  الفيض بن  أبو  الشيخ  ومنهم 
الشعر واللغة والتاريخ والتفسري، وكان أديبًا بارعًا يف اللغتني الفارسية والعربية. وله 
مؤلف »سواطع اإلهلام« يف تفسري القرآن الكريم واستعمل فيه صنعة اإلمهال فلم يورد 

أي كلمة منقوطة.
باملجدد  امللقب  )971-1037هـ(  الرسهندي  عبداألحد  بن  أمحد  الشيخ  ومنهم 
فيها  الرائجة وخترج  العلوم  الكريم يف صباه ودرس  القرآن  الذي حفظ  الثاين  لأللف 
حينام كان ابن سبعة عرش عامًا واشتغل بالتدريس والتصنيف وعمل لرتويج الرشيعة. 
ومن مصنفاته »الرسالة التهليلية« و»رسالة يف إثبات النبوة« و »رسالة يف املبدأ واملعاد«.
ومنهم الشيخ عبد احلكيم السيالكويت )املتوىف سنة 1067هـ/ 1656م( الذي ولد ونشأ 
بسيالكوت من بالد بنجاب وترج عىل الشيخ كامل الدين الكشمريي وذاع صيته يف اآلفاق 
وكان امللك جهانكري يقدره وحيرتمه ألجل علمه وثقافته وأنعم عليه امللك شاهجهان إنعامًا 
كبريًا فأكب عىل التدريس والتأليف، وكان قد »مجع الفضائل عن يد وحاز العلوم وانفرد 

وأفنى كهولته وشيخوخته يف االهنامك عىل العلوم وحل دقائقها وألف مؤلفات عديدة،)2(.
ومن أشهر مؤلفاته حاشية عىل تفسري البيضاوي، ومتتاز حاشية الشيخ عبداحلكيم 

1-  نزهة اخلواطر، ج 4، ص 208.
2- نزهة اخلواطر، ج 5، ص 211.



-220-

السيالكويت بحيث إنه يقدم مالحظات لغوية ونحوية وتفسريية عىل الكلامت واألساليب 
الصعبة التي وردت يف تفسري البيضاوي.

ومنهم القايض حمب اهلل بن عبد الشكور البيهاري )املتوىف 1119هـ( الذي كان إمامًا يف 
املعقوالت وعلم أصول الفقه وقد ذاع صيته ألجل كتابيه املشهورين أوهلام »مسلم الثبوت 
»يف أصول الفقه وقد رزق القبول العظيم يف الوساط العلمية املدرسية يف اهلند وبالد اإلسالم 
وتناوله كبار العلامء يف عصورهم بالتدريس والرشح وثانيهام »مسلم العلوم« يف علم املنطق.
ومنهم الشيخ حممد أعىل العمري التهانوي الذي قرأ النحو والعربية عىل والده ومجع 
الكتب فرصف شطرًا من الزمن عىل مطالعتها والتفظ منها املصطلحات ومجعها يف كتاب 
وسامه بـ »كشاف اصطالحات الفنون« ويقول الشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي 

عن هذا الكتاب:
»وهو كتاب عظيم النفع تلقاه املشتغلون بالعلم يف بالد العرب بالقبول وأثنوا عليه 
ألنه كاملعجم يف املصطلحات العلمية يغني عن مراجعة آالف من الصفحات ومئات 
من الكتب، وهذا موضوع مل يكن فيه كتاب كبري عىل شدة احلاجة إليه وال يزال املرجع 

الوحيد للفضالء واملؤلفني والباحثني يف هذا الشأن«)1(.
وبسبب  وثقافتهم  علومهم  بسبب  اآلفاق  يف  صيتهم  ذاع  الذين  املمتازين  العلامء  ومن 
خدماهتم للعلوم اإلسالمية العربية، الشيخ نظام الدين بن قطب الدين السهالوي )املتوىف 
املدينة  بتلك  بن شاهجهان قرصًا  امللك عاملكري  أعطاه  إذ  لكنؤ  استوطن  الذي  1103هـ( 
يسمى »فرنكي حمل« ودرس الشيخ السهالوي وأفاد وطارت مصنفاته يف حياته إىل األمصار 
والبالد، تلقى نظام درسه يف مدارس العلامء، انتهت إليه رئاسة التدريس يف أكثر بالد اهلند)2(

ومن أهم مؤلفاته »رشح مسلم الثبوت« و»رشح منار األصول« و»رشح حترير األصول« 
وحواٍش  للدواين  العقائد  عىل  و»احلاشية  اإلسالمية«  العقائد  يف  املبارزية  الرسالة  و»رشح 

أخرى.
و أما عن إسهام الشيخ اإلمام الشاه قطب الدين أمحد ويل اهلل بن عبد الرحيم العمري 
الدهلوي )1114-1186هـ/ 1702-1762م( فكان آية من آيات اهلل يف العلم واحلكم 

1-  املسلمون يف اهلند، ص 36.
2- نزهة اخلواطر، ج 6، ص 384.
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وبدون شك كان اإلمام الدهلوي أعظم عامل وحمدث وصويف يف بالد اهلند يف عرصه.
ولد عام )1114هـ/1702م( يف أيام عاملكري وكان والده من كبار املشائخ يف عرصه 
بدهلي وأكمل تعليمه يف السادسة عرش من عمره وبايع عىل يد والده، وبدأ يدرس بعد وفاة 
والده يف املدرسة التي أسسها والده، وكان فصيحًا يف العربية والفارسية »فكتب كثريا من 
عاملا  شهرته  وليست  اإلسالمية،  العقائد  من  األخرى  والفروع  احلديث  وعالج  املؤلفات 
مقصورة عىل اهلند وحدها، ولكنه يقف يف تاريخ العلم اإلسالمي فذا منقطع النظري، تكمن 
عظمته يف أنه كان متبحرًا يف سائر فروع العلوم اإلسالمية وكان أيضًا صوفيًا، وصدق صديق 

حسن خان إذ يقول: »لو أن ويل اهلل عاش يف عرص مبكر لنظر إليه بصفة إمام عرصه)1(«.
و لإلمام الدهلوي عدة تصانيف تعترب الغاية يف السمو العقيل والديني وأمهها »حجة 
اهلل البالغة يف أرسار علوم الرشيعة« ومل يتكلم يف هذا العلم أحد قبله عىل هذا الوجه من 

تأصيل األصول وتفريع الفروع ومتهيد املقدمات واملبادئ واستنتاج املقاصد.)2(
و يقول الشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي عن هذا الكتاب: »ومما جيب اإلشارة 
إليه أن هذا الكتاب يتسم بفصاحة العربية وقوة العبارة وانسجامها وبعدها عن السجع 
البارد وتقليد أسلوب احلريري الذي كان منفشيًا يف عرصه ومرصه، وقلام نجا منه مؤلف 
وكاتب يف القرون األخرية وهو يعد بحق املثال الثاين للنثر الطبعي السلسال والتعبري 
العلمي بعد مقدمة ابن خلدون يف عصور انحطاط العربية وغلبة العجمة والصناعة عىل 

الكتاب واملؤلفني يف العلم اإلسالمي)3(.
و»اخلري  البازغة«  و»البدور  اخلبري«  »فتح  العربية  اللغة  يف  األخرى  مؤلفاته  ومن 
يف  و»املسوى  احلرمني«  و»فيض  والفارسية(  العربية  )يف  اإلهلية«  و»التفهيامت  الكثري« 
يف  املبني  و»الفضل  واألوخر«  األوائل  سيد  أحاديث  من  و»النوادر  املوطأ«  أحاديث 

املسلسل يف حديث الني األمني« و»أربعون حديثًا«.
و ديوان شعر فيه قصيدته املعروفة بـ »أطيب النغم يف مدح سيد العرب والعجم« 

وله مؤلفات أخرى يف اللغة الفارسية يف علوم التفسري واحلديث والفقه.

1- اآلداب العربية، ص 67.
2- نزهة اخلواطر، ج 6، ص 409.

3- املسلمون يف اهلند ص 37.
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ومنهم األديب املشهور الذي يعترب بحق شاعر العربية يف اهلند وهو الشيخ غالم عيل 
آزاد البلغرامي )1116-1200هـ/ 1704-1785م( وكان آزاد عاملًا منقع النظري يف 

النحو واللغة والشعر والبديع والتاريخ والسري واألنساب يف عهده.
البخاري«  الدراري يف رشح صحيح  وله مؤلفات عديدة ممتعة من أشهرها »ضوء 
و»شفاء العليل يف نقد شعر املتنبي« ومرآة اجلامل يف وصف أعضاء املعشوقة من الرأس 
السيارة«  و»السبعة  هندوستان«  آثار  يف  املرجان  و»سبحة  العنرب«  »وشاممة  القدم  إىل 
اللغة  من  البديعة  باالبتكارات  مولعًا  وكان  مؤلفاته،  أشهر  من  األخريان  واملؤلفان 

السنسكريتية واهلندية.
ومنهم القايض ثناء اهلل الباين بتي )املتوىف 1225هـ( الذي كان فقيها أصوليًا زاهدًا 

جمتهدًا وكان له إملام كبري ويد طوىل يف الفقه والتفسري والزهد.
ومن مؤلفاته املشهورة »التفسري املظهري« يف سبعة جملدات وكتاب »ما ال بد منه« 

يف الفقه احلنفي الذي ال يزال مقررًا يف مناهج املدارس النظامية، وله مؤلفات أخرى.
ومنهم الشيخ عبد العيل امللقب بـ »بحر العلوم« اللكنوي )املتوىف 1225هـ( الذي 
»كان معدوم النظري يف زمانه رأسًا يف الفقه واألصول، إمامًا جواالً يف املنطق واحلكمة 
البالد  ويف  اهلند  يف  والثقافية  العلمية  األوساط  يف  مشهورة  مصنفات  وله  والكالم، 

اإلسالمية وكلها يف املنطق وأصول الفقه ويف الفلسفة واحلساب.
-1746 )1159-1239هـ/  الدهلوي  اهلل  ويل  بن  العزيز  عبد  الشيخ  ومنهم 
1824م( الذي كان نسيج وحده فريدًا يف اللغة العربية والعلوم اإلسالمية وكان شاعرًا 
مفلقًا وله مصنفات عديدة أشهرها »تفسري بعض أجزاء القرآن املسمى بـ »فتح العزيز« 

و»الفتاوى العزيزية« يف الفقه وكتاب »حتفة اثنا عرشية« يف الرد عىل العقائد الشيعة.
-1749 )1163-1249هـ/  الدهلوي  اهلل  ويل  بن  الدين  رفيع  الشيخ  ومنهم 

1833م( الذي كان عاملًا وشاعرًا، وله قصائد غراء ومصنفات يف العلوم األدبية.
ومنهم الشيخ أمحد بن حممد اليمني الشريواين )املولود 1200هـ/ 1786م( وكان 
أديبًا مشهورًا يف اإلنشاء وقرض الشعر ومن أشهر مؤلفاته »حتفة اليمن فيام يزول بذكر 
الشجن« ويعترب هذا الكتاب من أجود املجموعات يف النثر والشعر يف شبه القارة اهلندية.
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تاريخ انت�شار اللغة العربية يف الهند
الباحث/ حممود عيل مهدي- اليمن)1(

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 
وبعد:

تعترب اللغة بصفة عامة من نعم اهلل تعاىل عىل البرشية،  ولوال نعمة اللغة التي امتننّ 
اهلل هبا عىل عباده؛ ملا توارثت األمم حضارات غريها، واستفادت من ِعرَبِ األحداث، 

وما تفتقت عنه عقول العقالء يف كل فن وعلم.
اللغة العربية رشفًا عظياًم؛ إذ نزل القرآن الكريم بلساهنا املبني، وقد   ولقد حازت 
اصطفاها اهلل سبحانه وتعاىل لوحيه ِمْن بني لغات البرش، ويف إنزال القرآن الكريم باللغة 

العربية َمْرَتَبٌة رفيعة لِعْلم العربية.
أبدأ  أن  رأيت  اهلند«  العربية يف  اللغة  انتشار  »تاريخ  أن أخوض يف موضوع  وقبل 

بذكر مفهوم اللغة اللغوي واالصطالحي كتلميح بسيط ملعاين اللغة.

تعريف اللغة:
ها َأهنا َأصوات ُيعربِّ هبا كل َقْوٍم  قال ابن منظور يف لسان العرب:اللَُّغة: اللِّْسُن، وَحدُّ

َعْن َأغراِضهم.
الَكالُم   َ اللغة  معنى  أن  وقيل  العروس،  تاج  يف  الزبيدي  مرتىض  قال  هذا  وبمثل 

امُلْصَطلُح َعَلْيِه بنَي كلِّ َقبِيٍل.
ومن خالل التعريف اللغوي يمكن تعريف اللغة اصطالحا بأهنا التعبري عن املراد 

من خالل أصوات وكالم يصدر من املتكلم إليصال املعنى املراد إىل من يريد.
ولقد شاع استعامل كلمة لغة ولغات للداللة عىل اللهجات التي كانت منترشة 
يف اجلزيرة العربية، وهي عادة ما تنتسب إىل قبيلة بعينها،أو جمموعة قبائل يف فضاء 
جغرايف معني، فقيل: لغة أهل احلجاز، ولغة أهل اليمن، ولغة متيم، ولغة قريش، 

ولغة هذيل.

1-  باحث الدكتوراه يف قسم السنة - كلية أصول الدين، جامعة عليكره اإلسالمية - اهلند.
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إطاللة تارخيية حول وصول اللغة العربية إىل اهلند:
أوالً: قبل اإلسالم:

من خالل البحث والنظر يف التسلسل الزمني والتارخيي لوصول اللغة العربية إىل اهلند 
وانتشارها فيه نجد أن اللغة العربية وصلت إىل اهلند قبل وصول اإلسالم إليها؛ وذلك منذ أن 
أرست سفن العرب التي كانت تتجه نحو أقىص رشق العامل يف سواحل )كرياال( يف جنوب 
اهلند ،ومن ذلك الوقت بدأت عالقة العرب ولغتهم باهلند وبشعوهبا وكان ذلك بالطبع  قبل 
جميء اإلسالم، وذلك عندما كان زمام التجارة البحرية يف أيدي العرب وهم يقبلون عىل 
رشق اهلند وينزلون يف شواطئ مليبار )كرياال( أثناء سفرهم إىل إندونيسيا والصني جللب 
العربية  الفلفل األسود واهليل والزنجبيل إىل األسواق  التوابل مثل  الثمينة وأنواع  األمتعة 

وقد متكنوا من التحاور مع رجال احلكومة والتجار من الشعب يف )كرياال( باللغة العربية.
العربية–  العالقات  هو  اهلند  إىل  بعيد  زمن  منذ  العربية  اللغة  وصول  يف  والسبب 

اهلندية التي بدأت يف زمن سابق بقرون لظهور الدعوة اإلسالمية الكريمة.
فلقد عرف العرب اهلند يف جاهليتهم، من خالل الرحالت التجارية البحرية التي 
كانت سفنهم تنقل خالهلا البضائع املتبادلة بني اجلانبني؛ ولذلك اختلطوا بسكان املدن 
من  وتزوج  فيها،  بعضهم  واستوطن  والسند،  اهلند  سواحل  عىل  الواقعة  وأسواقها 
نسائها، وتعلنّم لغتها، كام أثرت اللغة العربية عمومًا عىل اللغات اهلندية نفسها، فدخلت 

اللسان اهلندي، كلامت عربية كثرية.
ولقد كان للغة العربية بقوة سحرها، وغزارة مادهتا األثر املرموق يف اللغات اهلندية 

قديام وحديثا.
وبناًء عىل هذا فإنه يرجع تاريخ اللغة العربية يف اهلند إىل أكثر من مخسة عرش قرًنا0

ثانيا: بعد ظهور اإلسالم:
تأثري  اهلند؛ وهي فرتة  بدأت فرتة جديدة يف جنوب  فقد  أما عقب ظهور اإلسالم 
العرب والعربية يف اهلند يف الفرتة ما بني القرن السابع امليالدي والعارش ويسمي »العرص 

الذهبي« للعالقات بني اهلند وبني العامل العريب.
فقد بدأت اللغة العربية خطواهتا إىل العاملية بشكل أكرب، فانطلق هبا الدعاة والفاحتون 
إىل شتى بالد العامل، ومنها بالد اهلند؛ وظلت منذ ذلك الوقت اللغة األوىل بني لغات 
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املسلمني، فهي ليست لغة رسمية وأدبية للعرب فحسب، وإنام هي لغة دينية وثقافية 
للمسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا ومنها بالد اهلند.

اهلندية  القارة  انتشار اإلسالم يف شبه  إىل  اهلند  العربية يف  اللغة  انتشار   ويرجع فضل 
وذلك عن طريق دعاة العرب، فحينام أرشقت اهلند بنور اإلسالم، وهبت عليها نفحاته 
منذ فتحها القائد الشاب حممد بن القاسم عندما وجهه عمه احلجاج بن يوسف الثقفي إىل 
اهلند لنرش اإلسالم فيها سنة 92هـ/712 م،  وملا كانت اللغة العربية لغة القرآن ولسان 
الدعوة اإلسالمية، وكذلك لسان املنترص يف ذلك الزمان، كان من الطبيعي أن تنترش مع 
انتشار اإلسالم يف املناطق املفتوحة ؛وكام انترش اإلسالم انترشت اللغة العربية عىل نطاق 
واسع بني سكان هذه البالد، حيث تروي كتب التاريخ أن اهلنود الذين أسلموا يف أقاليم 
السند كانوا يتحدثون إىل العرب يف لغتهم وكانوا يرتدون زهيم، وال شك أن العرص العريب 
يف السند كان بمثابة الفجر األول الذي يؤذن بانتشار اللغة يف اهلند باتساع دائرة احلضارة 
املسلمني  العلم من  العلم، فتسابق طلبة  الرغبة يف طلب  اإلسالمية وتطورها وتضاعف 
إىل تعلم العربية، وبدأت تنترش هذه اللغة يف أوساط املسلمني لغة دينية وثقافية، ثم اتسع 
اللغة  أنه قد منع  بيد  العلمية عىل أسس متينة،  الزمن إىل أن بدأت احلركة  نطاقها بمرور 
العربية من أن تكون لغة احلكومة والبالط احلكومي يف اهلند، ومن أن تكون لغة التخاطب 
أو التفاهم، أن امللوك الذين حكموا اهلند مل هيتموا بنرش اإلسالم ولغته، وإنام كان جل مههم 
توطيد امللك وإنفاق األموال يف الرتف والبذخ ومتعة احلياة الدنيا، أما الذي نراه اليوم من 
أوطاهنم يف  الذين هجروا  واملشايخ  العلامء  إىل  يرجع فضله  فإنام  اهلند،  اإلسالم يف  اسم 
وعلموهم  وعارشوهم  أهلها  وخالطوا  مرشدين،  دعاة  اهلند  ودخلوا  اإلسالمية  البالد 
مبادئ اإلسالم وآدابه، فتأثر سكان البالد بأخالقهم وسجاياهم العالية واختاروا اإلسالم 

دينًا هلم عن طيب نفس وانرشاح صدر.
األمتني  بني  كبريا  انسجاما  ذلك  فأثمر  واهلندية   العربية  احلضارتان  التقت  ولقد 
العربية إىل درجة تفوق يف  باللغة  اهلند  العربية واهلندية وأدى ذلك إىل عناية  مسلمي 

بعض املظاهر عناية األقطار العربية نفسها.

ثالثا: عرص الفتوحات اإلسالمية:
ملنطقة  العريب  احلكم  استمر  والسند  اهلند  لبالد  اإلسالمية  الفتوحات  خالل  ومن 
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اهلنود  والفالسفة  العلامء  من  كثري  يسافر  خالهلا  كان  تقريبًا،  سنة   200 حواىل  السند 
من  املختلفة  العلوم  تعريب  يف  املساعدة  بغية  اإلسالمية،  اخلالفة  عاصمة  بغداد،  إىل 

رياضيات وهندسة وطب وفلسفة وفلك وغريها من العلوم.
وأما َمن انخرط من اهلنود والسندينّني يف اجليش اإلسالمي العام التابع للخالفة، فقد 
نبغ منهم ومن ذريتهم يف اللغة العربية وعلومها فكان منهم شعراء وعلامء لغة وبالغة 

ال حيصون.
ومع توسع الفتوحات اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية  توسعت اللغة العربية؛ فقد 
هاجر عدد من العلامء العرب واستوطنوا هبا، وبذلوا جهدا كبريا لنرش الثقافة العربية 
الدراسية  املناهج  يف  املواد  أهم  من  وآداهبا  العربية  اللغة  فظلت  وتعليمها؛  اإلسالمية 

اإلسالمية عىل مر العصور.
ونتيجة هلذا االنتشار الذي حظيت به اللغة العربية فقد هنض من أرض اهلند عىل 
صفوة  منها  وخرج  املبني،  العريب  اللسان  بفصاحة  عرفوا  وشعراء،  أدباء  العصور  مر 
من العلامء ولفيف من رجال الفكر والقلم، الذين أدوا أدوارًا رائعة يف جمال التصنيف 
والتأليف وتركوا آثاًرا خالدة، ال يسوغ ملؤلف يف تاريخ األدب العريب والثقافة اإلسالمية 

العامة أن يغض الطرف عنها ويبخس حقها.
ثامنية  طوال  اإلسالمية  والثقافة  العربية  باللغة  اهلندية  الشعوب  متسكت  ولذلك 
العربية  اللغة  تبسط  التي  امليرسة  والقواميس  العربية  املعاجم  اهلنود  ووضع  قرون؛ 

وجتعلها لغة سهلة بسيطة يسهل تعلمها ملن يريد.
من  الكثري  بل  العديد،  وهلم  اللغة،  فقه  أو  اللغة  علم  يف  عظيم  باع  اهلند  فألهل 
املؤلفات يف هذا املجال، ومن أهم هذه املؤلفات: »العباب الزاخر«؛ لإلمام ريض الدين 
حسن بن حممد الالهوري، من رجال القرن السابع اهلجري، الذي عد من مراجع اللغة 
العربية، »وتاج العروس من جواهر القاموس« ملؤلفه  مرتىض بن حممد الزبيدي، وهو 

مكتبة لغوية علمية عظيمة يف عرشة جملدات كبار.
وهم  العربية،  املعجمية  الصناعة  يف  أسهموا  الذين  اهلند  علامء  من  أخرى  وطائفة 

معروفون عىل املستوى العاملي.
ولقد وضع املسلمون اهلنود القواميس املختلفة حرصا منهم عىل تعلم اللغة العربية؛ 
عربية-هندوستانية،  ومعاجم  عربية-عربية،  ومعاجم  عربية-أردية،  معاجم  فوضعوا 
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لزين  )عريب-أردو(  اللسان«  »بيان  القواميس:  هذه  فمن  عربية-إنكليزية،  ومعاجم 
لوحيد  اجلديد«  و»القاموس  االصطالحي«  و»القاموس  املريهتي،  سجاد  العابدين 

الزمان الكريانوي. »ومصباح اللغات« لعبد احلفيظ البلياوي )عريب -أردو(.
وبعد أن انشغل املسلمون العرب بخالفاهتم الداخلية وتصارعهم عىل احلكم جاء 
العهد الغزنوي الفاريس، )بخاصة السلطان حممود الغزنوي( هذا العهد الذي تىل عهد 
املسلمني العرب، وسيطر عىل مناطق شاسعة من اهلند والسند، فقد برز أيضًا لفيف من 
سوها  العلامء والشعراء املسلمني اهلنود ممنّن عرفوا العربية يف العمق، وألفوا فيها، ودرنّ

ألجياهلم.
تال العهد الغزنوي، العهد الغوري اإلسالمي، من خالل قيادة شهاب الدين حممد 
الذي جعل من دهلي عاصمته، وأرسى دعائم االستقرار  )املتويف 1206م(،  الغوري 
واالزدهار للحكم اإلسالمي يف اهلند. ويف عهده عرفت اللغة العربية، انتشارًا عريضًا، 

وتمنّ تعزيزها بنرش الكثري من مراكز تدريسها، باعتبارها لغة القرآن والدعوة.

رابعا: يف العرص احلديث:
اهلندية، ألن  القارة  إىل شبه  القوة االستعامرية  الظروف عقب دخول  تتغري  بدأت   
النظام االستعامري األورويب قد فتح بابًا جديدًا يف تاريخ اهلند، وقد جاء اإلنجليز إىل 
اهلند يف أوائل القرن الثامن عرش باسم رشكة اهلند الرشقية، وأحكموا السيطرة السياسية 

واالقتصادية واحلضارية عىل األرجاء املختلفة للهند.
وأخذ أعضاء هذه الرشكة اهلندية الرشقية الربيطانية يراقبون بدقة الظروف السياسية 

اهلندية السائدة، كام بدؤوا يدرسون أوضاعها االجتامعية بالعمق واإلمعان.
غزوًا  كان  وإنام  فقط،  سياسيًا  غزوًا  للهند  اإلنجليزي  الغزو  يكن  مل  الواقع  ويف 
اهلندية بوجه  القومية  التقاليد  للهند  الغزو اإلنجليزي  أيضًا ولقد استهدف هذا  ثقافيًا 
الثقافة  لغرس  متهيدًا  وذلك  خاص،  بوجه  اإلسالمي  الديني  الثقايف  والرتاث  عام 
املسيحية ونرشها وتروجيها بني سكان هذه البالد، فبعد قيام احلكم الربيطاين أغلقت 
يف  تعتمد  كانت  ألهنا  وذلك  اهلند،  أرجاء  خمتلف  يف  للمسلمني  التعليمية  املعاهد 
واملؤسسات  املسلمني واألوقاف  األمراء  السخية من  التربعات  بقائها ونشاطاهتا عىل 
هلمجية  ضحايا  واألثرياء  األمراء  سقط  حني  التربعات  تلك  وتوقفت  اإلسالمية، 
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االستعامر، وصارت األوقاف واملؤسسات اخلريية ملكًا للقوة املستعمرة التي أصبحت 
جاثمة عىل صدر الشعب اهلندي، عاملة عىل ختلفه وتعطيل مسريته احلضارية، والقضاء 
عىل الثقافة الدينية اإلسالمية بوجه خاص، حيث مل تكن من مصلحتها أن تكون املعاهد 
أصيب  ذلك  ونتيجة  وإعدادها،  وتربيتها  املسلمة  األجيال  تنشئة  عىل  دائبة  اإلسالمية 
النظام التعليمي اإلسالمي بتعطل كيل؛ وال شك أن هذا كله كان له األثر البالغ يف ركود 

اللغة العربية وضعف تعلمها نتيجة ملا تلقاه من حماربة من قوى االستعامر الربيطاين.
وإثر استقالل اهلند يف العام 1947م  نشط املثقفون املسلمون من اهلند لتعليم اللغة 
العربية عىل نطاق واسع ،وبوسائل خمتلفة؛ فوضعوا املناهج الرتبوية واخلطط التعليمية 
لتدريس اللغة العربية وآداهبا، وتعميمها عىل األجيال اهلندية اجلديدة الظامئة إىل العلم 
واملعرفة وتنافست اهليئات العلمية عىل إقامة املدارس واملعاهد العربية، وكان تدريس 
العلوم باللغات العربية مقترصًا عىل املساجد التي كانت يف بداية األمر تتبع هنجًا شاماًل 
حيتوي عىل العلوم الدينية كالقرآن الكريم واحلديث والفقه والدروس اللغوية: كاألدب 
العريب والنحو والرصف،ولكن الفضل بقي للمسجد يف نرش الثقافة اإلسالمية واللغة 

العربية بني مجاهري املسلمني وتوطيد الوعي اإلسالمي واحلامسة الدينية يف قلوهبم.
وبدأت اللغة العربية تنترش يف أوساط املسلمني لغة دينية وثقافية، ثم اتسع نطاقها 

بمرور الزمن إىل أن بدأت احلركة العلمية عىل أسس متينة.
واستمر تدفق الشخصيات اهلندية التي قدمت إسهامات جليلة للغة العربية اجلميلة، 

تعلياًم وتطويرًا ونرشًا.

خامسا: يف الوقت احلارض
إن العلامء اهلنود يرون يف اللغة العربية -كام يرى غريهم من أهل اإلسالم- خصائص 
ال توجد يف غريها من اللغات؛ فهي لغة أودعها اهلل رسالة ساموية خالدة وسكب عدد 
كبري من األدباء والشعراء يف قوالبها أفكارًا سامية فيها أنزل القرآن الكريم، وهبا صدر 
احلديث الرشيف ومن خالل أداهتا الرائعة وضعت كنوز من األدب والعلم واملعرفة 

واحلكمة سامهت يف دفع عجلة احلضارة إىل األمام.
ومما ال شك فيه أن اللغة العربية موضع احرتام وتقدير لدى مسلمي اهلند يف وقتنا 
وحدة  يشكلون  فهم  العربية،  احلياة  بأنامط  بالًغا  تأثًرا  تأثروا  اهلند  أهل  ألن  احلارض؛ 
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حضارية هلا شخصية مستقلة تستمد مكوناهتا من الرتاث العريب األصيل ومن احلضارة 
اهلندية العتيقة، وهلم نشاط ملموس يف مجيع جماالت احلياة اهلندية، كام هلم إسهامات مجة 

يف إثراء الرتاث العريب اإلسالمي.
هذه  يف  العربية  اللغة  اندماج  تم  احلكومية،  واملعاهد  اجلامعات  تأسست  وعندما 
اجلامعات  من   20 من  أكثر  اآلن  باهلند  يوجد  حيث  احلكومية،  واملعاهد  اجلامعات 
اجلامعات  هذه  كل  ويف  وآداهبا،  العربية  اللغة  تدرس  حيث  العايل،  للتعليم  واملعاهد 
ومن  اإلسالمية؛  والدراسات  وآداهبا  العربية  للغة  خاص  قسم  يوجد  العليا  واملعاهد 
هذه اجلامعات يتخرج الطلبة بالبكالوريوس واملاجستري والدكتوراه يف األدب العريب 
ضخمة  واسعة  مكتبة  توجد  جامعة  كل  ويف  اإلسالمية،  والدراسات  العربية  واللغة 

وخمصصة للغة العربية والدراسات اإلسالمية.
واللغة العربية تدرس حاليا يف كثري من جامعات اهلند ومعاهدها العلمية واللغوية، 
والعلوم  وآداهبا،  العربية،  اللغة  لتعليم  إسالمية،  ومدارس  عربية،  كليات  وهناك 
اإلسالمية بشتى أنواعها فام زال املسلمون يف مجيع أنحاء اهلند يقرؤون القرآن، واألدعية 
ألصوهلا  والتفهم  بنرشها  اهتامم  أي  وهيتمون  العربية،  باللغة  كلها  الدينية  واألوراد 

وقواعدها، ألهنا لغة القرآن والعلوم اإلسالمية.
ويف  عام،  بوجه  العصور  عرب  العربية  اللغة  نرش  يف  اهلنود  مسامهة  كانت  وكذلك 
باملؤلفات  تزخر  اهلندية  املكتبات  وإن  جدًا،  كبرية  خاص،  بوجه  احلايل  القرن  خالل 

العربية العظيمة التي تدل عىل الصلة الوثيقة بني مسلمي اهلند واللغة العربية0
قراءة  عىل   إقباهلم  بسبب  العربية،  تعلم  يف  اهلنود  املسلمني  عند  الرغبة  عظمت  ولقد 
القرآن الكريم قراءة جيدة، وفهم معانيه بصورة صائبة، حيث إهنا قد نرشت يف كل مكان 
العربية  اللغة  حافظ  بدوره  هو  الذي  الكريم،  القرآن  وأشعة  اإلسالم  أنوار  إليه  رحلت 
ولواله لتوارت لغة العرب نفسها يف قبور األجداد؛ وكان للحديث الرشيف أيًضا دور كبري 
يف نرش اللغة العربية، حيث دونت أقوال وأفعال الرسول  وهو أفصح الفصحاء، وهي 
الرتاث  الدينية والتطبيقية وفيها جل كتب  العلوم والفنون كلها  التي محلت  العربية  اللغة 
اإلسالمي، وفيها معظم املعارف والعلوم، وبالعربية قيل أعذب الشعر وأمجله، وهبا كتبت 
أبلغ الرسائل وأرق املكاتبات وفيها سجل أدب رفيع املستوى، وكانت لغة احلضارة العاملية 

لقرون عديدة فهي خازنة ثقافة العرب وحكمة اهلند وحضارة الفرس وفلسفة اليونان.
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ويف وقتنا احلارض أيضا -وبفضل اهلل تعاىل- بدأت األوضاع يف اهلند  تتغري لصالح 
اللغة العربية وذلك إثر اكتشاف البرتول يف معظم البلدان العربية وازدياد فرص العمل 
يف الرشق األوسط بشكل عام ويف دول اخلليج العريب بشكل خاص؛ وتركز التجارة 
أبعادا أوسع  العربية  اللغة  اكتساب  اىل  التغريات أدت  العريب. هذه  الدولية يف اخلليج 
للوظائف واألعامل  الفرص  الثقافية واالجتامعية واالقتصادية وازدادت  املجاالت  يف 
اإلسالم  علامء  لغة  العربية  اللغة  اليوم  وليست  خاصة.  العريب  اخلليج  يف  املختلفة 
يتعلموهنا  وهم  وجماالهتم  طبقاهتم  خمتلف  من  الناس  اهتامم  أخذت  بل  فحسب، 
السلك  جمال  يف  العربية  الدول  يف  العمل  إىل  إما  تعود  التي  االقتصادية  ألغراضهم 
م فرصًا مادية  تقدنّ سات خاصة  أو للعمل يف رشكات ومؤسنّ فيها،  الدبلومايس اهلندي 
اإلعالم  جماالت  يف  للعمل  أو  اخلليج،  منطقة  يف  وخصوصًا  العريب،  العامل  يف  مغرية 
والضيافة والتدريس، أو ألن اهلنود باتوا وبفضل ثورة تكنولوجيا االتصاالت اليوم، 
اهلند نفسها؛  العربية األخرى، من مناطق يف  الدول  العربية، وسائر  أقرب إىل اجلزيرة 

فيذهبون لتلك املناطق ألسباب اقتصادية بحتة تفرض عليهم تعلم اللغة العربية.
ونحن اليوم نرى آالفا من اهلنود يذهبون إىل الدول العربية للعمل والتكسب فتزداد 
معرفتهم باللغة العربية كام حيتاجون إىل ترمجة وثائقهم ومستنداهتم كل ذلك يساعد يف 

انتشار اللغة العربية وتروجيها بني الشعب اهلندي عىل نطاق واسع.
الكثريين  دفعت  التي  األسباب  من  واحدا  تعد  العالجية  السياحة  فإن  وكذلك 
لتعلم اللغة العربية كسبب من أسباب التعيش وطلب الرزق والعمل يف جمال الرتمجة 

والتواصل مع من يتكلمون اللغة العربية.

جهود علامء اهلند يف وقتنا احلارض يف املحافظة عىل اللغة العربية:
العربية  اللغة  ويف وقتنا احلارض-أيضًا- يبذل علامء اهلند جهدا كبريا للحفاظ عىل 
العربية نفسها  باللغة  الكتب  بتصنيف  اهلند ،كام هيتمون  ونرشها وتطويرها يف أصقاع 

بدال من ترمجة الكتب العربية اىل لغاهتم املحلية.
وإنه ملن املؤكد أن دروس اللغة العربية حتظى بإقبال كبري من جانب مواطني اهلند، 
الذين حيرصون عىل تعلمها ألسباب مهنية ودينية، متخلني عن شغفهم بتعلم اللغات 

األجنبية األخرى.
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والسبب يف اهتامم املسلمني يف اهلند - ويف غريها من بالد اإلسالم- باللغة العربية 
هو ارتباط اللغة العربية الوثيق بالدين اإلسالمي والقرآن الكريم؛ فقد اصطفى اهلل هذه 

اللغة من بني لغات العامل لتكون لغة كتابه العظيم، ولتنزل هبا الرسالة اخلامتة.
يف  كتبها  أمهات  يدرسون  العربية  باللغة  متمسكني  اهلند  يف  املسلمون  يزال  وال 
فيها، وقد أصدروا يف  ويكتبون  »ويؤلفون  العربية  »املدارس  يسموهنا  التي  مدارسهم 

فرتات جمالت وصحفًا عربية تدل عىل عنايتهم هبذه اللغة ونرشها وإحيائها.
فأسأل من اهلل تعاىل أن يبارك يف جهودهم وأن جيزهيم عىل ذلك خري اجلزاء وحيفظهم 

من كل كيد ومكروه،
إنه ويل  ويف األخري أسأل اهلل تعاىل بمنه وكرمه أن يلهمنا مجيعا الصواب والرشاد 
ذلك والقادر عليه وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه والتابعني هلم 

بإحسان واحلمد هلل رب العاملني.
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اللغة العربية يف القارة الهندية
الباحث/ عبد الوهاب التويتي)1(

بدأ التعليم الديني يف القارة اهلندية بشكل غري منتظم يف القرن اهلجري األول، أي منذ 
نرش اإلسالم فيها، وكان حمصورًا يف املساجد والكتاتيب التقليدية، وقد بدأت الدروس 
يف املساجد عىل منوال املسجد النبوي وطريقة أهل الصفة يف والية كرياال، والتي تعترب 
من أهم ميزات كرياال، بدأها السلف من حني انتشار اإلسالم واستمرت حتى يومنا هذا، 
ثم بدأ املسلمون يؤلفون يف  موضوعات خمتلفة مثل التفسري واحلديث والفقه والتصوف 
والفلسفة والتاريخ والسرية والنحو وعلوم اللغة. وقد بلغ ازدهار املسلمني ذروة الكامل 
يف زمن اإلمرباطورية املغولية العظيمة، ويف الزمن املذكور دوى صيتها يف اخلافقني حتى 

اعتربها عديد من املؤرخني والباحثني من أغنى البلدان عىل وجه املعمورة. 
ثم بدأت الظروف تتغري عقب دخول القوة االستعامرية إىل شبه القارة اهلندية، ألن 
اإلنجليز  وجاء  اهلند.  تاريخ  يف  جديدًا  بابًا  فتح  قد  كان  األورويب  االستعامري  النظام 
عىل  وتعرفوا  الرشقية،  اهلند  رشكة  باسم  عرش  الثامن  القرن  أوائل  يف  اهلند  إىل  يومها 
مناطق الضعف يف الدولة وبدؤوا يستميلون الناس إىل صفوفهم حتى أحكموا السيطرة 

السياسية واالقتصادية واحلضارية عىل مجيع األرجاء املختلفة يف اهلند.
وأخذ أعضاء هذه الرشكة اهلندية الرشقية الربيطانية يراقبون بدقة الظروف السياسية 

اهلندية السائدة، كام بدؤوا يدرسون أوضاعها االجتامعية بعمق وإمعان. 
وكان أول من تنبه خلطر هذه القوة االستعامرية من احلكام اهلنود هو حيدر عيل وابنه 
فتح عيل خان املشهور بالسلطان تيبو. ثم بعد ذلك جاءت حركة السيد أمحد الشهيد 
فدعا  للهجرة.  الثالث عرش  القرن  بداية  السطح، وذلك يف  اإلصالحية وظهرت عىل 
النقي، وأوقدوا يف قلوهبم شعلة  الدين اخلالص  السيد أمحد ورفاقه كافة املسلمني إىل 

اإليامن واحلامسة الدينية اإلسالمية وحرضوهم عىل اجلهاد.
عن  اهلنود  املواطنني  مع  صنيعهم  وسوء  الربيطانية  الرشكة  عامل  قسوة  أسفرت  وقد 
وامتد  معًا،  واهلندوس  املسلمون  فيها  وشارك  1857م،  عام  يف  العظيمة  الثورة  اندالع 

1- باحث الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وآداهبا جامعة عليجراه اإلسالمية.
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هليبها إىل مجيع أنحاء البالد. ومما ال شك فيه أن ثورة 1857م قد أثرت عىل حياة املسلمني 
الثقافية والعلمية إىل أقىص حد، فكان تأثريها عميق اجلذور وبعيد املدى، حيث قىض حكم 
اإلنجليز االستعامري عىل النظام اإلسالمي للتعليم والرتبية، ونفذ نظامًا جديدًا للتعليم، 
ومن الطبيعي جدا أهنم كانوا يقدمون مصلحتهم االستعامرية فوق كل اعتبار وكانوا يرون 
البارزين  العلامء  من  كثرًيا  فقتلوا  واستقرارهم.  أمنهم  هيدد  عدوا  واملسلمني  اإلسالم  يف 
ماجعل  أندمان،  جزر  إىل  والنوابغ  املثقفني  من  الكبري  العدد  نفوا   كام  منهم،  وختلصوا 
الناس  مثقفني وال مصلحني، ومتلك  أهلهم ودينهم فال علامء وال  املسلمني موتورين يف 
اخلوف واهللع عىل نفوسهم من جراء البطش والقتل من قبل أرباب االستعامر. وهذا أدى 
إىل شيوع التخلف عند املسلمني يف كافة املجاالت العلمية واالقتصادية والثقافية، واستمر 
املسلمون حتت هذا الضغط وحتت هذا اإلرهاب فرتة طويلة جدا حتى يئس الناس من أن 
تقوم هلم قائمة أو حيال بينهم وبني ما يشتهون. وكان االستعامر يف الوقت نفسه خياف من 
جتمع املسلمني وصحوهتم ألنه يعلم أهنم أصحاب قضية ولدهيم مرشوع صالح للتطبيق 
بل وعندهم مقومات النهوض ووسائل املقاومة فشدد الرقابة عليهم إىل درجة أوصلتهم 

إىل التخلف والبعد بينهم وبني مواكبة احلضارة ومقومات االقتصاد.

شيوع املسيحية يف اهلند:
فأبرم  اهلندية  القارة  يف  املسيحي  الدين  شيوع  عىل  االستعامر  عمل  آخر  جانب  ومن 
عضو الربملان الربيطاين )ولربفورس( عام 1813م اتفاقا نتج عنه قرار يقيض بموجبه أن 
للمسيحيني احلق يف نرش الدين النرصاين يف القارة اهلندية كام يشاؤون. وحصل هذا القرار 
عىل تشجيع من قبل االستعامر الربيطاين املوجود يف اهلند يف تلك الفرتة وتم التسهيل للفرق 
التبشريية من قبل اجلمعيات واملؤسسات واملنظامت املسيحية األوربية وأخذت تنترش يف 
اهلند بشكل كبري جدا وتعمل عىل تنصري اهلنود وإخراجهم من دينهم الذي يعتنقونه سواء 

كانوا من املسلمني أو من اهلندوس.
ضد  الدعاية  وتبث  اإلسالم  تعاليم  تشويه  عىل  تعمل  التبشريية  الفرق  هذه  وكانت 
أحكامه ومعتقداته لدرجة أهنا كانت هتاجم املدارس الدينية واملساجد اإلسالمية، وكانوا 
يبذلون أقىص جهد إىل حتويل اهلند إىل دولة مسيحية. فلم يكن االستعامر الربيطاين استعامرا 
سياسيا فقط وإنام كان استعامرا وغزوا فكريا وثقافيا جثم عىل صدور الشعب اهلندي ليميل 
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عليه أفكاره املسيحية ومعتقداته النرصانية. لدرجة أنه استهدف التقاليد والعادات القومية 
وذلك  خاص  بوجه  اإلسالمي  والدين  الثقايف  الرتاث  واستهدف  العام  بوجهها  اهلندية 
احلكم  قيام  فبعد  اهلند،  أبناء  بني  وتروجيها  هبا  جاء  التي  املستوردة  الثقافة  لغرس  متهيدا 
الربيطاين، وعىل الرغم من أن املعاهد العلمية واملدارس اإلسالمية يف خمتلف أنحاء اهلند 
أصبحت ال تقوم إال عىل ما يقدمه هلا املحسنون من التربعات القليلة التي ال تكفيها وال 
تسد هلا حاجة بعد ان كانت عامرة بسخاء األمراء واألثرياء من املسلمني الذين قتلوا أو 
هنبت أمواهلم أو رشدوا من ديارهم جراء مهجية االستعامر أو من األوقاف واملؤسسات 
اإلسالمية التي توقفت متاما بعد سيطرة االستعامر الربيطاين عىل اهلند فقد عمل االستعامر 
عىل حماربتها وتوقيف نشاطاهتا وجتفيف منابعها وخمرجاهتا العلمية والثقافية ألهنا كانت 
تشكل حجر عثرة أمام أطامع االستعامر والتبشري املسيحي. وحتولت كل املؤسسات اخلريية 

واألوقاف االسالمية إىل ملك مغتصب بيد االستعامر الربيطاين بقوة احلديد والنار.
وحتول االستعامر إىل شبح قاتل يعمل عىل اجتثاث وتعطيل أي مرفق يدعو اىل النهوض 
واحلضارة ونرش الوعي والثقافة اإلسالمية ألنه كان يعلم أن بقاء هذه املعاهد وهذه املدارس 
املجد  ويعيد  احلضارة  التاريخ ويصنع  ويكتب  الوعي  ينرش  يؤسس جليل جديد  أن  من شأنه 
املغتصب وأن هذه املعاهد وهذه الدارس هي كفيلة برتبية أبناء املسلمني وتشجيعهم عىل هداية 

الناس ودعوهتم إىل طريق احلق فتعطل كل النظام التعليمي والرتبوي يف اهلند لتلك الفرتة. 

احلركة الثقافية والعلمية:
ملا حاول اهلنود يف عام 1857م القيام بثورة ختلصهم من االستعامر الربيطاين اجلاثم عىل 
صدورهم كانت ثورة عظيمة لكن مل يكتب هلا النجاح وباءت بالفشل، وكان ذلك صدمة 
للشعب اهلندي بعامة وللمسلمني بخاصة، وكان املسلمون هم من سيدفع ثمن هذا الفشل 
بشكل  الربيطانية  احلكومة  فقامت  الثورة  تلك  بقيام  االستعامر  قبل  من  املتهمون  ألهنم 
جنوين وإرهايب غري مسبوق فأحرقت البيوت وهنبت األموال وأراقت الدماء وأغلقت ما 
تبقى أو ما كان موجودا هنا أو هناك مما مل يكن يذكر من مدارس ومراكز تعليمية فكانت 
رضبة قاضية لكل ما يمتنّ إىل اإلسالم بصلة حتى كادت شعائر اإلسالم تنتهي أو أوشكت 
عىل االنتهاء وانترشت فيهم البدع والضالالت واخلرافات والشعوذة من قبل املنتفعني من 

تلك اخلرافات وأصاب الناس اإلحباط والشعور باهلزيمة لدرجة اليأس.
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التحوالت األوىل:
عىل  واملسلمون  عامة  اهلند  هبا  متر  كانت  التي  الصعبة  الظروف  هذه  مثل  ويف 
واملتقدة  النرية  والتوجهات  الدعوات اجلديدة  أنواع من  وجه اخلصوص ظهرت 

ذكاء وحكمة
النوع األول: القيادات الدينية بواسطة بعض العلامء والدعاة إىل اهلل الذين ركزوا 
احلضارة  جتنب  إىل  والدعوة  وتعاليمه  اإلسالم  شعائر  من  تبقى  ما  عىل  احلفاظ  عىل 
الغربية وتقليدها أو االنجرار وراءها وعملوا عىل إعادة ترميم ما تبقى من املدارس 
الدينية لتخريج الدعاة إىل اهلل واملرشدين من تلك املدارس وعملوا عىل تأسيس أول 
معهد إسالمي كبري يستطيعون من خالله مواجهة تلك التحديات املريبة التي جتتاح 
البلد تعتيام وتضليال وهو معهد )ديوبند( عام 1866م وتوىل مهام إدارته موالنا حممد 
قاسم النانويت )1832م-1879م( وكان اهلدف من وراء انشاء هذا املعهد هو إجياد 
جيل يكون هندي املولد واملنشأ حيمل اإلسالم والنور إىل كل مكان يف بقاع اهلند جيل 
يرتبى عىل اإلسالم ويعيش لإلسالم وحيافظ عىل تعاليمه بكل أشكاهلا بل ويستعيد 
جمد املسلمني ويرد إليهم كرامتهم املسلوبة من قبل االستعامر الربيطاين. ثم بعد ذلك 
عملوا عىل إنشاء املدراس الدينية فأنشئت مدرسة ندوة العلامء بلكناو وأنشئت أعداد 
كبرية من املعاهد واملدارس يف مجيع أنحاء اهلند يدرسون فيها القرآن الكريم والسنة 
النبوية مصدرين أساسني جيب االهتامم هبام لرضورة احلال والسيام ومها مصدر للغة 
ينرشون  أخذوا  ثم  واحلديثة،  القديمة  بأنواعها  اإلسالمية  والعلوم  وآداهبا  العربية 
اإلسالمية  والعلوم  العربية  اللغة  ويعلمون  جديد  من  الناس  بني  اإلسالمية  الثقافة 
واألدبية وحيافظون عىل الرتاث اإلسالمي ويشجعون من متسك به ويوقرونه وينزلونه 
منزلته واهتموا باعداد الدعاة الصاحلني لذلك العمل ولتلك املهمة، وكانوا يعتنون 
بالتاليف والتحقيق والطباعة إىل خمتلف اللغات املهمة العاملية ويقومون بنرش الردود 
عىل الشبهات والدفاع عن اإلسالم وحماربة اخلرافة والبدع والعادات اجلاهلية املنترشة 

بني املسلمني فتحولوا من موطن املهزوم إىل موطن املهاجم.      

النوع الثاين:القيادات التعليمية الرتبوية:يأيت يف مقدمتها السري سيد أمحد خان الذي 
بوسائله  اإلسالم  ونرش  العرص  مواكبة  إىل  تدعو  للمسلمني  هنضوية  تعليمية  محلة  قاد 
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اجلامعات  فتأسست  اآلخر  يكمل  منهام  كل  بجناحني  تطري  اهلندية  احلضارة  فكانت 
كان  جامعة  وكل  عظياًم،  انتشاًرا  انترشت  حتى  احلكومية  والعالية  املتوسطة  واملعاهد 
يتخرجون  الطالب  العربية وآداهبا والدراسات اإلسالمية وكان  للغة  فيها قسم  يفتح 
والدكتوارة وكلها يف  واملاجستري  البكلريوس  األقسام وهم حيملون شهادات  يف هذه 
عىل  املميز  النشاط  هذا  عىل  القائمون  وعمل  اإلسالمية  والدراسات  العربية  العلوم 
إجياد املكتبات العربية يف كل جامعة من هذه اجلامعات التي جتمع أمهات الكتب وأندر 

املخطوطات وأشهر املؤلفات.     

الصحافة العربية باهلند:
ومن جانب آخر ظهرت فكرة الصحافة باللغة العربية ولكنها كانت متأخرة جدا 
ملحة  كانت  ألسباب  واألوردية  والفارسية  اإلنجليزية  الصحافة  الساحة  اىل  فسبقتها 

عند املسلمني منها:
األهم  تقديم  باب  من  املجال  هذا  يف  للعمل  املسلمني  لدى  االستعداد  عدم   -1
اهلوية  التي حيافظون هبا عىل  تقديم األولويات الرضورية  املهم فهم يعملون عىل  عىل 

اإلسالمية.
2- أن كثريًا من العلامء كانوا ينظرون -وما يزالون- إىل اللغة العربية أهنا لغة مقدسة 
أن تكون خادمة هلام  وبالتايل البد  الرشيف  النبوي  الكريم واحلديث  القرآن  لغة  ألهنا 
واملعاجم  والرصف  والنحو  والسري  والفقه  واحلديث  التفسري  كتب  بتأليف  فاهتموا 

وغريها مما خيدم اللغة العربية لفهم القرآن والسنة.  
3- أن الذين كانوا يتقنون اللغة العربية ليس بالعدد الكايف حتى يقتحموا هذا املجال 
ويبدعوا فيه فهم قد تعودوا النجاحات يف املجاالت السابقة فال يريدون إقحام أنفسهم 
يف أمر يرى بعضهم أنه ليس من األمهية بمكان. وهبذا كان جلُّ اهتامم علامء االسالم 
ودعاته يف اهلند منصبًّا عىل طباعة الكتب الدينية التي تلبي حاجة املسلم لتلك الفرتة إىل 
العقد الثالث من القرن العرشين بدأ العلامء يركزون اهتاممهم عىل هذا اجلانب وملسوا 
ماتفعله الصحف األخرى من التغيري وإيصال األفكار بطريقة يومية وموسمية فانشؤوا 
بعض املجالت وبدؤوا ينرشون باللغة العربية بعض الصحف هنا وهناك بجهود ضئيلة 
جدا مل تلب االحتياج ومل تكن بمستوى الطموح إال أهنا كانت حافزًا للعلامء والدعاة 
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األستاذ  رئاسة  حتت  )الضياء(  اسمها  جملة  فظهرت  اجلانب  هبذا  االهتامم  إىل  اهلل  إىل 
اسم  عربية حتت  جريدة  أول  مدينة الهور  الندوي، وظهرت يف  عامل  األديب مسعود 
)النفع العظيم ألهل هذا اإلقليم( أنشأها األستاذ شمس الدين يف 1871/10/27م 
يقوم   )  G.WLaithir( وصدر العدد األول منها حتت رئاسة الشيخ مقرب عيل وكان
باإلرشاف عليها وكانت تصدر يف ثامن صفحات فقط ثم وصلت عدد صفحاهتا إىل 
عرش حتت طباعة حجرية وكانت هتتم باملوضوعات الدينية واألدبية واالجتامعية وتقوم 
بنرش أفكار السري سيد أمحد خان التعليمية واإلصالحية والتنويرية باهتامم بالغ وظلت 
اجلريدة تصدر بانتظام إىل عام 1885م. ثم صدرت جريدة )الرياض( إال أهنا توقفت 
بعد فرتة قصرية، ثم بعد هذه اجلريدة صدرت جملة عربية تعتني بنرش التعاليم اإلسالمية 
أوساط  يف  كبريا  قبوال  ونالت  عام1902م  )البيان(  اسمها  لكناو  مدينة  من  بأنواعها 

املثقفني واألدباء يف الدول العربية. 
ثم صدرت جريدة )اجلامعة( من كلكتا حتت إرشاف موالنا أبو الكالم أزاد يف عام 
1932م، وظهرت جريدة )الضياء( يف العام نفسه، أنشأها األديب مسعود عامل الندوي، 
ثم جملة )ثقافة اهلند( يف عام 1950م وكانت جملة فصلية تصدر كل عام أنشأها املجلس 
املجلة  ظهرت  ثم  اهلندية،  بالثقافات  هتتم  وكانت  باهلند  الثقافية  للعالقات  اهلندي 
العلوم لكناؤ يف عام 1955م أسسها  املشهورة اآلن جملة )البعث اإلسالمي( من دار 
العربية  واملجالت  للجرائد  اإلصدارات  توالت  ذلك  وبعد  احلسني،  حممد  األستاذ 
واملهتمة بالشؤون اإلسالمية كـ )الرائد( التي كانت تصدر بانتظام منذ العام 1959م 
و)دعوة احلق( التي كانت تصدر يف عام 1965م من العلوم بديوبند، و)صوت األمة( 
التي كانت تصدر من ديوبند أيضا منذ العام 1968م و)الداعي( الصادرة من ديوبند 
منذ عام 1976م وغريها من املجالت واجلرائد التي تصدر إىل اليوم يف مجيع انحاء اهلند 
والتي استطاعت أن ترسخ مفهوم الصحافة العربية ولعبت دورا مميزا يف إيصال املعلومة 
وتنقيح الفكرة وتطوير اللغة العربية ومفهومها لدى املسلمني، وبعد هذه اجلهود التي 
بذلت لتواجه تلك التحديات وهذا الصمود الذي كرس معاول الغزو الفكري تغريت 
العلامء واملصلحني واملرشدين يف  له  بام كان خيطط  قناعة  إىل  الناس  األوضاع ووصل 
بالد اهلند، واقتنعوا بأن اللغة العربية هي اللغة التي جيب عليهم احلفاظ عليها فأرسلوا 

أبناءهم إىل املدارس االسالمية واجلامعات املهتمة باللغة العربية. 
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وشهد القرن العرشين هنضة األدباء والكتاب الذين اشتهروا شهرة واسعة تضاهي 
الندوي  احلسن  أبو  هؤالء  بني  ومن  العرب  األدباء  كبار  قدمها  التي  األدبية  األعامل 
وعبد العزيز امليمني وعبد احلميد الفراهي ومسعود عامل الندوي وأبو حمفوظ الكريم 
اآلداب  وببعض  املختلفة  وفنونه  احلديث  العريب  باألدب  تأثرهم  وكان  معصومي 
الفائقة  الغربية وفنوهنا حتى استطاعوا أن يمزجوا بني هذه وتلك ومتكنوا من القدرة 
االجتامعية  واملقاالت  والسياسة  والنقد  األدب  مثل  متعددة  موضوعات  الكتابة  عىل 
العربية، حتى  العلامء يف الصحافة  والعلمية والقصص واألقصوصات واشتهر بعض 
إن كتاباهتم ال تقل أمهية عن كتابات األدباء العرب، ومن بينهم أبو احلسن عيل احلسني 

الندوي وحممد احلسني وواضح رشيد الندوي ومسعود عامل الندوي وغريهم.
اللغة  احلديثة، وتعلموا  اجلامعات  الذين درسوا يف  والعلامء  الكتنّاب  وبرز كثري من 
الغربية احلديثة كاملرسحية  الفنون  العربية، وقاموا بمطالعة  اللغة  اإلنجليزية إىل جانب 
والقصة والرواية واطلعوا عىل االجتاهات األدبية احلديثة، فتوسعت معلوماهتم وجتددت 
الكتب  ينقلون  الرتمجة، حيث  اجلامعات احلديثة يف جمال  فقد ساهم خرجيو  أساليبهم، 
من  يرتمجون  وكذلك  العربية،  اللغة  إىل  وغريها  واإلنجليزية  والسنسكريتية  األردية 
الدينية والسياسية والثقافية واالجتامعية وما إىل غري  القصص واملرسحيات واملقاالت 
ذلك من اللغات اهلندية واإلنجليزية واللغات اهلندية األخرى إىل اللغة العربية، ومعظم 

هؤالء األساتذة األجالء جل اهتاممهم ينصب عىل كتابة املقاالت وأعامل الرتمجة.
وألجل ذلك ظل علامء املدارس الدينية حتى اآلن حيتلون مكان الصدارة يف جمال 
التأليف وإنتاج الكتب باللغة العربية، وتتعدد مؤلفاهتم ومقاالهتم وموضوعاهتم الدينية 
والرتغيب  العربية  اللغة  مواضيع نرش  تثري  والتي  األدبية  الفنون  بجميع  واإلسالمية 

فيها.
يوم  بعد  يوما  وتزداد  القراء  عىل  تتواىل  أنواعها  بجميع  املؤلفات  هذه  ومازالت 
وتتطور أساليبها ومواكبتها لنشاط املتلقي حتى أصبحت املدارس واملراكز واجلامعات 
تتنافس يف نرش املجالت والصحف وتنظيم الندوات وإقامة املؤمترات حتى أصبحت 
كان  الذي  التلف  من  وال  الضياع  من  عليها  خيشى  ال  اهلند  يف  حية  لغة  العربية  اللغة 
خيطط له األعداء وهذا بفضل اهلل تعاىل ثم بفضل تلك اجلهود التي بذهلا الدعاة والعلامء 
واملصلحون األوائل وسار عىل أثرهم وتطوير نشاط أبنائهم من املتأخرين حتى ثبتوا 
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التي  املؤسسات  هذه  ترعاهم  وينرشون  يكتبون  ويعلمون  يتعلمون  راسخة  قدم  عىل 
كانت عبارة عن مدارس صغرية جدا ال تكاد تذكر.  

وال ُينكر أن علامء اهلند هلم دور كبري يف نرش اإلسالم والوعي الديني إال أن القرن 
العرشين عىل وجه اخلصوص يسجل هلم حضورا الفتا ومسامهة قوية ومرشفة يف نرش 
واملؤلفات  والتصانيف  واملكتبات  الكتب  خالل  من  سواء  اإلسالمية  والثقافة  الوعي 
واملعاجم واملدونات أو من خالل اجلرائد واملجالت فلقد انترصوا عىل اليأس وركبوا 

صهوة النرص ليحققوا هذا التاريخ احلافل بالعطاء.
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انت�شار اللغة العربية يف ك�شمري عرب الع�شور
الدكتور شاد حسني)1(

لعل احللقات األوىل النتشار اللغة العربية يف كشمري ترجع إىل القرن األول للهجرة 
فبعض املصادر تفيدنا أن جيش امللك داهر )ملك السند( كان يضم بعض رجال من 
الشامي واحدا منهم  ابنه جيسيا مع حلفائه وكان جهم  فرنّ  امللك  اهنزم  العرب فحينام 
واستقر جهم يف كشمري وبنى أبناؤه املساجد فيام بعد]1[. كام أنشئت املساجد يف كشمري 
يف زمن حممود الغزنوي حسب توجيهاته ]2[. ومن املعلوم أننّ هذه املساجد كانت منابع 
اإلسالمية  الثقافة  نرش  يف  جهودهم  العلامء  وبذل  والعربية،  اإلسالمية  العلوم  انتشار 
وأسهم يف هذه املامرسة جهابذة العلامء حتى قام أحدهم برتمجة معاين القرآن إىل اللغة 
ملعاين  مرتجم  ل  أونّ أننّه  ويظن  الكشمريي  اهلل  فتح  وهو  للهجرة،   635 سنة  الفارسية 
خالل  املحلية  اللغات  إىل  كثرية  عربية  كلامت  ترسبت  وقد   .]3[ القارة  شبة  يف  القرآن 
فعاليات التدريس واحتكاك العلامء بالناس فأشعار الشيخ نور الدين الويل تدلنّ داللة 
واضحة عىل ذلك وجيدر بالذكر هنا أن السلطان حممد بن تغلق ملك اهلند كان وىص 
الشيخ شمس الدين حييى )م747( بزيارة كشمري غري أنه استأثرت به رمحة اهلل بعد قليل 
فلم يتمكن من أن يزورها]4[، ولعلنّ هذه الزيارة كانت هتدف إىل تثقيف الكشمرييني 
العربية يف  اللغة  انتشار  إسهام كبري يف  الدين هذا  العربية ولشمس  بالثقافة اإلسالمية 

اهلند يف عرص السالطني، يقول تلميذه نصري الدين جراغ الدهلوي يف مدحه: 
سألت العلم من أحياك حقا         فقال العلم شمس الدين حييى

الرابع عرش نقطة التحول  انتقال السلطة إىل املسلمني يف كشمري يف القرن  وكان 
اإلسالمية  والبالد  كشمري  بني  العالقات  توطدت  فقد  اإلسالمية  الثقافة  انتشار  يف 
العابدين  العربية أيضا، فعالقات كشمري بمرص يف عهد السلطان زين  البالد  ومنها 
عربية،  كتب  تصنيف  عىل  العلامء  امللوك  وحثنّ  املصادر]5[،  بعض  وفق  هبا  موثوقة 
النّذي  ن مال أمحد كتابه »الفتاوى الشهابية« يف عرص السلطان شهاب الدين  فقد دونّ

1- قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة كشمري.



-241-

حكم كشمري خالل الفرتة )1355م-1373م(]6[. وكتب الشيخ أمحد الساماين »نور 
وأنشئت  هذا  سكندر]7[.  السلطان  عرص  يف  »الرساجي«  للكتاب  رشحا  الرساج« 
من  ل  أونّ 1376م  الدين  شهاب  السلطان  وكان  احلكومي  الصعيد  عىل  املدارس 
قام بإنشاء مدرسة وسامها بمدرسة القرآن ثم احتذى حذوه السلطان قطب الدين 
مدينة  يف  والكليات  املدارس  أنشئت  فقد  األمراء  وبعض  العابدين  زين  والسلطان 
رسينغر وضواحيها وكان نظام هذه املدارس نظاما رواقيا يسكن فيها الطالب فساعد 
هذا النظام الطالب عيل أن يامرسوا دراساهتم بالتفاين وكان يف اهليئة التي أسسها زين 
العابدين داٌر للرتمجة ومكتبة تعد من املكتبات الكربى يف آسيا الوسطى]8[، وكانت 
للعلم  حمبًّا  العابدين  زين  وكان  العامل.  أنحاء  من  مستوردة  وخمطوطات  كتبا  حتوي 
وجيدر بالذكر أننّه أرسل كاتبا كشمرييا إىل مكة املكرمة ليعد نسخة لتفسري الكشاف 
الذي كان خمطوًطا والتمس ذلك الكاتب من علامء مكة أن يوقعوا عىل ذلك املخطوط 
للتوثيق]9[. وأحلق هبيئة التدريس يف املدرسة أساتذة أجالء من كشمري وأنحاء العامل 
اإلسالمي منهم حافظ البغدادي، وبرسا البخاري ومجال الدين اخلوارزمي ومال أمحد 
الكشمريي وكان الباحث الكبري مال كبري النحوي أيًضا ملحًقا هبذه املدرسة واحلقيقة 
أن الشأن الكبري للعلامء واألساتذة ساعد عىل انتشار العلوم العربية والفضل يرجع 
إىل امللوك واألمراء الذين أحبو العلم وأهله وشجعوهم فمثال يقول صاحب تاريخ 
وخراسان  عراق  من  العلامء  آثر  حتى  جوادا  كريام  كان  سكندر«:  امللك  عن  فرشته 
س السلطان حسن شاه )1487م( مدرسة كبرية  وماوراء النهر أن يالزموه«]10[. وأسنّ
تسمى »دار الشفاء«، وأنشأ امللك حسني تشك مدرسة يف904هـ )1499م( وأحلق 
مهم ويصطحبهم]11[. وكان مريزا حيدر دوغلت حاكم  هبا العلامء الكبار وكان يكرنّ
البالد من 1540م إىل 1550م وكان حمبنّا للعلم  فانشأ املدارس يف القرى]12[. غري 
أننّ هذه املدارس مل حتظ بالرعاية احلكومة فيام بعد، فأصبحت بعضها عرضة منافسة 
فاشتدت  الشيعة  إىل  يميلون  البالد  عىل  استولوا  الذين  تشك  ملوك  وكان  طائفية. 
املنافسة بني علامء السنة والشيعة، وقام الشيخ شمس الدين العراقي بزيارة كشمري يف 
هذا العرص وكان متحمسا يف تفاعالته مع العلامء والناس ولكون اللغة العربية لغته 
األمنّ ساعدت هذه التعامالت يف نرش اللغة العربية فكتابه »أحوط« نال شهرة حتى 
ذكره العلامء عند امللك املغويل مهايون]13[. وقد أسس العلامء مدارس يف بيوهتم وهي 
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والعرفان]14[.  للعلم  دارًا  أو  جامعة  كشمري  فأصحبت  احلكومية.  املدارس  توازي 
حيدر،  املال  مدرسة  الالحقة  العصور  يف  أنشئت  التي  املدارس  هذه  أهم  ومن 
ومدرسة خواجة خواند، ومدرسة السيد منصور، ومدرسة املالكامل ومدرسة املال 
د مظفر حسني كتابا له يف ذكرها. وذاع  ريض، ومدرسة احلافظ بصري وقد افرد حممنّ
صيت علامء كشمري يف شبه القارة حتى أصبحوا مرجعا لطالب العلم. فقد استفاد 
الشيخ أمحد الرسهندي بالشيخ يعقوب الرصيف واملال كامل الكشمريي كام استفاد دار 
الشكوة ابن امللك شاه جهان بمحمد شاه البدخشاين ومن الطريف أن دار الشكوة 
بنى مدرسة يف سفوح جبل زبرون عىل ضفاف بحرية دل الشهرية وهي بيئة طبيعية 
نات  رابندر  انشأه  الذي  نتيكن  شانتي  ملعهد  نموذجا  أصبحت  املدرسة  هذه  وكأننّ 

تيكور. 
واحلقيقة أن العلامء واألساتذة كان هلم شأن كبري يف العصور الالحقة التي استوىل 
املغول  ملوك  سيطرة  حتت  واألمراء  تشك  وملوك  شامهري  ملوك  احلكومة  عىل  فيها 
فأسهم هؤالء العلامء يف نرش علوم القرآن والسنة فقد قام بعضهم بإدارة اهليئات العلمية 
وصننّفوا الكتب يف شتى نواحي العلم، غري أن قسطا وافرا من هذا اإلرث القينّم قد ضاع 
بتدهور الكيان السيايس للمسلمني. وقد أسهب الدكتور حميي الدين الصويف يف تفصيل 
ذلك يف كتابه عن تاريخ كشمري. فمن أهم الرجال الذين أنشؤوا املدارس أو خترجوا 
منها الشيخ فتح اهلل احلقاين، والشيخ محزة املخدومي، وخاوند حممد النقشبندي، وبابا 
نصيب الدين الغازي، إال أننّ كشمري شهدت اهنياًرا ثقافيًّا عند استيالء أمراء أفغان ويف 
ت خالل  زمن انتقال السلطة إىل غري املسلمني من السيخ ودوغرة فكأننّ القرائح جتمدنّ
د فسافروا يف أنحاء  هذه احلقبة، اللهم إالنّ أن بعض رجال العزيمة مل يسغ هلم هذا التجمنّ

شبه القارة متلقيني العلوم النافعة إلنارة أذهاهنم.
ُصننّفت  التي  الكتب  كشمري  يف  العربية  اللغة  انتشار  عن  املوثوقة  املؤرشات  ومن 
الكبري سيد عيل اهلمداين كتب  التي قرضت خالل هذه العصور، فللداعي  واألشعار 
ورسائل كثرية باللغة العربية مثل الرسالة اخلواطرية ورسالة أرسار النقطة وله الفضل 
منهم  الدعاة  من  كثري  اصطحبه  فقد  خمتلفة،  بطرق  كشمري  يف  العربية  اللغة  ترويج  يف 
ه الكشمرييني إىل أن هيتموا باألذكار واألدعية املأثورة  بعض القراء املجيدين كام أنه وجنّ
وقد سامها بـ »األوراد الفتحية«. واحلقيقة أننّ زيارة عيل اهلمداين كانت سبب استهالل 
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نشاطات  فازدادت  كشمري  أهايل  من  كثري  يديه  عىل  أسلم  فقد  كشمري  يف  جديد  عهد 
تدريس علوم القرآن واحلديث يف املساجد واخلانقاهات.

يف  املكي  حجر  بإبن  استفاد  فقد  العربية  يف  الباع  طول  الرصيف  يعقوب  وللشيخ 
تفسري  والنحو، وله  قواعد الرصف  ملهارته يف  بالرصيف  أستاذه  ه  العلوم وقد سامنّ تلقية 
اللغوية  مهارته  وهودليل  الشامئل  لغات  كتاب  وله  العربية،  باللغة  الطالبني«  »مطلب 
بينه  وكانت  أيضا،  العربية  باللغة  الشعر  نظم  وقد  الفارسية  باللغة  كبريا  شاعرا  وكان 
هذا  تقريظ  فكتب  املحبنّة  أوارص  اإلهلام«  »سواطع  صاحب  الفييض  الفيض  أيب  وبني 
صاحب  أيضا  وهو  )ت1597م(  الكشمريي  حممد  معارصيه  ومن  شعرا.  التفسري 
املصننّفات باللغة العربية، وهلذين البطلني فضل كبري يف توجيه الطالب إىل اللغة العربية 
فمن تالميذ الرصيف حبيب اهلل النوشهري )ت1616م(  الذي كان يكتب بالعربية نثرا 
بيان طريقة  »اإلنصاف يف  نظم قصيدة  بالعربية، وقد  النبوغ  دونه يف  وشعرا وإن كان 
النجاة« يف إطار املثنوي وهي األوىل يف اهلند يف هذا اإلطار]15[. ومن تالميذه اخلواجه 
عىل بنو الذي استفاد بابن حجر املكي أيضا وقد اشتهر بتدريس علم النحو والرصف 
يف رسينغر صباحا ومساء]16[. وللشيخ معني الدين النقشبندي مصننّفات قيمة يف اللغة 
ذ عىل الشيخ عبد احلق بن سيف الدين البخاري وهو صاحب تفسري  العربية فقد تتلمنّ
»زبدة التفاسري« الذي ُيعد من أحسن التفاسري الكاملة باللغة العربية يف كشمري. ومن 
الشعر  ضا  قرنّ الذين  نازك 1097هـ )1686م(  املالنّ طيب )1675م( واملالنّ  معارصيه 
باللغة العربية فيمكن أن نعدنّ القرن السابع عرش شهد عرصًا ذهبينًّا لنبوغ علامء كشمري يف 
العلوم العربية، فرغم التحوالت الكربى عىل الصعيد احلكومي واالجتامعي ازدهرت 

العلوم اإلسالمية العربية.
أما القرن الثامن عرش فلم يستمر هذا التحمس لثقافة اإلسالمية العربية فنسمع مال 
حمسن خشو 1775م، وهو من أعيان هذا القرن، مشريا إىل هتاون العلامء فيقول »حتى 

صار أعلم الناس أجهلهم وحايل معهم كاملتكلم مع األصم«]17[.
األوضاع يف  توتر  التهاون  هذا  أسباب  فمن  احلكام،  رعاية  تبق هلم  مل  العلامء  لعل 
منتصف الثاين للقرن الثامن إثر سيطرة األفغانيني فلم تكن رعاية العلوم والفنون من 
بعض  وفنّق  الثقافية  النشاطات  يف  الفتور  هذا  من  الرغم  وعىل  اهلل.  شاء  ما  إال  هم   مهنّ
الرجال إىل إتقان اللغة العربية وصننّفوا الكتب والرسائل هبا، منهم مال سليامن بن مال 
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أبو الفتح كلنّو )1166م(، له رشح عىل كتاب خالصة احلساب للعاميل]18[، وله رسالة 
يف صفة الصحابة وثنائهم. ولعبد الواسع الرفيقي 1796م »جمموعة سري األنبياء وأهل 
أبو  وملال  املنطقي.  املنهج  الكتاب   هذا  ينقص  كان  وإن  واألولياء«  والصحابة  البيت 
الوفاء كتاب »بياض الفقة يف أربعة أجزاء« وهو شهادة لرسوخ صاحبه يف العلم ونبوغه 
النعامن  حنيفة  أيب  سرية  يف  اإلخوان«  »حتفة  كتاب  الكشمريي  اهلل  وهلداية  اللغة.  يف 
وهو إسهام يف أدب السرية. ولغالم أمحد الكشمريي كتاب »تكميل اإليامن« وهو يف 
األخالق، إذ يذكر اجلود بأنواعه املختلفة. كام أسهم بعض العلامء يف رشوح القصائد 
كشمري  مسلمو  وشهد  سعاد«.  »بانت  قصيدة  رشح  الدين  كامل  فللحافظ  الشهرية 
هلم  يبق  فلم  واالجتامعي،  واالقتصادي  والثقايف  السيايس  الصعيد  عىل  هائال  تدهورا 
شأن يف احلكومة فقد استوىل عليها سيخ ودوغره فأصبح االهتامم بالنشاطات الثقافية 
والعلمية من عزم األمور. فقام بعض العلامء باستمرار هذه النشاطات رغم العراقيل 
أمحد  الشيخ  فرسائل  األندرايب.  الواعظ وسيد سعيد  أمحد  فمنهم شيخ  والصعوبات. 
الواعظ 1295م تدل عىل علو كعبه يف اللغة، ومن أهم هذه الرسائل »نجوم الشهابية« 
و»تنبيه الغافلني«]19[. ومنها أيضا رسالة قرة العني واملاء املعني يف رشح األربعني، ومن 
علامء هذا العرص الذين أسهموا يف إثراء اللغة العربية مال مجال ففو، له رسالة بدرية يف 
أجزاء  األعظم يف سبعة  كتاب حزب  الكشمريي صاحب  نوا  أيًضا يب  النظم. ومنهم 

وهو كتاب يف األدعية واألذكار. 
وشهدت شبه القارة اهلندية تطوًرا ملحوظا يف إنشاء املدارس وتطويرها يف النصف 
أيقظت  التي  املسلمني  إثر حادث 1857م عند نكسة  التاسع عرش وهذا  للقرن  الثاين 
أنشئت  التي  املدارس  أهم  ومن  املسلمني،  تثقيف  إىل  ه  ماسنّ حاجة  جتاه  العلامء  وعي 
دار العلوم بديوبند التي خترج منها الطالب الكشمرييون، ومن أهم املتخرجني الذين 
ومريك  املريواعظ،  يوسف  وحممد  شاه،  أنور  حممد  العربية  الثقافة  إثراء  يف  أسهموا 
اللواليب،  اهلل شاه  رينه، وسيف  الكبري  الوترهايل، وعبد  األندرايب، ويوسف شاه  شاه 
ولبعضهم صوالت وجوالت يف الثقافة العربية، كام أسهم آخرون يف تثقيف مواطنيهم 
بنجاب  يف  أخرى  مدارس  من  أيًضا  الكشمرييون  الطالب  واستفاد  عربية،  ثقافة 
فقد  عليها.  ُيبكى  دمنة  العربية  القديمة  املدارس  من  كشمري  يف  تبق  ومل  وضواحيها. 
أصاب الكشمرييني غم فوق غم حتى أنساهم ذكرها. وبعد قرون عديدة قام املوالنا 
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غالم رسول شاه بسد الفراغ حني أنشأ مدرسة يف رسينغر باسم »مدرسة الفقه  وحديث 
ت هذه املدرسة فيام بعد »الكلية الرشقية«،  الرسول« حتت رعاية جلنة نرصة اإلسالم سمنّ
التسمية  بـ »قاسم كشمري«]20[، وهو يستحق هذه  وسامنّ د. حممد مظفر حسني منشئها 
ألننّ دوره يف إنشاء املدرسة برسينغر مثل دور موالنا قاسم النانوتوي يف إنشاء املدرسة 
الثقافة العربية،  بديوبند، وهلذه الكلية فضل يف إرشاد الطلبة وإجياد الرغبة فيهم نحو 

فقد سافر املتخرجون منها إىل املعاهد األخرى لتطوير مستواهم العلمي. 
فبفضل التطورات املذكورة بدأت يف كشمري نشاطات إثراء الثقافة اإلسالمية العربية 
يف القرن العرشين رغم أننّ كشمريظلنّت ترزح حتت نري سيطرة غري املسلمني سياسيا إىل 
نصف القرن. فتفتحت القرائح يف استخدام اللغة العربية فكان املري واعظ رسول شاه 
يتقن اللغة العربية، والبنه موالنا حممد يوسف شاه 1968م إسهام جيد يف ترمجة معاين 
منه  التمس  وقد  كشمري،  يف  رواجا  الرتمجة  هذه  وراجت  الكشمريية  اللغة  إىل  القرآن 
د شفيع الالهوري مدير جملنّة كلية الرشقية أن يرتجم بعض املقامات لبديع  األستاذ حممنّ
الزمان اهلمذاين وهذا يدلنّ عىل إتقانه اللغة العربية. ولنور الدين حممد م1942م تفسري 
القرآن الكريم املسمى بـ »نور التفاسري«، وهو راسخ يف فقه اللغة فقد رشح مفردات 
القرآن بكل لباقة، ورشح قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهري، وقصيدة الربدة لليافعي 

باللغة الكشمريية. 
ومن أهم اإلسهامات يف الثقافة العربية »حتفة اإلخوان« للحافظ صدر الدين الوازه 
للحافظ  الرقية«  و»جواز  اخلطب(  )يف  الكربية«  روضة  مع  احلسن  و»روضة  بوري، 
نحر  يف  املجلول  والسهم  احلبيب«  حياة  عىل  اللبيب  و»تنبيه  الغادياري،  حسن  حممد 
شاتم الرسول ملوالنا عبد الكبري رينه الديوبندي )م1975م( و»رشح الدائرة يف علم 

العروض والقافية« ملريك شاه األندرايب )م1973م(.
أنور شاه الكشمريي، فهو عبقري  العربية هو  الثقافة  إثراء  الذي فاقهم يف  أننّ  غري 
عرف  أمايل  أمهها:  من  العربية  اللغة  يف  قينّمة  مصننّفات  وله  القارة  شبه  يف  صيته  وذاع 
مسلم،  صحيح  عىل  وأماليه  داود،  أيب  سنن  عىل  وأماليه  الرتمذي،  جامع  من  الشذي 
بام  والترصيح  الفرقدين،  لنيل  اليدين  وبسط  الكتاب،  أمنّ  مسألة  يف  اخلطاب  وفصل 
تواتر يف نزول املسيح، وكان أنور شاه يقرض الشعر أيضا فهو شاعر مطبوع ويملك 
ناصية اللغة العربية، فال يوجد يف شعره أثر العجمة التي نجدها يف شعر كثري من شعراء 
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ا مل حتظ بعنايته عند ما عني مدرسًا  كشمري، وأسس أنور شاه مدرسة يف بارمهوله غري أهننّ
يف دار العلوم ديوبند.

أسهمت دار العلوم ديوبند واملدارس األخرى يف اهلند يف توجيه الطالب إىل خدمة 
احلميد،  عبد  واملولوي  اهلل  رمحة  املولوي  ديوبند  العلوم  دار  خرجيي  فمن  القرآن  لغة 
ثقافة  املواطنني  تثقيف  يف  وأسهموا  مدارس  أسسوا  فقد  الرتايل،  الدين  نور  واملولوي 
الدين  نور  ومولوي  رحيمية  العلوم  دار  مؤسس  اهلل  رمحة  فمولوي  عربية،  إسالميه 
الرتايل أسس مدرسة يف ترال، وممن استفاد بكبار العلامء بديوبند وبدهلي موالنا قاسم 
شاه البخاري فهو منشئ الكلية احلنفية سنة 1974م وكان يكتب باللغة العربية شعرا 
ونثرا، وحياكي احلريري يف أسلوبه. ومن خرجيي دار العلوم ديوبند املوالنا عبدالكبري 
خالل  اإلسالمية  الثقافة  إىل  الكشمرييني  الطالب  يوجه  ظلنّ  وقد  كبري  مدرس  فهو 
وأسست  بحرضتبل.  العلوم  مدينة  ملدرسة  عميدا  عني  ثم  أمرترس]21[،  يف  استقراره 
املصطفوي،  العلوم  دار  منها  العرشين  القرن  من  األخري  ربع  العلوم يف  دور  من  كثري 
وسبيل الرشاد ببارمهوله، ودار العلوم دندي بوره باسالم آبادو، ومدرسة فيض الوحيد 
بجامو، ومدرسة بالليه برسينغر، ومقررات الدراسة يف أكثرها عىل املنهج النظامي فهي 
اآلداب  من  احلريري  ومقامات  املتنبي  وديوان  متام  أليب  احلامسة  من  منتخبات  حتوي 
العربية، ومن أهم املعاهد املنشأة يف هذا العرص الكلية السلفية فإسهامها يف نرش اللغة 
اململكة  الذين خترجوا من جامعات  املعلنّمني  تدريسها  هيئة  إذ حتوي  ملحوظ  العربية 
العربية السعودية، وقد التحق عدد كبري من خرجيي هذه الكلينّة باجلامعات اإلسالمية يف 
اململكة، ويبذل مدير هذه الكلية الدكتور عبداللطيف الكندي جهودا جبنّارة يف تطوير 
للبنات  كلية  إنشاء  العرشين  القرن  أواخر  يف  املهمة  التطورات  ومن  الكلية،  مستوى 
الدراسية وفق توصيات  ر مقررات  املعهد حونّ البنات«. فهذا  ى »جامعة  برسينغر تسمنّ
بجامعة  العربية  اللغة  بقسم  االلتحاق  املتخرجات  للطالبات  فيمكن  كمشمري  جامعة 

كشمري.
لقد أسهمت جامعات اهلند وعىل رأسها جامعة عليكره اإلسالمية يف تزويد الثقافة 
حميي  السيد  العالية  الشهادات  نالوا  الذين  املتخرجني  أهمنّ  ومن  كشمري،  يف  العربية 
اللغة  بتدريس  قاموا  فقد  بات  الدين  بدر  ود.  البخاري  ود.فاروق  احلاجني،  الدين 
العربية عىل مستوى البكاليوروس.. وجيدر بالذكر أن دار العلوم ندوة العلامء بلكناؤ 
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اهليئة  فاملتخرجون من هذه  العربية  بالثقافة  الطالب  تثقيف  اهلند يف  أخواهتا يف  فاقت 
يلتحقون بجامعات اهلند لنيل الشهادات العالية ويصقل هذا التعليم اجلامعي مواهبهم 
عبد  واألستاذ  الندوي  الدين  تاج  أيوب  األستاذ  ومنهم  اآلخرين.  مقدراهتم  فتفوق 
العربية بكتب قيمة، واألهم  دون املكتبة  الذين ما يزالون يزونّ الندوي.  املاجد القايض 
أهنم يرشدون الطالب عىل مستوى املاجستري والدكتوراه. ومنهم أيضا الدكتور حممد 
ر نتاجه نجده يفوق كثريا من أقرانه. وقد ازداد عدد  مظفر حسني الندوي فعندما نقدنّ
يف  اإلسالمية  وللجامعات  األخرية.  السنوات  يف  الندوة  من  الكشمرييني  املتخرجني 
اململكة العربية السعودية أيضا إسهاما ملحوظا يف تثقيف الطالب الكشمرييني الثقافة 

العربية.
إننّ إسهام الكليات واجلامعات يف ترويج اللغة العربية يف كشمري أضخم من املدارس 
ودور العلم يف اآلونة األخرية. وذلك ألننّ البنية التحتية يف الكليات واجلامعات أحسن، 
ا املدارس ودور العلم فأكثرها تفتقر إىل التسهيالت األساسية  ورواتب األساتذة أعىل، أمنّ
كام أن منهج االلتحاق يف هذه املعاهد مصاب بالنقص ومقرراهتا أيًضا قديمة عقيمة. 
املدارس  ملقررات  بالنسبة  تافهة  البكاليوروس  مستوى  عىل  اجلامعة  مقررات  إن  نعم 
وهذا حلاجات ال يمكن جتنبها فطالب الكليات ال يكون ألكثرهم اإلملام بأبجد اللغة 
بالتدرج والتطور والتحسن واملقررات  العربية. فالقائمون عىل هذه املقررات هيتمون 

.)UGC( الدراسية لصفوف املاجسرت هي أحسن وفق توصيات جلنة املنح اجلامعية
األدب  نواحي  معظم  عن  شاملة  برؤيه  الطالب  تزويد  إىل  هتدف  املقررات  وهذه 
العريب يف أقطار العامل عرب العصور. وهي هتدف إىل إعطاء الطالب رؤية األدب املقارن. 
فهل متكن هذه الرؤية لطالب دور العلم يف كشمري؟ وأننّى هلم فهم التعبري احلديث الذي 
حيتاج إىل اإلملام بالعلوم اجلديدة واللغات األوربية واللغة اإلنكليزية بخاصة؟ فاحلقيقة 
أننّ املزاوجة بني هذه العلوم واللغة العربية ال يتيرس إال لطالب الكليات واجلامعات. 
أقدمهم  ومن  العربية،  اإلسالمية  الثقافة  إثراء  يف  احلكومية  الكليات  أساتذة  وأسهم 
األستاذ حميي الدين احلاجني فقد ترجم« قصص ألف ليلة وليلة« إيل اللغة الكشمريية 
ه بـ »منهاج األدب« ومن أمههم د. حممد  وله أيضا منتخب يف األدب العريب  وقد سامنّ
مظفرحسني الندوي فله مصننّفات قينّمه حول الثقافة العربية يف كشمري، وللدكتور حممد 
العربية  الثقافة  إبراز نواحي  البخاري فضل يف  ابن موالنا قاسم شاه  البخاري  فاروق 
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يف كشمري وللدكتور بدر الدين بات كتب عديدة حول الثقافة اإلسالمية وله مقاالت 
طبعت يف املجالت األردية.

لرتغيب  قويا  حافزا   1980 سنة  كشمري  جامعة  يف  العربية  اللغة  قسم  إنشاء  وكان 
الطالب يف الدراسات العربية فقد أدار هذا القسم األساتذة األجالء مثل األستاذ مقبول 
أمحد واألستاد رياض الرمحن الشريواين حفيد موالنا حبيب الرمحن الشريواين واألستاذ 
اإلصالحي  أسلم  حممد  واألستاذ  األزهري  الغني  عبد  واألستاذ  الندوي  اجتباء  حممد 
واألستاذ منظور أمحد خان فلهم مساهات قيمه يف نرش اللغة العربية والقيام بالدرسات 
الشاملة يف الثقافة اإلسالمية. فلألستاذ مقبول أمحد مقاالت منشورة يف دوائر املعارف وله 
بحوث نالت االستحسان من الدوائر العلمية وللدكتور رياض الرمحن الشريواين إسهام 
للامجستري  الدراسية  املقررات  توجيه  يف  فضل  أيضا  وله  كشمري  يف  البحوث  إرشاد  يف 
والبكاليوروس. والدكتور اجتباء الندوي أنشأ نادي العربية يف قسم اللغة العربية فإسهاماته 
يف إثراء الدراسات العربية ال حتتاج إىل التعريف، وله مقاالت قيمة يف املجالت العربية، 
وخارجها.  كشمري  يف  املدارس  إنشاء  يف  جبارة  جهود  األزهري  الغني  عبد  ولألستاذ 
والدكتور حممد أسلم اإلصالحي بذل جهوده يف سبيل نرش اللغة العربية وتوجيه البحوث 
بطريقة  ويشجعهم  والباحثني  الطالب  حيفز  كشمري  جامعة  يف  تدريسه  خالل  يزل  فلم 
اذة وقد ترجم بعض مرسحيات توفيق احلكيم خالل إقامته يف كشمري كام أننّه زار مرص  أخنّ
والتقى مع رواد األدب العريب مثل نجيب حمفوظ فاستفاد الطالب منه، ويستمر د. منظور 
أمحد خان يف جهوده فهو مرتجم ناحج فقد ترجم قصصا من اللغة الكشمريية إىل العربية 

ونرشها مؤخرًا يف كتاب مستقل، وله مقاالت قيمة يف املجالت العربية. 
مني  املقونّ األساتذة  استحسان  نالت  قيمة  بحوث  العربية  اللغة  قسم  يف  وأنجزت 
السعودي،  العريب   األدب  حول  مقالة  تقويم  عند  الرمحن  إحسان  األستاذ  قال  فمثاًل 
مظفر حسني  نال بحث  كام  اهلند«  مستواها يف  مقالة يف  توجد  قلام  رائعة  مقالة  »وهي 
حول إسهام أهل كشمري يف اللغة العربية وآداهبا استحسان األساتذة والباحثني، وبحث 
حممد أمني خان حول إسهام علامء كشمري يف تفسري القرآن واحلديث أيضا من املستوى 
نشاطات  وتستمرنّ  البحوث.  هذه  مثل  إىل  يوفقنا  أن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فندعو  العايل 
نال  الدكتوراه من جامعة كشمري كام  نال عرشون طالًبا شهادة  فقد  القسم  البحث يف 
شهادة  طالب  ألف  من  أكثر  ونال  الفلسفة  يف  املاجسرت  شهادة  طالبا  وعرشون  واحد 
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املاجسرت يف اآلداب العربية. ومن دواعي الفرح والرسور أننا نشهد إقباال متزايدا عىل 
تعلم اللغة العربية يف كشمري يف السنوات األخرية.

وكان تدشني جملة الدراسات العربية يف 2001م حادثا كبريا يف تاريخ اللغة العربية 
والتقرير  والتاريخ  النقد  يف  خمتلفة  مواضيع  عىل  حتتوي  سنوية  جملة  وهي  كشمري،  يف 

والرتمجة، وقد نرشت يف أعدادها املختلفة مقاالت األساتذة الكبار يف اهلند.
ومن التطورات اهلائلة يف السنوات األخرية تأسيس أقسام اللغة العربية وآداهبا يف 
اجلامعات األخرى يف والية جامو وكشمري. فهي تؤدنّي دورها يف نرش الثقافة العربية. 
وهيئات التدريس يف هذه اجلامعات حتوي األساتذة واملحارضين ذوي املقدرة العالية، 
كالدكتور شمس كامل  احلبيبة،  العربية  اللغة  والدراسات يف  بالبحوث  فهم مشتغلون 
صاحب  وهو  وكشمري،  جامو  يف  براجوري  بادشاه  شاه  غالم  جامعة  رئيس  أنجم 

مصننّفات عديدة، وقد برز يف جمال الرتمجة.
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درا�شات اللغة العربية يف البنغال الغربية
الباحث/ منري اإلسالم بن نظام الدين)1(

احلمد هلل الذي علنّم اإلنسان ما مل يعلم، وعلنّمه البيان، والصالة والسالم عىل أفصح 
العرب والعجم نبينّنا حممد، وعىل آله وأصحابه أمجعني، أما بعد:

القرون  منذ  اهلند  يف  املسلمني  اهتامم  حمط  زالت  وما  ظلت  وآداهبا  العربية  اللغة  فإن 
اللغات األجنبية عندهم والغربية عليهم، وإن  املاضية حتى يومنا هذا، وإهنا مل تكن من 
دراستها مستمرة يف هذا البلد منذ أقدم العصور وهو أمر يشهد به عدد ال حيىص من املدارس 
العربية واملكاتب اإلسالمية والكليات واجلامعات الرسمية واألهلية يف أنحاء اهلند كلها، 

وإن للهند إسهامات جليلة يف الدراسات العربية درسًا وتدريسًا، ونرشًا وتأليفًا.
ولقد أنجبت اهلند عددًا كبريًا من رجال اللغة العربية واإلنشاء واألدب وجهابذة 
نواحيها  بمختلف  وآداهبا  العربية  اللغة  ناصية  امتلكوا  الذين  والعرفان  والعلم  الدين 
وأشكاهلا، وقد شهد هلم علامء العرب وكتاهبم بالفضل، ومن هنا انكبوا عىل كتب العلامء 
مليئة  العربية  واملكتبات  وبراهينهم،  أدلتهم  منها  ويستنبطون  ينقلون  واهلنود  واألدباء 
ومزدهرة باملؤلفات العربية اإلسالمية، تدل عليها املوسوعات العلمية املتعددة والكتب 
اهلند«  الظنون« حلاجي خليفة، و»الثقافة اإلسالمية يف  فيها »كشف  بام  القيمة  العلمية 
الالهوري،  الصاغاين  حممد  بن  حلسن  الزاخر«  و»العباب  احلسني،  احلي  عبد  للشيخ 
اهلل  حمب  للشيخ  األنوار«  بحار  و»جممع  الغجرايت،  متقي  عيل  للشيخ  العامل«  و»كنز 
البيهاري، و»كشاف اصطالحات الفنون« للشيخ حممد القانوين« و»شمس الباوغة يف 
احلكمة« و»الفرائد رشح الفوائد« ملال حممود اجلونفوري، و»حجة اهلل البالغة« لإلمام 
الشاه ويل اهلل الدهلوي، وتاج العروس يف رشح القاموس« للعالمة الرشيف مرتىض 

البلغرامي الزبيدي.
وانترشت اللغة العربية يف شبه القارة اهلندية من الناحية التجارية والدينية، وبدأت 
العالقة التجارية بني العرب واهلند منذ قرون قبل امليالد، وجاء كثري من جتار العرب إىل 
األسواق التجارية اهلندية، واختلطت اللغات اهلندية بالعربية، واستوطنوا مناطق خمتلفة 

1- باحث الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة دهلي.
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خاصة يف سواحل اهلند الغربية واجلنوبية يف القرون األوىل للهجرة، ثم نزح الكثريون 
من العلامء األفذاذ واألدباء البارعني إىل هذا البلد من خمتلف الدول اإلسالمية مثل آسيا 
الوسطى، واملاملك العربية املختلفة، وبذلوا مساعيهم املشكورة يف نرش العلوم الدينية 
اإلسالمية، ومل يألوا جهدًا يف انتشار األدب العريب يف هذه املنطقة من العامل، وقد خلفوا 

وراءهم آثارًا علمية من اللغة العربية وآداهبا وثقافتها وأفكارها العلمية والدينية.
وبعد هؤالء العلامء األفذاذ املهاجرين، بدأ دور العلامء والكتاب الذين ولدوا يف اهلند 
ونبغوا يف اللغة العربية وآداهبا، والدراسات اإلسالمية، وال تزال اهلند ملجأ مهاًم لنرش 
الثقافة العربية يف خمتلف مناطقها وأقطارها حيث أسست املدارس واملكاتب واجلامعات 
املتنوعة يف خمتلف أنحاء اهلند خلدمة الدراسات اإلسالمية واللغة العربية دراسة وتأليفًا.

عرب  واإلسالمية  العربية  بالدراسات  مشهورة  فكانت  الغربية  البنغال  والية  وأما 
حسني  و»دولة  آباد،  مرشد  يف  الدولة«  رساج  »دولة  مثل  املسلمة  الواليات  يف  العصور 
شاهي« يف غور )Gour( عىل بعد مسافة أميال من مديرية مالده متصلة بحدود بنغالديش، 
والدراسات العربية قديمة جدًا يف هذه الوالية، يرجع تارخيها إىل قدوم املسلمني إىل هذه 
حلكوماهتم،  عاصمة  األرضية  البقعة  هذه  املسلمني  والسالطني  امللوك  واختاذ  الوالية، 
فكانت الطبقة املثقفة يف العهود املنرصمة هي من تشتغل يف العلوم العربية واإلسالمية، 
إما عن طريق اللغة العربية أو الفارسية، وكان للمساجد واملدارس دور بارز لكوهنا مراكز 
التعليم والثقافة للمسلمني عرب العصور حتى بدأ اإلنجليز تنفيذ أحكامهم عىل السكان 
إجبارًا يف القرن الثامن عرش امليالدي، واستبدلوا بمقاليد احلكم هلذه املنطقة عام 1857م.

والسنة  الكتاب  ختدم  التي  الكربى  النظامية  باملدارس  اليوم  الوالية  هذه  وتزخر 
والفقه اإلسالمي والتاريخ اإلسالمي، والتفسري والنحو والرصف والبالغة والعروض 
واملنطق واهليئة واحلكمة والفلسفة، إىل جانب هذه املدارس األهلية حتتضن الوالية عددًا 
من اجلامعات الكربى مثل جامعة كولكاتا، وجامعة ويشوا هباريت، وجامعة بردوان، 
بونغو،  غور  وجامعة  عالية،  وجامعة  الشاملية،  البنغال  وجامعة  جادوفور،  وجامعة 
الثانوية والعالية  الكليات واملدارس  وغريها من اجلامعات املختلفة، وعددًا كبريًا من 

احلكومية التي تدرس فيها املختارات الرائعة من األدب العريب القديم واحلديث.
 West( »وإذا نظرنا إىل املقررات الدراسية لـ »اهليئة التعليمية ملدراس البنغال الغربية
النظامية،  Bengal Board of Madrasa Education(، واملناهج الدراسية للمدارس 
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يف  الستة  والكتب  اجلاللني،  وتفسري  البيضاوي،  تفسري  مثل  التفسري  كتب  فيها  وجدنا 
احلديث، والكافية يف النحو، والشافية يف الرصف، واملعلقات السبع، واملقامات للحريري 
واهلمذاين، وخمتارات من الشعر األموي والعبايس، وخمتارات من األدب العريب احلديث 
لألدباء والشعراء والنقاد الكبار مثل طه حسني، وقدامة بن جعفر، وابن قتيبة، وجربان 
خليل جربان، ومصطفى لطفي املنفلوطي، وحممد حسني هيكل، وعباس حممود العقاد، 
ونازك  مطران،  وخليل  إبراهيم،  وحافظ  شوقي،  وأمحد  البارودي،  سامي  وحممود 
األدباء  من  كثري  وغريهم  املازين  القادر  عبد  وإبراهيم  شكري،  الرمحن  وعبد  املالئكة، 
والشعراء والكتاب البارزين، ويف أقسام اللغة العربية يف الكليات واجلامعات احلكومية، 
يدرس تاريخ األدب العريب من العرص اجلاهيل إىل العرص احلديث، واملقررات الدراسية 

هلذه الكليات واجلامعات مشتملة عىل الكتب األدبية التارخيية القديمة منها واحلديثة.

دوافع وأسباب انتشار اللغة العربية يف البنغال الغربية:
البنغال  يف  اإلسالمية  والدراسات  العربية،  اللغة  نرش  أسباب  يف  النظر  أمعنا  إذا 

الغربية، وجدنا سببني مهمني: التجارة، والدعوة إىل الدين اإلسالمي.
أ- التجارة:

من املعلوم أن للصالت التجارية بني اهلند والعرب دورًا بارزًا يف نرش اللغة العربية 
فبدأت  الغربية،  البنغال  فيها  بام  اهلندية  القارة  شبه  يف  األخرى  اإلسالمية  والفنون 
النشاطات اإلسالمية والعربية عىل أيدي أولئك التجار والعلامء العرب املسلمني الذين 

قدموا إىل سواحل اهلند الغربية واجلنوبية خالل القرون األوىل للهجرة.

ب- الدعوة إىل الدين اإلسالمي:
واإلسالمية  العربية  الدراسات  تطور  وراء  العوامل  أهم  فهو  الديني،  الدافع  أما 
أن  البد  اإلسالمية،  العلوم  من  وغريها  والفقه  واحلديث  فالقرآن  الغربية،  البنغال  يف 
التوحيد ومبادئ األخالق احلسنة واملثل األعىل  لفهم رسالة  املسلمون مجيعًا  يتعلمها 
عىل  اإلسالمي  والفقه  النبوي  واحلديث  الكريم  القرآن  وظل  االجتامعية،  احلياة  يف 
رأس املنهج التعليمي اإلسالمي، فقد جاء عدد كبري من الدعاة املسلمني والصوفيني 
من  وغريها  وسمرقند  وأصفهان  وإيران  النهر،  وراء  وما  أفغانستان  من  والصاحلني 
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البلدان الغربية، وكان هؤالء الصوفيون الصاحلون يفرضون عىل أتباعهم تعلم العلوم 
اإلسالمية، خصوصًا القرآن الكريم ومواظبة تالوته، بجانب األدعية واألذكار املأثورة 
واألوراد الصوفية، وظل األمر كذلك حتى قاموا بإنشاء املدارس واملكاتب اإلسالمية 

يف البنغال الغربية عاملني باحلديث النبوي »طلب العلم فريضة عىل كل مسلم«.
انطالقًا من هذه الرضورة الرشعية والدواعي الدينية واألسباب العلمية واألغراض 
النبوغ  ونيل  وعلومها،  العربية  اللغة  أخذ  عىل  الغربية  البنغال  مسلمو  انكب  األدبية 

والرباعة فيها عرب العصور والدهور يف كل زمان ومكان، وبكل جهد ومحاس.

تاريخ دراسات العربية واإلسالمية يف البنغال الغربية:
إن الدراسات العربية واإلسالمية يف والية البنغال الغربية قديمة جدًا، يرجع تارخيها 
إىل قدوم املسلمني إليها، واختاذ امللوك والسالطني هذه البقعة عاصمة حلكوماهتم، وكان 
املسلمون هيتمون ببناء املساجد والكتاب حيثام وردوا، واألوامر كانت تصدر من هذه 
املساجد والكتاب، وترسل منها الوفود واجليوش، ويعني فيها العامل والوالة، وكذلك 

اهتموا بتأسيس املدارس واخلانقاهات يف املدن الكربى.
من املستحيل جدًا أن نحدد أول مسلم وضع قدمه يف أرض البنغال، ولكن نعلم جيدًا 
بن  حممد  الدين  اختيار  أيبك  الدين  قطب  القائد  وهو  سياسيًا،  الوالية  هذه  فتح  من  أول 
بختيار اخللجي عام 1189م، الذي أسس املدارس واملساجد إثر فتحها، كتب عابد عيل 
خان املتخصص يف آثار غور )Gour( وبندوا )Pandua(: »إن امللك حممد بختيار اخللجي 
البنغال بتأسيس املساجد واملدارس والرسايا للدراويش، وجعل لكناويت )غور(  اهتم يف 

عاصمة البالد«.
ولعل هذا كان سببا يف كثرة املدارس يف هذه املنطقة وانتشارها يف كل قرية من قراها.
حكم املسلمون يف البنغال منذ عام 1198م إىل عام 1758م. وخالل هذه املدة 
الطويلة ظهرت دويالت عديدة مثل دولة إالس شاهي )1342-1414م(، ودولة 
)1487-1493م(،  املامليك  األحباش  ودولة  )1436-1487م(،  شاهي  حممود 
ودولة حسني شاهي )1493-1538م(، ثم احتل البنغال امللوك املغول، ويف طوال 
هذه الفرتة كانت البنغال إحدى املراكز التعليمية والتجارية والنشاطات االجتامعية، 
البنغال  بالد  فتح  )Jagdish Narayan Sarkar( عن  نارائن رسكار  كتب جكديش 
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يف  والتغريات  التحوالت  من  حدث  وما  اخللجي،  بختيار  بن  حممد  القائد  يد  عىل 
بذر  البنغال  يف  جديد  لعهد  بداية  كان  الفتح  »وهذا  فقال:  فتحها،  بعد  املنطقة  هذه 
نواة احلكم اإلسالمي سياسيًا، وفتح باهبا للمهاجرين األجانب من كل أنحاء العامل 
املواطنني  من  كثري  ودخل  البنغالية،  والثقافة  البنغايل  املجتمع  تأثر  وبذلك  اجتامعيًا، 
يف اإلسالم متأثرين بأخالق الصوفياء والعلامء والدراويش، وهؤالء كانوا عىل ثقافة 
األجنبية،  البالد  من  جاؤوا  وأصوليون  وباحثون  شعراء  منهم  كان  عميقة  واسعة 
مثل  وتعليمية  وجتارية  إدارية  مراكز  ازدهرت  التي  واملدن  تعليمية،  مراكز  وفتحوا 
 Sonar( وسونارغاون ،)Pandua( وبندوا ،)Chitagaun( بيهار رشيف، وستغاون

Gaun( وسهلت )Sylhet( أصبحت مأوى للعلامء والباحثني)1(.

»إن   :Madrasa Education in India املشهور  كتابه  يف  الدين  عزيز  حسني  وكتب 
امللوك اخلليجيني لبهار والبنغال أمثال حممد بختيار اخللجي )ت:1207م( والسلطان غياث 
الدين عوض اخللجي قاموا بتأسيس املدارس واملساجد واخلانقاهات يف املناطق اخلاضعة 
لسلطاهتم، وقد استدعى العلامء األجالء البارزين للتدريس يف تلك املدارس، وبعد قدومهم 

أسست مدارس كثرية يف مدينة مانري وهبار رشيف ولكناويت )غور( عاصمة البنغال«)2(.
وجاء يف الكتاب نفسه: كان يف هبار والبنغال أيضًا مراكز تعليمية وثقافية نالت شهرة 
عاملية الحتضاهنام العلامء الكبار األجالء، وكان عرص السلطان شمس الدين فريوز شاه 
يف البنغال مشهورًا باألمن واالستقرار والتقدم واالزدهار يف كل جمال، ويف عرص هذا 
السلطان أصبحت مدينة سونار غاون مركزًا كبريًا للدراسات اإلسالمية، باإلضافة إىل 
لكناويت، إنه جعل مدينة سونار غاون عاصمة ثانية، واستدعى العلامء الكبار من خمتلف 
أنحاء العامل لتعميم العلم والثقافة، وكان العالمة رشف الدين أبو توامة دعي إىل سونار 

غاون لإلقامة فيها وكان متضلعًا يف علم احلديث والفقه والكالم«)3(.
ونرش  واملساجد  املدارس  بتأسيس  البنغال  يف  والسالطني  امللوك  اهتامم  عىل  يدل  ومما 

1-  Jagdish Narayan Sarkar: Islam in Bengal، p24، Ratana Prakashan، 14،1، Peary 
Mohan Roy Road، Calcutta-27.

2-  S.M. Azizuddin Hussain: Madrasa Education in India )11th to 21th Century(، p-9، 
Krishna Publishers، N.Delhi-2.

3-Abdul Karim: Social History of the Muslim in Bengal )Down to A.D. 1538(، p-47.
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أيضًا،  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  يف  عديدة  مدارس  أسس  بعضهم  أن  والفنون  العلوم 
وأنفق عليها أمواالً طائلة، فذكر العالمة السخاوي يف كتابه: الضوء الالمع يف أهل القرن 

التاسع«: 
السجستاين  املظفر  أبو  الدين  الدين غياث  »أعظم شاه بن اسكندر شاه بن شمس 
يف  وحمبًا  واخلري،  العلم  من  حظ  ذا  حنفيًا  كان  اهلند  بالد  من  بنجالة  صاحب  األصل 
الفقهاء والصاحلني، شجاعًا كرياًم جوادًا، ابتنى بمكة عند أم هاين مدرسة رصف عليها 
األربعة....  للمذاهب  دروسًا  هبا  وقرر  مرصية،  مثقال  ألف  عرش  اثني  أوقافها  وعىل 
وكذلك عمل باملدينة املنورة مدرسة بمكان يقال له »احلصن العتيق« عند باب السالم، 

هذا مع بعثه غري مرة ألهل احلرمني بصدقات طائلة«)1(.
كبرية  مدرسة  بتأسيس  قام  )1493-1518م(  شاه  حسني  الدين  عالء  وامللك 
إلحياء  أخرى  مدرسة  وأسس  مالده،  يف   )Gour( غور  يف  شهيد  غري  يدعي  بمكان 

ذكرى الصويف الشهري »نور قطب العامل« وكان أوقف هلذه املدرسة أرايض واسعة«)2(.
للعلوم  حمبًا  كان  الذي  خان  وردي  عىل  احلاكم  »أن  املتأخرين«:  »سري  يف  وجاء 
والفنون كان وجه دعوة إىل علامء ومشايخ عظيم آباد أن حيرضوا قرصه يف مرشدآباد، 
وعني هلم أوقافًا وأرايض، والذين لبوا عىل دعوة النواب عيل وردي خان، وحرضوا 
مرشد آباد، فمن أشهرهم مري حممد عيل يملك مكتبة كبرية حتوي ألفي جملد )من علوم 
وفنون(. وجاء يف كتاب نرندرانات ال )Naredra Nath Law(: »أن يف البنغال مكانا 
يدعي سيالفور حيث كانت توجد أطالل مدارس فيها قديمة إىل هناية القرن الثامن 

عرش كان يدرس فيها املسلمون واهلندوس سويًا العلوم العربية والفارسية«)3(.
هذه  يف  توجد  كانت  التي  القديمة  املدارس  الندوي  احلسنات  أبو  الشيخ  وذكر 
اجلميلة  مبانيها   ،)Katra( كرتا  مدرسة  تدعي  مدرسة  مرشدآباد  يف  وهناك  املنطقة، 
تذكرنا بالعهود الراقية يف املنطقة، وكان مؤسسها جعفر خان. ثم يكتب الشيخ الندوي 

1- Ibid، p-47.

2- Abid Ali Khan: Memories of Gour and Pandua، p-16.

3- الندوي، أبو احلسنات: هندوستان كي قديم اسالمي درسكاهني، ص: 60، شبيل اكيدمي، اعظم 
كره، اهلند.
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بعد استعراض أحوال املسلمني يف زمنه الذي كان يعيش فيه: »مع أن مسلمي البنغال ال 
يلعبون دورًا بارزًا يف جمال التعليم هذه األيام )1922م(، ولكن القرون املاضية كانت 
أقامها احلكامء والوالة،  التي مرنّ ذكرها  التعليمية، واملدارس  الناحية  مزدهرة جدًا من 

وكذلك العامة واإلقطاعيون أيضًا عنوا بنرش العلوم والفنون يف املنطقة«)1(.
وكان يف مديرية بردوان إقطاعي شهري يدعى منيش صدر الدين، وهذا اإلقطاعي 
 ،)Bohar( »كان وجه دعوة إىل موالنا بحر العلوم رمحه اهلل، فجاء الشيخ إىل »بوهار
وأسس منيش صدر الدين مدرسة كبرية باسم موالنا بحر العلوم حيث قام بالتدريس 

مدة غري قصرية، وأكرب الظن أن هذه املدرسة أسست بعد عام 1764م«)2(.
العالمة عبد احلي احلسني إىل أن يف رنكفور )Rang Pur( كانت  وقد أشار املؤرخ 
بالد  من  برنكفور  الكبرية  املدارس  »ومنها  اخللجي،  بختيار  حممد  بناها  كربى  مدارس 
بنكالة كانت من أبنية حممد بختيار اخللجي فاتح تلك البالد، واليوم ال تذكر وال ُترى«)3(.

واملدارس التي ذكرناها، وكذلك األماكن التي كانت توجد فيها مدارس قد اندرست 
وذهبت معاملها وآثارها كام قال الشيخ عبد احلي احلسني رمحه اهلل: »اليوم ال تذكر وال ترى«.

ولكن تارخيها مكتوب يف بطون الكتب، وتلك املدارس قديمة جدًا، وأما املدارس 
التي أنشئت خالل أيام االحتالل وبعد أن نالت اهلند حريتها من االستعامر الربيطاين، 

فهي كثرية جدًا ما بني صغرية وكبرية.

اللغة العربية يف البنغال الغربية يف العهد الربيطاين:
أنشأ بعض احلكامء والعلامء والكتاب من الغرب املعاهد الدينية اإلسالمية العربية 
 ،)Waren Hestings( مثل مدرسة عالية كلكتة التي أسست عىل يد لورد وارن هستنك
واملراكز واألقسام العربية يف اجلامعات مثل يف جامعة كلكتة التي أسس فيها قسم اللغة 
العربية يف سنة 1913م، واملراكز العربية واإلسالمية يف إدارة البحوث مثل يف مؤسسة 
 )Sir Wiliam Jones( جونز  ويليام  سري  بتأسيسها  قام  التي  سوسائتي«  »إسياتك 

1- املصدر نفسه: ص:61-60.
2- املصدر نفسه: ص:60.

3- احلسني، عبد احلي: اهلند يف العهد اإلسالمي، ص:366، جممع اإلمام أمحد بن عرفان، راي برييل، اهلند.
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لتدعيم مسلمي البنغال يف تعاليمهم الدينية اإلسالمية والعربية، وبذلوا جهدًا مشكورًا 
إلنشاء بيئة مالئمة للدراسات اإلسالمية واللغة العربية وآداهبا، وبفضل هذه اجلهود 
فاعتنت هذه  البنغال،  العربية يف  املراكز  املدارس اإلسالمية، وانترشت  اجلبارة كثرت 

املدارس واملراكز اعتناء كبريًا بالدراسات اإلسالمية وما فيها من اللغة العربية وآداهبا.
وال شك أن املدارس واألقسام واملراكز العربية التي ظهرت خالل أيام االحتالل 
واهليئة  سوسائتي،  وإسياتك  كلكتة،  وجامعة  كلكتة،  عالية  مدرسة  مثل  الربيطاين 
التعليمية ملدارس البنغال الغربية، لعبت دورًا بارزًا يف تطوير اللغة العربية والدراسات 

اإلسالمية دراسة وتدريسًا وتأليفًا يف البنغال الغربية.

اللغة العربية يف البنغال الغربية بعد استقالل اهلند:
بعد استقالل اهلند أرسع العلامء ورجال الدين اهلنود يف تأسيس املدارس األهلية يف 
سائر كل أنحاء اهلند ليحفظوا هبا شعارهم الديني ولغة دينهم العربية، فكيف يمكن لعلامء 
املجال؟، فأسسوا  للهند يف هذا  الواليات األخرى  العلامء من  يتخلفوا عن  أن  البنغال 
القرآن  علوم  بجانب  وآداهبا  العربية  اللغة  فيها  تدرس  التي  الدينية  املدارس  من  كثريًا 
واحلديث والفقه وغريها من العلوم اإلسالمية، وازداد تعلم اللغة العربية وآداهبا ألن 
اللغة العربية مفتاح كنوز الكتاب والسنة النبوية والرابطة األدبية يف الشعوب اإلسالمية، 

واجتهت عناية املسلمني إىل تعلم اللغة العربية وتعليمها لفهم الكتاب والسنة.
ويف العرص الراهن بدأت األوضاع األدبية تتغري لصالح اللغة العربية يف العامل كله بام 
فيها اهلند والبنغال، وذلك إثر اكتشاف البرتول يف معظم الدول العربية، وجميء رشكات 
متعددة اجلنسيات )MNC( يف أسواق العامل، ومن هنا انترشت اللغة العربية يف أوسع 
نطاق يف املجاالت الثقافية واالجتامعية واالقتصادية، وازدادت يف هذا العرص الفرص 

للعمل يف الرشق األوسط بوجه عام، ويف الدول اخلليجية العربية بوجه خاص.
بل  فحسب،  اإلسالمي  الدين  ورجال  العلامء  كلغة  اليوم  العربية  اللغة  تبق  ومل 
أخذت جتذب اهتامم املسلمني وغري املسلمني، ألهنم بدؤوا يتعلموهنا حتقيقًا ألغراضهم 
االقتصادية والتجارية ولنيل الوظيفة يف الرشكات العاملية والوطنية. وهلذا السبب ازداد 
العربية  اللغة  فيها  التي تدرس  املعاهد والكليات واجلامعات احلكومية واألهلية  عدد 

وآداهبا أيضًا يف أية مرحلة من املراحل الدراسية.
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والدراسات  وآداهبا،  العربية  اللغة  قسم  هبا  يوجد  التي  احلكومية  اجلامعات  أهم  ومن 
الفلسفة  يف  واملاجستري  البكالوريوس  مستوى  عىل  العربية  اللغة  فيها  وتدرس  اإلسالمية، 
والدكتوراه هي جامعة كلكتة، وجامعة وشواهباريت، وجامعة رابندر هباريت، وجامعة البنغال 
الشاملية، وجامعة عالية، وجامعة غور بنغو، وغريها. وكذلك هناك نحو 27 كلية تدرس 

فيها اللغة العربية وآداهبا يف خمتلف مديريات البنغال الغربية حتت هذه اجلامعات املذكورة.
هلا  واألهلية،  احلكومية  واجلامعات  والكليات  اإلسالمية،  الدينية  املدارس  وهذه 
وهكذا  الغربية،  البنغال  يف  واإلسالمية  العربية  الدراسات  تطور  يف  كبرية  إسهامات 

تطور تدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية يف أنحاء البغال الغربية.

الدرس  يف  ومسامهتهم  البنغال،  إىل  هاجروا  الذين  البارزون  العلامء 
والتدريس والتصنيف والتأليف والكتابة باللغة العربية:

من املعلوم أن العلامء والصوفيني والشعراء يف العصور الوسطى كانوا ينتقلون من 
بالد إىل بالد أخرى، ويستقرون يف أي بالد شاءوا، ومتى شاؤوا، وهذه احلركة والتنقل 
العلامء  هجرة  عن  وافية  معلومات  لدينا  أيضًا،  اإلسالم  ونرش  العلم  نرش  يف  ساعدا 

والصوفيني والشعراء الذين هاجروا إىل البنغال.
انتظم بعضهم يف السلك التجاري وتوىل مناصب ووظائف حكومية حني اشتغل 
املناظرات  جمالس  وعقد  الكتب  وتأليف  فيها  والتدريس  املدارس،  فتح  يف  بعضهم 

واملناقشات، فمن العلامء واملشايخ الذين وردوا البنغال وحصل هلم شهرة واسعة:
1- القايض ركن الدين السمرقندي:

كان عاملًا كبريًا وفقيهًا وصوفيًا شهريًا، عني قاضيًا يف لكناويت –عاصمة البنغال– يف عهد 
السلطان عالء الدين عىل مردان الذي حكم البنغال يف الفرتة ما بني 1210م-1213م. 

وله كتابان شهريان: 1- كتاب اإلرشاد،  2- كتاب اخلالف واجلدل.
اللغة  إىل  السنسكريتية  اللغة  من   )Yoga( اليوغا  عامل  يف  شهري  كتاب  برتمجة  قام  إ 
عام  تويف  احلياة«.  ماء  »حوض  ذلك  معنى  كند«  »أمريت  الكتاب  ذلك  اسم  العربية، 

1218م يف بخارى)1(.

1- Karim Abdul: Social History of The Muslims in Bengal (Down to A.D.1538(، p-96.
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2- موالنا تقي الدين العريب:
مل نعرف حياته وآثاره بالتفصيل، ورد البنغال يف أوائل أيام احلكومة اإلسالمية فيها، 
واستقر يف مهيسون )Mahisoon( يف مديرية راج شاهي )بنغالديش حاليًا(، كان يأيت 
إليه الطالب من أطراف البنغال كلها ومن بيهار، يروى أن الشيخ رشف الدين حييى 

املنريي تعلم من موالنا تقي الدين العريب)1(.

3- شيخ رشف الدين أبو توامة:
ورد شيخ رشف الدين أبو توامة البنغال حينام كانت البنغال حتت السلطة املركزية يف 
دهلي ويف الوقت الذي شننّ غياث الدين بلبن غارة عىل البنغال ضد الوايل املتمرد مغيث 

الدين طغرال وذلك ما بني 1272-1287م.
كان فقيهًا حنفيًا وبارعًا يف أصول الدين واملنطق والعلوم الطبيعية أيضًا، قام بتأسيس 
مدرسة عظيمة يف سونار غاون حيث درس التفسري واحلديث والفقه والعقائد والتصوف 
وغري ذلك، وكان من تالميذه الشيخ رشف الدين حييى املنريي، له كتاب شهري يف التصوف 

باسم »املقامات«)2(. 

4- إبراهيم قوام الفاروقي:
الفارسية باسم »فرهنك إبراهيمي« ولكن يعرف باسم »رشف  اللغة  وضع قاموسًا يف 
نامه« ألنه أهدى كتابه إىل الشيخ الشهري رشف الدين حييى املنريي، وألف هذا الكتاب يف 
عرص السلطان ركن الدين بربك شاه، واجلدير بالذكر أن هذا الكتاب يذكر بعض العلامء 
السطور  بعضهم يف  أسامء  ت  مرنّ بربك شاه، وقد  السلطان  كانوا يف بالط  الذين  والشعراء 

السابقة)3(.

5- حممد بن يزدان بخش: 
وضع  جلياًل،   حمدثًا  كان  شريواين«،  »خواجه  بـ  املعروف  بخش  يزدان  بن  حممد 

1- Ibid، p-96.

2- Ibid-100.

3- Ibid-102.
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رشحًا لصحيح البخاري يف ثالث جملدات يف إيكدالة )Ikdala( عاصمة السلطان عالء 
الدين حسني شاه)1(.

البنغال  يف  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  ترويج  يف  ودورهم  الصوفيون 
الغربية:

وصل الصوفيون إىل البنغال يف القرن الثالث عرش امليالدي، ولعبوا دورًا بارزًا يف نرش 
اإلسالم وتعاليمه الدينية والعربية، وقد تأثر عامة الناس بأخالقهم احلسنة، ودخلوا يف 
اإلسالم، وبجانب آخر بدأ الفقراء واملساكني يلجؤون ويزدمحون يف خانقاهات هؤالء 
الصوفيني، فتعلموا منهم القرآن واحلديث والفقه واللغة العربية، ومن هؤالء الصوفيني:

1- البابا آدم شهيد:
من أوائل الصوفيني الذين وصلوا البنغال، واستوطنوها، جاء من مكة املكرمة، واستقر 
يف رامفال )بنغالديش حاليًا(، وله دور بارز يف نرش الدعوة اإلسالمية والدراسات العربية)2(.

2- الشيخ راجه بياباين: 
بنينّ غالم حسني سليم يف كتابه »رياض السالطني«: أن الشيخ راجه بياباين تويف عندما 
وكان  تغلق،  شاه  فريوز  بيد  إيكدالة  قلعة  يف  شاه  إلياس  الدين  شمس  السلطان  أحرص 
السلطان إلياس شاه عىل عالقة وثيقة مع هذا الشيخ الصويف، وحيبه إىل حد عرض نفسه 
للخطر يف هروبه من القلعة للمشاركة يف جنازته. وكان السلطان أحرص يف عام 1352م، 

وكانت وفاة هذا الشيخ أيضًا يف نفس العام)3(.

3- املخدوم الشيخ جالل الدين التربيزي:
ألتمش عىل  الدين  السلطان شمس  ولد يف تربيز يف فارس، وجاء دهلي حينام كان 
 )Pandua( عرش احلكومة’ ومل يستقر يف دهلي، بل رحل إىل البنغال، واستقر يف بندوا

1- Ibid، p-118119-.

2- Ibid، p-119.

3- Ibid، p-135.
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من مالده يف هناية القرن الثاين عرش وبداية القرن الثالث عرش امليالدي، زار أماكن كثرية 
يف البنغال بام فيها بنغالديش وآسام، وكان له أتباع كثريون.

وكان معارصًا للشيخ قطب الدين بختيار كاكي والشيخ هباء الدين زكريا والشيخ 
نجم الدين صغري، ذكر الشيخ عبد احلق املحدث الدهلوي أنه تويف عام 1226م)1(.

4- الشيخ أخي رساج الدين:
الشيخ أخي رساج الدين كان خليفة للشيخ نظام الدين أولياء، وهو الذي أرسله 
إىل البنغال لنرش اإلسالم، فجاء الشيخ أخي رساج الدين إىل البنغال، واستقر يف غور 
)لكناويت( عاصمة البنغال آنذاك، خلف أتباعًا كثريين يف البنغال، وتويف عام 1357م.

اإلسالم  وخدموا  البنغال  وصلوا  الذين  الكرام  للصوفياء  طويلة  قائمة  وهناك 
الدين  عالء  الشيخ  أيضا:  ومنهم  العربية،  اإلسالمية  بالدراسات  وقاموا  واملسلمني، 
املتويف عام 1398م والشيخ حسام الدين املانكفوري املتوىف عام 1477م، والشيخ شاه 

جالل الدين جمرد يامين املتوىف 1346م وغريهم)2(.

العربية  اللغة  نرش  يف  ومسامهاهتم  البنغال،  يف  نشؤوا  الذين  العلامء 
والدراسات اإلسالمية يف البنغال الغربية:

والفالسفة  البارعني  واألدباء  البارزين  العلامء  الغربية  البنغال  والية  أنجبت  لقد 
اللغة  من  كل  يف  املهاجرين،  واألدباء  العلامء  هؤالء  دون  النابغني  الكبار  واملؤرخني 
سوا اللغة العربية  البنغالية واإلنجليزية والعربية واألردية، أما العلامء الذين درسوا، ودرنّ
والعلوم اإلسالمية طوال عمرهم، فهم كثريون ال حُيىص عددهم، ولكن هناك طبقة 
العلامء واألدباء أيضًا الذين تعلموا اللغة العربية والعلوم اإلسالمية، وكتبوا املقاالت 
واملؤلفات باللغة العربية ونقلوا العلوم العربية إىل اللغة البنغالية واألردية، وكانت هلم 
شهرة وصيت يف الدراسات العربية واإلسالمية، واستفاد منهم كثري من الناس، فمنهم:

1- Haq Inamul Mohammad: A History of Sufi-ism in Bengal، p-170، Asiatic Society 
of Bangladesh، 1975.

2- Ibid، p-176،177،178.
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1- إسحاق بن لطيف اهلدى الربدواين:
ولد هذا الشيخ بكيتهن يف مديرية بردوان من البنغال الغربية عام 1283م. وحصل 
العلوم  تلقي  حيث  كانفور  إىل  ثم  آره،  إىل  فانتقل  قريته،  يف  االبتدائية  العلوم  عىل 
الدرس  مسؤولية  فتوىل  وطنه،  إىل  رجع  ثم  الكبار،  العلامء  من  املختلفة  اإلسالمية 
والتدريس باملدرسة العالية يف كلكتة، ومدرسة حكومية، وجامعة دهاكه بدهاكة، تويف 

سنة 1357م يف كولكاتا، فنقلت جثته إىل قريته كيتهن، ودفن هبا)1(.

2- عبيد اهلل امليدين فوري: 
تعلم  الغربية عام 1250م.  البنغال  بـ »جيتوا« من أعامل ميدين فور يف والية  ولد 
كلية  يف  بالتدريس  وقام  بكولكاتا،  عالية  مدرسة  يف  اإلسالمية  والعلوم  العربية  اللغة 

هوغيل )Hogly(، وكلية دهاكه، وله مصنفات عديدة يف شتى اللغات منها:
1- تشحيذ اإلدراك يف حقيقة حركة األرض ووجود األفالك.

2- دراية األدب يف لسان العرب.
3- طراز األزهار يف سري الفالسفة الكبار.

4- مفتاح األدب يف علمي النحو والرصف.
5- املناهل الصافية يف مسائل اجلغرافية.

6-  ديوان شعر.
وتويف الشيخ عام 1303م بـ »دهاكة«)2(.

3- حممد عميم اإلحسان:
ولد حممد عميم اإلحسان يف مديرية مونكري يف جهاركهند عام 1911م. فهاجر 
أبوه إىل كولكاتا وهو صغري، واستوطنها، فلذلك نشأ وترعرع يف كولكاتا، كان عاملًا 
كبريًا بارعًا يف العلوم اإلسالمية، فعني مفتيًا وقاضيًا من قبل حكومة البنغال حتى صار 

1- احلسني، عبد احلي: اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم 60/2، مكتبة دار عرفات، راي 
برييل، اهلند.

2- املصدر نفسه: ص:322-321.
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مشريًا حلكومة البنغال عام 1938م، ثم رئيسًا لنادي القراء البنغاليني عام 1940م، 
وكذلك عني مدرسًا يف املدرسة العالية بكولكاتا، ثم يف املدرسة العالية بدهاكة، وله 

مصنفات كثرية، منها:
1- إحتاف األرشاف بحاشية الكشاف )التفسري(.

2- التنقيد يف التجويد وما ال يسع تركه للقاري )التجويد(.
3- فقه السنن واآلثار )احلديث(.

4- اإلحسان الساري بتوضيح تفاسري صحيح البخاري )التفسري(.
5- أوجز السري، وأنفع السري )السرية(.

6- تلخيص املراسيل، وأسامء املدلسني واملختلطني، وكتاب الوضاعني )أسامء الرجال(.
7- الترشف آلداب التصوف )التصوف(.

8- اإلفصاح من نور اإليضاح )الفقه(.
9- بضاعة الفقري )األدب(.

10- مقدمة النحو، ورشح حتفة بركتية )النحو والرصف(.

4- أبو حمفوظ الكريم املعصومي:
ولد الشيخ املعصومي يف قرية »مهوتوله« من بلدة هبار رشيف، تلقى العلوم والفنون 
اإلسالمية من أبيه موالنا حممد أمري حسن، كان عاملًا كبريًا، مشتغاًل يف منصب التدريس 
والتأليف واإلفتاء يف مدينة إله آباد، ثم انتقل أبوه إىل مدينة كولكاتا، ودرس فيها. وملا نبغ 
يف العلوم والفنون عني مدرسًا يف مدرسة عالية بكولكاتا واستمرت ترقيته فيها حتى أصبح 
أستاذًا، ثم أحيل منها يف عام 1991 إىل التقاعد. وله مقاالت وبحوث، ونصوص حمققة، 
وتنبيهات ومستدركات، وقد مجع الدكتور حممد أمجل اإلصالحي أعامل الشيخ املعصومي 
باسم »بحوث وتنبيهات العالمة املعصومي يف جملدين ومقدمة إضافية، أذكر هنا عىل سبيل 

املثال بعض أعامله:
1- كتاب رشح األلفات أليب بكر حممد بن القاسم األنباري )حتقيق(.

2- قدامة بن جعفر الكاتب بحث يف نسبه وإسالم سلفه. )بحث(
للرامهرمزي.  والواعي«  الراوي  بني  الفاضل  »املحدث  كتاب  يف  نظرات   -3

)مستدركات(
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4- كتاب األشباه والنظائر يف النحو للسيوطي.
5- روائع نادرة من شعر الشاعر مجيل بثينة، ملحوظات عىل ديوانه بتحقيق الدكتور 

حسني نصار )تنبيهات(.

5- الدكتور حممد شهيد اهلل:
التعليمية  املراحل  فيها، وحصل  نشأ وترعرع  ولد يف مدينة كولكاتا عام 1937م، 
يف املدينة نفسها. أكمل البكالوريوس يف اللغة العربية وآداهبا عام 1960، واملاجستري 
عام 1962م، والدكتوراه عام 1986م حتت إرشاف الدكتور A K BURKE من جامعة 
كولكاتا، وكان موضوعه »مسامهة اهلند يف كتابة التفسري يف اللغة العربية«، وله نحو 16 

مؤلفًا، منها:
1- تاريخ األدب العريب من العرص اجلاهيل إىل العرص احلارض )يف 11 جملدًا(.

2- مدارج القراءة يف جزئني.
3- قواعد اللغة العربية املثالية احلديثة.

4- البالغة العربية وعلم العروض.
5- الشعر العريب القديم.

احلنفي  صالح  حممد  الفاضل  والشيخ  البندوي،  أسعد  عمر  العلامء  هؤالء  ومن 
البنغايل، وموالنا فخر الدين الربدواين، واملولوي عبد الرمحن السلهتي، وموالنا عبيد 
اهلل امليدين فوري، وموالنا عبد املنعم اجلاتكامي، وموالنا أبو الكالم آزاد، والشيخ أبو 

حمفوظ الكريم املعصومي، والشيخ عني الباري، والدكتور بديع الرمحن وغريهم.
هذه  يف  العربية  الدراسات  يف  إسهامات  هلم  الذين  العلامء  بذكر  تطول  فالقائمة 
الوالية، والذين ذكرت أسامءهم لكل منهم مسامهات فعالة إما يف األدب العريب أو يف 
العلوم اإلسالمية املختلفة، كالتفسري، واحلديث، والفقه، واملنطق واحلكمة والفلسفة 

والكالم أو يف الصحافة العربية.

خامتة البحث:
حت يف السطور السابقة تارخييًا أن والية البنغال الغربية أنجبت كثريًا من العلامء  وضنّ
واألدباء الذين سامهوا يف ترويج اللغة العربية، وآداهبا، والدراسات اإلسالمية العربية، 
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ويدل عىل هذا كثرة العلامء واملدارس والكليات واجلامعات العربية فيها، كام يدل تاريخ 
بتأسيس  البنغال  علامء  قام  اهلند،  استقالل  وبعد  ذلك،  عىل  الذهبية  اإلسالمية  البنغال 
والدراسات  العربية،  اللغة  سوا  ودرنّ ودرسوا  العربية،  واجلامعات  املدارس  من  الكثري 
اإلسالمية، لتستمر هذه السلسلة حتى اليوم، ولكن من املؤسف جدًا أهنم مل يسهموا يف 
جمال التصنيف والتأليف باللغة العربية مع كثرهتم وكثرة املدارس والكليات واجلامعات 
أن  »مع  الصدد:  هذا  يف  الندوي  احلسنات  أبو  الشيخ  صدق  فقد  واليتهم.  يف  العربية 
مسلمي البنغال ال يلعبون دورًا بارزًا يف جمال التعليم هذه األيام )1922م(، ولكن القرون 
املاضية كانت مزدهرة جدًا من الناحية التعليمية، واملدارس التي مرنّ ذكرها أقامها احلكامء 

والوالة، وكذلك العامة واإلقطاعيون أيضًا عنوا بنرش العلوم والفنون يف املنطقة«.
العربية والدراسات اإلسالمية من ناحية  اللغة  البنغال أن خيدموا  فلذا البد لعلامء 
الدرس  ناحية  من  خيدموهنا  كام  أيضًا،  العربية  باللغة  والكتابة  والتصنيف  التأليف 
ينقلوا  وأن  العربية،  باللغة  واملقاالت  الكتب  بأنفسهم  يكتبوا  وأن  فيها،  والتدريس 
بوا تالميذهم واجليل  العلوم العربية واإلسالمية إىل لغتهم، وكذلك جيب عليهم أن يدرنّ

اجلديد من الطالب عىل الكتابة باللغة العربية، ونقل العلوم العربية إىل اللغة البنغالية.
دراسة  العربية  واللغة  وعلومه،  اإلسالم  خلدمة  يوفقنا  أن  تعاىل  اهلل  أدعو  أخريًا 

وتأليفًا، واحلمد هلل رب العاملني.

املصادر واملراجع:
الكتب العربية واألردية:

1- احلسني، عبد احلي: اهلند يف العهد اإلسالمي، جممع اإلمام أمحد بن عرفان، راي 
برييل، أترابراديش اهلند.

2- الندوي، أبو احلسنات: هندوستان كي قديم إسالمي درسكاهني، دار املصنفني 
شبيل اكيدمي، أعظم جره، اهلند.

3- احلسني: عبد احلي: اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم املعروف بـ »نزهة 
اخلواطر، دار عرفات، راي برييل، أترابراديش، اهلند.

كيالش   7 بريس،  ينغ   )1781-1959( عالية  مدرسة  تاريخ  الستار:  عبد   -4
كهوش لني، دهاكه.
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ندوة  العلمي،  اإلسالمي  املجمع  اهلند:  يف  املسلمون  احلسن:  أبو  الندوي:   -5
العلامء، لكناؤ، اهلند.

الكتب اإلنجليزية:
1- Haq، Mohammad Enamul: A History of Sufi-ism in Bengal. Asiatic 

Society of Bangladesh، 1975.
2- Hussain، S.M. Azizuddin: Madrasa Education in India )Thirteenth to Twenty First 

Century(. Krishna Publisher، New Delhi، 2000.
3- Abdul Karim: Social History of the Muslims in Bengal )Down to A.D. 1538(. 

Batush Sharaf Islamic Research Institue ، Chittagone، 1959.
4- Khan، Abid Ali: Memories of Gour and Pandua. Bengal Secretariat Book Depot. 

Writer’s Building، Calcutta، 1924.
5- Mujibur Rahman: History of Madrasa Education with special reference to 

Calcutta Madrasa and W.B. Madrasa Board. Jugabatra Press 51/، Budhu Ostagar 
Lane، Calcutta-9.

6- Sarkar، Jagadish Narayan: Islam in Bengal. Ratna Prakashan، 141/ Peary 
Mohan Roy Road، Calcutta، 1912.
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اللغة العربية يف كريال
الدكتور أبو بكر حممد املدين 

إخويت وزمالئي األعزاء، املشاركني يف ندوة »تدريس اللغة العربية يف والية كرياال-
املعاهد واملناهج«، أحييكم بتحية اإلسالم اخلالدة، سالم اهلل عليكم ورمحته وبركاته

إن مما يربر خويف أن تكون هذه الورقة ناقصة أنني أعددهتا وأنا خارج والية كرياال، 
بعيدا عن مرسح البحث والدراسة يف أغلب األحيان، ومل أمتكن من إجراء مسح ميداين 
حاولت  بأين  يقني  عيل  أنني  إال  )الطلبة(،  ومنتوجاهتا  وصناعها  املناهج  مع  أتفاعل 

جهدي وأخلصت نيتي يف إعدادها.
وبادئ ذي بدء، أبرشكم بأن اللغة العربية يف كرياال بخري، حيث تبدأ مئات اآلآلف 
والباء  باأللف  الدرايس  حياهتم  يف  يومهم  أول  ندر،  فيام  وغريهم  املسلمني،  أبناء  من 

والتاء، يرددوهنا ملء أفواههم، ويفتحون هبا حلوقهم.

اللغة العربية وأهل كرياال:
بدأ  الذي  اليوم  إىل  بجذورها  ترضب  عريقة  قديام–  –ملبار  كرياال  أهل  عالقة 
بل  كرياال،  سواحل  عىل  ترددوا  حيث  بتجارهتم،  األمواج  متن  ركوب  العرب  فيه 
استوطنوها، وتزوجوا منها، فنشأ جيل خليط من أعراق العرب وكرياال.)ينظر يف هذا 
اخلصوص كتب ودراسات كثرية، منها كتابنا: مقاومة االستعامر الربتغايل يف مليبار، دار 
بلسان عريب مبني، وحتدث  القرآن  للنرش، كاليكوت( وملا جاء اإلسالم، ونزل  اهلدى 
هبا نبي اإلسالم، أفصح العرب، صارت العربية ألهل كرياال لغة دين ودعوة بعد أن 
كانت لغة جتارة واقتصاد، وانترشت بني املسلمني انتشار اإلسالم نفسه، بعد أن كانت 
حمصورة يف مراكز التجارة ومعاقل االقتصاد، وترعرعت اللغة العربية واستوى ساقها، 
وخرجت علامء أفذاذا يف سائر علوم العربية، تدريسا وتأليفا، نظام ونثرا، وذاع صيتهم 
يف آفاق العامل العريب، بل جعلت بعض كتبهم مقررا للتدريس يف معاهد العامل العريب... 
واآلن، يتعلم مئات اآلالف من أبناء املسلمني هذه اللغة فيام يقارب مخسة عرش ألف 
مدرسة إسالمية أهلية، ومئات املدارس احلكومية من أول صف من صفوف املدرسة، 

ويتدرجون يف تعلمها حتى أعىل مستوى درايس، وهو الدكتوراه.
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اهلدف وحتقيقه:
س العربية يف معاهد كرياال؟ عموما، مل أر يف مناهجها  جيدر بنا أن نسأل: ملاذا ُتدرنّ
هدفا حمددا لتدريس العربية، إال ما كان من تعبري عابر مثل »لتنمية مقدراتكم اللغوية 
وكفاءاتكم اإلبداعية«. اللغة العربية تدرس يف معاهد كرياال إما لذاهتا وإما لغريها، وما 

كان لذاهتا يكون يف نفس الوقت لغريها أيضا.  
كل املعاهد التي تدرس العربية، ماعدا املعاهد احلكومية، معاهد دينية هتدف يف عمومها 
إىل »إعداد وختريج العلامء العاملني القادرين عىل قيادة األمة املسلمة يف اهلند«، باختالف يف 
تفاصيل هذا اهلدف. فهي تدرس العربية ال لذاهتا، وإنام ليتسلح أبناؤها بقدرة لغوية تيرس 
هلم فهم الكتب الدينية، من تفاسري القرآن الكريم ورشوح احلديث الرشيف، وكتب الفقه 
والعقيدة. وهذه املعاهد أكرب أهدافها يف أبنائهم أن يفهموا كتب السلف ليستعينوا هبا يف 
أدباء وال لغويني، وإنام علامء دين.  املعاهد مل ولن خترج  الدعوة والتبليغ. فهذه  هدفهم: 
وهذا ال ينفي أن خيرج من بعض هذه املعاهد كتاب حيررون مقاالت علمية أو ينظمون 

أشعارا يف بعض األغراض الشعرية أو يرتمجون من أو إىل العربية.
وفئة ثانية من هذه املعاهد الدينية تضيف هدفا آخر إىل هدفها األصيل، وهو إعداد 
معلمي اللغة العربية، ليخرج منها علامء دين مؤهلون بمهام تدريس العربية يف املعاهد 
األهلية واحلكومية. ونحتوا لذلك مقررا خليطا من كتب دين وكتب لغة وأدب، وينال 
الطالب يف هناية دراسته شهادة »أفضل العلامء«. وبعده يستمر يف الدراسة لـ«ما بعد أفضل 
اللغة  ليصري معلم  املعلمني  تدريب  بكلية  يلتحق  بالدكتوراه،أو  يلتحق  العلامء«، وبعده 
ت هذه الدورات حني أقرت هبا احلكومة  العربية يف املعاهد اخلاصة أو احلكومية. وتقونّ

عىل التساوي مع البكالوريوس، واملاجستري يف اللغة العربية.
والفئة الثالثة من املعاهد التي تدرس العربية هي املدارس احلكومية.وهي تدرس العربية 
من  العربية  اللغة  خيتار  أن  للطالب  وحيق  دعوي.  أو  ديني  هدف  ذلك  وراء  وليس  لذاهتا، 
الصف األول االبتدائي، ويستمر هبا إىل الدكتوراه. والطالب الذي يأخذ شهادة البكالوريوس 
والتدريب، أو املاجستري والتدريب يتأهل للتدريس يف املعاهد والكليات اخلاصة أو احلكومية. 

وهذه الفئة من املعاهد ال خترج أدباء أو لغويني، إنام معلمي اللغة العربية.
فهذه املسالك الثالثة يف تدريس العربية يف معاهد كرياال إنام هتدف إىل إعداد علامء 

دين أو معلمني للعربية، وحتقق هدفها املنشود عىل مستويات متفاوتة.
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العربية وموارد الرزق:
لقد توطدت عالقة عضوية بني الدراسة وموارد الرزق، فام إن يتخطى الطالب عتبة 
العمل.  وفرص  وظائف  من  له  يرتاءى  ما  تالئم  معينة  وجهة  يوجه  أو  فيتوجه  الثانوية 
ويفضلون الطب عىل اهلندسة، واهلندسة عىل املحاسبة، واملحاسبة عىل العلوم اإلنسانية. 
فالطالب الذي خيتار العربية )وهي من العلوم اإلنسانية( هو الذي ال جيد يف نفسه القدرة 
والكفاءة عىل دراسة الطب أو اهلندسة أو –حتى– املحاسبة. ولقد أحسن صناع املناهج 
لتويل  العربية  طالب  تؤهل  ومقررات  مناهج  وخططوا  للواقع،  تنبهوا  إذا  واملقررات 
يف  وأدخلوا  التدريس.  إىل  إضافة  مكاتب،  إدارة  أو  ترمجة  من  املكتبية،  األعامل  خمتلف 
املناهج مقررات احلاسوب وخمتلف براجمه. وكانت بادرة طيبة فتحت أمام طالب العربية 

أبواب العمل، وأقبلوا عىل تعلمها.

قفزة نوعية:
واملقررات  املناهج  خمططو  أقدم  إذ  نوعية  قفزة  العربية  اللغة  تدريس  قفز  لقد 
التجديد  إىل  دوما  السباقة  كاليكوت،  جامعة  ريادهتا  ويف  كرياال،  جامعات  يف 
الزمان ورشب منذ ما يزيد  الذي أكل عليه  املتوارث  والتحسني عىل هدم اهليكل 
عىل ربع قرن، فأعيدت هيكلة مناهج اللغة العربية يف خمتلف مستوياهتا ودوراهتا، 
وقديام كان األدب العريب يعني األدب املرصي، شعرا ونثرا وقصة ومرسحية، ومل 
يكن الطالب طوال دراسته يدرس شيئا من خارج مرص، وأما اآلن يعلم الطالب 
أن األدب العريب غني يف كل البالد العربية، رشقيها وغربيها، بل بدأت إرادة طالب 
إىل  إضافة  واجلزائر،  وتونس  املغرب  يف  العريب  األدب  دراسة  إىل  تتجه  الدكتوراه 

اخلليج.

معوقات:
هناك  فإن  وأهدافه  مناهجه  وتعددت  مستواه  حتسن  قد  العربية  تدريس  كان  إن 
معوقني يسدان الطريق عىل مستقبلها الباهر، األول: ال زالت العربية تدرس بلغة حملية 
أو إنجليزية – إال فيام ندر، الثاين: ليست هناك رعاية خاصة باإلبداع واملبدعني، وإنام 

ينصب كل االهتامم عىل تأهيلهم للعمل والوظيفة.
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: اقرتاح ومتنٍّ
أقرتح عىل منظمة اإليسيسكو وأمتنى أن متد رعايتها إىل معاهد كرياال ذات املايض 
العريق واإلرث التليد، وتويل اهتامما خاصا بتحسني مستوى العربية فيها، كام أقرتح أن 
تفتح مكتبا هلا يف كرياال، ويف جامعة كاليكوت نفسها، ألنه جتتمع يف جامعة كرياال كل 

عنارص الريادة واإلرشاف عىل معاهد وجامعات كرياال.
وختاما أعود وأقول: إن العربية بخري يف كرياال، وإن كان ينقصها يشء من ختطيط 

وحتديد هدف.
ولكم خالص الشكر واالمتنان عىل حسن االستامع.
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Arabic in India
Dr. Zafarul-Islam Khan )1(

Respected Guests، esteemed Professors and Dear Students: 
I welcome the initiative to hold this important two-day National 

Seminar on Arabic Literature in India and feel honoured to be invited to 
deliver the keynote address at the inaugural function of this important 
literary occasion. 

Arabic، as a language، came to our south-western shores long before 
the advent of Islam. It was the language of the Arabs who frequented 
this region for trade on their way to Southeast Asia and China. After the 
advent of Islam fifteen centuries ago، Arabs continued this relationship 
with parts of India. As a result of these contacts and inter-marriages 
two distinct ethnic groups، Mapillas of Malabar and Labbais of Tamil 
Nadu، came into being. 

Some Arabs known as »Nawa’it« )sailors(، settled in the Konkan area، 
especially in Bhatkal. With the passage of time they stopped speaking 
Arabic and now use a dialect of the Konkani with a mixture of Arabic، 
Persian and Urdu. Limited contingents of Yemeni mercenary soldiers 
were imported by rulers like the Nizam of Hyderabad. Their descendents 
still live in Hyderabad and other parts of the erstwhile Nizam state. They 
no longer speak Arabic but many retain their Arab surnames and some 
still maintain contacts with their clans back in the Yemen.

1-  Editor، The Milli Gazette، New Delhi

English text of the keynote address delivered in Arabic at the Islamic Fiqh Academy 
seminar on Arabic in India

at Jamia Hamdard، New Delhi on 2 November، 2013
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While the Arab traders، mostly Yemenis and Basris، arrived and 
settled in the south peacefully، Muslim Arabs invaded Sindh in the 
north and established a short-lived enclave in 711 CE which lasted 
for a few decades and ended abruptly due to the Arabs own internal 
problems. Thereafter، Islam came to India in a big way in the tenth 
century. With Muslims، came their religious language، Arabic، though 
Persian was the language of the administration although major Indian 
Muslim ruling dynasties were of Turkic origin. 

Arabic was not propped up by Muslim political power while Persian 
was. Hence، Persian disappeared quickly after the fall of the Muslim 
rule but Arabic remained and gained more strength over the years. 

Islam slowly spread in all parts of India but Arabic remained only 
as the religious language of the Indian Muslims. While rulers and 
elites used Persian، common Indians continued to use their regional 
languages but each and every Muslim had some knowledge of Arabic 
and used some Arabic words and phrases in his/her daily life، especially 
while performing Islamic rituals. Every Muslim memorized some short 
surahs of the Holy Qur’an to be able to offer prayers. 

During the early Islamic period، Sanskrit works were translated into 
Arabic، like Kalila wa Dimna which is a translation of Panchatantra. It 
is still taught in many Indian madrasahs as a literary text due to its very 
high class literary language and style. 

With the passage of time، Arabic words spread to all Indian languages 
in varying degrees. Some Indian languages like Tamil )Arwi(، Malayalam 
)Mapilla(، Gujarati )Lisan al-Da’wat(، Punjabi، Konkani، Sindhi، Kashmiri 
)Purik(، Pashto and Urdu، adopted the Arabic script with some additions 
and modifications to suit the local needs. Even Sanskrit was written in 



-274-

Arabic for a short while in the nineteenth century )Tahera Qutbuddin، 
»Arabic in India….«، Journal of the American Oriental Society. 127.3 
)2007(، p. 334(. Though some of these languages have now discarded the 
Arabic script، Pakistani Punjabi، Sindhi، Kashmiri، Pashto and Urdu still 
use the Arabic script. Meters of the Urdu poetry too are Arabic. 

Arabic words in Indian languages 

Thousands of Arabic words have been borrowed by Indian languages 
over the centuries. Following are a few examples of Arabic words found 
in many Indian languages: ’Adalat )justice، court(، ’Aql )wisdom(، Din 
)religion(، Duniya )world(، Fasad )corruption(، Fursat )opportunity(، 
Ghazal )poetry of love(، Ghusl )bath(، Haj )Pilgrimage(، Haji )Pilgrim( 

Haq )right(، Haqiqat )reality، fact(، Hikmat )wisdom(، Iman )belief، 
faith(، Inqilab )revolution(، ’Ishq )love(، Jahannam )hell(، Jannat 
)Paradise(، Kafan )shroud(، Kitab )book(، Lazzat )pleasure(، Majlis 
)sitting(، Makan )place، house(، Maqam )station(، Matam )mourning(، 
Maut )death(، Nazm )poem(، Qabr )grave(، Qalam )pen(، Qarar 
)verdict or agreement(، Qasam )oath(; Qasida )poem( ; Risala )message، 
magazine(; Sadaqa )alms(، Salam )greeting(، Sharab )wine but originally 
meaning ’drink’(، Shaytan )satan(، ’Umr )age(، Wa’da )promise(، Wafa 
)loyalty(، Wajib )mandatory(، Yaqin )certainty(، Zalim )oppressor(، 
Ziyarat )visit(، Zulm )injustice( )Tahera Qutbuddin، op. cit، p.327f(. 

Not just Arabic words، even Arabic phrases and expressions are 
frequently used by Indians، especially Muslims، like Insha Allah، Masha 
Allah، Jazakallah، Subhanallah، Alhamdulillah، Lahaul or Lahaul wala-
quwwat ]illa billah[، Astaghfirullah، Na’udhu billah. etc. 
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Inscriptions 
Arabic inscriptions are found on epitaphs، dedications and 

ornamentations on tens of thousands of historical monuments، 
madrasahs، mosques، coins etc across the country )See، for instance، 
works of Qeyamuddin Ahmad، Ziyaud-Din Desai and Asoke Kumar 
Bhattacharya etc.(. 

Arabic manuscripts 
There are hundreds of public and private libraries and innumerable 

private collections across India which treasure hundreds of thousands of 
Arabic manuscripts، many of which were brought from Hijaz، Yemen، 
Iraq and Egypt etc over centuries. Some of the famous Indian libraries 
which treasure rare collections of Arabic manuscripts are Raza Library 
in Rampur، Maulana Azad Library of Aligarh Muslim University، Kutub 
Khana-e-Nāsiriyah in Lucknow، Rajasthan Oriental Research Institute 
of Tonk، Jamia Saifia Library in Surat، Pir Muhammad Shah Dargah 
Library of Ahmedabad، Khuda Bakhsh Library in Patna، Library of the 
Asiatic Society in Kolkata، Salarjung Museum Library، State Central 
Library and Kutubkhana Sai’idiya in Hyderabad and many others. Each 
of them has thousands of Arabic manuscripts.

Madrasahs
Under the Muslim rule and to meet the needs of the Muslim 

population and the administration، Maktabs and Madrasahs came 
up in all areas since the tenth century CE. These were usually attached 
to big mosques where Arabic texts of religious nature were the main 
subjects with some additions like philosophy and logic which، too، had 
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Arabic texts. These madrasahs were mostly State-founded. After the 
1857 Indian revolt against the British colonial rule، private madrasahs 
sprang up in all parts of undivided India. 

These madrasahs followed an Arabic curriculum which included 
Qur’an، tafsir، Hadith، Fiqh etc. Changes were made over the years to 
adopt new books and subjects. Today، most madrasahs follow a modified 
version of Dars-i-Nizami which was prepared by Mulla Nizamuddin 
)d. 1748 CE( on the orders of Emperor Aurangzeb. This curriculum is 
mostly based on books by Arab and Persian authors، but works by some 
Indian authors like Mulla Jiwan of Amethi )d. 1718 CE(، Muhammad 
Zahid Al-Harawi )d. 1700 CE(، Mulla Mahmud Jaunpuri )d. 1651( and 
Shah Waliullah al-Dihlawi )d. 1762( were also included. In recent times، 
books by modern Indian authors like Maulana Abul Hasan ’Ali Nadwi 
have been added to the madrasa curriculum. 

Today، some of the big madrasahs outside the Arab world are 
found in India، like Darul ’Uloom at Deoband، Darul ’Uloom Nadwatul 
’Ulama of Lucknow، Jamiatul Falah of Bilaryaganj، Madrasatul Islah 
of Saraimir، Jamia Darussalam of Omerabad )Tamil Nadu(، Markazi 
Darul Uloom of Varanasi، Jamia Saifiya of Surat and many more.

Today، according to an estimate، in India we have around 33،000 
madrasahs، all of which to some degree teach Arabic language as well 
as religious texts in Arabic though the medium of instruction is mainly 
Urdu. There are hundreds of special madrasahs for memorisation and 
tajwid of the Holy Qur’an. 

Arabic language and literature are also offered at dozens of modern 
universities and hundreds of government and private colleges across 
India. Jamia Millia Islamia occupies the pride of place as the most 
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energetic and authentic centre for teaching modern Arabic in India. 
Outstanding Arabic works authored by Indians

During these past fourteen centuries of the existence of Islam in 
India، Indians not only studied and memorized Arabic texts but also 
authored some of the most authentic and respected texts in Arabic and 
Islamic studies. I may mention here only a few: 

Majma’ Bihār al-Anwār fi gharā’ib al-Tanzil wa Latā’if al-Akhbār 
by Muhammad Tāhir al-Fatni )d. 986H/??CE(، a commentary of the 
hadiths of the six Sahih compilations;

Tuhfatu’l-Mujāhidin by Zain al-din al-Ma’bari )d. after 991H/1583 
CE(،

Tafsīr al-Rahmān wa taysir al-Mannān by ’Alā’ al-Din Al-Mahā’imi 
)d. 1431(; 

Zafaru’-l Wālih bi-Muzaffar wa ’ālih by Abdullāh ibn ’Umar al-
Nahrawāli )d. 1020H/1611CE(،

Musallamuth-thubut in Usul al-Fiqh by Muhibullah ibn ’Abd al-
Shakur al-Hanafi al-Bihāri )d. 1119 H/ ? CE(;

Tāju’l-’Arus fi sharh al-Qāmus in ten volumes by Sayyid Murtada 
ibn Muhammad al-Bilgirāmi al-Zabidi )d. 1205H/?CE(، one of the 
most important Arabic dictionaries;

Subhatul Mirjān fi āthār Hindustān by Ghulam ’Ali Azād Bilgirāmi 
)d. /1200H/1785( in praise of India. He has made a great name in 
Arabic poetry. Al-Sab’ al-Sayyarah، the collection of his Arabic poems، 
is in seven volumes. He is known as »Hassān al-Hind«(. 

Sawāti’ al-ilhām، a unique tafsir using only undotted Arabic words، 
by Emperor Akbar’s court poet Fayzi )d. 1595(; 

Mashāriq al-anwār al-Nabawiyah، a most popular compilation of 
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Hadith by Hasan Al-Saghāni ]Chāghāni[ of Lahore )d. 1262(; 

Kanz al-’ummāl fi sunan al-aqwāl wa’l-Af’āl، an encyclopaedic 
subject-wise collection of Hadith which is still popular، by ’Ali Al-
Muttaqi )d. 1568(;

Hujjatullāh al-Bālighah of Shāh Waliullāh Al-Dihlawi )d. 1762(; 

Al-Fatāwa al-Hindiyah compiled by a group of scholars at the behest 
of Emperor Aurangzeb )d. 1760(; 

Al-Tafsir al-Mazhari by Qādi Thanā’ Allāh al-Pānipati )d. 1225H/CE??_(،
Izhār al-Haqq and Izālatu’l-awhām by Rahmatullāh al-Kirānwi )d. 1309H/CE??(،
Mu’jam al-mu’allifin in 60 volumes by Mahmud Hasan Khān al-Tonki )d. 

13661947/ CE(، a biographical dictionary of authors upto year 1350H;

Nuzhatu’i-Khawātir wa Bahjatu’l-masāmi’ wa’l-nawāzir )most extensive 
biographical record of Muslim personalities ever attempted( by Sayyid ’Abd al-Hayy 
al-Hasani )d. 1341H/?(;

Jāmi’ al-’Ulum by ’Abd al-Nabi ibn ’Abd al-Rasul al-Ahmadnagri 
)d. 12th century H(، popularly known as Dustur al-’Ulamā’، a dictionary 
of Islamic sciences;

Kashshāf Istilāhāt al-Funun by Muhammad ’Ali al-Thānawi )d. 
after 1745 CE(، another dictionary of Islamic sciences;

Fath al-Bayān fi maqāsid al-Qur’ān and 55 other books in Arabic by 
Siddiq Hasan al-Qannauji، Nawab of Bhopal )d. 1889 CE(;

Nizamul Qur’ān، Al-Im’ān fi Aqsām al-Qur’ān and Jamharatu’l-
Balāghah etc.، by Hamidu’din al-Farāhi )d. 1349H/CE???(،

Mādha khasira al-’Alam bi inhitāt al-Muslimin by Maulana Abul 
Hasan Ali Hasani Nadwi )d. 1999(;

Samt al-la’āli، a commentary on Al-Amāli of Abu ’Ali Qāli، by ’Abd 
al-Aziz al-Maimani )d. 1978(.
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I may add here the book Al-Islām Yatahadda by Maulana 
Wahiduddin Khān which has been one of the most popular books in 
the Arab world during these past four decades. Though it was written 
originally in Urdu، it was translated into Arabic by an Indian.

These are only a few examples out of hundreds of original Arabic 
works by Indian authors which are indispensable for Islamic scholars 
all over the world. 

Of special mention here is that Indian scholars took great care 
and pain during the last two centuries to serve Hadith، teaching، 
compiling، explaining and commenting on this vast treasure. The great 
Egyptian scholar Sayyid Rashid Ridā، editor of Al-Manār، had said in 
his introduction to Miftāh Kunuz al-Sunnah، »Had it not been for the 
interest of our brethren the scholars of India in the sciences of Hadith 
in this age، these sciences would have disappeared from the Eastern 
countries as they were already weak in Egypt، Syria، Iraq and Hijaz 
since the tenth Hijri century…« 

Indian scholars have made some extraordinary contribution to the 
discipline of Hadith literature like ’Awn al-Ma’bud fi sharh Sunan 
abi Da’ud by Muhammad Shamsul Haqq al-’Azimabadi )d. 1329 
H/?CE(،  Badhl al-Majhud fi sharh Sunan Abi Da’ud by Khalil ahmad 
al-Saharanfuni )d. 1346H/CE?(، Tuhfatu’l-Ahwadhi fi sharh sunan al-
Tirmidhi by Abd al-Rahman al-Mubarakfuri )d. 1353H/CE??(، Fath 
al-Mulhim fi Sharh Sahih Muslim by Shabbir Ahmad Al-’Uthmāni 
)d. 1396H/??CE(، Awjaz al-Masālik ila Sharh Muwatta’ al-Imam 
Malik by Muhammad Zakariya al-Kandhlawi )d. 1402H/1982 CE( 
etc… This tradition is being carried forward by the scholars of Darul 
’Ulum Deoband )established 1866(. Darul ’Ulum Nadwatul Ulama 
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at Lucknow )established 1894( emphasised on Arabic language and 
this remains its distinguishing point to this day. A third trend was to 
emphasise on reading and understanding the Holy Qur’an and this 
was pioneered by Maulana Hamiduddin Farahi )d. 1930( who wrote 
his unique tafsir Nizamu’l-Qur’an in a refreshing Arabic language and 
style and authored simple and useful books on Arabic grammar and 
other subjects. This tradition is carried forward by Madrasatul Islah and 
Jamiatul Falah.

Most of the Arabic works authored in India are on religious themes 
but there are also works on philology، poetry، philosophy، history، 
travel، biography، belle-lettres، medicine and mathematics، etc. 

Arabic in India after Independence
After Independence in 1947، free India was quick to gauge the 

importance of Arabic language as a bridge to connect with the Arab world 
spanning from the Gulf to the Atlantic which had great geopolitical and 
commercial relevance for India. As a result، new Arabic departments 
were opened in dozens of universities and hundreds of colleges across 
India. Cultural exchange with the Arab countries has been encouraged، a 
cultural and literary Arabic journal، Thaqafat’ul-Hind is published since 
1957 by the Indian Council of Cultural Relations in addition to a number 
of Arabic magazines and newsletters published by Indian missions in 
the Arab world. In addition to this، dozens of Arabic magazines are 
published by various Muslim organisations and madrasahs in India، 
some of which، like Al-Ba’th al-Islami، have a high reputation. Arabic 
books are also regularly published in India. These are mostly of religious 
texts، but also include works on poetry، literature and history etc. 
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India is also an important centre of Arabic publishing. Hyderabad’s Da’iratul 
Ma’arif al-’Uthmaniyah )established by the Nizam State in 1888( edited and 
printed hundreds of rare Arabic manuscripts. Scholars in the Arab world remain 
forever grateful for its services. It still survives as part of the Osmania University 
of Hyderabad. Bhiwandi/Mumbai’s Al-Dar Al-Qayyimah، a private publishing 
house، also published many Arabic books which became popular in the Arab world. 
Deoband in north India remains an important centre of Arabic publishing catering to 
the needs of the vast network of Arabic madrasahs in the Subcontinent.

This is only a bird’s eye-view of this vast subject. I have limited myself 
to Arabic though Persian and Urdu scholarship in India has been highly 
influenced by Arabic language and works. I am sure scholars will treat 
this subject with more details and specific studies during the next two 
days of this important seminar.
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الباب الثاين
خدمات الهند املتنوعة يف اللغة العربية واآدابها
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ال�شحافة العربية ودور ندوة العلماء فيها
الدكتور سعيد األعظمي الندوي)1(

الصحافة وعالقتها باحلياة:
أبعد  إىل  فيه  الصحافة  تقدم  السالفة  العصور  العرص عن  به هذا  يمتاز  ما  من مجلة 
مدى، ورقيها إىل درجة كانت حلام من األحالم يف املايض، وحقا نالت الصحافة اليوم 

من إعجاب القراء، وأحرزت من إقبال اجلامهري عليها ما مل يكن يرجى باألمس.
تقدمت الصحافة بتقدم احلياة ومجعت فيها ألوانًا من املتعة والتسلية والغذاء والدرس 
ومحلت إىل القراء معلومات من العلوم والسياسة واألدب واالقتصاد، فأصبحت بذلك 
جامعة بني مجال املعنى وأناقة املنظر وبني روعة املظهر وطيب املخرب، وبني رقة األسلوب 
وعذوبة النغامت، وقد عنيت الصحافة يف بعض البلدان الراقية بكسب إعجاب اجلمهور 
عن طريق الشكل اجلذاب واملظهر اخلالب، أما من ناحية املعنى فال يكون وراءه يشء 

يذكر، أو علم يكسب، وهي صحافة جوفاء ال تسمن وال تغني من جوع.
وامليزة البارزة للصحافة اجلوفاء إنام هي اخلالعة واالستهتار، والدعارة واملجون، 
تزدان بصور  إهنا  فيها مكانة مرموقة،  إال وحيتل  الوقاحة  معاين  فليس هناك يشء من 
شبه عارية للنساء والفاتنات، ومقابالت صحفية مكشوفة معهن، كام تتجمل بقصص 
خليعة، وروايات غرامية، وإعالنات مغرية، ودعوة إىل خلع مالبس االحتشام والزينة 
العاتية  النفس  رغبات  إىل  النزول  يسهل  لكي  الطبيعة  ومجال  اإلنسانية  عن  والتجرد 

واإلجابة لشهواهتا اجلاحمة، حتى ال يبقى فرق بني اإلنسان واألنعام.
الذي  السائد من الصحافة يف كل مكان، ويف كل لغة وأدب، وهو  اللون  هذا هو 
يقبل عليه الناس إقباالً منقطع النظري، وتتهافت عليه اجلامهري هتافت الظمآن عىل املاء 
الداء  هذا  فريسة  وقعوا  األمة«  جسم  يف  الفقري  »العمود  الشباب  وبخاصة  العذب، 
العضال، وشحنوا قلوهبم بأنواع من جراثيم الفساد، وملؤوا نفوسهم بأفكار ومفاهيم 
كلها داء عضال وكلها مرض معد ترسي عدواه إىل املجتمع الذي يعيشون فيه رسيان 

التيار إىل األسالك، وجريان الدم يف العروق.

1- رئيس حترير جملة البعث اإلسالمي، ندوة العلامء لكناؤ )اهلند(.
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الصحافة أكرب أداة لنرش األفكار:
العقول ونقلها من رأس إىل رؤوس  أداة لنرش األفكار وزرعها يف  والصحافة أكرب 
كثرية، ومن بلد إىل بلدان عديدة بعيدة وقريبة، يتوقف عليها يف أحيان كثرية مصري األمة، 
أصبحت  حيث  وضعفها،  ختلفها  أو  وتقدمها  رقيها  هبا  ويعرف  احلياة،  من  وموقفها 
مقياس القوة والضعف والكثرة والقلة، ولذلك وجهت األمم والشعوب مجيعًا عنايتها 
إىل تقوية الصحافة يف بالدها، واعتربهتا أمارة الرقي والتقدم، وعالمة احلضارة والثقافة، 
والذكر  احلسنة  السمعة  من  غايتها  لنيل  طريق  وأسهل  للدعاية  وسيلة  أعظم  هتا  وعدنّ

اجلميل، فأدخلتها يف صميم براجمها السياسية، بل إن بعض الدول قد أممت صحافتها.
أما العرص الذي نعيش فيه اليوم فقد زادت فيه حاجة الصحافة الراقية لدى كل أمة 
وشعب، ونالت فيه من األمهية مكانًا بالغًا، فكل حقل من احلقول االجتامعية يريد نرش 
أفكاره وآرائه، ويريد تعريف مبادئه وبراجمه حيتاج إىل الصحافة القوية الدسمة التي تغذي 
العقل والعاطفة، وتكسب إعجاب اجلمهور بالربنامج الذي يتبناه، واملبادئ التي خيتارها.

فلم تعد الصحافة أداة الدعاة والدعوة للحكومات والدول فقط، وإنام اجلمهور من 
الناس كلهم يتخذوهنا أداة خاصة لنرش ما يريدونه من األفكار واآلراء.

تبذل  وهي  راقية،  عربية  بصحافة  تتمتع  الكربى  املسلمة  الدول  بعض  أن  نرى  إننا 
ميزانية ضخمة يف الصحافة وترقيتها حتى وصلت صحافتها اليوم قمة من التقدم والرقي، 
أكثر  واملجون  اخلالعة  نرش  يف  نصيبها  ولكن  للصحافة،  أعىل  ملستوى  نموذجًا  وأصبحت 
بكثري من نصيبها يف نرش الثقافة والعلوم واآلداب، إهنا متثل دورًا رائعًا يف دعم أساس النفاق 
وقطع  األصيل،  بمركزها  النفس  صلة  وإضعاف  واإلباحية،  اإلحلاد  بذور  وزرع  والكفر، 
عالقة القلب عن منبع النور والقدسية، إن هذا اللون من الصحافة هو السائد املسيطر يف كل 

مكان، وحتى يف العامل الذي يسمى بالعامل اإلسالمي، ويف األقطار التي تدعي إسالميتها.
ويف هذه األقطار نفسها وهذا العامل اإلسالمي نفسه الذي يوجه كل عنايته وإمكانياته 
إىل تقديم الصحافة وترقيتها، نجد صحافة إسالمية ضعيفة حمدودة، نجدها مثل رقعات 
احللس يف ثوب الديباج واحلرير، وكنقطة سوداء يف ثوب أبيض، وذلك ألهنا صحافة 
اهلل  إىل  دعوهتا  وإنام  واالستهتار،  املجون  تشجع  وال  واخلالعة  اإلباحية  إىل  تدعو  ال 
ورسوله، وإىل الكتاب والسنة، وهذا هو ذنبها الذي جعلها ضعيفة إىل حد أن يستحيى 

منها، وإىل غاية تثري األسف واحلزن يف القلوب.
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أليس مما يبعث الشجى ويثري احلزن واألمل أن نرى بالدًا كمرص التي تتزعم الصحافة 
العربية الراقية وتتوىل قيادة العلم واألدب والدين يف العامل العريب، تقوم فيها الصحافة 
الراقية بنرش اإلحلاد والزيغ واإلباحية، وبالدعايات الكاذبة عىل قدم وساق، وحترم فيها 
الدعوة اإلسالمية – التي هي يف حاجة ملحة إىل تأييد احلكومة ومساعدهتا – التقدم 

واالزدهار.
إن من العار عىل مرص وعىل األزهر واملسلمني مجيعا أن تصدر يف قبة اإلسالم )مرص( 
أيضًا جملة »املسلم« اإلسالمية يف  »املصور« و»آخر ساعة« و»حواء« وتصدر يف مرص 

مستوى ضعيف وضئيل وحمدود.
إذا كانت هذه نسبة العمل لإلسالم والعمل للشيطان يف العامل اإلسالمي فكيف به 

يف ديار الكفر والرشك.

اللغة العربية يف اهلند قبل االستقالل وبعده:
زاوية اخلمول حمدودة وبعيدة عن  إىل مدة طويلة يف  اهلند  العربية يف  اللغة  عاشت 
معرتك احلياة، كان املسلمون فيها يرون كفاية يف قراءة القرآن الكريم ودراسة األحاديث 
نة باللغة العربية، ومل يكن هناك تصور  النبوية، وفهم النصوص الرشعية التي كانت مدونّ
حول تلك القوة التعبريية الضخمة التي تكمن يف لغة القرآن الكريم، وال كان الناس 
تركزت  ثم  العربية، ومن  اللغة  يتوافر يف  الذي  العظيم  البياين  املستوى  ذلك  يدركون 
العناية حول قراءة األلفاظ العربية وفهم معانيها يف أوساط دينية وعلمية، وال تتجاوز 
رغبات الناس هذا احلد يف جمال اللغة العربية، وكل شخص حيرز مكانة من هذه العناية 
كان يعدنّ عاملا باللغة العربية وبارعا فيها، وحيق له أن يشغل منصب التدريس وتعليم 

كتب التفسري واحلديث واألدب والبيان وما إىل ذلك.

املطامع االستعامرية وتأسيس املراكز التعليمية:
احلضارة  ومدت  خاص،  بوجه  اهلند  بالد  االستعامرية  املطامع  استهدفت  وملا 
املستعمر  إىل  األمر  وآل  فيها،  اإلسالمي  املجتمع  عىل  املشؤومة  أجنحتها  الغربية 
يقوموا  أن  هنا  املسلمني  علامء  رأى  عرش،  والتاسع  الثامن  القرن  يف  اإلنجليزي 
رسسيد  وكان  واالجتامعية،  والعلمية  الدينية  واملدارس  التعليمية  املراكز  بتأسيس 
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أمحد خان يف مقدمة هذه اجلامعة، وقام بتأسيس مدرسة عرصية كانت نواة جلامعة 
العرصية  بالثقافة  وتثقيفه  املسلم  الشباب  لرتبية  وذلك  للمسلمني،  واسعة  كبرية 
العلم والثقافة  واإلسالمية، يف مواجهة االستعامر اإلنجليزي ومقاومته من طريق 
بديوبند  العلوم  دار  مدرسة  قامت  يسرية  بمدة  ذلك  وبعد  اإلسالمية،  العرصية 
لتدريس العلوم اإلسالمية وختريج أجيال من علامء اإلسالم للحفاظ عىل العقيدة 
والشخصية اإلسالمية، وتلتها مدارس ومراكز للتعليم والرتبية يف مجيع أنحاء اهلند، 
وهي وإن كانت ُتعنى بتعليم العلوم اإلسالمية من التفسري واحلديث والفقه والبالغة 
واألدب والشعر، ولكنها مل تكن تعتمد يف ذلك عىل األسلوب العلمي النابض، وال 
كانت تنظر إىل اللغة العربية من خالل منظار األدب والفن والبيان، إنام كانت تعيش 
بني الكتب اإلسالمية التي ألفت باللغة العربية دون أن تنال من علامء الدين أو من 
وقوهتا  الفني،  األدبية ومجاهلا  روعتها  تفقد  فكادت  عناية،  أي  اإلسالمية  املدارس 
البيانية، وتعيش عىل اهلامش، ال صلة هلا بحياة املسلم وشؤونه االجتامعية أو الفردية.

حركة ندوة العلامء وفكرهتا الشاملة:
قبل  عامًا  ستني  منذ  قائمة  كانت  هلا  التابعة  علومها  ودار  العلامء  ندوة  حركة  إن 
بني  قنطرة  وبناء  اهلند،  يف  املسلمني  صفوف  توحيد  إىل  هتدف  وكانت  االستقالل، 
النوعني منقطعني بشؤوهنم ال  العرصية، فقد كان ممثلو هذين  الدينية والعلوم  العلوم 
يلتقون عىل فكرة واحدة، وحدثت فجوة بني العلوم الدينية والعلوم العرصية، وزعت 
املسلمني بني طائفتني متعارضتني متخاصمتني، وكانت حركة ندوة العلامء نعمة كبرية 

من اهلل، وفقت إىل سد هذه الفجوة وملئها وإعادة الثقة بني املدرستني والتوفيق بينهام.
فكرة ندوة العلامء قامت من أول يومها عىل أساس متني من الدين اخلالص وإنشاء 
جيل وسط من علامء اإلسالم حيملون الكفاءة التامة لقيادة األمة اإلسالمية نحو الوجهة 

الصحيحة السليمة التي قررهتا الرشيعة اإلسالمية.
به اإلسالم واضحا وجليا، لكن كثريا  نادى  الذي  العدل والقصد  لقد كان طريق 
من املسلمني قد انحرفت به الطرق، وضل منهجه بني مناهج اإلفراط والتفريط، فتارة 
يف تيار احلضارات والنظرات املادية اللامعة، وأخرى يف خضم التطرف واجلمود الذي 
جرف سيله العايت ميزة االتزان، وخصيصة اجلمع بني العقل والعاطفة، وبني العقيدة 
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سوى  الديني  مستواهم  ونزول  املسلمني  النحطاط  سبب  أي  هناك  يك  ومل  والعلم، 
انحرافهم عن اخلط السوي السليم وحرماهنم الرتبية اإلسالمية الصحيحة.

من  ومنحة  غيبيًا،  مددًا  العلامء  ندوة  كانت  القلقة  احلرجة  الظروف  هذه  مثل  يف 
السامء ملسلمي اهلند خاصة، وملسلمي العامل عامة، محل لواءها رجال أكفاء، أولو برص 
وبصرية، ذوو االهتاممات الدينية والعلمية، ممن كانوا ينظرون إىل املستقبل البعيد من 
خالل التاريخ املايض املرشق، ويف ضوء تعاليم اإلسالم وتوجيهات الكتاب والسنة، 
نهم من تعميم النظرة اإليامنية املعتدلة يف أوساط العامة واخلاصة، ومتثيل  وذلك ما مكنّ
الدين األصلية يف احلياة واملجتمع، والرتكيز عىل وضع منهج تعليمي وتربوي  طبيعة 
ويتوىل  اإلسالمية،  الرشيعة  إطار  يف  األمة  وحاجات  العرص  مطالب  بتحقيق  يتكفل 
إعداد علامء الدين وقادة األمة الذين ال يعوزهم اجلمع العادل بني االطالع الواسع عىل 

أوضاع العامل االجتامعية والعلمية، وأرسار الرشيعة وعلوم الكتاب والسنة.
العلمية  وامليزة  العميق  الفكر  بطابع  والدينية  العلمية  احلركة  هذه  متيزت  هناك  ومن 
املخلصون،  ورفاقه  املونجريي  عيل  حممد  الشيخ  العظيم  مؤسسها  هنض  وقد  املتأصلة، 
فمن أوساط القرن العرشين إىل هنايته، ظل سامحة العالمة السيد أيب احلسن عيل احلسني 
الندوي »رمحه اهلل« قائاًم ببيان أمهية هذه احلركة وحاجة األمة اإلسالمية إليها يف الظروف 
أما العالمة حممد عيل  الدين واالجتامع،  التي تواجهها من قبل خصوم اإلسالم يف جمال 
املونجريي ورفاقه املخلصون فقد أشعروا املسلمني بالتحديات التي تتوالها احلضارات 
واألفكار املادية وهتدد بإذابة املسلمني والفكر اإلسالمي يف بوتقة الفلسفات املادية الغربية، 

من غري أن يشعر بذلك املسلمون، وحتقيقًا هلذا الغرض كان الرتكيز عىل النقاط التالية:
اهلند،  عموم  مستوى  عىل  واملثقفني  العلامء  أوساط  يف  دعوية  جوالت  تنظيم   -1
لبث فكرة ندوة العلامء وإشعارهم بأمهيتها يف الظروف التي حتيط هبم وتوحيد صفوف 
املسلمني أفرادًا ومجاعات مع القضاء عىل مجيع اخلالفات والنزاعات القائمة بني طبقة 

العلامء بوجه خاص.
استعراضًا  أمهية وحساسية،  العلامء يف مدينة ذات  لندوة  2- عقد حفالت سنوية 
والرتبية  التعليم  جماالت  يف  العلامء  ندوة  عن  املسؤولون  يبذهلا  التي  للمجهودات 
والرشيعة واالجتامع، وتعريفًا بأهدافها الغالية يف خدمة العلوم الرشعية، وتعليم اللغة 

العربية مفتاحا لكنوز الرشيعة اإلسالمية.
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3- تأسيس جامعة إسالمية نموذجية تتخذ مجيع التدابري والوسائل الالزمة لتخريج 
بالفكر  الفهم الصحيح والعميق لإلسالم وعقائده، ويتسلحون  أكفاء، حيملون  علامء 
األصيل،  مفهومها  ورشح  النفوس  يف  اإلسالمية  الرشيعة  روح  لرتسيخ  اخلصيب 
وتأثريها يف احلياة واملجتمع، ووجوب حتكيمها يف مجيع الشؤون، وتطبيقها عىل احلياة 
قلوب  إىل  هبا  الثقة  وإعادة  نوع،  كل  من  وقضاياها  ومشكالهتا  ومناحيها  بمجاالهتا 
املسلمني، وقد اعتنت يف ذلك بتأسيس كلية الرشيعة وأصول الدين التي تتوىل دراسة 
وحتقيق العلوم الرشعية بوضع منهج تعليمي خاص هبا، باإلضافة إىل ختصيص كريس 
للدراسات والتحقيقات الرشعية، وإنشاء دار القضاء الرشعي للتحقيق يف املشكالت 
الظروف  بحكم  تتجدد  التي  االجتامعية  والقضايا  املشكالت  يف  وخاصة  الرشعية، 
احلضارية والعلمية، واأليدلوجيات اجلديدة، ويف األحوال والقوانني العائلية اخلاصة 
باملسلمني مما يتغري فيه نظرات الناس، وحتى بعض املسلمني يرون فيه رأيا يتصادم مع 
القومي،  التيار  إىل االندماج مع  الثابتة فضاًل عن غريهم ممن يدعون  اإليامنية  العقيدة 
اللغة  تعليم  الرتكيز عىل  املضادة مع رشيعة اهلل، كام كان  العلامنية  بالصبغة  واالنصباغ 

العربية واالعتناء باألدب العريب بإنشاء كلية خاصة باللغة العربية وآداهبا.

تباشري اليقظة األدبية وتأسيس ندوة العلامء:
ظهرت تباشري هذه اليقظة األدبية والعلمية الدينية يف عام 1310هـ املوافق 1892م 
حينام جتمع هؤالء الغيارى من علامء املسلمني الربانيني وزعامئهم يف مدرسة دينية بمدينة 
»كانفور« شاميل اهلند، وقد أدركوا أمهية املوضوع، والوضع الذي كان يمر به املسلمون 
الوضع  حماربة  عىل  فاتفقوا  واجتامعيًا  وسياسيًا  واقتصاديًا  ودينيًا  علميًا  الوقت  ذلك  يف 
والبحث عن سبيل االكتفاء الذايت للمسلمني يف مجيع شؤوهنم وخاصة يف جمال التعليم 
والرتبية، وبحثوا ودرسوا حتى توصلوا إىل تأسيس مجعية إسالمية باسم »ندوة العلامء« 
وفعاًل أسسوها يف عام 1311هـ املوافق 1893م، وبعد عامني من تأسيسها أسسوا مدرسة 
نموذجية عىل املستوى اجلامعي تقوم بتطبيق التوصيات والقرارات العلمية واملنهجية عىل 
نظام التعليم الديني السائد، وكان من بني هذه التوصيات إعطاء اللغة العربية نصيبها من 
االهتامم والتقدير وتوفية حقها يف املنهج الدرايس باعتبارها لغة املسلمني الرسمية وأهنا 

لغة حية قوية واسعة ال تضاهيها أي لغة أخرى يف سعة النظاق وكثرة املواد.
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عناية ندوة العلامء بالعربية:
يقول أستاذنا الكبري العالمة السيد أبو احلسن عيل احلسني الندوي ابن مؤرخ اهلند 
اإلسالمي الكبري العالمة الرشيف السيد عبد احلي احلسني وهو يتحدث عام وجدت 
دار  »»عنيت  العلامء:  ندوة  جامعة  العلوم  دار  تأسيس  إثر  االعتبار  من  العربية  اللغة 
عرص  لكل  كتابا  – وتدريسه  اخلالدة  – الرسالة  الكريم  بالقرآن  خاصة  بصفة  العلوم 
وجيل، وعنيت باللغة العربية التي هي مفتاح فهمه وأمينة خزائنه، ووجهت عنايتها إىل 
تعليم هذه اللغة الكريمة لغة حينّة من لغات البرش يكتب هبا وخيطب، ال لغة أثرية دارسة 
ال جتاوز األحجار أو األسفار كام كان الشأن يف اهلند« )املسلمون يف اهلند، ص: 127(.

خطوة ثورية تقوم هبا ندوة العلامء:
تعد  كانت  التي  الثورية  اخلطوة  هبذه  اجلميع  قبل  وأبناؤها  العلامء  ندوة  رجال  قام 
بدعة لدى كثري من الناس، وركزوا عىل هذه النقطة تركيزًا قويًا، ووضعوا منهجًا جديدًا 
األدب  وأنقذوا  العلمية،  املواد  تدريس  لغة  العربية هي  اللغة  الديني وجعلوا  للتعليم 
العريب من ذلك احلصار الضيق الذي كان حمبوسًا فيه بني »املقامات احلريرية«، و»نفحة 
الواسع حيث تنفس  املتنبي«، وأخرجوه ألول مرة إىل اجلونّ  اليمن والعرب« و»ديوان 
الصعداء ونال جماالً واسعًا جدًا للتطور والتقدم والتوسع، فخرج من أساليب السجع 
العلم  أصناف  مجيع  يف  ودخل  أصيل،  طبعي  أسلوب  إىل  املشني  والتصنيع  والقوايف 
والفن، وعرف الناس أن األدب العريب ليس كام كانوا يزعمون حمصورًا بني عدة كتب 
اللغة  وأن  املتنوعة،  والثقافات  احليوية  الشؤون  من  غريها  إىل  يتجاوزها  أن  يمكن  ال 

العربية أصعب اللغات ال يمكن التكلم هبا والتعبري هبا عن ذوات الصدور.
األوساط  مجيع  دوي يف  العربية  اللغة  تعليم  جمال  الثورية يف  اخلطوة  كان هلذه  لقد 
عىل  اإلسالمية  واملدارس  املراكز  يف  والرتبية  التعليم  رجال  أرغم  واألدبية،  العلمية 

التفكري يف هذا املوضوع واالنتفاع بالتجربة اجلديدة التي قامت هبا ندوة العلامء.
وعكف رجال ندوة العلامء بغاية من الصرب والعزم األكيد رغم خمالفات ظهرت يف 
ذلك الوقت من بعض اجلهات عىل متثيل األدب العريب يف مجيع جماالت العلم والثقافة، 
فدأب يف صمت مديرها الكبري العالمة السيد عبد احلي احلسني »رمحه اهلل« املتوىف عام 
)1341هـ/1923م( -الذي عرف فيام بعد بمؤرخ اهلند اإلسالمي الكبري- عىل تأليف 
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تاريخ اهلند برجاهلا وأعياهنا وعهودها اإلسالمية وثقافتها وحضارهتا ومراكزها العلمية 
وآثارها التارخيية، وألف من غري أن يقوم بأي دعاية تاريخ اهلند اإلسالمي الواسع باللغة 
العربية  اللغة  بعث  جمال  يف  خطوة  أول  وتلك  الصفحات،  آالف  غطى  الذي  العربية 
واالعتناء هبا وحتقيقًا للثورة األدبية التي نادى هبا علامء ندوة العلامء ورجاهلا واملسؤولون 

عنها، وأداء للواجب الذي يعود عليه ألنه أكرب مسؤول لندوة العلامء يف زمنه.
يقول نجله الكريم سامحة العالمة األستاذ أيب احلسن عيل الندوي يف مقدمة املجلد 
»نزهة  باسم  الضخمة  اإلسالمية  املكتبة  يف  عرف  الذي  العظيم  والده  لكتاب  الثامن 
وأملعيته وبعد  والنواظر:  »وقد كان من سمو مهته وطموحه  املسامع  اخلواطر وهبجة 
نظره أن يؤثر اللغة العربية لتأليف هذا الكتاب وقد بلغت منتهى الضعف والركاكة يف 
عرصه بضعف الكتب التي كانت مقررة يف املنهج الدرايس واإلنشاء املسجوع التقليدي 

الذي كان سائدًا يف اهلند منذ قرون« )مقدمة نزهة اخلواطر 5/8 الطبعة القديمة(.
اجتهت األنظار يف ذلك الوقت إىل ندوة العلامء التي نالت اعتبار أهل اهلند يف اآلداب 
عرفت  حتى  العربية  اللغة  إحياء  يف  كبرية  آماالً  عليها  وعقدوا  خاص،  بوجه  العربية 
بميزهتا األدبية يف األوساط العلمية واألدبية، ولكن ذلك وحده مل يكن يكفي لتحقيق 
تلك الثورة األدبية التي قادهتا، وإقناع الطبقات املختلفة من أهل العلم والثقافة والدين 
بأن األدب العريب يستطيع أن يسع آفاق احلياة ويغطي مرافق الناس ويعرب عن دقات 

اجلنان، ونبضات الزمان وتطورات اإلنسان.

أدب العرب يف ندوة العلامء:
 – اهلل  – رمحه  العالمة الرشيف عبد احلي احلسني  بعد  الندوة  اجتهت عناية رجال 
وسعادة  النبوية  السرية  صاحب  الندوي  سليامن  السيد  العالمة  سامحة  رأسهم  وعىل 
الدكتور العالمة عبد العيل احلسني مدير ندوة العلامء يف ذلك الوقت- إىل توسعة نطاق 
والتدريس،  التأليف  عدا  والصحافة  واخلطابة  الكتابة  طريق  عن  وأدهبا  العربية  اللغة 
اهلاليل،  الدين  تقي  حممد  كالدكتور  العرب  من  بارعني  أدباء  الغرض  هلذا  فاستدعوا 
والشيخ حممد بن حسني اخلزرجي اليامين، والشيخ حممد طيب املكي، واألستاذ حممد 
ذلك  يف  عظياًم  تارخييًا  حدثًا  العرب  األدباء  هؤالء  أمثال  اجتامع  وكان  اهلاليل،  العريب 

الوقت، انطلق منه اجتاه جديد، وهبت رياح األدب العريب يف اهلند كلها.
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أنجب هؤالء األساتذة العرب بمساعدة رجال الندوة جياًل من تالميذ بارعني أتقنوا 
اللغة العربية كتابة وخطابة ودراسة وتذوقوا األدب العريب بل إهنم فاقوا بعض األحيان 
أدباء العرب يف صدق اللهجة ومجال التعبري ورصانة البيان ونضوج األسلوب، األمر 
الذي أقرنّ به العلامء واألدباء يف البالد العربية، وجيدر بالذكر، منهم الشيخ أبو احلسن 
عيل الندوي، وأديب العربية الكبري األستاذ مسعود عامل الندوي، واألستاذ حممد ناظم 

الندوي، واألستاذ عبد الرمحن الكاشغري، وغريهم من العلامء واألدباء.
البالد  هذه  يف  الصحايف  الركب  مؤخر  يف  كانت  -وإن  اهلند  يف  العربية  الصحافة  أما 
بالنسبة إىل صحافة اللغات األخرى كاهلندية واإلنجليزية واألردية- فقد كانت حمببة لدى 
املسلمني الذين كانوا ينظرون إىل اللغة العربية نظرة يملؤها إعجاب وتقدير وهيبة وتقديس، 
ال يستطيع كل من درس اللغة العربية أن يتجرأ عىل تأسيس صحافة عربية من غري إعدادات 
مالئم  جو  وإنشاء  والصحافة  واألدب  العلم  عىل  كالتدريب  ذلك  املجال،  هذا  يف  مسبقة 
إذا كان  املادي، فال عجب مما  الزاد  يستسيغ مثل هذه الصحافة وهذه اخلطوة اجلريئة عدا 
منصة  إىل  الصحافة  هذه  تربز  ومل  والحقا  مسبوقا  البالد  هذه  يف  العربية  الصحافة  ركب 

الوجود إال برهة من الزمان ومل تزدهر الصحافة العربية إال يف القرن التاسع عرش امليالدي.

جملة الضياء:
القرن العرشين،  الثالثينيات من  العلامء يف بدء  جملة »الضياء« الشهرية أصدرهتا ندوة 
وذلك عندما رأى املسؤولون عنها أن مهمة رفع مستوى اللغة العربية واعتبارها لغة حية إنام 
هي حاجة أكيدة للبالد، وإن هذه احلاجة ال تتحقق إال بتعريف الصحافة العربية وتعميمها 
حتقيقًا  العلامء  لندوة  حال  لسان  »الضياء«  جملة  صدور  فكان  اإلسالمية،  املدارس  جو  يف 
ا هلذا الفراغ، رغم أن احلالة الفكرية واالقتصادية العامة يف البالد مل تكن  هلذا الغرض وسدنّ
تسمح هبذه اخلدمة الكبرية إال أن رجال ندوة العلامء مل يرضوا بتأخري هذه العملية الصحافية 
باللغة العربية يف هذه البالد، نظرًا إىل أهنا تتضمن أهداف ندوة العلامء، وهنالك اتفقوا عىل 
إصدار هذه املجلة حتت إرشاف العالمة الكبري الدكتور السيد سليامن الندوي)1(، واألستاذ 

1- العالمة املفرس، واملحدث البارع، واملؤرخ األمني، والقائد احلكيم، ولد عام 1884م– وتويف عام: 1953م
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الكبري العالمة الشيخ حممد تقي الدين اهلاليل املراكيش)1(، وكان رئيس حترير املجلة األستاذ 
العالمة مسعود عامل الندوي)2(، فظهر العدد األول يف شهر مايو عام 1932م املوافق حمرم 
احلرام عام 1351هـ وأحرز يف مدة قليلة ثقة العلامء وقبوالً حسنا لدى الشعب، لفصاحة 

لغتها وصحة تعبريها وموادها الدسمة وموضوعاهتا الشيقة.
صدرت »الضياء« وذاع صيتها وانترش ذكرها ونالت يف البالد رواجًا الئقًا وحظوة 
طيبة ال بأس هبا، وهي التي عرفت مسلمي اهلند إىل العامل العريب تعريفًا صحيحًا، وهي 
العربية وآداهبا  اللغة  العرب ظنهم اخلاطئ عن مسلمي اهلند يف  التي نفت عن قلوب 
حتى اضطرنّ علامء العرب وأدباؤهم إىل مدح علامء اهلند يف اللغة العربية وآداهبا والثناء 

عىل اطالعهم الواسع عىل اللغة العربية أدبًا وفنًا واعرتفوا بفضلهم يف هذه الناحية.
ظلت »الضياء« تنرش رسالتها وتؤدي مسؤوليتها التي قامت هبا حتى أصبحت عام قليل 
جملة ذات شأن ورسالة، ونالت من الشعب والعلامء ترحيبًا كام نالت من البالد العربية وعلامئها 
ترحيبًا حارًا، فقد كانت لسان حال املعاهد العربية كلها يف الديار اهلندية ومل تكن تعزو نفسها 
إىل معهد دون معهد وال تتعصب ألحد دون أحد، ومع ذلك كانت تنرش دراسات يف العلوم 
الدينية وفنون العلم وآداب اللغة وتبحث يف طرائق الرتبية والتعليم وما يناسبهام من األخبار 
واملسائل، ولكنها مع األسف الشديد بعد ما استمرت أربع سنني تلعب يف الصحافة العربية 
دورًا رائعًا توقفت عن الصدور واحلق يقال: إنه كان يمكن أن يكون للبالد اهلندية يف هذه 

املجلة غنى وكفاية لوال بعض العوامل والظروف القاسية التي سلبت حياهتا.
يتحدث العالمة السيد سليامن الندوي يف افتتاحية أول عدد صدر ملجلة »الضياء« عن 
األسباب التي دعتهم إىل إصدار مثل هذه املجلة فيقول: »هذه بالدنا اهلند فيها نحو ثامنني 
تكن هلم  مل  وإن  ويعرفها  القرآن  لغة  يفهم  من  مليون  نحو  وفيها  املسلمني  من  مليونا)3( 

العلامء ثالث  ندوة  العلوم  دار  أقام يف  املغريب،  الدين  تقي  العمالق  العبقري، واألديب  العالمة   -1
سنوات، ثم ذهب إىل العراق سنة 1352هـ، وسكن هناك إىل مدة.

2- الشيخ األديب مسعود عامل الندوي ولد يف 21/من حمرم احلرام سنة 1328هـ، تلمذ عىل العالمة السيد 
سليامن الندوي، والشيخ حممد تقي الدين اهلاليل، وخترج من جامعة ندوة العلامء لكناؤ، كان رئيس حترير 
جملة الضياء وقت صدورها، وشارك يف هيئة التدريس بجريدة »مدينة« بجنور، وهاجر إىل باكستان فأسس 
دار العروبة للدعوة اإلسالمية، له مؤلفات باللغة األردية والعربية، وتويف عام 1954م بكراتيش باكستان.
اليوم فقد تضاعف عدد املسلمني يف بالدنا اهلند، وكذلك عدد  العدد له صلة باملايض، أما  3- هذا 
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قدرة عىل التكلم هبا، وتقدر مدارسهم العربية بألف من صغارها وكبارها، وطلبة العربية 
فيها نحو مائة ألف أو يزيدون ... وعىل ذلك ما يؤملنا ذكره ويشوكنا نرشه أن هؤالء اجلم 
الغفري والعدد الوفري أكثرهم بكم عن التكلم باللغة العربية، وهلم عي عن الكتابة البديعة 
أمور طفيفة  فيها مرجتلني، وليست كتابتهم إال يف  املنسجمة فضال عن اخلطابة  السلسة 
من الفقه أو أبحاث سمجة يف املنطق متجها اآلذان، وال تسمن وال تغني من جوع العلم، 
وتنبو طباعهم عام تنرشه الصحف واملجالت األردوية، فال يقرؤوهنا فيحرمون من حظ 
وافر من العلم الذي يتزايد أمره كل يوم، وينمو شأنه كل صباح ومساء، وزادك أسفًا لو 

رأيت مناهج دروسهم العميقة وما فيها من الكتب القيمة ذات األساليب الرميمة.
وأول من تنبه لسدنّ هذا اخللل، ومالفاة هذا اخلطأ دار العلوم التي أسستها ندوة العلامء 
بلكناؤ، فأفرغت جهدها يف تعليم اللغة العربية قديمها وحديثها كتابًة وخطابة، وزادت 
يف قائمة درسها كتب األدباء املجيدين، من السلف الكرام املجيدين الذين كتبهم ينبوع 
األدب، ومادة لغة العرب، مثل مصنفات ابن قتيبة الدينوري، وعبد القاهر اجلرجاين، 
واستبدلت  البرصي،  واجلاحظ  العسكري،  هالل  وأيب  البغدادي،  جعفر  بن  وقدامة 

بدواوين قدماء الشعراء ما تكلفته خواطر املحدثني املتأخرين بعد القرن الرابع.
رشح  يضمن  جديدًا  معجاًم  وألفت  املبتدئني  لدرس  ابتدائية  كتبًا  وضعت  ثم 
العربية،  واملجالت  اجلرائد  فهم  يف  عنها  غنى  ال  التي  واملعربة  الدخيلة  الكلامت 
وعينت معلاًم خاصًا لتعليم اللغة احلديثة فيها وآثرت لتعليم اآلداب العربية رجاالً 
وتنمقًا،  تكلفًا  ولنا  وذوقًا،  طبعًا  هلم  اللغة  لكون  أنفسهم  العرب  من  معروفني 
طيب  حممد  الشيخ  العالمة  األستاذ  إىل  العربية  اللغة  أساتذة  رئاسة  أوالً  فأسندت 
– اليامين  بن حسني اخلزرجي  الشيخ حممد  الكامل  الفاضل  إىل األستاذ  ثم  املكي، 
رمحهام اهلل – وأخريًا يمأل هذا الفراغ فيها صديقنا األستاذ الكبري الشيخ حممد تقي 

الدين اهلاليل املغريب)1(.

املدارس اإلسالمية وطالهبا أصبح اليوم أضعاف وأضعاف ما كان عليه باألمس.
1- وقد رأس منصب األديب األول يف فرتات خمتلفة، فضيلة الشيخ عبد الرمحن النجرامي وسامحة الشيخ 
السيد أيب احلسن عيل احلسني الندوي، وفضيلة الشيخ عبد اهلل عباس الندوي، وسعادة األستاذ اجلليل األديب 
البارع حممد الرابع احلسني الندوي، وكاتب هذه السطور سعيد األعظمي وفضيلة األستاذ السيد حممد واضح 

رشيد احلسني الندوي، ويرأس اآلن عامدة كلية اللغة العربية األستاذ نذر احلفيظ الندوي األزهري.
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وقد كان ملسعاها دوي يف سائر أندية املدارس العربية، وأخذت تبذل ما يف وسعها 
العزيز ورفيقنا  إنه بعد ما متلك صديقنا  من اجلهود يف مباراهتا، واحلق أحق أن يقال: 
بني  اجلمع  يف  وأولنا  الشيوخ  يف  ورشيكنا  الدروس  تلقي  يف  ورديفنا  العلم  طلب  يف 
تفتيش  زمام  اهلل(  )رمحه  الندوي  العلوي  احلسن  ضياء  الشيخ  والغرب  الرشق  علوم 
املدارس العربية ورئاسة امتحاناهتا يف واليتنا البالد املتحدة صار هلذه املدارس العربية 
وامتحاناهتا يف العلوم الرشقية طور آخر ودور زاه زاهر، فإنه أدخل فيها تعديالت نافعة 
واختذ إلصالح أمرها تدبريات ناجعة فجعلها منسقة النظم ومتحدة النظام، وانتقى هلا 
مناهج درس وقوائم كتب تضمن بالنجاح وتؤذن بالفالح، وجعل فيها ألدب العرب 

حمال يليق به، وألزم متعلمي املدارس العربية الكتابة وإنشاء املقاالت بالعربية.
وكذلك فعلت رئاسة املدارس العربية يف والية »بنجاب« فجعلت الكتابة واإلنشاء 

بالعربية من مواد امتحاناهتا الرشقية التي ال غنى عنها لطالب.
العريب  نافعة يف فرعها  فإهنا أدخلت حتسينات  الرسمية،  وتلتها اجلامعات اإلنكليزية 
بأيدي أساتذة فضالء دكاترة يف العلوم العربية نالوا شهادة الدكتوراه من جامعات أملانيا 
العميقة،  القديمة  باملناهج  املفيدة  اجلديدة  املناهج  استبدال  يف  بيضاء  يد  وهلم  وإنكلرتة، 
وقد أسفرت مساعيهم عن نتائج ذات بال، وجلامعتي »الهور« و»دهاكه« خطوة يف هذا 
السبيل بعيدة الشوط، وتبعتهام جامعات »إله آباد« و»لكناؤ« و»بتنه« و»كلكته« واهتمت 
هبا بعض املعاهد العربية احلكومية، والكلية الرشقية بـ »الهور« ومدرسة شمس اهلدى بـ 

»بتنه« واملدرسة العالية بـ »كلكته«.
هلا  خصصت  فإهنا  »دهاكه«  جامعة  العربية  باللغة  اعتناء  اإلنكليزية  اجلامعات  وأشد 
قائمة درس تدرس فيها اللغة العربية وعلومها مع بعض العلوم اجلديدة واللغة اإلنكليزية، 
ومتنح الناجحني فيها شهادة تؤهلهم للدخول يف كل ما يمكن الدخول فيه للناجحني يف 
العلوم اإلنكليزية املحضة من الوظائف واملناصب، أما جامعتنا اإلسالمية بـ »عيل كراه« 
فأرادت أن تقتفي أثر جامعة »دهاكه« يف جعل العلوم العربية وآداهبا فرعا هلا خاصا فقررت 
اجلامعة  وأما  يشكر،  وعمل  يذكر  بأثر  يأيت  أن  وعسى  بغيتها،  ونيل  أمنيتها  لتحقيق  جلنة 
العثامنية بـ »حيدرآباد« الدكن فهي أكثر اجلامعات إنفاقًا عىل فرعها العريب وأشدها اهتاممًا 

بأمره وإكرامًا للناجحني يف علومه وآدابه، وأسخاها منحًا باملناصب والوظائف هلم.
تأيت  وال  سدى  تذهب  أن  تكاد  املفرغة  واجلهود  املنفقة  األموال  هذه  ولكن  هذا، 
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اإلفرنجية  العلوم  من  أهوج  إزعاج  فضاءها  يكدر  عريب  غري  اهلند  جو  ألن  بجدوى، 
واآلداب اإلنكليزية فتحدق بالطلبة الصحف األردية واجلرائد واملجالت اإلنكليزية، ترد 
عليهم النرشات األردوية واإلنكليزية ترتى، فال تدع هلم جانبًا فارغًا للعربية، فال جتد يف 
اهلند صحيفة عربية يقرؤوهنا ولو مرة يف الشهر ويكتبون فيها ولو مرة يف السنة فيتمرنوا يف 
املعاين  إبداء  العربية ويستطيعوا  باللغة  الكتابة  العريب ليحذقوا فيه ويسهل عليهم  اإلنشاء 
إليهم من سحرها أهنم يف جيل غري  الكتب فيخيل  التي يقرؤوهنا يف  العلمية غري اخليالية 
جيلهم، ويقتدروا عىل إبراز املعاين املستحدثة يف طراز حلل ترس الناظرين، وجتري أقالمهم 
يف نقد السياسة واألخالق ونرش الرتبية والتعليم ورسد األنباء واحلوادث وقرض الشعر 
ونسج األدب، ويرضبوا بسهم نافذ يف معرفة اآلداب العربية املستطرقة املستظرقة ويتمكنوا 
متواصلة  صالت  هلم  وتكون  حوض  كل  من  واالستغراف  موضوع  كل  يف  اخلوض  من 
بالبالد العربية فتقوى هبا وسائل التعارف والتداين ووسائط التصافح والتصايف وال تغني 
أثامهنا  لبعد شقتها وغالء  البالد األجنبية  التي جتلب من  العربية  عنهم اجلرائد واملجالت 

واختالفها عن ذوق متعلمي العربية بـ »اهلند« وأنى هلم التناوش من مكان بعيد.
وال  الثقيل،  العبء  هذا  نتحمل  أن  واضطرنا  عربية  جملة  إصدار  إىل  دعانا  ما  فذلك 
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم، ولقد ألقينا بأيدينا إىل التهلكة، ونصبنا أنفسنا غرضًا 
لسهام احلوادث، ونعلم ما أصاب إخواننا السابقني من خيبة املسعى وكبوة القدح، فكان 
–رمحه اهلل– أصدر جريدة »الرياض« فظهرت وزهرت ثم تقلبت هبا الرياح  أحد سلفنا 
سنني  عمرها  من  فقضت  »البيان«  جملة  وتلتها  فاحرتقت،  الفقر  نار  من  إعصار  فأصاهبا 
ثم أناخ الدهر عليها بكالكله فخرست عن النطق ثم جاءت عىل فرتة من رسل الكالم 
»اجلامعة« أليب الكالم فلم تبلغ أشدها حتى دهاها ما فرق مجعها وشتت شملها فذهبت 
أو  لشهر  إال  احلياة  ترزق  مل  التي  العربية  الصحف  من  وغريها  الرياح،  أدراج  مساعيها 
شهرين فنخشى علينا مما أصاهبم من خيبة األمل وقربة األجل، وليس لدينا قوة لنقتحم 
هبا هذه العقبات إال التوكل عىل الرمحن وال من زاد هلذا السفر الشاسع إال الثقة بنرصه، 
البلدان،  العربية يف هذه  بنارصي  الظن  الكاسدة إال حسن  التجارة  وال من بضاعة هلذه 

فمن أحسن إلينا فأجره عىل اهلل، »إن اهلل ال يضيع أجر املحسنني«)1(.

1- افتتاحية العدد: السنة األوىل ملجلة »الضياء« املحرم 1351هـ مايو 1932م.
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جملة »البعث اإلسالمي« يف ندوة العلامء، لكناؤ:
باهرة  آثارًا  الصدور ولكنها تركت  »الضياء« حتجبت وانقطعت عن  أن جملة  رغم 
الصحايف  التاريخ  ضمن  أصبحت  هادفة  مقاالت  ونرشت  العربية  الصحافة  جمال  يف 
املدارس  أوساط  يف  عظياًم  دورًا  »الضياء«  جملة  مثلت  وهكذا  البالد  هذه  يف  العريب 
اإلسالمية ودور التعليم والرتبية حيث كان الناس يتوقعون إصدار بديل هلا من ندوة 
العلامء نفسها، سواء يف داخل اهلند أو يف خارجها، ذاك أن جملة الضياء كانت قد مهدت 
الطريق لوصول صوهتا إىل األقطار العربية واألدباء العرب الذين كانوا يشيدون بلغتها 
أصح  الضياء  جملة  إن  بعضهم  قال  حتى  والتقدير  اإلعجاب  بنظرة  ويروهنا  وأسلوهبا 
لغة وأروع أسلوبًا من أكثر اجلرائد واملجالت التي تنرش يف األقطار العربية، وبعد فرتة 
متتد عىل تسعة عرش عامًا، استأنفت الصحافة العربية سريها يف ندوة العلامء، وقدر اهلل 

سبحانه وتعاىل أن يطلع من أفق الندوة جملة شهرية باسم جملة »البعث اإلسالمي«.
والفكر  الدعوية  الرسالة  ذات  اهلادفة  املجلة  هذه  لصدور  ماتعة  قصة  وإليكم 

اإلسالمي:
س يف الصف الرابع كتابًا  يف أحد أيام العام الدرايس اجلديد يف دار العلوم وكنت أدرنّ
اسمه: جمموعة من النظم والنثر، إذ فوجئت بخطاب كان يف األصل دعوة ملشاركة يف حفلة 
املنتدى األديب الذي كان يعقد جملسه مساء كل مجعة يف بيت من بيوت معارفنا بمنطقة أمني 
آباد، وكان ذلك بذرة أوىل يف الواقع ملزرعة املنتدى األديب الذي كان يضم مخسة أعضاء 
باللغة  يبدو هلم من كالم مكتوب  ما  املنتدى  ويلقون يف جلسة  كبري  يلتقون عىل هدف 
املجلس مقاالت وبحوث لألعضاء  العربية. وبعد جلسات عديدة حينام جتمعت لدى 
ن هذه املقاالت للنرش يف جمموعة وطبعها يف كمية،  الكرام اقرتح أحد األعضاء أن ندونّ
باعثًا  القرار  »البعث اإلسالمي« وكان هذا  باسم  الرأي عىل إصدار جملة شهرية  واتفق 
عىل الرسور ولكنه كان بمثابة حتد كبري أوجس منه كل عضو من أعضاء املنتدى خيفة يف 
نفسه، ورأى أن املسؤولية ضخمة، وموقفه منها حرج دقيق يتطلب اجلهد والقوة واملال.

ولكن اهلل سبحانه وتعاىل قدر أن يتحقق هذا األمل فهينّأ كل ما كان حيتاج إليه هذا 
العمل الصحايف من مهة عالية قبل كل يشء وثقة بالنرص يف هذا املجال والتغلب عىل 
مجيع املشكالت، كام وافق عىل إصدار جملة شهرية باللغة العربية مجيع الشيوخ واألساتذة 
واملربني، ومن ثم متهد الطريق إىل حتقيق هذه األمنية الغالية، ووضعت اإلعدادات من 
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احلصول عىل السامح الرسمي بإصدار املجلة، وقد تم ذلك بطريق بعض اإلخوة الذين 
كانوا يعرفون الطريق نحو تيسري هذه املشكلة، ومل يفرت املنتدى األديب عن قطع األشواط 
يف سبيل الصحافة العربية التي اتفق عىل بدئها مجيع من اطلع عىل هذا العمل اجلريئ، 
وما هي إال مدة قليلة قضيناها يف إعدادات الزمة لبدء مسرية الصحافة العربية قدر اهلل 
العدد األول من جملة »البعث  سبحانه وتعاىل أن يبتدئ هذا العمل الصحايف بإصدار 
شهر  املوافق  وألف  مائة  وثالث  وسبعني  مخسة  لعام  األول  ربيع  شهر  يف  اإلسالمي« 

أكتوبر لعام مخسة وخسمني وتسع مائة وألف من القرن املنرصم.
عجب  موضع  فكانت  صفحة،  وثالثني  اثنتني  يف  املجلة  من  األول  العدد  صدر 
وإعجاب لدى الناس، وكل من رأى هذا العدد فرح به وأشاد بمحتوياته، وقدمنا العدد 
األول إىل سامحة شيخنا ومربينا العالمة السيد أيب احلسن عيل احلسني الندوي »رمحه 
السيد  العالمة  الشيخ  سعادة  وكذلك  املباركة،  اخلطوة  هذه  نحو  رسوره  فأبدى  اهلل« 

حممد الرابع احلسني الندوي، فلم يكن منه إال التأييد واإلشادة هبذا العمل املوفق.
وتقرر بعد ذلك أن نقوم بتعريف هذه املجلة إىل األوساط العلمية واألدبية واألقسام 
اللغة  وأساتذة  العلمية  واملكتبات  الكربى  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  وأقسام  الدينية 
العربية واألدب العريب يف اهلند، وحتقيقًا هلذا الغرض وضعنا برناجمًا جلولة يف اجلزء الغريب 

هلذه الوالية ومدينة دهلي التي تضم عددًا من اجلامعات الكربى واملدارس الدينية.
وبناء عىل ذلك قمت أنا واألخ احلبيب األثري األستاذ السيد حممد احلسني »يرمحه اهلل« 
به يف  أتاوه وجامعة عليكراه حيث قضينا وقتًا ال بأس  إىل  بدءًا من كانفور  هبذه اجلولة1، 
بعض  والتقينا  العربية  اللغة  لكلية  العريب  القسم  أساتذة  وخاصة  باألساتذة  االتصاالت 
األساتذة العرب ومنهم الشيخ حممد املأمون »من دمشق« أستاذ األدب العريب يف إدارة القسم 
العريب جلامعة عليكراه اإلسالمية يف اهلند، تكلمنا معه وقدمنا إليه العدد األول هلذه املجلة، 
فكان يف غاية الرسور ومل يبخل بتقديم التهاين إلينا ألجل هذا العمل الصحايف، وطلب منا 
االشرتاك يف املجلة فسجلنا عنوانه، وهكذا اتسع نطاق االتصال بالشخصيات البارزة ممن 
اطلعوا أول مرة عىل هذا العدد األول من املجلة ومل يلق منهم إال اإلشادة به والثناء عىل هذا 
العمل املخلص، وانتهت هذه اجلولة بعد أسبوعني مرورًا عىل دار العلوم ديوبند وسهارنفور 

1- انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل يف 13/يونيو 1979م.
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ومدارس روركي، ومرادآباد ورامبور، كسبنا خالل ذلك نحو مخسني اشرتاكًا.
أما املجلة فكان من أهدافها:

1- رفع مستوى اللغة العربية واألدب العريب يف اهلند.
2- توثيق الصالت األدبية والثقافية بني املدارس يف اهلند.

3- إنشاء روابط ثقافية بني طالب املدارس العربية وشباب العامل العريب.
4- توجيهات رشيدة للطلبة يف الدراسة والتعليم.

5- بعث الروح اإلسالمية واألدبية يف الشباب.

نظرة عىل قائمة املحتويات للعدد األول:
1- أهدافنا: بقلم رئيس التحرير.

2- الكتب التي عشت فيها: سامحة األستاذ السيد أيب احلسن عيل احلسني الندوي.
3- األدب قوة: بقلم األستاذ السيد حممد الرابع احلسني الندوي.

4- السيد أمحد الشهيد: بقلم األستاذ حممد راشد الندوي.
5- الشاعر حممد إقبال يناجي العرب، بقلم سعيد األعظمي.

6- قرأت لك: حسن البناء.
7- ندوة البعث.

نظرة عىل األهداف التي ذكرت يف افتتاحية هذا العدد:
برسالته،  واالعتزاز  باهلل،  اإليامن  إىل  حيتاج  احلارض  العرص  يف  اإلسالمي  »الشباب 
والثقة باملستقبل، الشباب اإلسالمي يف حاجة ملحة إىل تقريب الصفوف وتوحيد الكلمة 
حتى يكون وحدة متامسكة أمام الباطل، الشباب اإلسالمي يف حاجة إىل غذاء دسم جيمع 
بني علم ودين وأدب، وليكن دينه وإيامنه هو أغىل يشء يف الوجود، وأثمن من كل يشء 
يف العامل، إن طلبة اجلامعات واملدارس العربية بصفة خاصة حيتاجون إىل العناية بالصحافة 
رشيدة  توجيهات  إىل  حتتاج  اهلند  يف  احلديثة  الناشئة  احلديث،  العريب  واألدب  العربية 
تغذهيا يف علمها وأدهبا وثقافتها ودينها، هذه هي حاجة الشباب اإلسالمي الكربى يف 
حني حيتاج فيه اإلسالم إىل ألف قلم وألف لسان نرى الشباب اإلسالمي نائاًم مستغرقًا 
يف النوم وطلبة املدارس الدينية الذين كان جيب عليهم أن يأخذوا بالزمام ويقودوا القافلة 
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هم يف مؤخر الصفوف، فلتنته هذه املأساة ولنبدأ بحياتنا اجلديدة يف سبيل جديد.
إهنا ليست  اهلند،  املسلمني يف  الشبان  إىل  املجلة  نقدم هذه  أن  بعثنا عىل  الذي  هذا هو 
جملة كبعض املجالت األدبية يف عدة دول عربية، تلعب وتلهو باألدب، وتعبث باخلزف 
الغرب وتقدس هلم، وال حتسن صناعة غري صناعة املدح  واحلىص، وتسبح بحمد أعالم 
واإلطراء والتزلف إىل امللوك واألمراء، إهنا جملة ذات دعوة وذات عقيدة وذات مبدأ وذات 

رسالة.
نريد من الشباب اإلسالمي أوالً أن ال ينسى هذه اللغة الكريمة، لغة القرآن واحلديث 
هتذبت  لغة  اليوم  إهنا  الريح،  مع  ذهبت  لغة  حيسبها  وال  والسنة،  الكتاب  كنوز  ومفتاح 
الصحافة  لغة  اليوم  إهنا  واالزدهار،  النهضة  من  هائاًل  شوطًا  وقطعت  حواشيها  ورقت 
واألدب، ولغة القصة والرواية، ولغة العلم والفلسفة، ولغة السياسة والربملان ولغة األمم 
املتحدة، إهنا اليوم لغة تسعى عىل قدميها، وعار عىل الشباب اإلسالمي أن يتخلف عن 
القافلة ويعرض عن اجلديد النافع، والعقل يقيض باألخذ بام ينفع واحلكمة ضالة املؤمن.

نريد من الشباب اإلسالمي أن يضع جانبًا هذا النزاع والتنافر الذي ألفه من قديم 
وخيرق تلك األستار الكثيفة التي حالت بني مسلم ومسلم وأخ وأخ ويربط نفسه برباط 

مقدس وثيق، ويقف صفًا واحدًا يف وجه الطغيان واإلحلاد.
وكرامتهم  بدينهم  ويعتزوا  أنفسهم  قيمة  يعرفوا  أن  العربية  املدارس  طلبة  من  نريد 
ويؤدوا واجبهم نحو هذا املجتمع الذي يعيشون فيه، هذا الواجب واجب ثقيل، والطريق 
حمفوف باألشواك، واملرمى بعيد، ولكن ال بد هلم من هذا الطريق وال بد هلم أن يقتحموا 
الشباب  نريد من  أقدامكم«  العقبة ويذللوا صعاهبا »إن تنرصوا اهلل ينرصكم ويثبت  هذه 
اإلسالمي املتواهن الكسول، شبابًا نشيطًا، متحفزًا ثائرًا، متدفقًا كالسيل، فائضًا باحلركة 
واحلياة، نريد جياًل جديدًا، جديدًا يف إيامنه جديدًا يف فكرته، جياًل أبيًا ال يلني إلغراء وال 
يذوب أمام وهج املال وسمو اجلاه، نريد منكم شبابًا، أصحاب رسالة، ومحلة دعوة، ودعاة 
فكرة، وهذه رسالة »البعث« إىل طلبة اللغة العربية وإىل الشباب اإلسالمي وإىل املسلمني.

ههنا ناحية ثانية ال تقل أمهية عن األوىل، من سوء احلظ أن املسلمني يف اهلند قد آثروا 
العميقة هبذه  الروحية والثقافية  العريب مع عالقتهم  العامل  العزلة، وعاشوا منفصلني عن 
البالد، وحسبوا أهنم أمة غري هذه األمة، وشعب غري هذا الشعب، وهلم تقاليد وروايات 
غري تقاليدهم ورواياهتم، وال يربطهم إال الدين، وهكذا بقي الشعب اإلسالمي يف اهلند 
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منطويًا عىل نفسه مل تقو عالقته مع العرب، وإن قويت عالقته مع الغرب، مع أن وطننا 
الواسعة  والسهول  الشاخمة  اجلبال  بينها  حتول  ال  وفكرة  عقيدة  وطن  الكبري،  اإلسالمي 
: »من مل هيتم بأمرنا فليس منا«)1(. وذلك ال يمكن إال  والبحار الزاخرة، قال رسول اهلل 
بعد تبادل األفكار، واالطالع عىل التيارات الفكرية واألوضاع الدينية والسياسية يف العامل 
العريب، جيب علينا أن ننشئ عالقتنا الوطيدة مع البالد العربية، هنتم بشؤوهنا، نتأمل بأملها، 
ونرس برسورها، والتطورات السياسية األخرية يف الغرب والرشق قد كشفت الستار عن 
رضورة هذه العالقات، والعالقة الروحية قبل كل يشء تطلب منا أن نعترب أنفسا أعضاء 

أرسة واحدة.
ستحاول جملة »البعث« أن تكون نقطة اتصال ومهزة وصل بني اهلند والبالد العربية 
الشقيقة، حتمل رسالة أبناء اهلند إىل إخواهنم يف الرشق العريب وحتمل متنيات أبناء البالد 
العربية وعواطفهم الطيبة نحو إخواهنم يف اهلند، وتبحث عن األوجاع املشرتكة بني البالد.
)والثالثة( أهنا جتمع شباب املدارس الدينية باهلند يف سلك واحد، إن يف اهلند لقوة 
استغالالً  استغلت  إذا  بمعجزة  تأيت  أن  ويمكن  الرماد،  حتت  كامنة  ولكنها  هائلة، 
صحيحًا ووجهت توجيهًا راشدًا، هذه القوة هم طلبة املدارس الدينية يف اهلند املنترشة 
يف طول البالد وعرضها، وهم عىل ضعفهم لو عرفوا الغاية ووجدوا القيادة ومتسكوا 

بالوحدة، نفخوا روحًا جديدة يف املدارس، وغريوا أخريًا وجه املجتمع.
نريد أن نخرج الطلبة من جدران املدرسة املحصورة إىل أفق أرحب وأوسع لريوا 
هذه الدنيا القذرة اجلرحية التي حيكمها الظلم والظالم، ويعرفوا مسؤوليتهم نحو هذا 

املجتمع احلائر، ورسالتهم إىل اإلنسانية املعذبة، وهذا املهم يطلب أمرين:
وهي  للشباب  اخلفية  واملواهب  املفكرة  والعقول  الواعية  القلوب  مجع  األول: 
مطمورة كالبذور حتت الرتاب، ومنترشة يف أماكن خمتلفة من البالد، قد أغفلتها العيون 

وأمهلها الباحثون.
ثقافة  وتثقيفها  كاماًل  إعدادًا  وإعدادها  صحيحًا،  توجيهًا  القوة  هذه  توجيه  الثاين: 

واسعة عىل أساس اإلسالم ويف سبيل اإلسالم.

1- رواه البيهقي عن أنس، رفعه بلفلظ: من أصبح ال هيتم للمسلمني فليس منهم، ومن أصبح ومهه 
غري اهلل فليس من اهلل، وهو عند الطرباين وأيب نعيم، قال يف املقاصد: وبسطت الكالم عليه يف األجوبة 
الدمياطية )كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس، للعجلوين 279/2.
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هذه هي أهداف »البعث اإلسالمي« يف كلمة موجزة، إهنا أهداف سامية تطلب جهودًا 
ضخمة، وتطلب الثبات بالعصبة أويل القوة، والبد لكل طالب وشاب أن يعرف دوره يف 
الطلبة  الفكرة بني  لبث هذه  فيها بحامسة وإخالص، ويعمل يف حميطه  املهمة ويسهم  هذه 
والشباب ونحن عىل يقني أن اجلو مالئم والرتبة صاحلة، ويمكن أن تأيت بحاصل كبري إذا 
تندت قلياًل، فاسقها من زمزم وبام شئت من دمع ودم، هكذا قال شاعر اإلسالم حممد إقبال.

 والكلمة األخرية: إن أهم ما نرش يف العدد األول مقالة سامحة األستاذ أيب احلسن عيل 
احلسني الندوي »الكتب التي عشت فيها« وهي مقالة ممتعة شائقة طريفة وهي من اللذة 
اجلميع،  املجلة ألغنت عن  الوحيدة يف  كانت هي  لو  واألمهية حيث  واملتعة واخلطورة 
وذلك يف أسلوب قصيص عذب مجيل، تلفت أنظار أبناء املدارس العربية بوجه خاص إىل 

دراستها واالستفادة منها، ويرسنا أن ننرش هذه املقالة تباعًا يف األعداد القادمة بإذن اهلل.
يرى القارئ يف هذا العدد بعض العناوين أمثال »أعالم التاريخ اإلسالمي« و»قرأت 
لك« و»ندوة البعث« وهي عناوين ستبقي بصفة دائمة بإذن اهلل تعاىل، نقدم يف األول 
إحدى الشخصيات اإلسالمية الكربى يف القديم واحلديث ونعرض يف الثاين مقتطفات 
من األدب العريب، ونامذج من اإلنشاء البليغ لكبار كتاب العرب يف املايض واحلارض، 
فيها  ننرش  أدبية،  علمية  ندوة  وهي  وإخواننا،  أصدقائنا  ندوة  فهي  البعث«  »ندوة  أما 
أسئلة الطلبة ونجيب عليها وننرش مقرتحاهتم وآراءهم، ونحض الطلبة عىل أن يبعثوا 
العربية  واملطالعات  احلديث  العريب  واألدب  والتعليم،  بالدراسة  تتعلق  بأسئلة  إلينا 

العامة، وسيفيدهم هذا املوضوع إفادة ال يستهان هبا.
لقد حاولنا كثريًا أن نصدر هذه املجلة مطبوعة عىل احلروف اجلديدة، ولكن بعض 
الظروف القاسية قد حالت دون ذلك، وسنبذل كل ما نملك من اإلمكانيات والوسائل 
أن نقدم األعداد املقبلة عىل احلروف العربية اجلميلة، واألمر بيد اهلل وهو املستعان«)1(.

هذه هي األمنية التي راودت حول هذه املجلة نفس أخينا وصديقنا الكريم فضيلة 
يطول  أن  غري  من  مبكر  وقت  يف  حتققت  إنام  اهلل،  رمحه  احلسني  حممد  السيد  األستاذ 
االنتظار، ونحمد اهلل سبحانه وتعاىل محدًا يعجز عنه اللسان عىل ما أكرم به القائمني عىل 
هذه املجلة الذين ليسوا إال صورة واقعية لإلخالص الكامل مع توفيق شامل لتحسني 

1- البعث اإلسالمي، العدد األول، ربيع األول 1375هـ.
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هذه املجلة خمربًا ومظهرًا وحتريرًا وطباعة فقد جتاوزت سنها نصف قرن من الزمان وجتتاز 
اآلن عامها السادس واخلمسني، فاحلمد هلل عىل ذلك وعىل منه وفضله وكرمه وقدرته.

هذه املجلة تتميز باجلمع بني األصالة واملعارصة وبني اجلمع بالعلم الواسع واإليامن 
املتعلمة يف  الطبقات  الدعوة اإلسالمية وعرضها عىل مجيع  تعتمد عىل  الراسخ، وهي 
والفكر  والدعوة  العلم  جماالت  يف  غالية  بأهداف  قائمة  أهنا  ذاك  العامل،  أنحاء  مجيع 
لرسالة  وحاملة  اإلسالمية،  الدعوة  حال  لسان  كانت  املجلة  هذه  أن  ولوال  واألدب، 
ندوة العلامء يف مجيع أنحاء العامل بكامل اإلخالص والتوخي ملرضاة اهلل تبارك وتعاىل 
ملا رزقت هذه املدة الطويلة من عمرها باستمرارية، ولعل الرس يف هذا الواقع إنام هو 
الدعاء اخلالص المتداد منافعها، دعاء سامحة شيخنا اإلمام الشيخ السيد العالمة أيب 
احلسن عيل احلسني الندوي يرمحه اهلل، فقد كان يرس هبذه املجهودات الصحافية باللغة 
فيها من صدق  يرى  ملا كان  وأبناؤه، وكان معجبًا هبا  يبذهلا تالميذه  التي كان  العربية 
القول ومجال التعبري ورصانة األسلوب، وقد كان دعاؤه حافزًا عىل استمرارية املجلة 
ونفعها يف جمال الدعوة إىل اهلل والعلم والدين واألدب، وندعو اهلل سبحانه وتعاىل أن 
لرسالة  ترمجانًا  تكون  وأن  املسلوك  ودرهبا  املعلوم  طريقها  عىل  باقية  عمرها  يف  يمد 
املدارس اإلسالمية ويف مقدمتها جامعة ندوة العلامء وأن متهد الطريق نحو تعلم اللغة 

العربية كلغة حية نامية، ال كلغة ميتة دارسة.

صحيفة الرائد:
تسعة  عام  يف  هلا  التابعة  العلوم  ودار  العلامء  ندوة  رحاب  إىل  السري  اآلن  نستأنف 
ومخسني وتسع مائة وألف، ويف نفس هذا العام يف شهر يوليو صدرت جريدة »الرائد« 
نصف شهرية، نظرًا إىل حاجة طالب دار العلوم الذين كانوا يف مراحل النمو، وكانوا 
مقبلني عىل تعلم اللغة العربية وإتقاهنا كتابة وخطابة، فكان البد هلم من صحيفة تكون 
اللغة  هلم بمنزلة معلم أو مدرسة ترشف عىل عملهم األديب وعىل مدى تعلمهم هذه 

الرشيفة وأداء دورها يف احلياة واملجتمع.
صدرت صحيفة »الرائد« يف ظروف قاسية مل تكن تسمح بتحمل هذه املسؤولية الدقيقة 
والتعبري  بالقراءة  أبناؤها  فيها  يتعلم  مدرسة  الواقع  يف  كانت  ولكنها  العربية،  للصحافة 
النادي العريب وبراجمه التي كانت مستمرة  باللغة العربية، وكانت تفسح هلم الطريق نحو 
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أسبوعيًا، وقد هتيأ عدد من الطالب لكي يتعلموا اللغة العربية عن طريقها ويكتبوا بعض 
املقاالت التي كانت تنرش يف ركن الطالب، وفعاًل خترج من هذه املدرسة كثري من شبابنا 
الذين تعلموا الكتابة باللغة العربية وكانوا يتدربون عىل الصحافة وتذوق اللغة كأبنائها، 
كام أن هذه الصحيفة هتتم بنرش األخبار واألنباء العلمية واألدبية والثقافية التي كان أهل 
البلدان العربية اإلسالمية يطلعون هبا عىل سري التعليم والرتبية واالعتناء باللغة العربية وما 

جيري يف هذه البالد من أوضاع التعليم والرتبية والظروف الثقافية والسياسية وما إليها.
أما األهداف التي سجلت وراء إصدار هذه الصحيفة واألسباب التي كانت تدعو إىل 
ذلك فلنستوحها من خالل ما كتبه رئيس حترير اجلريدة يف أول عدد »صدر يف شهر يوليو 
لعام تسعة ومخسني وتسع مائة وألف« سعادة األديب الكبري رئيس قسم اللغة العربية يوم 

ذاك، سعادة الشيخ السيد حممد الرابع احلسني الندوي رئيس ندوة العلامء اليوم.

كلمة رئيس التحرير األول وقت صدورها:
تتم الصاحلات، والصالة والسالم عىل حممد وآله وصحبه أمجعني  بنعمته  »احلمد هلل 
أدبيًا  لتكون عونًا  العريب عزمنا عىل إصدارها  النادي  أول عدد من صحيفة  فهذا  وبعد« 
ومساعدًا يف امللكة الكتابية ألعضاء النادي األعزة، وهم كام يعرف اجلميع طلبة دار العلوم 
التابعة لندوة العلامء ممن يدرسون اللغة العربية وينهلون من مناهل علومها وآداهبا الغزيرة.
أصدرناها ال لنفع مادي وال ملسايرة ركب احلضارة وال لالستجابة ملطالب الزمن 
فحسب، بل إنام لتكون غذاء للعقول ومددًا لألرقام وحافزًا للقرائح يف دار علومنا هذه.

ومل يبعثنا عىل ذلك إال ألن الصحف واملجالت العربية الصادرة اليوم يف أنحاء العامل 
األهداف  دقيقة  رفيعة  إسالمية  رسالة  هلم  الذين  العلوم  دار  أبناء  نحن  حاجتنا  تقيض  ال 
ممهدة األطراف، وذلك ألن هذه الصحف واملجالت حتمل يف ثناياها سموما فتاكة للناشئة 
تبذرها يف نفوسهم وقلوهبم، فنرى أن  الفسق والوقاحة واإلحلاد  اإلسالمية، وهي بذور 
الرضر  هبذا  ومتتزج  ختتلط  بينها  من  عليها  احلصول  نؤمل  التي  واألدبية  العلمية  الفائدة 
املخيف الذي أوضحناه والذي نرى األمة اإلسالمية والناشئة اإلسالمية يف أشد احلاجة 
إىل االتقاء منها، وال يمكن بمساعدة هذه الصحف أن نحقق آمالنا من بناء جمتمع إسالمي 

سليم فاضل.
لئال  العربية  الصحافة  عن  يستغنوا  أن  يمكن  ال  طلبتنا  أن  أيضًا  فيه  شك  ال  ومما 
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يتوقف ركب الثقافة والعلم، فيجب علينا أن نصنع شيئا لقضاء هذه احلاجة وسدنّ هذا 
اخللل ففكرنا يف ذلك فكان نتيجة تفكرينا هو هذا الذي نقدمه إىل طلبتنا يف صورة هذه 
الصحيفة العربية مما أنتجته أقالم الكتاب البارعني يف العامل العريب وخمتارات مما تنتجه 
أقالم أعضاء النادي العريب ويقومون بأنفسهم بتحرير الصحيفة ولن يشرتك معهم فيه 
أساتذهتم إال كمرشفني عليهم أو مساعدين هلم وإال بكلمة يكتبها يف أغلب األحوال 

رئيس النادي العريب وندعو اهلل تعاىل أن يسدد خطانا وحيقق آمالنا.
هذا  والعلامء  الطالب  من  تستقبل  أهنا  اجلريدة  هذه  إصدار  عند  نتوقع  كنا  ما 
االستقبال الرائع الذي حصل هلم حني صدورها، وذلك من فضل اهلل علينا ونعمته، 

فقد كنا خطونا هذه اخلطوة متوكلني عىل اهلل دون أن نعول عىل قوة أخرى.
التي  والثقافية  العلمية  اخلطوة  هذه  استحسنوا  والعلامء  الطالب  أن  رأينا  أن  وبعد 
باهرًا،  نجاحًا  هلا  ورجوا  العلامء،  لندوة  العلوم  دار  إرشاف  حتت  العريب  النادي  خطاها 
وألفاظها  عباراهتا  وتسهيل  اجلريدة  أبواب  تنويع  من  عليه  عزمنا  فيام  نستمر  أن  أردنا 
وحتسني أساليبها ومعانيها حتى تنتخب اجلريدة إىل القراء أكثر من ذي قبل، ويعظم نفعها 
يف أوساط خمتلفة، وقد يرى القراء يف هذا العدد سمة من ذلك، فقد أدخلنا يف حمتويات 
اجلريدة بابا جديدًا لطلبة الصفوف السفىل بعنوان »ركن األطفال« يرشف عليه أو يكتبه 
سهلة  عبارات  يف  النافعة  املعاين  بتقديم  فيه  ويعتني  الندوي،  األعظمي  سعيد  األستاذ 
االنتفاع  يف  الطلبة  مجيع  يستوي  حتى  البدائيني  املتعلمني  عند  مفهوم،  سهل  وأسلوب 
اخلطب  أقوى  بعض  للقراء  يقدم  أن  عىل  نحافظ  أننا  كام  فيها،  واملسامهة  اجلريدة  هبذه 
لشخصيات إسالمية كربى يسجلها أو يعرهبا الطلبة أنفسهم، وقد يرى القراء أيضًا أن 
هذا العدد يتضمن بوجه عام ما كتبته أقالم الطلبة وليس فيه لغريهم إال القليل واملفيد)1(.

ندوة  إىل  حتولت  ما  رسعان  ولكنها  شخصيا  ملكا  الصحيفة  هذه  كانت  يوم  هذا 
العربية  البالد  عىل  والعريب  اإلسالمي  النشاط  لعرض  وسيلة  اختذهتا  التي  العلامء 
والتعريف بندوة العلامء إىل العرب الذين كانوا ال يعرفون عنها شيئًا، ومن ثم كان دور 
هذه الصحيفة يف جمال الصحافة العربية يف اهلند دورًا مرشفًا وموضوعيًا وخملصًا، وكان 

سببًا لطول عمرها واستمراريتها لتحقيق األهداف التي ذكرناها.

1-  صحيفة الرائد، العدد األول عام تسعة ومخسني وتسع مائة وألف من امليالد.
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صدرت الرائد يف عام 1959م، وال تزال تصدر مرتني يف الشهر بانتظام واستمرارية 
يرأس حتريرها اآلن فضيلة األستاذ السيد حممد واضح رشيد الندوي، من كبار أساتذة 
اللغة العربية وآداهبا، وعميدها إىل مدة ال بأس هبا، وقد حيل اآلن منصب رئيس الشؤون 
التعليمية لندوة العلامء، وله براعة كبرية يف جمال الصحافة العربية وجتربة فريدة فيها منذ 
اليوم، ويساعده يف التحرير فضيلة الشيخ  مدة طويلة، ال يدانيه يف ذلك أحد يف اهلند 
األستاذ عبد اهلل حممد احلسني الندوي أستاذ كلية الرشيعة بجامعة ندوة العلامء، ونائباه 

األستاذان الفاضالن جعفر مسعود الندوي وحممد وثيق الندوي.

ملحق الرائد:
أصدرت صحيفة الرائد اهلندية نرشة بالتنسيق مع رابطة األدب اإلسالمي العاملية 
يف عام.......، وهو يعرف بـ »ملحق الرائد« فكانت تتجمل هذه النرشة بمقاالت أدبية 

مثاًل:
1- من الفن إىل الفتنة.

2- أديب اجلامهري.
3- ال ينقصهم إال اإليامن.

4- أضواء عىل موقف األدب اإلسالمي من اجلنس.
5- مشكالت يف عرض الرتاث.

6- عاد الربيع ويف أذياله ندر.
7- قصة قصرية: الفرار.

ويقوم  الندوي،  احلسني  الرابع  حممد  الشيخ  العالمة  سعادة  عليه:  يرشف  وكان 
بإعداده: الشيخ عبد النور عبد العظيم الندوي والشيخ حممود األزهار الندوي رمحهام 

اهلل.
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ال�شحافة العربية يف الهند- ما�شيها وحا�شرها
الربوفيسور حممد أيوب تاج الدين الندوي)1(

اهلند والعامل العريب:
اهلند تربطها عالقات وثيقة مع العامل العريب منذ زمن سحيق، وهذه العالقات غارقة 
اهلندية  فالبهارات  واهلنود،  العرب  بني  التجارة  عالقات  العالقات  هذه  ومن  القدم،  يف 
والعطور واألقمشة معروفة لدى العرب منذ القدم، وإن ذكر السيوف املصنوعة من احلديد 
اهلندي يف الشعر اجلاهيل إن دل عىل شيئ فإنام يدل عىل االتصال القويم القديم  بني اهلند 

والعامل العريب.
ومنها العالقات الثقافية بني العرب واهلنود فإن حضارة اهلند تعارص حضارات مرص 
وبابل واليونان يف القدم، وقد كان اهلنود متقدمني يف العلم والصنعة، ويف احلكمة والطب، 
ويف علم الفلك والرياضيات. فكانت اهلند وال تزال مركز العلم والثقافة ومهد احلضارة 

واملدنية.  
العربية فكان هناك  اللغة  بتعلم وتعليم  املسلمون  اهتم  اهلند  وبعد دخول اإلسالم يف 
علامء بارزون أسهموا يف كل جمال من جماالت العلوم العربية، وقد ُأثرت اللغة العربية يف 
اللغات اهلندية وعلومها، ونحن هذا اليوم بصدد ذكر إسهام اهلنود يف الصحافة العربية منذ 

نشأهتا. 
وسائل  هي  فكانت  اخلمس،  حواسه  عىل  استطالعه  يف  يرتكز  البدائي  اإلنسان  كان 
االستطالع واإلعالم عنده وكان يستخدمها ليتعرف عىل ما جيري حوله من أمور ثم نقلها 
من  احلدث  ُيعرف  جديدة،  إعالمية  وسائل  إىل  اإلنسان  توصل  وبالتدريج  اآلخرين،  إىل 
والالسلكي  اهلاتف  إىل  وتوصل  دقائق،  ببضع  عنه-  بعيد  مكان  -يف  وقوعه  بعد  خالهلا 
والتلكس والفاكس واإلنرتنت وغريها، والصحافة يف وقتنا هذا تستخدم كل هذه الوسائل 
عاملية«  »قرية  الكبرية  الشاسعة  األرضية  الكرة  جعلت  التي  وهي  مهمتها،  يف  احلديثة 

.)Global Village(
والصحافة -بكرس الصاد- عند املحدثني كتابة اجلرائد ومل ترد يف هذا املعنى يف أي 

1- أستاذ، قسم اللغة العربية وآداهبا باجلامعة امللية اإلسالميةـ نيودهلي، اهلند.
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معجم مثل لسان العرب البن منظور )123هـ -1311م( وأساس البالغة للزخمرشي 
فيها،  يكتب  التي  هي  منظور-  ابن  رشحها  -كام  والصحيفة  1144م(  سنة  )املتوىف 
واجلمع صحائف وُصُحف وُصَحف)1( وقد وردت كلمة »صحف« يف القرآن الكريم 
أكثر من مرة منها قوله تعاىل }إننّ هذا لفي الصحف األوىل، صحف إبراهيم وموسى{ 

)األعىل: آية/19(.
وأما يف اإلصطالح فهي يف األصل مجع األخبار واألنباء ونرشها وإذاعتها يف وقت 
والصحافة  لسنة،  أو  لشهر  أو  أسبوع،  أو  ليوم  يكون  أن  يمكن  الوقت  وهذا  معني، 
»وظيفة اجتامعية مهمتها توجيه الرأي العام عن طريق نرش املعلومات واألفكار اخلرية 

الناضجة، مفعمة ومنسابة إىل مشاعر القراء يف خالل  صحف دورية«)2(.
يد  عىل  الطباعة  ظهرت  فقد  املطبعة،  ظهور  بعد  هائال  تطورا  الصحافة  وتطورت 
جوهان غوتن برغ األملاين)John Gutan Berg( )3( وذلك حينام صنع أول آلة للطباعة 
من اخلشب عام 1436م، وأما بالنسبة لظهور املطبعة يف اهلند  فيمكن القول  بأن ظهور 
–1469( جاما  فاسكودي  الرحالة  بقيادة  الربتغاليني  بدخول  متعلق  لدينا  الطباعة 
1524م( وذلك يف عام1498م. ولكن احلقيقة هي أن فن الطباعة تطور تطورا ملحوظا 
بفضل رشكة اهلند الرشقية )East India Company( التي أنشأها الربيطانيون يف اهلند.
ومن اجلدير بالذكر أن الطباعة العربية ظهرت يف اهلند مع الطباعة الفارسية واألردية 
ولكنها كانت حمصورة يف البداية عىل طباعة الكتب الدينية. وبعد ذلك قام اهلنود بإصدار 

العديد من املجالت واجلرائد باللغة العربية. 

بداية الصحافة العربية يف اهلند:
القارة  شبه  يف  عربية  جريدة  أول  اإلقليم«)4(  هذا  ألهل  العظيم  »النفع  جريدة  تعدنّ 
اهلندية، صدرت من مدينة الهور، وقد قام بتأسيس هذه اجلريدة الشيخ شمس الدين، 

1- ج9 ص186
2- الصحافة العربية نشأهتا وتطورها: أديب مروة، ص 17

3- املرجع السابق، ص 55.
4- الصحافة  العربية يف اهلند:  أيوب تاج الدين الندوي، ص 72.
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عرش  السابع  ويف  عظيم،  حممد  الشيخ  والده  لدى  مطبعة  وجود  ذلك  عىل  وشجعه 
بنرش  هتتم  اجلريدة  هذه  وكانت  اجلريدة،  هلذه  عدد  أول  صدر  سنة1871م  أكتوبر  من 
املقاالت املختلفة يف الدين واألدب واألخالق وعلم االجتامع، كام كانت تبدي االهتامم 
الزائد باملقاالت التعليمية واالجتامعية، وكانت هذه اجلريدة تؤيد األديب سري سيد أمحد 
خان يف فكرة االهتامم بنرش املقاالت التعليمية واالجتامعية وغريها من املوضوعات التي 

هتتم بتقدم البالد علميا وثقافيا واجتامعيا. 
وفاة  بعد  توقفت  ولكنها  1885م  عام  حتى  بانتظام  اجلريدة  هذه  تصدر  وظلت 

صاحب املطبعة الذي كان والد مؤسسها. 
وقد قامت هذه اجلريدة بخدمات واسعة يف نرش تعليم اللغة العربية والتعريف باألدب 
والثقافية واالجتامعية يف  السياسية  العرب  أخبار  اهلند عىل  أطلعت مسلمي  العريب كام 
الوقت الذي كانت اهلند منقطعة فيه متاما عن البالد العربية او كادت تنقطع، فكانت هذه 

اجلريدة بمثابة اللبنة األوىل التي قامت عليها وارتفعت الصحافة العربية باهلند.
وهي  أال  الهور،  مدينة  من  صدرت  أيضا  معرفتنا-  حدود  –يف  الثانية  واجلريدة 
جريدة »شفاء الصدور« التي صدرت بالكلية الرشقية يف مدينة الهور، وهي من أهم 

املعامل يف بناء رصح الصحافة العربية يف شبه القارة اهلندية.
السهارنفوري  الشيخ فيض احلسن  إدارة  الصدور« يف  لقد صدرت جريدة »شفاء 
الذي كان من أعالم  اللغة العربية وآداهبا يف اهلند يف القرن التاسع عرش امليالدي، وصدر 

أول عدد من هذه اجلريدة يف عام 1875م  واستمر صدورها إىل عام 1887م)1(.
وكان من أكرب اهتامم هذه اجلريدة واملسئولني عنها نرش تعليم اللغة العربية يف طالب 
وجه  عىل  مكان  كل  يف  العربية  الدراسات  طالب  ويف  خاصة  بالهور  الرشقية  الكلية 

العموم ولذلك نجد أن اجلريدة كانت هتتم برشح فنون األدب العريب نثرًا وشعرًا.
وخالصة الكالم أن اهلند أسهمت يف الصحافة العربية منذ زمن طويل، وإن وجود 
هاتني اجلريدتني يف أواخر القرن التاسع عرش يدلنّ عىل االهتامم الكبري الذي كان أهايل 
اهلند والسند يولونه للغة العربية وعلومها املتنوعة ومن ضمنها الصحافة العربية، وليس 

هذا فقط بل وسبقت اهلند الدول العربية الكثرية يف جمال الصحافة العربية. 

1- تاريخ مظاهر للشيخ حممد زكريا، ج1، ص53.
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الصحافة العربية يف املنتصف األول من القرن العرشين:
بعد اجلريدتني اللتني صدرتا يف القرن التاسع عرش مل نجد جريدة عربية يف اهلند إال 
باسم  ففي 1902م صدرت جملة عربية  عامًا،  تقل عن مخسة عرش  بعد فرتة طويلة ال 
»البيان« من مدينة لكنؤ، أدت دورا ملموسا يف إجياد بيئة مناسبة للكتابة باللغة العربية 
سليامن  السيد  ويذكر  العربية  البالد  يف  الثقافية  األوساط  يف  عامًا  قبوالً  ونالت  باهلند 
الندوي )املتوىف سنة 1957م( بأنه كانت هناك جريدة عربية صدرت قبل »البيان« بفرتة 
فقر وسوء  من  هلا  تعرضت  ما  بسبب  إصدارها  توقف  أنه  إال  »الرياض«  باسم  بسيطة 
حالة مادية)1(. وذكر الكاتب أديب مروة )أن أول جملة يف اهلند هي جريدة »اهلالل« والتي 
أسسها مسعود حسن الزبيدي يف عام 1927م()2( ولكن هذا الرأي بعيد عن الصواب؛ 
وذلك ألن »جريدة النفع العظيم ألهل هذا اإلقليم«، كام قلت، صدرت يف عام 1871م 
ومل تصدر قبلها أي جريدة عربية يف اهلند يف حد معلوماتنا. وبناًء عليه نستطيع أن نقول 
صدرت  اهلند  يف  عربية  جريدة  أول  هي  اإلقليم«  هذا  ألهل  العظيم  »النفع  جريدة  إن 

بعدها العديد من اجلرائد العربية قبل ظهور جريدة »اهلالل« كام قال أديب مروة.
ويف عام 1923م صدرت جريدة رابعة يف اللغة العربية باسم »اجلامعة« من مدينة 
كلكتا، كان يرشف عليها موالنا أبو الكالم آزاد، الذي قام بإصدار هذه املجلة لتلعب 
كان  الذي  آنذاك  حسني  الرشيف  احلجاز  حاكم  ضد  العام  الرأي  تغيري  يف  هاما  دورًا 
يثور ويتمرد عىل اخلالفة العثامنية الرتكية وذلك بتشجيع الربيطانيني، وكان هلذه املجلة 
أثر بالغ عىل املسلمني حتى تغري الرأي العام ضد الرشيف حسني وشن حاكم احلجاز 
محلة شعواء عىل جملة »اجلامعة« ونرش الكثري ضدها يف جملته احلكومية »القبلة« وكان 
يستهزئ بأيب الكالم آزاد ويكتب اسمه أبوالكالب بدال من أبوالكالم وأخريا سقطت 

حكومة الرشيف حسني فتوقفت املجلة بعد سقوطها.
ويف عام 1932م صدرت جملة »الضياء« من مدينة لكناؤ وكان هلا دور بارز يف توطيد 
يف  اإلسالمي  الوعي  إيقاظ  عىل  عملت  كام  اهلند  ومسلمي  العربية  البالد  بني  العالقات 
اهلندية، ظهرت  القارة  العربية يف شبه  الصحافة  رائدات  من  العامل، وهي  نفوس مسلمي 

1- أنظر افتتاحية جملة »الضياء«، العدد 1، ج1، ص8، حمرم 1932م.
2- انظر الصحافة العربية نشأهتا وتطورها، ص 422
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علم  املجلة جمموعة  والركود وكانت هذه  اجلمود  فريسة  باهلند  العربية  اللغة  كانت  حينام 
جم وأدب بارع ومعرفة واسعة وكان ضليعة األبحاث فصيحة العبارة واضحة النهج،  هي 

وعنوان من عناوين العروبة الناهضة.
أبو  موالنا  إرشاف  يف  1950م  عام  يف  فظهرت  اهلند«  »ثقافة  بمجلة  يتعلق  فيام  وأما 
الكالم آزاد وهي جملة فصلية كانت تصدر أربع مرات يف العام وال تزال تصدر إىل يومنا 
بتعريف  وهتتم  باهلند  الثقافية  للعالقات  اهلندي  املجلس  بإصدارها  وقام  بانتظام  هذا 
منها  العرشين  القرن  يف  اإلنساين  الفكر  يف  مؤثر  دور  هلا  كان  التي  اهلندية  الشخصيات 
عىل سبيل املثال موالنا أبو الكالم آزاد والسيد سليامن الندوي وغاندي وهنرو وطاغور 
اهلندية  اللغات  آداب  حول  املقاالت  من  العديد  بنرش  تزال  وال  هتتم  كانت  كام  وغريهم 
اهلندية  الثقافة  وبإلقاء األضواء عىل  اجلميلة  الفنون  املقاالت عن خمتلف  املختلفة وبنرش 

املتنوعة عن طريق تأليف املقاالت أو ترمجتها من اللغات اهلندية املختلفة.
احلسني،  حممد  أصدرها  التي  اإلسالمي«  »البعث  جملة  صدرت  1955م  عام  ويف 
ومازالت حتى اليوم تصدر بانتظام ملا هلا من أثر فعال يف األوساط العلمية واألدبية يف شبه 
القارة اهلندية والبالد العربية. وهتتم »البعث اإلسالمي« هذه بنرش املقاالت يف موضوعات 
خمتلفة تتنوع من أدب واجتامع وتاريخ وسياسة ودعوة إىل اإلسالم وفكر إسالمي صحيح. 
اهلند وماذا  العربية يف  ملاذا وجدت الصحافة  ولكْن هناك سؤال يطرح نفسه، وهو 
اهلنود  بني  التخاطب  لغة  تكن  مل  حينام  العربية  اللغة  أن  هي  احلقيقة  حاجتها؟  كانت 
كالفارسية مثاًل، حاول بعض اهلنود الذين كانوا جييدون اللغة العربية نرش تعليم اللغة 
العربية ووجدوا يف الصحافة العربية الطريقة املمهدة هلذا اهلدف وبالفعل نجحوا يف نرش 
اهلند  مسلمي  من  واملفكرين  العلامء  أن  إىل  باإلضافة  هذا  اهلند،  العربية يف  اللغة  تعليم 
أرادوا من خالل هذه اجلرائد واملجالت العربية أن ينبهوا العرب وحكامهم إىل خطر 
األوروبيون  توغل  حينام  العرشين  القرن  بداية  يف  وخاصة  عليهم  الداهم  األوروبيني 
)بريطانيا- فرنسا- إيطاليا( يف البالد العربية وأحكموا سيطرهتم. كام قام هؤالء العلامء 
واملفكرون اهلنود بنقد سياسة احلكام العرب وحذروا العرب من هذا املستعمر وحفزوهم 
عىل الثورة والطغيان ضد الغاصبني إلنقاذ العرب واملسلمني وحقًا كان ملقاالت مفكري 
مسلمي اهلند الثورية هذه دور مؤثر يف تشجيع مهم الزعامء العرب وشعوهبم حتى قاموا 
بطرد املستعمرين من بالدهم املقدسة. وذلك ألن القلم يعترب من أهم األسلحة املؤثرة 
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يف العرص احلديث، عرص تقدم العلم والتكنولوجيا، كام كان يف القرون املاضية.

وهناك جمالت وجرائد أخرى صدرت بعد اخلمسينات نذكر أسامءها ونعّرفها بإجياز:
فمنها جريدة »الرائد« النصف شهرية التي قامت دارالعلوم التابعة لندوة العلامء 
بإصدارها يف يوليوعام 1959م والتي ال تزال تصدر بإنتظام إىل يومنا هذا. ومنها جملة 
»البرشى« التي صدرت عام 1963م يف منطقة ماالبار يف كرياال وهي أول جملة عربية 
يف جنوب اهلند، ويف عام 1963م أيضا بدأت جملة »التنوير« تصدر من قسم اللغة 
العربية وآداهبا يف كلية اآلداب والتجارة باجلامعة العثامنية حيدر آباد )الدكن(، ولكن 
هاتني املجلتني مل تستمر مدة طويلة. ومنها جملة »دعوة احلق« التي أصدرها موالنا 
فرباير 1965م  ديوبند يف  دارالعلوم  )املتويف 1995م( يف  الكريانوي  الزمان  وحيد 
عام  »الكفاح« يف  جريدة  صاحبنا هذا  وأصدر  عام 1975م.  إصدارها يف  وتوقف 
1973م من مدينة دهلي وتوقفت هي أيضا يف عام 1987م وقام الشيخ نفسه بإصدار 
جريدة أخرى نصف شهرية باسم »الداعي« يف دارالعلوم ديوبند يف يوليو1976م 
وهي ال تزال تصدر إىل يومنا هذا. ويذكر أنه قد صدرت جملة عربية يف عاصمة والية 

كرياال ترفاندرم، باسم »جملة اهلادي« عام 1972م.
بنارس يف عام1969م  بمدينة  السلفية  التي أصدرهتا اجلامعة  ومنها »صوت األمة« 
اجلامعة  أصدرهتا  التي  شهرية  النصف  »الدعوة«  جريدة  ومنها  تصدر.  التزال  واملجلة 
اإلسالمية باهلند يف أبريل 1975م وهي لسان حال هذه اجلامعة وتوقفت هذه اجلريدة 

يف 1989م.
التي بدأ صدورها يف عام 1976مويصدرها  ومنها جملة »املجمع العلمي اهلندي« 

املجمع العلمي اهلندي باجلامعة اإلسالمية عيل جراه.
إصدارها  وتوقف  ديوبند  من  1983م  عام  يف  صدرت  التي  »الثقافة«  جملة  ومنها 
ألسباب اقتصادية. ومنها جملة »الرابطة اإلسالمية« التي أصدرها يف عام1986 جمموعة 

من العلامء الذين خترجوا يف دارالعلوم ديوبند ولكنها ال تصدر بانتظام.
أصدرهتا  التي  السالم«  »صوت  جملة  منها  جمالت،  حيدرآباد  مدينة  يف  وظهرت 
التي أصدرهتا  »الصحوة اإلسالمية«  السالم يف عام 1988م، وجملة  دارالعلوم سبيل 

اجلامعة اإلسالمية دارالعلوم يف عام 1989م والتزال هاتان املجلتان تصدران.
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عام  يف  »النور«  جملة  العلوم  إشاعة  اإلسالمية  اجلامعة  أصدرت  مهاراشرتا  ويف 
1989م والتزال تصدر بانتظام.

ويف عام 1995م أصدرت مجعية التاريخ اإلسالمي ومعهد الدراسات اإلسالمية والعربية 
بنيودهلي جملة علمية تارخيية باسم »جملة التاريخ اإلسالمي« وهي جملة فصلية تعنى بدراسة 
تاريخ اإلسالم واملسلمني يف كل العصور والبلدان ومنها جملة »املظاهر« التي أصدرهتا اجلامعة 
اإلسالمية«  »النهضة  جملة  ومنها  1995م  عام  سهارنبوريف  بمدينة  علوم  مظاهر  اإلسالمية 
يف  بستي  اإلسالمية،  العلوم  بدار  واإلرشاد  الدعوة  مركز  عن  1996م  عام  صدرت  التي 
اإلمدادية  باجلامعة  األدب  والتي أصدرها قسم  »احلرم«  ومنها جملة   )U.P( الشاملية  الوالية 
بمدينة مرادآباد عام 1996م وأصدرت جامعة مركز الثقافة السنية يف والية كرياال بمدينة 
التي  »الفرقان«  ومنها جملة  عام 1996م  الثقافة«  »جملة  باسم  العربية  باللغة  جملة  كاليكوت 
أصدرهتا جامعة العالمة ابن تيمية يف منطقة جندن باره يف بيهار يف شهر ديسمرب عام 2000م.

الصحافة العربية يف القرن احلادي والعرشين:
تعاظم  ولقد  واملعلومات،  املعرفة  من  ثورة  املاضيني  العقدين  خالل  العامل  شهد 
هذا الدور خالل السنوات القليلة املاضية بدرجة يمكن معها القول إن ما تراكم هذه 
السنوات من علوم ومعرفة يفوق ما حققته البرشية عرب آالف السنني. وقد شهد املجتمع 
اهلندي املعارص يف هناية القرن العرشين وأوائل القرن احلادي والعرشين تطورات رسيعة 
يف كافة جوانب احلياة االقتصادية والسياسية والتكنولوجية، خاصة يف جمال االتصال 
واإلعالم حيث احتلت احلاسبات اآللية واألقامر الصناعية وشبكات املعلومات احلديثة 
)االنرتنت( دورا هاما يف نقل املعرفة واملعلومات وكافة مواد االتصال بني املجتمعات 
بشكل مبارش، والعامل اليوم أصبح يف ظل هذه التطورات )قرية صغرية( فام حيدث يف أي 

جمتمع ينقل بالصوت والصورة إىل باقي املجتمعات حلظة حدوثه. 
واستفاد اهلنود من تطور هذه التكنولوجيا اجلديدة يف الصحافة العربية واستطاعوا 
أن يصدروا جمالت وجرائد عربية يف خمتلف أرجاء البالد، ولذلك نجد أن السيل الكبري 
الصحف  استفادت  وقد  اهلند  يف  العربية  الصحافة  جمال  يف  بدأ  قد  العربية  للمجالت 
االنرتنت،  شبكة  وفرته  الذي  التكنولوجي  التقدم  من  الدورية  الورقية  واملطبوعات 

لتحسني مضموهنا ولغتها. 
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وبام أن العالقات بني اهلند والعامل العريب قويت وسهل تعلم اللغة العربية بواسطة 
الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( والقنوات الفضائية املختلفة وازدادت البعثات التعليمية 
يف  كثرية  وكليات  مدارس  وفتحت  العريب  العامل  يف  املختلفة  اجلامعات  إىل  اهلند  من 
اهلند،  العربية فصدرت جرائد وجمالت كثرية يف  اللغة  بتعليم  اهلند هتتم  أنحاء  خمتلف 
ونذكر هنا موجزا هذه املجالت واجلرائد التي ظهرت منذ بداية القرن احلايل وهو القرن 

احلادي والعرشين إىل يومنا هذا. 
فمن املجالت التي ظهرت يف هذا القرن جملة«الدراسات العربية« التي صدرت يف 
قسم اللغة العربية بجامعة كشمري يف مدينة رسي نغر من والية جامو وكشمري، اهلند 

وذلك عام 2002م.
العربية  اللغة  العريب بقسم  النادي األديب  التي أصدرها  العربية  ومنها جملة اآلداب 

باجلامعة امللية اإلسالمية يف نيودهلي عام 2002م.
ومنها مشاعر األمة )أصوات األمة سابقا( وهي جملة إسالمية عربية دورية، تصدر 
بنغال  بردوان،  معامري،  العلوم،  مدينة  اإلسالمية  اجلامعة  عن  العام  يف  مرات  ثالث 
الغربية وبدأ صدورها عام 2003م. وظهرت صحيفة »رسالة الشباب« يف عام 2003م 
وهي جريدة شهرية صدرت من املركز اإلسالمي جلمعية شباب اإلسالم بلكناؤ. ومنها 
»عامل املعهد« التي أصدرها معهد الدراسات املوضوعية باهلند عام 2004م وهي نرشة 

تعنى بأخبار املعهد وتصدر كل ستة أشهر.
ومنها جملة » الرحيان« التي صدرت عن قسم اللغة  العربية وآداهبا بكلية دار األيتام 
املسلمني، والتي تقع يف مديرية ويناد يف كرياال، وأول عدد هلذه املجلة صدر يف شهر 

يناير عام 2004م. 
ومنها »جملة التضامن« التي صدرت يف مديرية أرناكوالم من والية كرياال، جنوب 
اهلند، عام 2004م، وهي ال تزال متثل وسيلة إليصال األخبار واملستجدات التي وقعت 

وتقع يف كرياال وما جاورها من جنوب اهلند من إطاللة عىل الصحائف املليبارية.
وصدرت عام 2005م جملة أخرى باسم جملة »الصالح« من اجلامعة الندوية التابعة 
لفية يف جنوب اهلند بمدينة إيدافانا يف منطقة ماالبرم يف كرياال حتت رعاية  للحركة السنّ

ندوة املجاهدين.
أيب  اإلمام  بمعهد  والتحقيق  الدراسات  قسم  أصدرها  ثقافية  علمية  جملة  وهناك 
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احلسن الندوي ببلدة كتويل يف منطقة مليح آباد باسم جملة »البحوث والدراسات« يف 
عام2005م. 

ومنها جملة »االستقامة« التي  أصدرهتا مجعية أهل احلديث املركزية لعموم اهلند  يف 
العاصمة اهلندية دهلي عام 2005م ألجل نرش وإذاعة نشاطاهتا املختلفة، ويف مدرسة 
معهد ملت بمدينة ماليغاون يف والية مهاراشرتا صدرت جريدة املعهد عام 2005م. 
أندهرابراديش  والية  عاصمة  حيدرآباد  مدينة  يف  2005م  أكتوبر  شهر  يف  وصدرت 

جريدة عربية أردية نصف شهرية باسم احلراء وال تزال تصدر بانتظام.
ويف شهر يناير عام2006م ظهرت يف دهلي دورية فصلية باسم »النرشة« عىل يد اجلامعة 
اإلسالمية باهلند ألجل تعريف العامل العريب بنشاطاهتا من أعامل الدعوة والرتبية والتعليم، 
واخلدمات االجتامعية والصحية واإلغاثية. و»جريدة اقرأ تتحسن لغتك العربية« جريدة 
شهرية صدرت من مؤسسة نرش الدين واللغة العربية، نيو دهلي، وقد صدر العدد األول 
يف شهر يونيو عام 2006م. وجملة »العليم« جملة عربية شهرية صدرت من جملس الثقافة 
وقد  أترابراديش،  والية  يف  بستي  بمديرية  شاهي،  مجدا  العليمية  العلوم  لدار  واملعارف 
صدر العدد األول هلذه املجلة عام 2006م. و»النهضة« جريدة إسالمية دعوية فكرية، 
بارابور،  اإلسالمية،  اهلداية  سبيل  كلية  من  شهرين  كل  وتصدر  2006م  عام  تأسست 
بمديرية  بشانتابورم  اإلسالمية  اجلامعة  وأصدرت  كرياال.  والية  من  كوتاكل  منطقة  يف 
مايو عام 2006م، وهي جملة فصلية  اجلامعة« يف شهر  ماالبورم يف والية كرياال »جملة 
شاملة تصدر بانتظام وتشمل دراسات ومقاالت وتقارير وأخبارا حملية وإقليمية وعاملية 

مع »أصالة الفكر وجودة األداء«.  
»اخلري«  وهي جملة عربية  نيودهلي جملة  أكتوبر عام 2008م يف  وصدرت يف شهر 
نيودهلي  يف  نغر،  بجامعة  أوكهال  أرقم،  دار  عن  املجلة  هذه  وتصدر  شهرية،  دعوية 

ويستمر صدور هذه املجلة إىل يومنا هذا. 
ويف مدينة حيدرآباد صدرت جملة فصلية عربية باسم »أقالم واعدة يف الشعر واألدب« 
عام 2008م وصدرت هي عن مجعية خريية ألساتذة اللغة العربية يف اجلامعات اهلندية.
وجملة »االعتصام« جملة عربية إسالمية صدرت يف كرياال، من معهد إسالمي باسم 
»جممع القايض كنج حسن مسليار اإلسالمي«، وقد صدر العدد األول هلذه املجلة يف 
شهر يناير سنة 2008م ولكن املجلة ال تصدر اآلن بانتظام. ويف عام 2009م صدرت 



-316-

جملة »كاليكوت« عن قسم اللغة العربية بجامعة كاليكوت يف كرياال، وهي جملة أدبية 
فكرية، وتصدر فصلية. وصدرت من قسم اللغة العربية بكلية احلكومة يف ماالبرم يف 

والية كرياال جملة عربية باسم جملة »الديوان«، عام 2009م.
ويف عاصمة والية كرياال ترفاندرم كلية عرصية للحكومة وهي كلية جامعية تدرس 
باسم  سنوية  بحثية  جملة  الكلية  هذه  وأصدرت  العربية،  اللغة  منها  خمتلفة  مواد  فيها 
نوفمرب عام 2009م.  األول يف شهر  العدد  أدبية، وصدر  العاصمة« وهي جملة  »جملة 
موقع  يف  والتنزيل  للمطالعة  موجودة  املجلة  هذه  يف  املقاالت  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
للجامعة  السابقني  الطلبة  احتاد  عن  تصدر  أخرى  جملة  العربية.وهناك  لقسم  إنرتنت 
النورية العربية، فيض آباد، بامالبورم يف والية كرياال باسم جملة »النور« وبدأ صدورها 
جملة  كشمري  يف  رسينجر  بمدينة  الندوية  الثقافة  مركز  عن  وصدرت  2010م.  عام 
للناشئني والناشئات باسم »التلميذ« والتي بدأ صدورها عام 2011م.  عربية شهرية 
وصدرت جملة عربية فصلية باسم جملة »اهلند« من أكاديمية كشااليا 24 فرغنة الشاملية 

)بنغال الغربية(، والتي بدأ صدورها عام 2012م.
ونخلص إىل أن الربع األخري من القرن العرشين والعقد األول من القرن الواحد 
والعرشين هو عرص زدهار الصحافة العربية يف البالد العربية وتطورها فنيًا ومضمونًا 
وكذلك هو العرص الذي وصلت فيه الصحافة العربية باهلند إىل غاية رقيها وانتشارها 
أم  كانت  شخصية  العربية،  الدول  إىل  التعليمية  البعثات  وأدت  اهلند.  ربوع  كل  يف 
الكثري من  نتج عنه ظهور  باهلند والذي  العربية  اللغة  تعليم  حكومية، إىل تطور ونرش 
اجلرائد واملجالت العربية التي ال تقل عن اجلرائد العربية بالبالد العربية يف أي يشء، 
ناهيك عن الطباعة اجليدة التي تتميز هبا املجالت واجلرائد التي تصدرها البالد العربية.
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الكتب التي اأُّلفت لالأطفال بالعربية يف الهند
الدكتور حممد قاسم العادل الندوي)1(

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني حممد بن عبد اهلل األمني 
وعىل من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد:

قبل أن أخوض يف صلب املوضوع أرى من املناسب أن أتكلم عن أدب األطفال 
أوال، حتى يسهل يل احلديث عن اآلثار العربية للهنود يف هذا املجال اهلام.

تعريف أدب األطفال والغرض منه: 
قدم املتخصصون يف األدب عديدا من التعريفات ألدب األطفال من حيث مدلوله 
العلمي، وخالصتها: النوع األديب املشتمل عىل عدة أساليب يف النثر والشعر موجهة 
ملن هو دون سن املراهقة، والغرض منه الرتويح والتهذيب والتثقيف والتعليم وتقديم 
القصة  فيها  بام  متنوعة  أشكال  وله  ممتع.  مشوق  جذاب  قالب  يف  جديدة  معلومات 

واحلكاية واألناشيد.«)2(

استعراض أهم املؤلفات العربية للعلامء اهلنود يف أدب األطفال:
أنشأ علامء اهلند وأعالمها من املجددين واملصلحني جيال مثقفا عن طريق املدارس 
يف عصور خمتلفة منذ توافد العرب إىل اهلند جتارًا أو دعاًة إىل اإلسالم، وركز مؤسسو 
جديد  من  الدراسية  واملقررات  التعليم  مناهج  إعداد  عىل  اجلبارة  مساعيهم  املدارس 
حتى ال يشعر الطالب اهلندي بأية غرابة فيام يقرؤه من الكتب وجيد فيه ما حييط به من 
حياته البسيطة يف اهلند، فجاؤوا بقصص وحكايات كانت رائجة آنذاك يف أرجاء اهلند 

املختلفة. ومن أهم املؤلفات يف هذا املجال:

1- أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية، كلية ذاكر حسني دهلي )جامعة دهلي(
qasim4arabic@gmail.com

األوىل(  )الطبعة  املعارص،  العامل  يف  األطفال  أدب  الفتاح:  عبد  إسامعيل  الدكتور  للتفصيل:  راجع   -2
2000م/1420هـ، والدكتور حسن شحاته: قراءات األطفال، ص: 12، وطلعت أبو اليزيد اهلابط: أدب 
األطفال ..ملاذا؟ ص:91، والدكتور هادي نعامن اهليتي: ثقافة األطفال، )الطبعة األوىل(1988، ص:104
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1- قصص النبيني والقراءة الراشدة: ألفهام الشيخ أبو احلسن عيل الندوي، وللشيخ 
الندوي إسهام كبري يف جمال أدب األطفال العريب يف اهلند؛ إذ إنه ألف كتبا عديدة لتنمية 
الكتب  هذه  بني  ومن  العربية  للغة  املختلفة  األساليب  يف  وتقويتها  األطفال  مواهب 

»قصص النبيني« يف مخسة أجزاء. و»القراءة الراشدة« يف ثالثة أجزاء.
وألقى املؤلف الضوء عىل الدوافع لكتابة سلسلة قصص النبيني يف مقدمة الكتاب 
والذئاب....  األسد  حكايات  يف  مرص  أدباء  لبعض  صغرية  كتبا  املؤلف  قائال:«رأى 
فصيحة العبارة، قليلة املغزى، عربية الوضع، إفرنجية الروح، إسالمية اللغة، جاهلية 
احليوانات  قصص  إال  أيضا  العربية  يف  املسلمني  أبناء  اليقرأ  أن  فساءه  السبك.... 
والسالم  الصالة  عليهم  واملرسلني  األنبياء  قصص  هلم  فكتب  واخلرافات  واألساطري 
بأسلوب سهل حياكي أسلوب األطفال وطبيعتهم من تكرار الكلامت واجلمل، وسهولة 

األلفاظ وبساطة القصة، وزين الكتاب بصور الطبيعة واألبنية املقدسة«)1(.
2- القراءة الواضحة: ألفه األستاذ وحيد الزمان الكريانوي، وهو يف ثالثة أجزاء. 
طالب  ونفسانية  العربية  اللغة  لتعليم  العرصي  املنهج  إعداده  يف  املؤلف  راعى  وقد 
الدينية واالحرتاز عن طريق وعر وصعب للتعليم  اهلند )املسلمني( وبيئتهم املدرسية 
والتدرج من األسهل إىل السهل ومن السهل إىل الصعب ثم من الصعب إىل األصعب 

وبناء الدروس عىل القواعد النحوية الالزمة مع الرتتيب الطبعي االحتياجي.)2(
3- أمثال آصف احلكيم: كتاب كتب باإلنجليزية ونقله اإلمام عبداحلميد الفراهي 
إىل العربية، وأتى الكاتب يف هذا الكتاب بأمثال وحكم عىل لسان احليوانات واجلامدات 

وأحيانا اإلنسان لكن بقدر ضئيل. وهذه الدروس صغرية احلجم وغزيرة املعاين. 
4- العربية لألطفال: قامت بتأليفه ونرشه جلنة الرتبية اإلسالمية والبحوث، كرياال 
الكتاب عىل أساس الوحدات ففي كل كتاب  اهلند. وهو يف سبعة أجزاء. وُوزع هذا 
وحدات عدة. ويتميز الكتاب بسهولة األلفاظ واجلمل وبمراعاة مستوى املتعلم العقيل 

واملعريف.

1989م/1410هـ(،  )طبع  األول،  اجلزء  الراشدة،  القراءة  الندوي:  عيل  أبواحلسن  الشيخ   -1
ص:11-10.

2- الدكتور أشفاق أمحد الندوي: مسامهة اهلند يف النثر العريب خالل القرن العرشين، )الطبعة األوىل( 
2003م/1423هــ، ص:117
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ف.  الدكتور  الدروس  هذه  ألف  هبا:  لغريالناطقني  العربية  اللغة  دروس   -4
العربية.  القواعد  كتاب يف  أصالًة  الكتاب  أجزاء. وهذا  ثالثة  عبدالرحيم وهي يف 
باجلمل  الدروس  فبدأ  العربية  القواعد  لعرض  جديدا  طريقا  اختار  املؤلف  ولكن 

والرتكيبات السهلة. 
5- تاريخ اهلند لألطفال: ألفه روشن دالل أصالة باإلنجليزية ثم ترمجه األستاذ د. 
زبري أمحد الفاروقي واألستاذ د. حبيب اهلل خان إىل اللغة العربية واستوعب روشن دالل 
تاريخ اهلند املوجز بدءا من احلياة البدائية حتى حضارة وادي السند، متنقال بني العصور 

املختلفة حتى استقالل اهلند.
خان  أمحد  شفيق  األستاذ  من  كل  الكتاب  هذا  أعد  الوظيفية:  العربية  اللغة   -6
املجلس  بنرشه  وقام  خان.  اهلل  حبيب  واألستاذ  صديقي  فرحانة  واألستاذة  الندوي 
أربع جملدات. وحمتوياته تشمل مجيع  بنيودهلي. وهو يف  اللغة األردية  القومي لرتويج 

املوضوعات التي قد يواجهها اإلنسان بكونه خمتصا يف اللغة العربية.
أساتذة  املتكونة من   )NIOSلـ )التابعة  اللجنة  قامت  للثانوية:  الدرايس  املقرر   -7
اجلامعات اهلندية بإعداده ونرشه. وهذا الكتاب يتكون من جزأين يشتمالن عىل أربع 
وحدات.)1( وبام أن هذا الكتاب خمتص ملن خيتار اللغة األردية وسيلة للتعلم فاهلدايات 

واإلرشادات كلها باللغة األردية. 
القواعد  عىل  مشتملة  والدروس  الندوي،  سليامن  سيد  ألفه  األدب:  دروس   -8
املفصلة يف شكل  باألمثلة  اكتفى  بل  النحوية  القواعد  يذكر  املؤلف مل  النحوية، ولكن 

الدروس وترمجتها إىل األردية.
9- اجلديد يف العربية: ألفه األستاذ سيد إحسان الرمحن. وهو يف جزأين. بدأ املؤلف 
الدروس باملركبات من الكلامت السهلة ويمتاز بأن »القواعد النحوية املطعمة يف هذه 

الدروس التتجاوز سوى الرضورة القصوى«)2(.
اثني  السلفي يف  لقامن  الدكتور حممد  أعده  العربية:  للقراءة  الذهبية  السلسلة   -10
عرش جزءا. ويبدو الكتاب كموسوعة للدروس ويمكن االستفادة من هذه املوسوعة 

1- جلنة األساتذة – املقرر الدرايس للثانوية، )الطبعة األوىل(2006م، ج:1، ص:4.
2- الدكتور سيد إحسان الرمحن: اجلديد يف العربية، )الطبعة الثانية( عام 1989م، ص:2.
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الضخمة إلعداد كثري من الكتب العربية للمدارس واملراحل اجلامعية. وهذا الكتاب 
يشبه املختارات األدبية السائدة يف املدارس العربية السعودية.

التابعة  العربية  الدراسية  املقررات  جلنة  ألفته  والنصوص:  األدب  من  خمتارات   -11
من  خمتارة  جمموعة  الكتاب  وهذا  جزأين.  يف  وهو  بكرياال.  اإلسالمي  التعليم  ملجلس 
مقررات األدب العريب يف دولة قطر واململكة العربية السعودية ومرص وغريها من الدول 

العربية.
الندوي وحققه  الدكتور حممد اجتباء  ألفه األستاذ  العربية:  التعبري واملحادثة   -12
اجتباء  الدكتور  بذهلا  جهود  نتيجة  احلقيقة  يف  فالكتاب  العادل.  قاسم  حممد  الدكتور 
إلرشاد الطالب غري الناطقني بالعربية إىل التعلم والكتابة عن طريق العبارات املساعدة 
واملواضيع املتنوعة املختلفة وطبع هذا الكتاب يف املطبعة الندوية، ندوة العلامء، لكناؤ، 
عام 1990م)1(. ثم قام املركز العلمي بجامعة نغر، نيودهلي بطبعه ونرشه عام 2013م. 
الكتيبات  الندوي وهذا سلسلة من  الكياين  أمحد  ألفه عيل  الدروس:   13- مترين 
مشتملة عىل دروس نافعة لبعض العلامء واألدباء والرجال الصاحلني الذين اشتهروا يف 

املجتمع اإلسالمي.)2(
يريدون  الذين  للطلبة  الندوي  ناظم  حممد  األستاذ  ألفه  الشهادة:  إىل  احلنني   -14

تعلم اللغة العربية ويريدون أن يطالعوا الكتب العربية االبتدائية بأنفسهم.)3(
15- دروس األشياء واملحاورة العربية: ألفه األستاذ حمبوب الرمحن األزهري ويشتمل 

عىل املحاورات واألحاديث اليومية واألشياء املهمة التي توافق سن الطالب الصغار.)4(
16- دروس األطفال: ألفه الدكتور عبداهلل عباس الندوي.وهذا الكتاب يشتمل عىل 
بضعة أجزاء وضعها املؤلف للطلبة الصغار أوالذين يريدون تعلم اللغة العربية من الكبار)5(

1- الدكتورأشفاق أمحد الندوي: مسامهة اهلند يف النثر العريب خالل القرن العرشين، )الطبعة األوىل( 
2003م/1423هـ، ص:147
2- املصدر السابق، ص:118
3- املصدر السابق، ص:118

4- الشيخ ابواحلسن عيل الندوي: القراءة الراشدة، اجلزء األول، )طبع 1989م/ 1410هـ(، ص:5
5- الدكتور أشفاق أمحد الندوي: مسامهة اهلند يف النثر العريب خالل القرن العرشين، )الطبعة األوىل( 

2003م/1423هـ، ص:118
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17- روعة البيان يف احلوار القصيص: ألفه األستاذ حممد عالءالدين الندوي، وهذا 
العرصين  املطبوعة يف  العربية  الكتب  أمهات  الكتاب حيتوي عىل قصص مأخوذة من 

القديم واجلديد.)1(
الندوي  احلسني  الرابع  حممد  األستاذ  ألفه  العرب:  أدب  من  منثورات   -18

وهوجمموعة مقاالت أدبية رائعة مقتبسة من السرية والتاريخ واألدب والدين.
19- الطرائف األدبية: ألفه الشيخ عبد العزيز امليمني، وهذا الكتاب جمموعة من 

الشعر وقصائد نادرة للشعراء الكبار مثل املتنبي والبحرتي وأيب متام وغريهم.
20- نفحة العرب: ألفه األستاذ حممد إعزاز عيل القاسمي)2(، وهذا الكتاب جمموعة 
من النصوص األدبية املقتطفة من األدب العريب. وظلت هذه املجموعة األدبية تعترب 

فريدة من نوعها يف شبه القارة اهلندية حتى منتصف القرن العرشين.
هذه هي بعض آثار اهلنود املهمة يف جمال أدب األطفال لتعليم أبنائهم اللغة العربية 

وآداهبا.

1- املصدر السابق، ص:124
2- املصدر السابق، ص:104



-322-

تطور علم التف�شري يف الهند
الدكتور نعيم احلسن األثري)1(

آله وصحبه أمجعني  بعده وعىل  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
ومن تبعهم إىل يوم الدين وبعد: 

معنى  حول  مادته  تدور  لغة:  والتفسري  القرآن.  بتفسري  خيص  التفسري  علم  فإننّ 
ُت اللفَظ  الكشف مطلقا سواء أكان هذا الكشف لغموض لفظ أم لغري ذلك، يقال َفرَسْ

ْد للكثرة إذا كشفَت مغلقه.)2( ُته تفسريا َشدِّ ا من باب رضب ونرص، وَفرسىَّ َفرْسً
نزول  علم  وهو  منه،  املراد  وبيان  القرآن  معاين  كشف  اصطالحا:  والتفسري 
وَمَدنِْيها  ْيها  َمكِّ ترتيب  ثم  فيها  النازلة  واألسباب  وأقاصيصها  وشؤوهنا  اآليات 
ومطلقها  وعامها  وخاصها  ومنسوخها  وناسخها  ومتشاهبها  حمكمها  وبيان 
ومقيدها وجمملها ومفصلها وحالهلا وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها وهنيها 

وعربها وأمثاهلا ونحوذلك.)3(
للقرآن  القرآن  تفسري  من  شتى  ألوانا  تصانيفهم  يف  وذكروا  العلامء  عرف  ثم  ومن 
ومن تفسري السنة للقرآن، ثم سار الصحابة فمن بعدهم عىل هذا املنوال من البيان لكل 
ما حيتاج إىل بيان من القرآن فتكونت املدارس املتقدمة للتفسري يف مكة واملدينة والشام، 
التفسري، كل عىل حسب مرشب  تكاد حتىص يف  التي ال  املصنفات  والعراق، ودونت 
صاحبه من العناية باللغة والبالغة، أو الفقه واألحكام، أو حتقيق أمور العقيدة ومباحثه 
إىل  إجياز  إىل  إسهاب  من  ثم  وإشاراهتم،  املتصوفة  وأذواق  التصوف  أو  الكالم،  علم 
توسط يف التناول، وهكذا صار تفسري القرآن علام قائام برأسه وضعت فيه املئات إن مل 

تكن األلوف من املجلدات.)4(

1- أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية بجامعة دهلي
القرآن  علوم  يف  والربهان  )فرس(،  مادة  بريوت  ط3،  صادر،  دار  منظور،  ابن  العرب،  لسان   -2

للزركشى /147.
3- اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطى. 2 /174

4- مناهل العرفان، د.حممد عبد العظيم الزرقانى، طبعة عيسى احللبى، 1 /472
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تطور علم التفسري يف اهلند:
مما الشك فيه أن اهلند خمزن العلوم واملعارف نبتت من أرضها أزهار خمتلفة األلوان 
والرحيان وانترشت رحيها يف مجيع أنحاء العامل، ويوجد هنا لكل فن رجال. فنجد ألهل 
الواقع  ويف  باحلرص.  ضبطها  يمكن  ال  به  يتعلق  وما  التفسري  يف  كثرية  مصنفاٍت  اهلند 
التفسري  القرآنية وعلم  العلوم  يد طوىل يف  كانت هلم  كبارا  أنجبت رجاال  قد  اهلند  أن 
ونسجوا عىل منوال املفرسين العباقرة أمثال الطربي والبيضاوي والرازي والزخمرشي 
والشوكاين، وهنجوا منهجهم وأتقنوا اللغة العربية واعتنوا هبا اعتناء خاصا فرتكوا لنا 
ذخرية علمية ضخمة؛ منهم: العالمة التهانيرسي، واملهائمي، والفييض، واملالجيون، 
والقنوجي، والباين بتي، واألمرترسي والفراهي رمحهم اهلل تعاىل. ولكن النجد تاريخ 
احلقائق  »كاشف  أن  الظن  عىل  فيغلب  التحديد،  وجه  عىل  اهلند  يف  الفن  هذا  بداية 
وقاموس الدقائق« هو أول تفسري كامل باللغة العربية للقرآن الكريم ألفه عامل هندي 
وهو الشيخ حممد بن أمحد رشحيي التهانيرسي الكجرايت من علامء عهد السلطان غياث 
واعتمد يف  البيضاوي )685هـ/ 1286م(  العالمة  من معارصي  وكان  بلبن.  الدين 

تفسريه منهج البيضاوي حيث يتدرج من التفصيل إىل االختصار.)1(
أما التفاسري العربية الكاملة األخرى التي ألفها العلامء اهلنود فأمهها:

1- تفسري ملتقط لسيد حممد غيسو دراز
2- وتبصري الرمحان وتيسري املنان للشيخ عالء الدين عيل بن أمحد املهائمي

3- ومنبع عيون املعاين ومطلع شموس املثاين للشيخ مبارك بن خرض الناغوري.
4- وسواطع اإلهلام لصاحبه أيب الفيض فييض

5- وأنوار األرسار يف حقائق القرآن للشيخ عيسى بن قاسم السندهي 
6- وزبدة التفاسري للشيخ معني الدين الكشمريي

7- وثواقب التنزيل للشيخ عيل أصغر القنوجي
8- قران القرآن بالبيان الشيخ كليم اهلل جهان آبادي

9- وفتح البيان يف مقاصد القرآن للنواب صديق حسن خان القنوجي

1- حممد عارف أعظمي عمري: تذكره مفرسين هند ج 1، دار املفرسين شبيل اكيدمي، ص 2-3 نقال 
عن تطور علم التفسري يف اهلند، مقال الربوفيسور زبري أمحد الفاروقي، ص 15.
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10- وتفسري مظهري للقايض ثناء اهلل الباين بتي
11- وتفسري القرآن بكالم الرمحن للشيخ ثناء اهلل األمرترسي

12- وتيسري التفسري للشيخ حممد هاشم احلسيني
13- وتفسري القرآن للمال شاه البدخيش

14- ونظام القرآن وتأويل الفرقان ملوالنا محيد الدين الفراهي.

نبذة عن التفاسري العربية:
1- تفسري ملتقط 

لون  عليه  يتغلب  ولكن  اهلند  يف  التفسري  يف  األوىل  املؤلفات  من  ملتقط  تفسري 
التصوف، ويبدو من أسلوبه أن مؤلفه من مؤيدي نظرية وحدة الوجود.)1(

ألفه سيد حممد احلسني غيسو دراز الذي ولد يف دهلي 721هـ وارحتل مع أرسته 
أمه إىل دهلي  به  السلطان حممد تغلق، ثم جاءت  آباد يف 728هـ يف عهد  إىل دولت 
الدكن بسبب  إىل  ثم  إىل كجرات  للخروج  أن اضطر  إىل  حيث مكث ملدة 65 سنة 
محلة تيمور. ويوجد لتفسريه خمطوط يف مكتبة املكتب اهلندي يف لندن وآخر يف مكتبة 

النارصية يف لكنؤ.)2(

2- تبصري الرمحان وتيسري املنان
ـ  )776هـ  املهائمي  عيل  خمدوم  للشيخ  املنان«  وتيسري  الرمحان  »تبصري  تفسري  أما 
835هـ( فهو تفسري رائع جدا. قد تفرد مؤلفه بتفسري التسمية عىل طريق خيتلف فيها 
عن غريه، ببيان سبب التسمية لكل سورة ورشح بسم اهلل الرمحن الرحيم يف بداية كل 
سورة يف ضوء مضمون تلك السورة والربط بني اآليات. وهو يدل عىل براعته يف اللغة 

العربية وقدرته الكاملة عىل البيان والتفسري، والتبصري وتيسري ما يصعب عىل القارئ.
طبع هذا الكتاب أوال بمطبعة بوالق بمرَص عىل نفقة املرحوم مجال الوزير البهوبايل، 

وثانيا بمطبعة بريوت يف عام 1983م من مطبعة عامل الكتب. 

1 - تذكره مفرسين هند 26/1.
2- هندوستاين مفرسين اور ان كى عريب تفسريين ص 30.
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3- منبع عيون املعاين ومطلع شموس املثاين
ألفه الشيخ مبارك بن خرض الناكوري املتوىف سنة 1004هـ، وهو والد فييض وأيب 
الفضل، وتفسريه هذا جيد يشتمل عىل مخسة جملدات، وهو خمطوط موجود يف مكتبة 

سيد حممد تقي بلكناؤ كام يقول الدكتور حممد سامل القدوائي.

4- سواطع اإلهلام 
أما سواطع اإلهلام أليب الفيض فييض، فهو ال حيتاج إىل أي تعريف، لكونه منفردا يف 
أسلوبه ونادرا من نوادر الزمان بكتابة غري منقوطة، كان فييض كام نعرفه عاملا متبحرا، 
شاعرا  أديبا  وكان  املتداولة،  والفنون  العلوم  جيمع  يف  والده  يد  عىل  دراسته  أكمل 
وأستاذا جيدا توىل َمهامىَّ تربية األمري سليم، ومراد ودانيال من قبل امللك جالل الدين 
حممد« أكرب« وكان ُموَلعا بالكتب، يقول العالمة شبيل مقرا بفضله: »إنام اشتهرت اهلند 
بخرسو وفييض«، ويقول حممد حسني آزاد: »اإلنشاء والكتابة يسجدان لقلم فييض«. 

كان له مقِدرة عىل اللغة العربية والفارسية والسنكرسيتية. 
تم تأليف هذا التفسري خالل سنتني ونصف يف سنة 1102هـ. وهو تفسري غري 
منقوط يشتمل عىل مخسة وسبعني جزءًا ونحو سبعامئة وثامنني صفحة. وقبل تأليف 
الكلم« يف علم  ن باسم »موارد  التمرنّ التفسري ألف كتابا غري منقوط عىل سبيل  هذا 

السلوك واألخالق.)1(
يبدأ هذا التفسري بمقدمة رائعة عنواهنا »سواطع« تشتمل عىل جزئني، أوهلام يف 
أحوال املصنف، وثانيها يتحدث عن علوم القرآن، ثم ينقسم كل منهام إىل أجزاء 
فبعضها  حجام،  اآلخر  عن  جزء  كل  وخيتلف  ساطعا،  جزء  كل  ويسمى  جانبية، 
القرآن  نزول  يتسع إىل ثالثني سطرا، يذكر كيفية  يساوي سطرا واحدا، وبعضها 
، وكيف كان حاله يف تلك الفرتة، ثم يذكر شيئا عن مجع القرآن  عىل رسول اهلل 
للقرآن  منقوطة  غري  األسامء  يبني  كام  سورة  كل  يف  وآياهتا  السور  وعدد  وترتيبه 
ومدنية  مكية  بكوهنا  السورة  إىل  ويشري  ذلك،  وغري  واإلمام  والكالم  كالرصاط 

1- حممد سامل قدوائی: هندوستانی مفرسين اور ان كی عربی تفسريين )املفرسون اهلنود وتفاسريهم 
العربية(/ ص: 65.
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«، وعن  بألفاظ غري منقوطة فيقول عن السورة املدنية »موردها مرص رسول اهلل 
السورة املكية: »موردها أم الرحم«.)1(

ومن نموذج تفسريه قوله تعاىل: »إياك نعبد وإياك نستعني« »طوعا الكرها كام هو 
مأمورك ومرادك، وهو حرص لكامل الطوع واهللوع«.)2( 

5- زبدة التفاسري
زبدة التفاسري للشيخ معني الدين بن خاوند حممود الكشمريي، وهذا التفسري من 
التفاسري  األوىل، إذ ُألنّف يف القرن الثالث عرش، وهو تفسري كامل للقرآن الكريم توجد 
له ثالث نسخ؛ اثنتان يف اهلند يف اجلمعية اآلسوية يف كلكتا ومكتبة خدا بخش يف بتنا، 
للحكيم  الشخصية  املكتبة  له خمطوط يف  يوجد  كام  كيمربج.  مكتبة جامعة  والثالثة يف 
حممد عرفان يف تونك يقع يف 1071 صفحة وهو بيد اخلطاط عبد الكريم الذي كتبه يف 

1294هـ. يتميز هذا التفسري بسهولة األسلوب واالختصار.)3( 

6- التفسري املظهري 
أما التفسري املظهري؛ فهو من أهم تفاسري القرآن الكريم يف اهلند، ألفه القايض ثناء 
اهلل الباين بتي باللغة العربية الفصحى يف عرشة جملدات، ونسبه إىل أستاذه وشيخه مريزا 
مظهر جانجانان، وكان متضلعا من علوم القرآن واحلديث والسلوك واإلحسان، والفقه 
وكذلك  الفقهية،  املسائل  بذكر  األماكن  معظم  يف  اهتم  قد  كبريا،  وفقيها  والقراءات، 
حاول توضيح العقائد واألحكام، باإلضافة إىل ذكر املعاين واملفاهيم، وكان لديه براعة 

تامة وقدرة فائقة عىل العربية فنجد أنه يستخدم األبيات العربية يف أماكن شتى.

7- فتح البيان يف مقاصد القرآن:
من  القنوجي،  خان  حسن  صديق  للعالمة  القرآن«  مقاصد  يف  البيان  »فتح  تفسري 

1- حممد سامل القدوائي: املفرسون اهلنود وتفاسريهم العربية، ص 66، 67.
2- سواطع اإلهلام، ص 22

3- د/ حممد سامل القدوائي: هندوستاين مفرسين اور ان كي عريب تفسريين ص 68.
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أهم تفاسري القرن الثالَث عرش. وقد احتل مكانا مرموقا بني التفاسري العربية يف اهلند. 
ألفه العالمة القنوجي لتيسري األمر للقارئ حيث شعر بأنه يصعب عليه قراءة التفاسري 
الطويلة للمتقدمني، وكان أمامه مجيع التفاسري القديمة واحلديثة، فأراد أن جيمع خمترصا 
جامعا جلميع التفاسري حتى يتسهل األخذ عىل الطالبني، وهو خيالف التفسري بالرأي، 

وطبعته اجلديدة يف عرش جملدات.

8- تفسري القرآن بكالم الرمحن:
أما تفسري القرآن بكالم الرمحن فهو من أروع التفاسري العربية يف اهلند وخارجها، 
ينفرد يف أساليبه البيانية، سلك املفرس يف هذا التفسري منهج الرعيل األول من املفرسين 
وآثار  الرشيفة  النبوية  واألحاديث  بالقرآن،  القرآن  تفسري  كثري يف  وابن  الثعلبي  أمثال 
الصحابة والتابعني. التزم هذا املنهج من البداية إىل النهاية فتقدم بيشء جديد نال قبوال 

حسنا ويليق باإلعجاب والتقدير. 
ثاقبا ونظرا دقيقا  املثمر ال يفعله إال من أعطاه اهلل ذهنا  العمل  واحلق أن مثل هذا 
د للتفسري طريقة  وعلام غزيرا وقبل كل يشء توفيقا إهليا. فإنه مل يكن مفرسا تقليديا بل مهنّ
جديدة -أعني تفسري القرآن بالقرآن وبسياق كالمه وأسلوبه ولغته- جتنب الروايات 
اإلرسائيلية إال إذا كان رضوريا فاستشهد هبا حسب ما اقتضته احلاجة إليها، وقام بذكر 
املتشاهبات  املقطعات  اآليات  وفرس  الصحيحة  النبوية  األحاديث  من  النزول  موارد 

بطريقة ال توجد عند غريه من املفرسين يف اهلند.
وإن هذا التفسري ليس تفسريا حمضا بل هو خمزن املعارف ومنبع العلوم ألن الشيخ 
اجلاهلية  بأشعار  واستشهد  والرصفية  النحوية  املسائل  ذكر  قد  األمرترسي  اهلل  ثناء 
وأمثاهلا واألحاديث النبوية، وقام برشح الكلامت الصعبة والغامضة كام أنه قد أشار 
إىل املسائل البالغية من اإلجياز واإلطناب وإىل املسائل املنطقية وغريها. ولذلك كان 
الشيخ األمرترسي يستدل بأشعار اجلاهلية كام كان املفرسون األولون يستدلون هبا. 
التي وردت يف  الغريبة  األلفاظ  معاين  فهم  يرجع يف  عنه  اهلل  ابن عباس ريض  »كان 
القرآن إىل الشعر اجلاهيل، وكان غريه من الصحابة يسلك هذا الطريق يف فهم غريب 
معاين  فهم  عىل  به  ليستعان  القديم؛  العريب  الشعر  إىل  الرجوع  عىل  وحيض  القرآن، 
األلفاظ القرآنية الغريبة، فهذا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يسأل أصحابه عن معنى 
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ف« فقال له شيخ من  قوله تعاىل يف اآلية )47( من سورة النحل »أو يأخذهم عىل ختونّ
العرب ذلك يف  التنقص، فسأله عمر: هل تعرف  التخوف معناه  لغتنا،  هذيل: هذه 

أشعارها؟ فأجاب: نعم، وروى قول الشاعر:
ُفُن )1( َف ُعْوَد النَْبَعِة السُّ ْحُل ِمنَْها َتاِمًكا َقِرًدا         َكاَم خَتَوىَّ َف الرىَّ خَتَونّ

وما  قالوا:  تضلوا،  ال  بديوانكم  عليكم  ألصحابه:  عنه  اهلل  ريض  عمر  فقال 
ابن  أن  كتابكم، ومعاين كالكم. غري  تفسري  فيه  فإن  اجلاهلية،  قال: شعر  ديواننا؟ 
عباس، امتاز هبذه الناحية واشتهر هبا أكثر من غريه، فكثريا ما كان يسأل عن القرآن 

فينشد فيه الشعر«.)1(
واألردية  العربية  منها  لغات:  عدة  يتقن  األمرترسي  اهلل  ثناء  الشيخ  كان 
والفارسية واهلندية والسنسكرتية. وكان حيتل بتوفيق من اهلل مكانة علمية عالية 
يف خمتلف العلوم واملعارف اإلسالمية، والعلوم العقلية والنقلية. وكان الناس  

يعرتفون بنبوغه.)2(
ومؤلفاته خري دليل عىل سعته العلمية وقدرته البيانية يف شتى اللغات وميادين العلم 

واملعرفة. 
وله مؤلفات أخرى يف التفسري:

1- بيان الفرقان عىل علم البيان )بالعربية(
2- تفسري ثنائي )باألردية(

3- آيات متشاهبات )باألردية(
4- برهان التفاسري بجواب سلطان التفاسري )باألردية(

5- ترشيح القرآن )باألردية(
6- تفسري بالرأي )باألردية(

7- تفسري سورة يوسف وحتريفات بائبل )باألردية(

1- د/ حممد حسني الذهبي: التفسري واملفرسون، اجلزء األول، ص 74
2- األستاذ حممود بن حممد إسامعيل السلفي: علامء ديوبند كا شاندار مايض. ص 16. والشيخ ثناء 

اهلل األمرترسي وجهوده الدعوية ص 25.
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9- بيان الفرقان عىل علم البيان: 
تفسري »بيان الفرقان عىل علم البيان« من روائع الكتب يف التفسري، ألفه الشيخ ثناء 
اهلل األمرترسي لبيان املحسنات اللفظية يف القرآن الكريم من علم البيان وعلم املعاين. 
ومل يطبع منه إال اجلزء األول سنة 1353ه من املطبع الثنائي بأمرترس، مشتمال عىل 60 
صفحة، وحيتوي عىل تفسري سورة الفاحتة وسورة البقرة فقط. ويف هناية هذا اجلزء كتب 

الشيخ: »تم اجللد األول ببيان الفرقان واملجلد الثاين يأيت إن شاء اهلل«.)1(
ولكن مل يصدر أي جزء آخر بعد، لعله مل جيد فرصة إلكامل األجزاء األخرى من هذا 
علم  وأن  الكتب  أكمل  القرآن  »أن  مقدمته:  يف  الشيخ  فكتب  األول  اجلزء  أما  التفسري. 
أيام التحصيل وأعلمه بعد  القرآن  القرآن أرشف العلوم، وإين قد سمح اهلل يل أن أتعلم 
الفراغ من التحصيل. قد مىض أربعون سنة بل أزيد من عمري يف تعليم القرآن وتفسريه«)2(
بدايتها  املتعلقة هبا جممال يف  واألمور  السورة  الواردة يف  املوضوعات  ويذكر مجيع 
لكي يطلع القارئ عىل النقاط املهمة، وترتسخ املعاين واملضامني يف ذهنه«)3(. مثال يقول 
يف تفسري سورة الفاحتة: »سورة الفاحتة مكية، وآياهتا سبع، هي أعظم سورة أنزلت يف 
الفرقان. قال عليه السالم: هي السبع املثاين والقرآن العظيم الذي أوتيته. )رواه مالك( 
واملضامني املذكورة فيها ستة؛ احلمد اهلل، واالعرتاف بعبودية القارئ، واالستعانة من اهلل 
ودعاء االهتداء، واالستعانة عىل العبادة واالجتناب عىل أهل الضالل والزيغ وغري ذلك«)4(
يستخدم أحيانا أشعاًرا باللغة العربية والفارسية حسب املقتىض ويستشهد باألحاديث 
ويرشح  األخرى  الساموية  والكتب  التوراة  من  يستشهد  حتى  املفرسين،  وأقوال  النبوية 
بعض األمور يف اهلامش ويفرس القرآن بصورة موجزة. ويورد يف بعض األحيان نقوًدا عىل 
بعض التفاسري املعارصة مثل تفسري »آيات للسائلني« للمفرس الشهري الشيخ احلافظ عناية 

اهلل الوزير آبادي وغريه من املفرسين.)5(

1- الشيخ ثناء اهلل األمرترسي: تفسري بيان الفرقان عىل علم البيان ص 60.
2- مقدمة تفسري بيان الفرقان عىل علم البيان.

3- املرجع نفسه
4- مقدمة بيان الفرقان عىل علم البيان ص 6.

5- راجع إىل تفسري بيان الفرقان عىل علم البيان
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فهذا التفسري من آثار الشيخ اخلالدة قد نال قبوال حسنا يف األوساط العلمية وفيه 
ميزات خاصة ال توجد يف التفاسري العربية األخرى.)1(

10- تفسري نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان
يمتاز  الفراهي  الدين  بالفرقان للشيخ محيد  الفرقان  القرآن وتأويل  تفسري نظام 
بمزايا كثرية، بأنه يفرس القرآن بالقرآن ثم يبحث عن ربط اآليات باآليات والسور 
بالسور ويرى أن القرآن منظم مربوط من حيث املعاين واأللفاظ واملوضوعات. كان 
الشيخ الفراهي يريد أن يتم هذا التفسري الذي بدأ به ولكنه لألسف مل يكمل وتويف 
قبل ذلك، ولو أكمله لكان عمال نافعا لكل من يستفيد به من اخلالئق ومادة مهمة 

لداريس القرآن الكريم.
بالعلوم  تامة  خربة  له  اهلند،  يف  العلامء  كبار  من  الفراهي  الدين  محيد  الشيخ  وكان 
األدبية وقدرة كاملة يف اإلنشاء والرتسل. له تأليفات كثرية يف التفسري وأصوله، والنحو 
والرصف والبالغة والعقائد. أسس مدرسة دينية يف رساي مري قريبا من قريته فرهية من 
حتسني  مقاصدها  أكرب  من  وكان  اإلصالح.  مدرسة  وسامها  كره،  أعظم  مديرية  قرى 
طريقة التعليم والرتبية واالختصاص يف علوم القرآن)2(. ومازالت هذه املدرسة والتزال 
مرموقة يف  إسهامات  وآداهبا. وخلرجييها  العربية  اللغة  ترويج  ملموسا يف  دورا  تلعب 

إثراء اللغة وعلوم القرآن والثقافات اإلسالمية.

11- التفسريات األمحدية:
ألفه الشيخ مالجيون لتوضيح األحكام الفقهية التي تستنبط من اآليات القرآنية، فهو 
ال يفرس كل آية قرآنية ولكن حينام يفرس آية يرشحها رشحا وافيا، وهو ليس تفسريا شامال 
جامعا للقرآن الكريم، بل هو توضيح لألحكام التي وردت يف ثنايا اآليات القرآنية. قام 
الشيخ رمحه اهلل بتفسري إحدى وستني سورة وسلط الضوء عىل مائتني وثالث وستني حكام 

رشعيا وترك بقية السورة معتقدا بأن هذه السور خالية عن األحكام. 

1- يوجد اجلزء األول من هذا التفسري يف مكتبة ندوة العلامء بلكناؤ.
2-  نزهة اخلواطر للعالمة عبد احلي احلسني 8/ 228 و230.
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أما منهجه يف التفسري فإنه يرشح الكلامت رشحا لغويا ويلقي الضوء عىل األحكام 
الفقهية واملسائل الكالمية يف أسلوب رائع، افتتح تفسريه بخطبة بليغة استمد فيها من 

اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، ثم ذكر إسهام السلف يف خدمة القرآن الكريم.
يقول الشيخ مالجيون يف مقدمة تفسريه إنه كان يسمع كثريا عن كتاب لإلمام الغزايل 
مجع فيه اإلمام آيات األحكام فخطرت بباله فكرة تفسري آيات القرآن الكريم املتعلقة 
باألحكام الرشعية، فبدأ جيمع تلك اآليات حسب ترتيب قرآين مستنبطا منها األحكام 

الفقهية والقواعد األصولية واملسائل الكالمية. 

تفسري القرآن جزئيا:
إىل جانب التفاسري املذكورة هناك عدد كبري من العلامء اهلنود الذين سامهوا يف علم 
التفسري وهلم دور ملموس يف إثراء هذا الفن، ولكن ألفوا تفاسريهم جزئيا ويبلغ عددها 

عىل حد علمي ُزهاء مخسة وعرشين، ومن هذا النوع من التفاسري:
1- تفسري سورة الفاحتة  للشيخ حممد نور احلق بن أنوار احلق الدهلوي.

2- أنوار الفرقان وأزهار القرآن للشيخ غالم نقشبندي اللكهنوي.
وهناك عدد من حوايش التفسري العربية يف اهلند؛ كتبها العلامء األفاضل من خالل 

الرشوح واحلوايش عىل كتب التفسري للمتقدمني، ومن أمهها:
عبد  وحوايش  اجلونفوري.  آبادي  إله  داؤد  ملوالنا   – التنزيل  مدارك  عىل  احلاشية 
الكجرايت  العلوي  الدين  وجيه  العالمة  وحوايش  )1067هـ(  السيالكويت  احلكيم 
السيد   – للبيضاوي  العربية  احلاشية  )1937م(،  الالهوري  السالم  وعبد  )988هـ( 
اللكنوي )1281م(. واحلاشية  تراب عيل  آبادي )1110هـ( وحوايش  جار اهلل اإلله 
فيض  موالنا   – للجاللني  العربية  والتعليقات  اهلل.  صبغة  لسيد   – التنزيل  أنوار  عىل 

احلسن السهارنفوري )1304هـ( وما إىل ذلك. 
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درا�شة لنخبة �شعراء املديح من الهند 
ومناذجهم ال�شعرية

الدكتور حممد غطريف شهباز الندوي

املقدمة: 
أمثال  من  العربية،  باللغة  بارعني  وشعراء  مفلقني  وأدباء  كبارًا  علامء  اهلند  أنجبت 
اجلليل  عبد  ومري  الكشمريي،  الرصيف  يعقوب  والشيخ  كالبوري،  جالل  بن  فضيل 
العزيز  عبد  والشيخ  الدهلوي،  اهلل  ويل  والشيخ  الدهلوي،  احلق  وعبد  البلغرامي، 
الدهلوي، وباقر آغاه، وقايض عمر البلنكويت، وأمحد حسن العريش، وفضل حق اخلري 
آبادي، ووزير عيل السنديلوي، وفيض احلسن السهارنفوري، وذوالفقارعىل الديوبندي، 
وأنور شاه الكشمريي، وعبد احلميد الفراهي وغريهم. وصحيح أن معظمهم قد قلدوا 
يف أساليب شعرهم شعراَء اجلاهلية وشعراَء العصور املتأخرة، فال نجد يف كالمهم جدًة 
طريفًة وأصالًة شعرية ومذاقًا أعىل شعريًا، وال إبداًعا يف النامذج والتعبريات واألسلوب 
واملعاين. ولكن بسبب كون أكثرهم علامء ورجال دين فإن عندهم عواطف جياشة صادقة 

للحب النبوي وحماولة إلبراز مالمح خمتارة ملآثر رسالة النبي  ودعوته يف شعرهم.
القارة  آفاق  يف  اإلسالم  شمس  مطلع  منذ  اهلند  يف  العريب  الشعر  قرض  واستهل 
يف  وخاصة  وشامهلا،  اهلند  جنوب  يف  العربية  باللغة  وناظمون  شعراء  فوجد  اهلندية، 
السند، وكلهم مقلدون يف األلفاظ واملعاين واملوضوعات واألساليب يف الشعر العريب، 
أما شعراء الشامل واجلنوب فهم أقل درجة يف ذلك، والظاهر ظهور الشمس أن شعراء 
العربية اهلنود كانوا رجاال وأشخاصا استهدفوا من علم العربية الوصول إىل فهم القرآن 
واحلديث واالطالع عىل املسائل والقضايا الفقهية، ولغتهم األم كانت غري العربية، وبام 
أن دراسة الكتاب والسنة المتكن إال إذا حصل هلم االطالع الواسع العميق عىل اللغة 
العربية وقواعدها وأصوهلا البالغية وآداهبا واملحاورة العربية التي نزل القرآن الكريم 
هبا، فكان البد لالطالع عىل األساليب البيانية املختلفة للعربية، من دراسة مستوعبة 
واعية للشعراجلاهيل واإلسالمي. وهذه الدراسة هي التي أدت باملسلمني إىل تدوين 
أصول اللغة والشعر اجلاهيل وأمثال العرب وقواعد النحو والرصف وأصول املعاين 

والبديع والبيان، ومن هنا نرى معظم شعراء العربية اهلنود من علامء ورجال الدين.
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واجلدير بالذكر هنا أن اللغة الفارسية كانت مرحلة أوىل للقراءة والدراسة للعجم، 
فكانوا يتوجهون إىل العلوم العربية بعد اكتساب االستعداد الكايف يف الفارسية، والتي 
كانت يف تلك العصورلغة رسمية للبلد ولغة التبادل العلمي والكتابة والتأليف ملسلمي 
اهلند، وبام أن كتب املناهج الدراسية كلها كانت تدرس باللغة الفارسية، وطالب العلوم 
العربية والدينية كانوا مضطرين إىل إجادة وإتقان الفارسية أوال، فبسبب تعلم الفارسية 
الفارسية واألمثال  املحاورات  إىل مدة طويلة، كانت  التعامل معها  ثم من أجل  بدايًة 
فتبعا لذلك يرتشح  الذهن لدرجة التنمحي،  الفارسية ترتسخ يف  والقصص والثقافة 
اهلندي. وعىل  العريب  الشعر  احلال يف  بطبيعة  العجمي  التفكري  وتاثري  الفاريس،  اللون 
كل برز هناك شعراء وناظمون أجادوا يف القريض ووجدت هناك قصائد عربية طويلة 
وقصرية عىل غرار روائع الشعر العريب، فهناك المية اهلند عىل غرار المية العرب والمية 
العجم ودالية اهلند. أما القصيدة املعروفة بالمية العرب فهي للشنفرى مكونة من ثامنية 

د والصعلكة وتستهل بقوله: وستني بيتا وهي تنطق بلسان البادية وتصف حياة الترشنّ
أقيموا بني أمي صدور  مطيكم        فإين إىل قوم سواكم ألميــــــل

والقصيدة الثانية املعروفه بالمية العجم للطغرائي وهي من عيون الشعر وخمتاره، 
قاهلا ببغداد يندب الزمان ويشكو اإلخوان ومطلعها: 

أصالة الرأي صانتني عن اخلطل      وحلية الفضل زانتني لدى العطل

وهناك المية اهلند للقايض عبد املقتدر الدهلوي]1[ عارض هبا المية العجم، وهي 
استهالل  ويف  الرفيع  العريب  األدب  قه  وتذونّ العربية  اللغة  عىل  اقتداره  عىل  باهر  دليل 

القصيدة حذا الشاعر حذو شعراء اجلاهلية يف ذكر األطالل والديار فقال:
ياسائق الظعن يف األسحارواألُُصل          سلنّم عىل دارسلمي فابك ثم ســـــل
عن الظباء التي من دأهبا أبــــــدا            صيد األسود بحسن الَدلنّ والنََجـــل
وعن ملوك كرام قد مضوا ِقـــَددا             حتى جييبك عنهم شاهد الطلــــــل

ثم تطرق الشاعر إىل بيان وصف النبي  وشامئله قائال:
حممد خريخلق اهلل قاطبــــــًة       هو الذي جل عن َمَثل وعن ُمُثل
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له املزايا بال نقص وال شبــــه        له العطايا بال من وال بــــــدل 
له املكارم أهبى من نجوِم دجًى       له العزائم أمىض من قنا البطــل

العلوم  التهانسريي]2[ وكان متضلعا من  بن حممد  للشيخ أمحد  اهلند فهي  دالية  أما 
العربية والدينية وكان رجال فاضال زاهدا يف الدنيا، ذا ذهن ثاقب وفكر صائب، وداليته 
تشهد له بالنبوغ والرباعة الشعرية، وهي حمتوية عىل واحد وأربعني بيتا تدل عىل اقتداره 
عىل العربية واستعامل األلفاظ والرتاكيب الفخمة حسب مقتىض األحوال، وبدأ الشاعر 

قصيدته بالغزل والتشبيب وذكر الديار كعادة شعراء العرب األقدمني فقال: 
أطار ُلبي حنني الطائر الغــــرد      وهاج لوعة قلبي التائه الكمـــد 
وأذكرتني عهوًدا باحلمى سلفت      محامة صدحت من العج الكبد
باتت تؤرقني والقوم قد هجعوا     من بني مضطجع منهم ومستنـد 

ثم ختلص إىل نعت ووصف النبي املختار  قائال: 
خل األحاديث عن ليىل وجارهتا         وارحل إىل السيد املختار مــن أَدد

وليس يف الدين والدنيا وآخرتـي         ِسوى جناب رسول اهلل معتمـدي 

ويف هذا املرصع األخري نلمس أثرًا للعجمة عىل لسان الشاعر فإن تركيب »ِسوى 
جناب رسول اهلل »ليس تركيبا عربيا بحتا بل هو مشبه بالرتاكيب اهلندية واألردية. ثم 

يذكر شاعرنا السجايا الكريمة والشامئل النبوية النبيلة فيقول: 

برنّ رؤوف رحيم سيد سنـــــــــــد        سهل الفناء رحيب الباع والَصفـــــد
رب الندى واجلدى والصاحلات معا         طفال وكهال ويف شب ويف مــــــــرد
بالعلم مكتنف باحللم متصـــــــف        باللطف ملتحف بالرب متســــــــــد
باخللق مشتمل بالرفق مكتحــــــل        باحلق متصل بالصدق منفــــــــــرد

ويف آخر القصيدة يصيل ويسلم عىل رسول اهلل وذويه وصحبه فيقول :
يارب صلنّ وسلنّم دائام أبــــدًا         عىل النبينّ نبي احلق والرشـــــد
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وصحبه وذويه الطاهرين ومن         أحبهم شغًفا يف الغيب والعنــد
ماالح برق وماسحنّ الغامم عىل          ُربى الفال فكساها حلنّة القثــــد
وماتغرد غريد عىل فنـــــــن          غض األرومة خمضل وملتبــــد 

ُتَعد  بأن  جديرة  وهي  للنبي   الالعج  والغرام  العميق  باحلب  مليئة  كلها  والقصيدة 
من أروع القصائد وأبدعها التي قيلت يف شبه القارة اهلندية فتجد هنا من نصاعة األلفاظ، 
وجزالة الرتكيب ورشاقة املعنى وسالسة البيان وروعة التصوير ما يضفي عليها لونا خاصا.

حّسان اهلند غالم عيل آزاد البلجرامي)1112 – 1200هـ(]3[:
الشعراء  عدد  قلة  عىل  املفلقني  اهلنود  أشعرشعراء  هو  البلجرامي  آزاد  عيل  غالم 
املفلقني يف اهلند، فلم يبلغ شأوه أحد من الشعراء اهلنود فإنه كان فريد دهره يف قرض 
التفكري وقوة يف  التشبيه مجع بني عمق يف  املديح وجُميد يف  الشعرالعريب وهو مبدع يف 

اخليال ودقة التصويروهاكم بعض عبقات شعره، يقول:
برق أضاء من الزوراء يشجيني      يارب ماذا به يبكي ويبكينــــي

يت جيدينــــي تبكي وتذكرين بعد الوفاة فهـل       بكاؤها بعد ما ثونّ

ويقول:
لواحظها التي تعمي الرماي            سهام التدافع بالتــــــروس 
ومن لدغته طرفتها تقضــى           هالك املرء لدغ القطربــوس 

ويقول عىل منوال قصيدة الربدة:
ياقوم ملقى عىل الوعساء مقتـول       هل يف القبائل أهل النجد مسؤول
قولوا لنا كيف هذا األمر من كتم       وعن بصائركم مل خيف جمهـــــول

ويقول:
َرَمت أسامُء قلبي يف الصالء        تشمم منه رائحة الشـــواء 
طلبت عناية منها فسلـــت        عىل أمنيتي سيف اإلبــــاء
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وله:
برهان رب العاملني حبيبه       يف األمة األمية العربــــــاء

وهناك قصيدة له شهرية بالمية اهلند وهي من أروع قصائده يقول فيها:
فانظر إىل من جتىل يف مظاهره         سبحانه وتعاىل منتهى األمـــــل 
الغرو إن أخراخلالق بعثتــه         هو املقدم يف املعنى عىل الرســل
جاءت فعطلت األديان ملته          طالوة البحر متحو رونق الوشل

ويف إحدى قصائده ينعى عىل الذين مل يقبلواعىل دعوة الرسول الكريم فيقول وجييد:
رسى ليال إىل فلك حميـــط          ونور سوح يثرب بالسكون 
ولوال نوره األعىل مقامـــا          ما ظهرت خفيات الشـؤون
لقد فاضت أصابعـه ُزالال           رويا فارتوت غلل العطـون
وماقبل القساة هداه جهال           ومافازوا بصادقة الظنـــون

ويعرب عن حبه الصادق للنبي بقوله:
غبار نعليه كحل يف بصائرهم            جنابه مستطاب منتهى الطلب
رة تبدو من القصب تبدو من القلم اهلندي مدحته            كمثل سكنّ

ويف قصيدة أخرى يشريإىل عظمة الرسول بقوله:
هو أفضل الرسل الكرام مجيعهم        وأجلنّهم قدرا وأرفع منصبــــــا
هلل غيم فيضه متواتــــــــــــر         ماشام طرف منه برقا خلبـــــــا

وله قصيدة أخرى يقول فيها:
رسول اهلل مستند الربايـــا       أفاد الدين والدنيا فخـــــارا
أجل اللؤلؤ الغايل سحاب       وأسنى السيد العايل نــــزارا

جنوب  مدراس  إىل  ينتمي  الشافعي]4[  الويلوري  مرتىض  بن  باقرآغاه  الشيخ  كان 
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وكان  والعربية  والفارسية  األردية  الثالث  باللغات  املربزين  الشعراء  من  وكان  اهلند، 
معارص الشيخ غالم عيل آزاد البلجرامي وقد جرى بينه وبني البلجرامي نقاش علمي 
وأديب يف عدة قضايا شعرية وأدبية، وكان لباقر آغاه قصائد كثرية يف املديح النبوي تدل 
ره يف فن املديح، فله قصيدة مهزية ودالية وعينية وكافية يقول يف إحدى قصائده: عىل متهنّ

حترينّ يف مجالك كـــل راء           كأنك قد خلقت كام تشـاء
كاملك اليامثله كمــــال           عالؤك اليطاوله عــــالء
تفجر من يمينك للربايـا            عيون اليكدرها الـــدالء

ويقول:
حممد نصب األعالم ُحجتـــــه          لرفع دين اهلدى باخلفض للنصب

فقال إن مل يصدقه العدى حسدا           فالسيف أصدق إنذارًا من الكتب 

القدامى  الشعراء  عادة  عىل  جريا  بالتشبيب  باقرآغاه  بدأها  القصائد  بعض  وهناك 
فيقول: 

أأومض الربق من تلقاء منعرج         أم انجىل ثغرها البسام بالبلج 

ثم تدرج إىل مديح الرسول  بقوله: 
حممد كشف األشجان نفحته         وأنقذت كل حمزون من احلـــرج 
دعا األنام فأرقأهم برمحتـــه          من احلضيض إىل عال من الدرج 

وله قصيدة عينية من قصائده الرائعة يقول فيها:
أِمْن يمٍن أنفاس روح تنسمــت          أم الدهرمن ريا بثينة ضائـــــع 
أمن طورسينني البوارق أرشقت          أم ابتسمت مما متناه والــــــــع 
أكابد مجًرا يف ضمريي كأنـــــام           أحاطت بناراألبرقني األضالـع
ومن طاح قلبي يف البدائع تائًهـا            تلقاه من سرتالغرام بدائـــــع 

ثم خلص إىل مديح الرسول وقراءة السالم عليه فيقول: 
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عليك صالة اهلل يامن حلسنـــه           قد انعقدت يف كل دور جمامــــع 
عليك صالة اهلل يامن لطلعـــه           قد انترشت يف كل عهد طالئـــع 
عليك صالة اهلل يامن جــالله            عىل مطلع اآلفاق كالشمس طالع 
عليك سالم اهلل ما َذرنّ شــارق            عليك سالم اهلل ما َدرنّ هامــــــع 
عليك سالم اهلل ماَجننّ ِحندس             عليك سالم اهلل ماَحننّ ساجـــع

ويف إحدى قصائده اعرتف شاعرنا بتقصريه يف مدح الرسول  ألنه ال يمكن ألحد 
أن يستويف حقه مهام بلغ يف ملكة التعبري فيقول: 

ثنائي عىل أعىل جنابك حوبًة           فواحرستا لوالسرتت عواريــا 
مدحيك يف كتب اإلله مسطر            فأين أنا منه وماذا بيانيــــــــا 

من  الدهلوي]5[  اهلل  ويل  بالشاه  املعروف  الرحيم  عبد  بن  أمحد  اإلمام  الشيخ  كان 
العلامء الكبار ونوابغ الزمان، فكان له باع طويل يف احلديث والتفسري والفقه، كام كان 
ناثرا عبقريا وكاتبا بارعا بالعربية كام تشهد له كتبه النافعة واملمتعة، وكان متضلعا من 
اللغة العربية وصاحب طريقة مبتكرة يف النثر العريب يف عهوده األخرية كام يقول العالمة 
باجلمود  أصيب  العريب  األدب  »إن  الندوي:  احلسني  عيل  احلسن  أبو  األديب  الداعية 
والتعطل من القرن التاسع إىل القرن الثالث عرش وما وجد فيه من يبتكر طريقا جديدا 
الدهلوي]6[  الرحيم  بن عبد  اإلمام أمحد  ابن خلدون وثانيهام  أوهلام  اثنني  إال عبقريني 
واشتهرمن نظم الشيخ وشعره قصيدتان له اهلمزية والبائية يف مدح سيد العرب والعجم 
، أما القصيدة اهلمزية فهي تشتمل عىل مخسة وأربعني بيتا، ومل يبدأها بذكر األطالل 
ووصف الديار والشوق واحلنني عىل مذهب الشعراء األقدمني، بل انتهج منهجا جديدا 

وسلك مسلكا مبتكرا يف املجال فيقول: 
إذا أخربت يوماعن ضيــــــاء           فال تلهج ببدر أو ذكــــــــاء 
وإن متدح بجود أو سُمـــــــو           فال تنظر بجود أو سمــــــاء
والتذكر أخا طيئ ومعــــــن            إذا كلمت يف معنى السخـــاء
والتنسب أخا بأس لليـــــث            وال ذا الرفق للريح الرخــــاء
وإن بينت يف املنظوم وجــــدا            فحاشا أن تشبب بالنســــــاء
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فتلك رشائع للشعر قدمــــــا           وقد نسخت بختم األنبيــــاء 
تصورت الديار فهام قلبــــي            وهيج ذكرها مني بكائــــــي
روت عندي شامئل عن حبيب            فأبكتني وزادت من عنائــــي

وقصيدته البائية تتألف من مئة وسبعة أبيات، يقول فيها:
ومعتصم املكروب يف كل غمرة        ومنتجع الغفران من كل تائـــب

وآذاه قوم من سفاهة عقلهـــم         ومل يذهبوا من دينه بمذاهـــــب 
أتانا مقيم الدين من بعد فقــرة        وحتريف أديان وطول مشاغـــب

ويقول واصفا الرشع اإلسالمي:
سامحة رشع يف رزانة رشعــــــة            وحتقيق حق يف إشارة حاجـــــب
مكارم أخالق وإمتام نعمـــــــة             نبوة تأليف وسلطان غالـــــــب 
ودرت له شاة لدى أم معبــــــد            حليبا والتسطاع حلبة حالـــــب
وقد ساخ يف أرض حصان رساقة             وفيه حديث عن براء بن عــازب
وكلمه األحجاروالعجم واحلىص             وتكليم هذا النوع ليس برائـــب 
وحن له اجلذع القديم حتـــــزنا              فإن فراق احلب أدهى املصائــب
فمن شاء فليذكر مجال بثينـــــة               فمن شاء فليغزل حلب الزيانــب
سأذكرحبي للحبيب حممــــــد               إذا وصف العشاق حب احلبائب

وتأثري يف  النفوس  واملعنى وهلام وقع يف  رائعتان يف األسلوب  فالقصيدتان  وهكذا 
القلوب أيام تأثري!

وكان الشيخ عبد العزيزالدهلوي بن اإلمام ويل اهلل الدهلوي )1239-1159]7[ 
النظم  الفضل والذكاء والعلم واإلتقان. كام كان نسيج وحده يف  آيات اهلل يف  آية من 
والنثر العريب، وقوة الكتابة وغزارة اإلمالء وجزالة التعبري وكالمه عفو الساعة وفيض 
يف  أبيات  عدة  قال  واملديح،  الوصف  يف  كالمه  من  النامذج  بعض  هنا  نقدم  القرحية، 

وصف دهيل عاصمة البالد:
يامن يسائل عن دهيل ورفعتهـا           عىل البالد وماحازته من شـــرف
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إن البالد إماء وهي سيــــــدة            وإهنا درة والكل كالصـــــــدف
فاقت بالد الورى عزًا ومنقبــًة            غرياحلجاز وغريالقدس والنجف
سكاهنا خري أهل األرض قاطبة            خلقا وخلقا بالعجب والصلف
فيها مدارس لوطاف البصري هبا            مل تنفتح عينه إالعىل الصحــــف
كم مسجد زخرفت فيها منارته             لوقابلته شموس الضحو تنكسف

القلبي  واالنطباع  اللهجة  بصدق  فتمتاز  الرسول   مدح  يف  امليمية  قصيدته  أما 
ووصف احلب والغرام، فيقول:

أال ياعاذيل ُدم يف مالمـــــــــي            فإين الأحول عن الغـــــــــــرام 
فجفني ساهر مادمت حيـــــــًا            وقلبي هائم والدمع هـــــــــــام 
فياريح الصبا عطفا ورفقـــــــًا            إىل ذاك احلمى بلنّغ سالمـــــــــي

وقل ياأهل ودي يف هواكـــــم              مىض شهري وأيامي وعامـــــــي 
ورصت ببعدكم كالعود جسمي             عىل نارودمعي يف الِسجـــــــــام

إالم تظاهرون عىل كئيـــــــب              كسري القلب صبنّ مستهــــــــام 
إالم اهلجر واإلعراض عنــــي               وحتام التامدي يف اخلصـــــــــام

وعزمي ثابت غض طــــــري              وحبكم عىل طرف الُثمــــــــــام 
نسيتم عهدكم يا أهـــــل ودي             كأننّا ما التقينا يف مقــــــــــــــام 

وبعد هذا التمهيد خلص إىل مدح الرسول موجزًا فقال: 
فمدحك رقيتي وشفاء دائي           إذا ماخضت يف جلج السقــام 
مواهبك التي النقص فيهـا             هبار بيت من قبل الفطــــــام 
فقد أعطيت مامل ُيعط خلق              عليك صالة ربك بالســـالم 

اهلجري(  عرش  )الرابع  األخري  القرن  من  بذكرشاعرملهم  العجالة  هذه  ونختم 
إبراهيم  السيد  وهو  أال  اآلصفي،  العهد  أزهى  يف  وتثقف  عاش  دكن  من  شاعر  وهو 
الرضوي]8[: وكان أحد فحول الشعراء بالدولة اآلصفية ومتضلعًا من اللغة العربية نثرًا 
وشعرًا وقصيدته المية الدكن يف مدح النبي  تعد باكورة العرص وفريدة الدهر تشتمل 
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عىل 213 بيتًا، وله ديوان شعر غري مطبوع مشتمل عىل 1200 بيت رائع، وقصيدة دالية 
حمتوية عىل 110 بيت رائق كام أن له رشح المية العرب للشنفرى وامللخص من رشح 
الشواهد وكتب أخرى غريها، وقصيدته هذه لقبت بصمصامة الزمن وهي تذكرة للنبي 

 وعهد اخللفاء الراشدين، وبدأها بالتشبيب قائاًل:
أالحت سليمى بالرباقع ترفـــل         أو الشمس جتري يف الغامم وتذأل
وما الشمس إال رشحة من مجاهلا         وما البدر إال ظلها املتمثـــــــل
ل ديار هلا باق مدى الدهر روحهـا         وليس هلا فيام تقــــــــــادم ُأونّ

واستخدم الرضوي الوقوف عىل الديار واألطالل عىل منوال عادة العر ب األولني 
فقال: 

وأي فؤاد يستقرنّ لومضــــــه          وقد ُدكنّ منه طور سينا وأجبــل
حظرية سلمى الأنيس بسوحه         وما إن هبا إال لعنقاء موئــــــل
عىل أهنا يف كل امرأة وجهـــا          عىل ما اقتضتها للعيون متثــــل 
كثري جماليها وفاء شيوهنـــــا          ففي كل نفس من هواها ختيـــل

: ثم يقول مادحًا للنبي 
ـــــــل وماهو إالنّ املصطفى سيد الورى             حممٌد اهلادي النبي املبجنّ
تقدم قبل الكائنات وجـــــوده            يسبح هلل العيل املحمـــــــــدل

القصائد  بني  مرموقة  مكانة  حتل  الدكن  المية  قصيدة  أن  ذكرنا  مما  ويتضح 
يف  وأبدعها  القصائد  أروع  من  تعدنّ  بأن  جديرة  الغراء  القصيدة  وهذه  العربية، 
حسن السبك وجودة األلفاظ ودقة التعبري وروعة البيان ومجال القرحية واجلزالة 

والعذوبة والسالمة.
نلحظ أن شعراء املعلقات السبع واحلامسة واملتنبي هم أكثر تاثريا عىل الشعر العريب 
اهلندي، وأصحاب املعلقات عىل مكانة مرموقة بارزة بني سائر شعراء العرص اجلاهيل، 
حماكاة  وحاولوا  للعرب  األعىل  املثل  موضع  وضعوهم  قد  احلال،  بطبيعة  فالعجم 
وعشاق  التخييل،  يف  السذاجة  يسوده  اجلاهيل  العريب  الشعر  أن  بام  ولكن  أسلوهبم، 
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متام  أيب  )ومحاسة  املتنبي  وديوان  عدة،  لوجوه  به  ليطمئنوا  كانوا  ما  الفاريس  الشعر 
التفاتًا كبريًا، وأدخل  إليه  فالتفتوا  الفراغ األديب عندهم  قد مأل هذا  ما(  إىل حد  أيضا 
يف املناهج الدراسية لدى اهلنود وجاءت رشوح عدة وحوايش كثرية وترمجات متعددة 
له يف األردية، واهلنود هنجوا منهجه أسلوبا وتركيبا وأداًء. وأخذوا يقرضون الشعر يف 

البحور نفسها واختاروا طرق البيان نفسها.

كلمة اخلتام:
احلسن  فيض  أمثال  من  اهلندية  القارة  شبه  يف  كثريون  آخرون  شعراء  وهناك 
البنوري  ويوسف  األمروهوي،  عيل  وإعزاز  الكشمريي،  وأنورشاه  السهارنفوري، 
وعبد العزيز امليمني وأمثاهلم. ودراسة شعرهم تفيد بأنه شعر تقليدي يف أكثر األحايني، 

حياكي شعراء العصور اجلاهلية والعباسية كاملتنبي وغريه.
ومعظم الشعراء اهلنود بصفتهم علامء ورجال دين فإن معظم شعرهم هو شعراملديح 
والنسيب،  الغزل  ديوان  له  الذي  آغاه  باقر  إال  األخرية،  العصور  يف  وخاصة  النبوي 
وِسوى بعض القصائد واألبيات التي قيلت يف مراثي الرجال واملشائخ أويف مدح ملوك 
أو علامء كبار أو يف أغراض أخرى، فعىل سبيل املثال للشاه عبد العزيز الدهلوي قصيدة 

يف وصف دهلي عاصمة اهلند كام تقدم.
والبكاء  والديار  األحبة  بالتشبيب وذكر  –كام مر-  تستهل  أكثرها  النبوية  واملدائح 

عىل األطالل عىل عادة الشعراء األقدمني.
وأثر العجمة واضح عند بعض الشعراء، كام أنه يوجد عند بعضهم مما خيل بالعقيدة 
. وعىل كل فإن الشعر العريب اهلندي إنام يدل عىل علو  الصحيحة كاالستغاثة بالنبي 
كعب الشعراء اهلنود يف اللغة العربية وحبهم العميق للرسول الكريم مع حمدودية آفاق 
وأغراض شعرهم، فعىل كل تقدير وعىل سعة علمهم فإهنم كانوا شعراء أعاجم تعلموا 

اللغة وأجادوها لغة ثانية هلم وهذا اليقلل من شأهنم شيئا.

املصادر واملراجع:
ارجع لرتمجة القايض عبد املقتدر إىل:   -1

  عبد احلي احلسني، نزهة اخلواطر الطبعة اهلندية، 67/2 و
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  غالم عيل آزاد البلجرامي: سبحة املرجان يف آثارهندستان، حتقيق: الدكتور حممد 

جراه  عيل  جامعة  اإلسالمية  الدراسات  معهد  األول،  القسم  الندوي،  الرمحن  فضل 
املسلمة اهلند، الطبعة األوىل 1976، ص75

غالم عيل آزاد البلجرامي، سبحة املرجان يف آثار هندستان، ص92   -2
باملدينة  السندي  حيات  حممد  الشيخ  عىل  البلجرامي  آزاد  عيل  غالم  قرأ    -3
عبد  الشيخ  وصحب  مقروءاته  وسائر  الست  الصحاح  إجازة  عنه  وأخذ  املنورة 
الوهاب الطنطاوي املرصي وأخذ عنه علوما واستفاد منه استفادة مجة، وقد ترجم 
لنفسه بإسهاب يف كتابه سبحة املرجان ص 299، غلب عىل نثره أثراحلريري وبديع 

الزمان اهلمذاين.
للشيخ باقرآغاه مؤلفات عديدة باللغة العربية ومنها تنوير البرص والبصري يف    -4
فيها  الكاملة،  العرشة  الربية،  العنربية يف مدح خري  النفحة  النذير،  البشري  النبي  صالة 
السبع وله مقامات عدة عىل هنج مقامات احلريري  املعلقات  عرش قصائد عىل منوال 
مثل املقامة احليدرآبادية ورسائل بليغة، وديوان الغزل والنسيب، أنظر اإلعالم بمن يف 

تاريخ اهلند من األعالم، ج7، ص104
اإلمام الشيخ ويل اهلل الدهلوي من أكربعلامء اهلند وأدبائها فله باللغة العربية    -5
بيان  اإلنصاف يف  املوطأ،  كتبه، واملسوى يف رشح  أشهر  البالغة« وهي من  اهلل  »حجة 
الفوز  اإلهلية،  التفهيامت  والتقليد،  االجتهاد  أحكام  يف  اجليد  عقد  االختالف،  سبب 
الكبري )بالفارسية( تراجم أبواب البخاري وأخرى غريها يف التزكية والسلوك، لرتمجته 

الضافية راجع:
النرش  ملتزم  اخلامس،  اجلزء  وعزيمت،  دعوت  تاريخ  الندوي،  عيل  أبواحلسن   

والتوزيع لكناؤ الطبعة الثانية 1988 )باألردية(
الثالث،  اجلزء  اإلسالم،  يف  والدعوة  الفكر  رجال  باسم  بالعربية  املصدر،  نفس   

الطبعة الثانية.
 عبد احلي احلسني، نزهة اخلواطر410/6

مقتطف من تقديم خمتارات من أدب العرب، اجلزء األول، طبعته دارالعلوم    -6
التابعة لندوة العلامء بلكناؤ اهلند

اثناعرشية  حتفه  )بالفارسية(  الدهلوي:  العزيز  عبد  الشيخ  مؤلفات  من    -7



-344-

)الردعىل الشيعة(، بستان املحدثني، فتح العزيز يف تفسري القرآن الكريم وعجالة نافعة، 
وراجع لرتمجته:

اإلعالم بمن يف اهلند من األعالم 297/7، وأيضا الكتب املشار إليها يف ترمجة   
الشاه ويل اهلل الدهلوي.

وأعتق  أكرب  النظامية  اجلامعة  من  صادرة  جملة  وهي  نظامية  أنوار  جملة  أنظر    -8
املدارس العربية بحيدر آباد الدكن، ص 159-154
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نظرة عابرة على اأعالم �شعراء الهند يف القرن الع�شرين
الشيخ حممد نرص اهلل الندوي)1(

تطويرها،  يف  كبرية  وإسهامات  وآداهبا،  العربية  اللغة  خدمة  يف  عريق  تاريخ  للهند 
وتروجيها، ونرشها عىل املستوى العاملي، وتوسيع إطارها وثقافتها يف خمتلف أنحاء العامل، 
ال خيفى ذلك عىل من له إملام برتاجم الشعراء واألدباء الذين نبغوا يف جمال الشعر واألدب، 
بفضلهم وعلو كعبهم يف  العرب والعجم  والفن، واعرتف  العلم  وملع نجمهم يف سامء 

اللغة العربية، وقدرهتم عىل الكتابة بالعربية، وقرض األشعار والقصائد اجلميلة.
لقد وصلت اللغة العربية إىل شبه القارة اهلندية يف القرن السابع املسيحي، عن طريق 
العريب  الفتح  الثامن املسيحي، وذلك بعد  القرن  الغريب للهند، ونالت رواجا يف  الساحل 
إسالمية،  عربية  دولة  أقام  الذي  الثقفي  القاسم  بن  حممد  الشاب  القائد  يد  عىل  تم  الذي 
السند بصفة  إقليم  اهلندية بصفة عامة، ويف  القارة  العربية يف شبه  اللغة  انتشار  تسببت يف 

خاصة.
ومل يزل يظهر يف شبه القارة اهلندية، من القرن الثامن املسيحي حتى القرن العرشين 
والعجم،  العرب  عليهم  وأثنى  اآلفاق،  يف  صيتهم  طار  نوابغ،  وشعراء  وأدباء،  علامء 
تاريخ  اهلند ويتجمل هبم  تفتخر هبم  وراجت أسواقهم يف مشارق األرض ومغارهبا، 
الشعر العريب، وكان للعلامء بينهم حظ أكرب ونصيب أوفر، يدل عىل ذلك االستقصاء، 
ويشهد به اإلحصاء، والفضل يف ذلك أوال إىل القرآن الكريم واحلديث النبوي، اللذان 
العلوم  ودور  اإلسالمية  املدارس  إىل  وثانيا  العربية،  اللغة  نرش  يف  أسايس  بدور  قاما 
الدينية واجلامعات العرصية العربية التي كثر عددها يف القرنني التاسع عرش والعرشين 
من امليالد، فقد نبغ يف هذه الفرتة كبار األدباء والشعراء، ممن كانت هلم مكانة عالية يف 

صناعة األدب والشعر العريب.
نذكر فيام ييل أعالم الشعراء الذين برزوا يف قرض الشعر العريب يف القرن العرشين 
بالنسبة  القرن ألنه قريب  وقاموا بخدمات ملحوظة يف هذا املجال، وقد اخرتت هذا 
إىل العرص الذي ولدت فيه، ونشأت وترعرت، واإلنسان مطبوع عىل معرفة ما حوله. 

1- دار العلوم لندوة العلامء، لكناؤ.
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أمحد بن عبد القادر الكوكني:
ينسب إىل »كوكن« منطقة شهرية من املناطق املجاورة ملدينة »ممبائي« أهلها يتبعون 
املذهب الشافعي، كان الشيخ عبد القادر عاملا متضلعًا يف العلوم النقلية والعقلية، وأديبا 
الشيخ يف شعبان عام 1272 من اهلجرة يف بيت  العربية، ولد  كبريًا، وشاعرًا فحاًل يف 
كريم متسم باجلود والكرم والنجابة، ونشأ وترعرع يف كنف العلم واألدب، كان ذكيا 
وفطنا، قرأ القرآن الكريم عىل الشيخ آدم الدهشني، واملخترصات والكتب الدرسية عىل 
الشيخ احلافظ حممد الكوكني، وعىل علامء بلدته، كام أنه أخذ املنطق واحلكمة واألصول 
إسامعيل  حممد  والقايض  البدايوين  احلسني  اهلل  عبد  الشيخ  من  والطب  الكالم  وعلم 
الشافعي، والعالمة عبد احلي بن عبد  الكوكني، والشيخ عبد احلميد  الشافعي  املهري 
احلليم اللكنوي، والشيخ نرص اهلل خان من اخلورجة، والشيخ حممد شاه احلنفي املحدث.
املرض وشكى وجعا شديدا يف ظهره،  أضناه  والفنون  العلوم  أن حصل عىل  بعد 
والقيام  القعود  يتأمل شديدا يف  انطوى ظهره، فجعل  فيوما حتى  يوما  الوجع  زاد  وقد 
بمكارم  بالغة، ووجه طلق، ويرعاهم  بحفاوة  الناس  يلقى  والتحرك، ومع ذلك كان 
الدراسة واملطالعة،  أوقاته، ويرصفها كلها يف  أخالقه وعاداته، كان اليضيع شيئا من 

ويف التدريس وعالج املرىض، وتوجيه الناس إىل اخلري والصواب.
وقد اعرتف بعلمه وفضله وتبحره مجاعة من علامء العرب والعجم، منهم السيد عىل 
بن أمحد السقاف، وشيخ السادات يف احلرم املكي، وكان يقال: إنه من العلامء الذين تشد 
إليهم الرحال، ولو قصدت اخلروج من مكة املكرمة والدخول يف اهلند، لقصدت إليه 

وألتيته لزيارته فقط. )اإلعالم بمن يف اهلند من األعالم 34-33/8(.
توىف يف عرشين خلون من شهر حمرم سنة 1320 من اهلجرة، يف مدينة ممبائي، رمحه 

اهلل رمحة واسعة.
كانت أشعاره متسمة بجودة الصياغة والفصاحة والرزانة، وحسن األسلوب ومجال 

البالغة، وذلك كله يف ألفاظ قليلة مع كثرة املعاين.
من أبيات قصائده النبوية:

 يا شوق بلغ إىل جريان ذي سلـــــم
 سالم صب سليم اهلنّم واأللــــــــم
 واستمطرن من ندى ألطافهم شيئـــا
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 يطفى لظى العج يف القلب مضطرم
 وقل هلم أرسلوا طيفا فطيفهـــــــم
 روح املجيئني حييى ميت النســــــم
 من يل به وسهادى ظل يمنعــــــــه
 أو بالكرى وهو مدفوع ببينهــــــم 

املولوي نذير أمحد الدهلوي:
ولد املولوي نذير أمحد بن سعادت عيل البجنوري ثم الدهلوي، يف مدينة بجنور عام 
1247 هجريًا، ونشأ هناك وحصل عىل االبتدائية، ثم ورد مدينة دهلي يف 1258، وقرأ 
عىل أساتذة كلية دهلي، ثم أصبح مدرسا يف كنجاه من مناطق بنجاب، وبعد عامني جعل 
مرشفًا عىل املدارس يف كانفور، فتعلم اإلنجليزية، وساعد احلكام يف نقل تعزيرات اهلند 

من اإلنجليزية إىل األردية.
احلديث  تكلم يف علم  إذا  األدبية،  والفنون  العربية  العلوم  املعىل يف  القدح  له  كان 
ورواته، فيقول: كلهم جهالء، اليعرفون العلوم احلكمية، واليفهمون معنى احلديث 
احلقيقي أيضًا، حفظ القرآن الكريم يف كرب سنه، ونقل معانيه إىل األردية، كان مائال يف 
تفسري القرآن إىل األقوال املرجوحة، وكان يفتخر برتمجته للقرآن الكريم بقدرته عىل كلتا 
اللغتني، وبراعته يف أساليبهام، مع أنه لقى التعقيب بذلك، ألنه استخدم التعبري الذي 
اليليق باهلل، وعظمة كالمه، لقد واجه نقدا الذعا بسبب استعامله الكلامت الشائعة عند 
أهل اللغة وحماوراهتم، وووجه إليه اللوم والطعن، والسيام كتابه »أمهات األمة« أثار 

ضجة يف الناس، وتقولوا عليه كثريا.
التأليف والعلم واألدب، كام أنه  كان كريم النفس، حسن اخللق واألدب، بارعًا يف 
أفغانستان  حاكم  زار  البدهية،  حارض  الطبع،  ظريف  النظر،  ثاقب  مصقعا،  خطيبا  كان 
األمري حبيب اهلل اهلند، فواجهه املولوي نذير أمحد، وقد مجع ذلك اليوم اجلمعة والعيد 
معا، فقرض شعرًا مرجتاًل تأثر به األمري كثريًا، بحسن اختياره وارجتاله، وأكثر الثناء عليه.

من أهم مؤلفاته املفيدة القيمة: ما يغنيك يف فن الرصف، مبادئ احلكمة يف املنطق، 
والدين،  واألدب،  العلم  تتضمن  عديدة،  روايات  كتب  وقد  والفرائض،  واحلقوق 

واألخالق، ألف كتبا إصالحية أيضا، حظيت بالقبول واإلعجاب.
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توىف بمرض الفالج عام 1330 من اهلجرة يف مدينة دهلي، )اإلعالم بمن يف اهلند من 
األعالم 522-521/8(.

من قصائده اجلميلة الرقيقة، يمدح هبا السري وليم:
 متنيت أن القلب كان لسانـــــي
 يبوح برس حيتويه جنانــــــــي
 فإين إذا ما رمت إظهار شكركم
 تقرص عنه منطقي وبيانـــــــي
 ومل أر قبيل قط من نال غايـــــة
 ختلف عنها أهل كل زمــــــان
 يالطفه بحر الندى وعبابــــــه

 ويكرمه ليف الوغى وطعـــــان 

العالمة شبيل النعامين:
يعد الشيخ العالمة شبيل النعامين من كبار العلامء واألدباء املربزين، واملحققني الذين 
أعظم  مديرية  يف  1857م  املطابق  1274هـ  مواليد  من  وهو  اهلند،  يف  نظريهم  يندر 
جراه، تلقى العلوم االبتدائية من العربية والفارسية يف قريته عىل الشيخ حكيم عبد اهلل 
الشيخ  جرياجفوري واملولوي شكر اهلل األعظمي، ثم سافر إىل غازي فور، حيث كان 
حممد فاروق اجلرياكويت يشغل منصب التدريس وقد طار صيته يف أنحاء البالد تدريسا، 
وأخذ عنه املنطق واحلكمة، وبرع يف العلوم والفنون، ونبغ بني الطالب وفاق أقرانه، حتى 
كان الشيخ فاروق يفتخر عليه ويقول: أنا أسد وأنت شبيل، وبعد أن أكمل الشبيل تعليمه 
عىل الشيخ فاروق سافر إىل لكناؤ ورام فور وديوبند، وقرأ الفقه عىل خمتلف العلامء، ثم 
وصل إىل الهور لتحصيل األدب من الشيخ فيض احلسن السهارنفوري والزمه يف السفر 
للشيخ  احلديث  درس  حرض  ثم  األدب،  يف  ومهارة  براعة  له  حصلت  حتى  واإلقامة، 
أمحد عىل السهارنفوري، وأخذ عنه احلديث، هكذا تضلع من اإلنشاء والشعر واألدب 
والتاريخ والعلوم األخرى )حياة شبيل للعالمه السيد سليامن الندوي، ص/ 86-68(.

وبعد  والزيارة،  باحلج  وسعد  احلجاز  إىل  سافر  الرشيف،  احلديث  تعلمه  أثناء  ويف 
بالشؤون  الفراغ من احلج عاد إىل وطنه أعظم جراه واجتاز اختبار »املحاماة« واشتغل 
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األدبية والعلمية، كان حنفيا متصلبا، ناظر الشيخ سالمة اهلل اجلرياجفوري واملولوي أسد 
اهلل يف مسائل ترك التقليد والتأمني باجلهر والقراءة خلف اإلمام، وصنف كتابا يف العربية 
»إسكات املعتدى يف قراءة خلف اإلمام املتقدي« )رحيانة الشعر والشعراء، ص/ 144(.
ويف عام 1301هـ عني أستاذًا مساعدًا للغة العربية يف مدرسة العلوم »بعيل كراه« ثم 
أصبح أستاذا فيها، وتوثقت صلته بسري سيد أمحد واستفاد منه ومن مكتبته حتى صار بينهام 
املأمون،  سرية  فصنف  خاصة،  والسرية  والتأليف  للتاريخ  ذوقه  هناك  برز  وثيق،  تعاون 
وسرية النعامن، وكتاب اجلزية، وحقوق الذميني، واالنتقاد عىل تاريخ التمدن اإلسالمي.

سافر إىل بالد الروم والشام ومرص، واجتمع بأرباب احلكومة وأهل العلم النبالء 
أعطاه امللك السلطان عبد احلميد العثامين، وسام »نيشان« وملا عاد إىل اهلند لقبته احلكومة 

الربيطانية »بشمس العلامء«.
بلكناؤ،  العلامء  ندوة  التعليمية يف  للشؤون  املستشار  توىل منصب  ويف عام 1905 
دار  ترقية  يف  وأسهم  وإخالص،  جد  بكل  1912م  عام  حتى  مسئوليته  يؤدي  وبقي 
العلامء  ندوة  رئيس  وبني  بينه  اخلالف  وقع  ثم  وإداريًا،  تعليميا  العلامء  لندوة  العلوم 
فاعتزل عنها، وعاد إىل أعظم كراه، واشتغل بمدرسة اإلصالح يف رساي مري، وبذل 
كل ما يف وسعه إلصالحها وتطويرها، وأسس دار املصنفني ووقف لبنائها أرضه التي 

ورثها عن أبيه. )تذكرة علامء أعظم كراه، ص/106-104(.
رسيع  احلافظة،  قوي  كان  احلسني:  احلي  عبد  العالمة  الشهري  اهلند  مؤرخ  يقول 
املحفوظ  كثري  اإلسالمي،  والتمدن  اإلسالم  تاريخ  عىل  االطالع  واسع  املالحظة، 
البدهية  وحضور  اجلواب  رسعة  يف  نظري  له  يكن  مل  املطالعة،  كثري  والشعر،  باألدب 

)اإلعالم بمن يف اهلند من األعالم 191-198/8(.
وله كتب ومؤلفات يف خمتلف العلوم والفنون، ومن أشهر مؤلفاته: السرية النبوية، 
الذي كان يريد أن يصنفه يف مخس جملدات، لكن مل يقدر اهلل له ذلك، فأكمله تلميذه 
التمدن  تاريخ  عىل  االنتقاد  وكتابه  الندوي،  سليامن  السيد  العالمة  الرشيد  النبيل 
كتابا  الذي صنف  زيدان،  املسيحي جرجي  واملؤرخ  الشهري  اإلسالمي، ورد لألديب 
ردا مجياًل، مدعام بحجج  رادًا عليه  العالمة  التمدن اإلسالمي« فكتب  تاريخ  »يسمى 

وبراهني، فطار صيته يف العامل اإلسالمي )رحيانة الشعر والشعراء، ص/ 148(.
األردية،  الثالث:  اللغات  يف  ونبغ  األشعار،  نظم  شاعرًا،  وخطيبا  كاتبا،  أديبا  كان 
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والعربية، والفارسية، يتسم شعره بجودة الفكر وسالسة البيان وحالوة اللسان، والرباعة، 
كان يكتب قصائد بني فينة وأخرى، نظرًا إىل األوضاع واألحوال، وقد كتب يف مدح سري 
سيد أمحد قصيدة أثنى فيها عليه، وعىل سياسته عىل طراز الشعراء الفحول البلغاء تتجىل 

فيها براعته األدبية )هند وباك مني عريب أدب، اللغة العربية يف شبه القارة اهلندية: 85(.
وإليك أبياتا من القصيدة:

 املجد يصحب علام حيثام يصــل
 والعلم عن قومنا ال زال يرحتـل

 نالوا من الذل ماال ناله أحـــــد 
 إذ ال يرى فيهم علم وال عمــل
 وال تزال ترى َيْشَتتنّ شملهــم
 يف كل يوم وقد ضاقت هبم حل
 ال يرغبون إىل ما كان ينفعهـــم

 فجل صنعتهم الغينّ واخلطــــل 

الشيخ عبد األول بن كرامت عيل اجلونفوري:
الكريم  القرآن  أبيه، حفظ  ونشأ يف أحضان  األول عام 1284هـ  عبد  الشيخ  ولد 
الكريانوي،  الشيخ رمحة اهلل  يف طفولته، قرأ االبتدائية عىل تالمذة والده، وتتلمذ عىل 
املهاجر إىل املدينة املنورة، وعىل الشيخ عبد اهلل بن السيد حسني رمحهام اهلل، وقرأ عليهام 

األحاديث، مكث يف بالد احلرمني أقل من سنتني، وسعد باحلج مرتني.
أكرمه اهلل تعاىل حظا وافرا من الفصاحة والبالغة، كان حلو اللسان، فصيح الكالم، 
لألديب  الطريف  أمهها:  من  كتاب،  مئة  ألف  العربية،  اللغة  يف  مجيلة  رائعة  أبيات  له 
والنهار  الليل  مفاخرة  يف  األفكار  وعرائس  الفروق،  معرفة  من  واملنظومة  الظريف، 

)اإلعالم بمن يف اهلند من األعالم 228-227/8(.
والفارسية،  العربية،  الثالث:  باللغات  األشعار  قرض  عىل  تامة  قدرة  له  كانت 
واألردية، وله سبعة دواوين يف الشعر، يقول الدكتور فخر الدين وحيد القاسمي: »من 
أهم ما أنتج يف النثر العريب مقامته، فإننا ال نجد عىل حد علمنا يف تاريخ األدب العريب بعد 
بديع الزمان اهلمداين واحلريري إال بضعة أشخاص، ومنهم الشيخ عبد األول الذي كتب 
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11 مقامة، أتقن فيها العبارة وأكثر فيها املحسنات البديعة، وهي خري مزجية للنثر والشعر 
فانه قد رسد األبيات العربية ارجتاال وزين الكالم تزيينا، وقد تغلبه كيفية االنجذاب، وهو 
يزيدها رشاقة ومالحة، وأسامؤها: 1- املقامة السنديبية، 2- املقامة النعيمية، 3- املقامة 
احلرفية، 4- املقامة املكتوبية، 5- املقامة األدبية، 6- املقامة الشعرية، 7- املقامة املسكية، 
8- املقامة الفراقية، 9- املقامة الغيظية، 10- املقامة الوجدية، 11- املقامة السودرامية 

)األديب البارع والداعي اجلليل موالنا عبد األول اجلونفوري، ص: 6(.
: وإليك بعض أشعاره يف مدح النبي 

 محاكم حبيب اهلل ريب محاكــــــــم
 وخصكم بالوصل حيث دعاكـــم
 عرجتم إىل السبع الطباق وفوقهــا
 وصلتم مقاما مل يصله سواكـــــم
 وما أبدع األكوان إال ألجلكـــــم
 فضاءت لنا الدنيا بنور هباكـــــــم
 حمياكم حيكي البدور منيـــــــــرة
 ومل أر يف البيضاء مثل سناكــــــم

الشيخ محيد الدين الفراهي:
وأديبا  أرساره،  يف  وغواصا  القرآن،  علوم  يف  زخارا  بحرا  الدين  محيد  الشيخ  كان 
اإلنجليزية،  للغة  اإلتقان  مع  واألردية  والفارسية،  العربية،  الثالث:  اللغات  بارعا يف 
ولد الفراهي يف »فرهيا« بمديرية أعظم كراه، يف أرسة كريمة امتازت بالفضل والكامل 
والوجاهة واإلمارة، وكان الشيخ العالمة شبيل النعامين والفراهي أخوين من قبل اخلال 

والعم، حيث كان الشيخ عبد الكريم والد محيد الدين خاال للعالمة شبيل.
الفارسية  كتب  قرأ  ثم  أوال،  الكريم  القرآن  حفظ  قريته،  يف  االبتدائية  العلوم  تلقى 
لكناؤ، ودرس  إىل  ثم سافر  النعامين،  أخيه شبيل  الشيخ مهدي حسن وعىل  والعربية عىل 
يف فرنكي حمل عىل الشيخ العالمة عبد احلي، ثم وصل إىل الهور وتتلمذ عىل الشيخ فيض 
احلسن السهارنفوري، واعرتف األستاذ بنبوغه ولباقته يف األدب العريب )تذكرة املصنفني، 

ص/ 26-25(.
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يقول العالمة السيد سليامن الندوي: »قد فرغ الفراهي من التعليم العريب يف عمر مل 
يتجاوز عرشين سنة، وبلغ ذروة الكامل يف األدب العريب، ويف احلقيقة أنه فاق أساتذته 

يف هذا املجال، يشهد له ديوانه العريب )رحيانة الشعر والشعراء، ص/ 218(.
بعد أن فرغ من حتصيل العلوم الرشعية والعربية أقبل عىل اإلنجليزية والفلسفة، 
القرآن،  عىل  عنايته  وركز  والتصنيف،  بالتأليف  اشتغل  ثم  فيها،  بارعا  أصبح  حتى 
وألف عدة كتب يف فن التفسري، منها: »أقسام القرآن« ثم هذبه ونقحه وأخرجه باسم 
»إمعان يف أقسام القرآن« ومنها »مجهرة البالغة« الذي كتبه بعد تفكري طويل وإمعان 
الفرقان  الفرقان« و»تاويل  القرآن وتأويل  نظام  القرآن، ومنها »تفسري  بعيد يف بالغة 
محيد«  »ديوان  منها:  ذلك،  سوى  كتب  عدة  ألف  كام  القرآن«  و»مفردات  بالفرقان« 
و»أمثال آصف احلكيم« وبعض مؤلفات يف فن الرصف والنحو والبالغة واإلعراب 

تدرس يف »مدرسة اإلصالح برسائي مري«.
كان إماما يف التفسري، اليزال يتدبر يف معاين القرآن ومطالبه، ويقيض جل أوقاته يف 
املتفوقني  واألساتذة  البارزين  الطالب  القرآن  يدرس  وتفكرا،  وتدريسا  تدبرا  القرآن 
ويستخرج دررا ثمينة وآليل غالية من القرآن ويعرضها أمام األساتذة والطلبة، فاستفاد 
الشيخ أمني  التفسري، منهم  من درسه األساتذة والطلبة كثريا، ونبغ بعض تالميذه يف 

أحسن اإلصالحي الذي ألف تفسريا مهام باسم »تدبر قرآن«.
ولكن  والعربية،  والفارسية،  األردية،  الثالث:  باللغات  األشعار  الفراهي  قرض 
شغفه بالقرآن الكريم والنشاطات الدينية مل يوفر له فرصة أكثر لقرض الشعر ودراسة 
بالوقائع  متأثرا  مرجتال،  ويقوهلا  لسانه  عىل  تفيض  العربية  األشعار  أن  إال  األدب 

واحلوادث، ومغلوبا عىل العواطف واألحاسيس.
وإليك بعض أبياته التي قاهلا يف هتنئة العالمة شبيل النعامين والثناء عليه:

 يا خري من يسمو إىل العليــــــاء
 كالشمس بازغة بوسط سمــــاء
 قد كنت قدما للمعايل ساميــــا

 ُأورثته عن شيمة اآلبــــــــــاء 
 فلئن سموت إىل املكارم والعــال
فلقد نشأت بعزة قعســـــــــاء
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وحيد الدين العايل احليدرآبادي:
يف  ولد  اهلند،  يف  النابغني  الشعراء  من  احليدرآبادي  العايل  الدين  وحيد  الشيخ  يعترب 
حيدرآباد عام 1871م، ونشأ هناك وترعرع، قرأ االبتدائية حتت إرشاف والده والعلامء 
خان  منصور  الشهري  الطبيب  عىل  الطب  إلكامل  بنجاب  والية  إىل  سافر  ثم  اآلخرين، 
املرادآبادي، حتى صار طبيبا حاذقا بارعا، طبع ديوانه يف حيدرآباد باسم »اجلوهر الزاهر 

يف مدح النبي وآله الطاهر«.
كان وحيد الدين من املوظفني يف دائرة املعارف العثامنية، كانت وظيفته تصحيح الكتب 
التي تقوم بطبعها الدائرة العثامنية عىل نفقتها، ومل يزل يشتغل بذلك حتى وافاه األجل يف 

عام 1314هـ.
املشهور  للشاعر  األندلس  رثاء  طراز  عىل  أشعاره  العايل  الدين  وحيد  الشيخ  قرض 
صالح الرندي، منها قصيدته التي كتبها يف رثاء األمة اإلسالمية )الشعر العريب املهجري 

الرشقي(، حيث يقول:
 هل من سبيل إىل وصل األىل بانــــوا
 بيني وبينهم بيد وقيعــــــــــــــان

 أو للزمان رجوع بالوصــــــــال إذا 
 كانت له كالرحى يف الدور أحيــــان
 أو للدموع وقود وهي جاريــــــــة
 تدمى شؤون أراقتها وأجفــــــــان
 أو عن مهوم أقاسيها بحبهـــــــــم
 لقلبي اهلائم الوهلان سلــــــــــوان
 أيف مخود، لنا يفء الغرام هبــــــــــا 
 ما يف اجلوانح واألحشاء هلبــــــان
 من يل بشوقهم هاد يدل إلــــــــى
 أرض هبا يل أوطار وأوطـــــــــان
 أين الرسوب التي سارت هبا الظعن
 يف أثرها كان إعوال وإرنـــــــــان
 بيض كواعب مذ شدت ركائبهـــا
قلبي إليهننّ مشتاق وحنـــــــــان
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أبو الطيب يعقوب بخش راغب البدايوين:
املوافق  1308هـ  عام  يف  البدايوين  راغب  بخش  يعقوب  الطيب  أبو  الشيخ  ولد 
بتعليمه  ته أمه واهتمت  1888م يف بدايون، توىف أبوه غوث بخش يف صغر سنه، فربنّ
وتثقيفه، تعلم يف بلده مبادئ العربية والفارسية والكتب املتداولة من الفقه واحلديث 
عىل  واهلندسة  اهليئة  وعلم  والطب  النجوم  وعلوم  والفلسفة  واملنطق  الكالم  وعلم 
براديش  أترا  شعراء  )تذكرة  الوقت  ذلك  يف  املاهرين  واألساتذة  البارعني  العلامء 

.)143-132/3
أسهم يف نضال احلرية مع الزعامء والقادة املشهورين، من مهامتا غاندي وحممد عيل 
جوهر، ونشط يف السياسة اهلندية وحركاهتا خالل الفرتة 1921 -1938، درس اللغة 
الزمن، واستفاد من الطالب كثريا )عريب زبان مني  بدايون برهة من  العربية يف وطنه 

روهيل كهند كا حصه، يعني دور روهيل كهند يف اللغة العربية، ص/ 220(.
يف عام 1938 عني حمارضا يف قسم الدين بجامعة عيل كراه اإلسالمية وقام بخدماته 
يف جمال التدريس بكل دقة وأمانة إىل أن لقي اهلل عزوجل، ترجم كتاب البريوين »قانون 
مسعودي« باللغة األردية، وقد أثنى العلامء كثريا عىل تعريبه، عىل رأسهم العالمة السيد 

سليامن الندوي والربوفيسور سليم جشتي والسيد شاه سليامن وغريهم.
كان يتمتع بذوق رفيع يف الشعر واألدب منذ صباه، حتى فاق أقرانه يف هذا الفن، 
الناس، واشتهرت  القبول واإلعجاب من  فنالت أشعاره  العربية  بارزا يف  كان شاعرا 
قصيدته املنقوطة التي وصفها العلامء بأهنا إضافة بديعة إىل األدب العريب )تذكرة شعراء 

أترا براديش 144-135/3(.
لقد عده الشيخ أبو حمفوظ الكريم املعصومي من أهم شعراء اللغة العربية يف العرص 
البدايوين،  والراغب  الفراهي  السهارنفوري والعالمة  يقول: »السيام فيض  فهو  احلارض، 
أماين  يف  تكلفات  البدايوين  الراغب  الشيخ  كالم  يف  يوجد  أنه  إال  جدا،  رفيعة  فمكانتهم 
قليلة، والسبب يف ذلك يرجع إىل التزامه بالصنائع، ولكن مع هذا ال جمال ألدنى شك يف أنه 
كان شاعرا باللغة العربية وعىل قرض الشعر قادرا )رحيانة الشعر والشعراء، ص/ 278(.

ومن قصائد الدالية التي قاهلا يف رثاء احلسني ريض اهلل عنه:
 أمل الطيف يب حني الرقاد
 فأبدلني سهادا من سعاد



-355-

 رسى ليال وأعقبه هناد
 كليل مدهلم يف السواد

بدايون  إىل  تويف يف عليكراه 21 فرباير عام 1948م عن ستني سنة، ومحل جثامنه 
مسقط رأسه حيث دفن يف خانقاه العالية القادرية.

العالمة السيد سليامن الندوي:
كان العالمة السيد سليامن الندوي من العلامء البارزين، واملحققني النابغني الذين 
أنجبتهم األمة اإلسالمية يف القرن العرشين، كان كاتبا إسالميا، وباحثا ممتازًا، وأديبا 

بارعا، كام أنه مجع من العلوم والفنون مما يندر نظريه.
ولد العالمة يف »ديسنه« بوالية بيهار يف 23/ صفر 1302هـ املوافق 24/ نوفمرب 
1884م، ونشأ وترعرع هناك، تلقى االبتدائية عىل أخيه الشيخ أيب حبيب، ثم سافر إىل 
فلواري رشيف بتنه عاصمة والية بيهار، فأقام هناك سنة واحدة يتعلم الكتب الدرسية 
عىل الشيخ حميي الدين الفلواري، ثم توجه إىل املدرسة اإلمدادية بدربنجه، ومكث فيها 
سنة واحدة يتلقى الكتب املتداولة، ثم سافر إىل لكناؤ والتحق بندوة العلامء، وبعد أن 
خترج من الندوة عني مدرسا فيها، كان يلقى دروس العربية والتفسري واحلديث والفقه، 
ثم وقف حياته لنهضة دار املصنفني وجعلها مؤسسة علمية ومركزا للبحث والتحقيق.
كان من أخص تالميذ العالمة شبيل النعامين وأرشدهم، فلام شعر العالمة باحلاجة 
إىل مساعدته يف أعامل دار املصنفني طلبه إىل أعظم كراه، فوصل عىل الفور تلبية لندائه، 
فأمره الشيخ بإكامل »السرية النبوية« الذي كتب العالمة بنفسه جملده األول، كام أنه 
فوض إليه اإلرشاف عىل دار املصنفني، وملا انتقل العالمة شبيل النعامين إىل رمحة اهلل 
خلفه السيد سليامن الندوي يف مجيع أعامل دار املصنفني، وأحسن القيام هبا، فأصبح 
مديرا ملجلة »معارف« وبذل كل ما وسعه إلكامل السرية النبوية الذي وضع مرشوعه 
العالمة شبيل بنفسه، فأكمله يف سبع جملدات، أورد فيها مباحث قيمة ومطالب نفيسة، 
حتى أصبح أحسن كتب السرية يف اللغة األردية وأكملها، اليوجد له نظري يف ذخرية 
جمموع  الندوي،  سليامن  )السيد  لآلخرة  وزادًا  وفخرا  رشفا  بمؤلفه  وكفى  السرية، 

مقاالت، رتبه خليق أنجم، ص/12(.
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ومشاعرهم،  املسلمني  عواطف  عن  وعرب  اخلالفة  حركة  يف  العالمة  أسهم  وقد 
احلكام  هناك  ولقي  جوهر،  عيل  حممد  الشيخ  مع  بريطانيا  عاصمة  لندن  إىل  وسافر 
إىل  ثم توجه  العامل اإلسالمي،  العلامء والقواد من  كبار  واألمراء، وبني هلم موقفه مع 
باريس والقاهرة، ويف عام 1342هـ غادر إىل احلجاز لعقد الصلح بني امللك عبد العزيز 
والرشيف حسني، ودعاه امللك نادر شاه ملك أفغانستان مع الدكتور إقبال واستشاره 

يف الشؤون التعليمية، ورحب به بكل حفاوة وتبجيل.
كان العالمة عاملا فريدا، وكاتبا قديرا، وباحثا نادرا، وأديبا بارزًا، أحرز قصب السبق 
يف البحث والتحقيق، اليوجد له نظري يف العهد األخري يف جودة الكتابة وحسن التحقيق، 
األرض  مشارق  يف  العلمية  األوساط  بني  واإلعجاب  القبول  نالت  كتب  عدة  وله 
ومغارهبا، من أمهها: السرية النبوية الذي تقدم ذكره، وعمر خيام، وأرض القرآن، وسرية 
عائشة، وسرية مالك، وحياة شبيل، ومقاالت سليامن، وما إىل ذلك من الكتب والرسائل 

)فراين جراغ يعني املصابيح القديمة للشيخ أيب احلسن الندوي 57-56/1(.
جمدلني  يف  األدب  دروس  وألف  العلامء،  ندوة  من  الصادرة  »الضياء«  جملة  رأس 
لألطفال يف العربية، وعلق عىل كتاب السيوطي املسمى »عني اإلصابة يف ما استدركته 
بتحقيقه  اخليام  للشاعر  عربية  رسائل  مخس  نرش  أنه  كام  الصحابة«  عىل  عائشة  السيدة 

وتعليقه )جملة معارف املجلد: 80(.
ممتازا،  شاعرا  كان  بل  فحسب،  بارعا  أديبا  الندوي  سليامن  السيد  العالمة  يكن  مل 
يقرض الشعر باللغة العربية، يتسم شعره بسهولة األلفاظ وحسن املعاين، ودقة التعبري، 

وإليك بعض أبياته:
 كأنام الشفق املمتد يف األفــــــــق
 مخر معتقة شجت ملغتبـــــــــــق
 مخر يعتقها أعىل مهاليــــــــــــة
 شجت بامء غامم هامر غـــــــدق
 كف الطبيعة تسقى الناس أكؤسها
 ويل ملن هذه الصهباء مل يــــــذق
 حتسو القلوب محياها إذا نظــرت
إىل السامء بأقداح من احلــــــدق
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العالمة أبو حمفوظ الكريم املعصومي:
املحققني  من  املعصومي  الكريمي  حمفوظ  أبو  اإلسالمي  الباحث  العالمة  يعترب 
املعروفني يف العرص اجلاري، كان له مهارة كاملة يف فنون الشعر واألدب، كان والده 
عاملا جليال وأستاذا فاضال، وأخوه األكرب الدكتور حممد صغري حسن املعصومي مؤلفا 
القيمة  العلمي بدمشق، ونرشت بحوثه  معروفا وباحثا مدققا، وكان عضوا للمجمع 

جملة جممع اللغة العربية.
عام  يف  بيهار  والية  من  مونكري  بمديرية  توله«  »مهوا  يف  املعصومي  العالمة  ولد 
1931م ونشأ وترعرع هناك، قرأ املتوسطة من النحو والرصف والفارسية عىل والده 
الشيخ حممد أمري حسن، وأخيه األكرب الدكتور حممد صغري حسن، كام أنه أخذ العلوم 
املتداولة عن الشيخ املفتي عميم اإلحسان املجددي الربكتي يف املدرسة العالية بكلكتة، 
وعن العالمة السيد واليت حسن الرببومي وعن األساتذة اآلخرين، ويف عام 1924 
عام  بكلكتة  العالية  املدرسة  يف  مساعدا  مدرسا  عني  ثم  الفضيلة،  شهادة  عىل  حصل 
1949م ثم أستاذا للحديث والتفسري، والتاريخ والثقافة اإلسالمية، رغب يف العلوم 
العرصية مع قدرة عىل التدريس والتأليف وأخذ شهادة الليسانس من جامعة عليكراه 
شهادة  اهلندية  املركزية  احلكومة  منحته  ممتازة،  بدرجة  املاجسرت  وشهادة  اإلسالمية 
تقديرية ونال جائزة رئيس اجلمهورية اهلندية عىل خدماته البارزة يف جمال األدب العريب 

عام 1977م.
بن  خالد  »قصيدة  كتابه:  مثل  العريب،  واألدب  التاريخ  يف  قيمة  مؤلفات  صنف 
أيضا  وحقق  النفيس،  بتحقيقه  »بالعروس«  املسمى  األول(  القرن  )شاعر  صفوان« 
األنباري،  البن  األنفات  رشح  منها:  مرة،  ألول  ونرشها  النادرة  املخطوطات  بعض 
يف  املسموع  القول  السلمي،  الرمحان  لعبيد  واملتفكرين  الذاكرين  صفات  مسألة 
نظرات  له  أن  الزبيدي، كام  للسيد مرتىض  الكوع والكرسوع، وأرجوزتان  الفرق بني 
املحدث  كتاب  يف  نظرات  منها:  كتبهم،  وعىل  املشهورين  املؤلفني  عىل  واستدراكات 
الفاضل بني الراوي والواعي عىل طرز سري أعالم النبالء، ذكرى العالمة عبد العزيز 
امليمني )املشتملة عىل 158 بيتا(، طرز الآليل وسمطها الغايل حول ديوان محيد بن ثور 
)رحيانة  بثينة  مجيل  شعر  يف  نادرة  روائع  وأخواهتا،  العروس  قصيدة  يف  نظرة  اهلاليل، 

الشعر والشعراء، ص/ 345(.
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كان العالمة املعصومي لديه قدرة عىل قرض األشعار بالعربية والفارسية واألردية، 
الرائدة  البعث اإلسالمي وجريدة  العربية يف جملة  اللغة  نرشت قصائده ومنظوماته يف 
الصادرتني من ندوة العلامء لكناؤ، وأمامك بعض األبيات من قصيدته التي قاهلا وهو 

يرثى فقيد األمة اإلسالمية السيد أبا احلسن الندوي رمحه اهلل.
 تبكي اإلمام علوم الدين والعمـل
 تبكي اهلامم قلوب الناس واملقــل
 يبكي اإلمام اهلامم الفرد كل شـج
 راض بكل قضاء اهلل مبتهــــــل
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دور ال�شعر العربي الهندي يف مكافحة الربتغاليني
الدكتور يوسف حممد الندوي

االستعامر الربتغايل للهند:
الربتغايل  القبطان  نزول  منذ  اهلند  بجنوب  مليبار  أرض  يف  الربتغايل  االستعامر  بدأ 
واسكودي جاما )Vasco Da Gama( يف ساحل كاباد )Kappad( بمدينة كاليكوت، 
املسيحي  والتعصب  الصليبية  احلروب  حقد  ضامرين  مليبار  تربة  الربتغاليون  ووطئ 
والعداوة الشديدة عىل املسلمني، يدل عىل ذلك خطاب واسكودي جاما للسامري ملك 
كاليكوت كام نقله ب. ب حممد كويا يف كتابه الشهري »تاريخ مسلمي كاليكوت« حيث 
يقول: »نحن نحب كل الشعوب يف العامل ما عدا املسلمني ألهنم حياولون دائام خيانتنا)1(. 
يقول األستاذ ك. ك. ن. كوروب )Dr. K.K.N. Kurup املدير السابق جلامعة كاليكوت(: 
»منذ نزول واسكودي جاما سفينته يف كاليكوت سنة 1498م حتى استيالء اهلولنديني 
حصون الربتغال سنة 1663 مدة ما يزيد عن قرن ونصف تقريبا كانوا حياولون أن يثبتوا 
البحرية نشأت يف  التجارية واملالحة  السيطرة  العريب، وملقاومة هذه  البحر  سيطرهتم يف 
كرياال حماوالت مستمرة يف القرن اخلامس عرش وفقدت كاليكوت شهرهتا تدرجييا التي 
القوى  يف  كبرية  ملنافسة  املنطقة  هذه  وتعرضت  احلرة  العاملية  التجارة  جمال  يف  هلا  كانت 
والسياسة  التجارية  كاليكوت  مكانة  ضعفت  حتى  أيضا،  األوربية  والتجارية  السياسية 
واضمحلت وعجز ملكها الساموتري أن يقاوم القوى اخلارجة فسقطت سنة 17922.

االستعامر الربتغايل يف الشعر العريب اهلندي:
الشعر العريب اهلندي غني بتنوع املوضوعات واألساليب، علمية وأدبية وتارخيية 
وقصصية، وقد ألف من رزق املواهب الشعرية ممن يطيقون اللغة العربية من اهلنود 
وهذه  املوضوعات،  خمتلف  يف  وأحواهلم  عصورهم  متطلبات  حسب  أشعارهم 
األشعار منها املطبوع ومنها املخطوط، أما األشعار التي نظمت يف موضوع املكافحة 

1 - P. Mohammad koya، histori of the muslims of Calicut. P: 53

2- د/ك.ك.ن. كروب، تراث مسلمي مليبار، معهد مليبار للبحوث التنمية، ودكرا، كاليكوت، ص: 14
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ضد االستعامر الربتغاليني فام وجدنا منها إال املنظومتني املشهورتني ومها:
1- حتريض أهل اإليامن عىل جهاد عبدة الصلبان للشيخ أيب حييى زين الدين بن عيل 

آل خمدوم الفناين املليباري.
2- فتح املبني للسامري الذي حيب املسلمني للقايض حممد األول الكاليكويت. 

إن هاتني القصيدتني تأتيان بصورة صادقة جلور الربتغاليني وطغياهنم نحو املسلمني 
مليبار  ديار  يف  أوالدهم  وقتل  أعراضهم  وهتك  أمواهلم  وهنب  مساجدهم  وتدمري 

اهلندية، وإليك القصيدتني مع حتليل موجز:

حتريض أهل اإليامن عىل جهاد عبدة الصلبان:
املتوىف  الدين آل خمدوم  الشيخ زين  أبو حييى  الشعر املهم سجل تارخيي نظمه  هذا 
سنة 928هــ املوافق 1521م، أراد الشاعر بتأليف قصيدته تشجيع املسلمني عىل قتال 
البحر  من  بيتا   135 يف  الشيخ  نظمها  الشعر،  عنوان  إليه  يشري  كام  الربتغاليني  الظلمة 
ضد  احلركات  لتاريخ  مهام  مصدرا  املبني  فتح  ومنظومة  املنظومة  هذه  وتعد  الطويل. 
الربتغاليني يف منطقة مليبار كام أشار إليه أوال قبل علامء املسلمني املؤرخون الكريليون 
وترجم  نارينن.  س.  ج.  وم.  غنغادرن  وم.  كورب  ك.ك.ن.  أمثال  املسلمني  غري  من 
قسم اللغة العربية بكلية الفاروق فتح املبني وحتريض أهل اإليامن إىل اللغة اإلنجليزية 
آنفا، ويستطيع املطلع أن يقسم موضوعات قصيدة حتريض أهل اإليامن مخسة أقسام.)1(

الصالة والسالم عىل  ثم  والثناء عليه،  اهلل واحلمد  إىل  باملناجاة  القصيدة  بداية   -1
سيدنا املصطفى، الذي دعا إىل خري األديان، وبالدعاء إىل اهلل للنرصة العزيزة إلنقاذ أمة 

اإلسالم من الكرب والرض والذلة والكفر، كام يبدو من األبيات التالية:
لك احلمد يا اهلل يف كل حالـــة        وأنت عليم بالكروب وحاجــة
صالة وتسليم عىل خري خلقك        حممد الداعي إىل خري ملـــــــة
وندعوك يارمحن يا خري ناصـر         لدفع بليات وجلٍب لبغيــــــة
وتنرص من يغزوإلنقاذ أمــــة          من الكرب والرض وكفر وذلـة

1- الدكتور أبو بكر حممد يف كتابه مقاومة اإلستعامر الربتغايل يف مليبار، مكتبة اهلندى، كاليكوت، 
ص: 31-30
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2- ذكر الشيخ رمحه اهلل ثانيا آالم األمة وتفاصيل ما تعانيه من ألوان العذاب وأنواع 
اهلوان، وأصناف اخلزي واخلذالن من أعداء اإلسالم واملسلمني، يف سبعة عرش بيتا، راجيا 
إىل نرصة مسلمي  العربية واهلند  البلدان  املسلمني يف  أنظار احلكام والسالطني  يتوجه  أن 

مليبار:
طغوا يف بالد اهلل من كل ممكـــــن        وقد أكثروا فيها الفساد بشهـــرة
بغوا يف مليبار بأصناف بغيهـــــم         وأنواع شدات وأجناس فتنــــة

من األرس والنهب وإحراق مسجد        وخرق كتاب ثم هتك حلرمــــة 
وحتريق أموال وختنيق مسلـــــــم        وتعويق أسفار وتعطيل عيشـــة
وختريب بلدان وتعبيد مؤمـــــــن       وتزيني نسوان لتفتني نســــــوة
وفك عرى البلدان والثغر كلهــــا        ودا ذرى األمصار مع كل قريــة
وملك بالد واختاذ لبيعـــــــــــة         وظلم عباد ثم قطع طريقــــــة
وصد عن احلج املعظم قـــــــدره         بتعطيل أسفار إىل خري بلـــــدة
وقتل حلجاج وسائر مؤمــــــــن          بأنواع تعذيب وأصناف مثلـــة
وجلد وقطع من يقول حممــــــد           وسب رسول اهلل من غري خفيـة
وتقييد أرسى بالقيود الثقيلــــــة          وتعذيبهم بالنار من غري رأفـــة
وترديدهم يف السوق للبيع قيــدوا         وتعذيبهم فيها لتزييد قيمــــــة
وتكليفهم مااليطيقون من عمــل          وختويفهم لو خالفوا بأذيــــــة
وحتريضهم أن يسجدوا لصليبهـم          وحتضيضهم أن يقبلوا قـول ردة
وسخر من اإلسالم واملسلم الذي          يمر طريقا ثم ضحك هبجـرة)1(

ويقول خماطبا حكام املسلمني مستغيثا منهم:
سالم عليكم يا مآال آلمـــــــل           معاذا ملضطر مالذا ألمــــــــــة
مددنا إليكم كف ضعف وحاجة           وذل وإقتار لدفع مملــــــــــــة

3- توعية املسلمني بمرشوعية اجلهاد يف سبيل إنقاذ العباد من براثني الطغاة وبفضل 

1- حتريض أهل اإليامن عىل جهاد عبدة الصلبان، الدكتور أبو بكر حممد يف كتابه مقاومة اإلستعامر 
الربتغايل يف مليبار، مكتبة اهلدى، كاليكوت، ص: 34-32
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اجلهاد وما يناله الشهيد من النعيم واجلزاء، كام يرى الشاعر التقاعس والتقاعد ذنبا عظيام 
ويرى وجوب اجلهاد عىل العبد بال إذن سيده، وعىل الولد بال إذن والده، والزوجة بال 

إذن زوجها، حيث يقول:
جهادهم فرض عىل كل مسلم         قوي بنفس ثم زاد وعـــــــدة 
وحتى عىل عبد بال إذن سيــد         وولد بال إذن وزوجه قويـــة)1(

حتريض املؤمنني عىل اجلهاد حتريضا قويا، وقد بني فضله ورشح جزيل جزائه، ألن 
الكفار  ومواالة  اجلهاد  ترك  من  املؤمنني  وحيذر  أمجعني،  واخللق  اخلالق  اهلل  رىض  فيه 
اإلفرنج، ويذكرهم بام يف جهنم من ألوان العذاب، ويذكر عظيم جزاء الذين حياربون 

من أجل تنفيس كروب املسلمني، يقول:
فإن أنتم أنقذمتونا من الكــــــرب        وجدتم ثوابا ليس حيىص لكثــرة
فقد حرض املوىل عىل غزوة العدى        خصوصا عىل غزو لتفريج كربـة
فإنا ملن مستضعفني اجعلن لنـــــا        وليا نصريا من لدنك برمحــــة)2(

خيتم القصيدة برشح اجلزاء األوىف الذي يناله يف الدارين أولئك الذين ينرصون 
هؤالء املسلمني املليباريني املكروبني. أما يف الدنيا فذكر حسن وثناء مجيل، وأما يف 
اآلخرة فنجاة يوم الينفع مال والبنون، وسالمة من خوف وخزي يومئذ، ويستدل 
الشاعر عىل فضل اجلهاد من أجل تنفيس كروب املسلمني بأحاديث كثرية، حيث 

يقول:
وقد قال خري املرسلني حممــــــد        شفيع الورى بحر الندى ذو مكانة
ملن نفس الكرب الذي جاء مسلام         ينفس عنه كرب يوم القيامــــــة

ويقول:
وعينان التغشامها النار من لظى          فعني بكت من خشية اهلل عزت

1- واملرجع نفسه: 35
2- واملرجع نفسه: 35
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وإن مجيع الرب يف جنب غـــزوة          كنقطة ماء يف البحار الزخيـــرة
كذلك كل الرب والغزو نقطــــة          بجنب علوم الزدياد الفضيلة)1(

أما متثيل  يبدو من مضمونه،  الربتغاليني كام  فعاال يف مكافحة  الشعر دورا  إن هلذا 
الشيخ زين الدين املخدوم قتال الربتغاليني باجلهاد اإلسالمي مكانة وجزاء والتوىل عنه 
ذنبا وعذابا فقد تسبب يف تقوية مسلمي مليبار ضد االستعامر الربتغايل قاطبة، ويلحظ 
املطلع عىل هذه القطعة الشعرية استخدام الشيخ كل ما يملك من أنواع العزم لتقوية 

القتال ومواجهة االستعامر، كام يبدو يف األبيات اآلتية:
ومن مل جياهد أو جيهز جماهـــــدا         ومل خيلف الغازي بأهل خلدمـــــة 
يصبه إله العرش واخللق كلهـــم         بقارعة قبل القيامة جـــــــــاءت
ومن جهز الغازي فقد صار غازيا         كذا خالف يف أهله بإعانـــــــة)2(

منظومة الفتح املبني للسامري الذي حيب املسلمني:
حممد  القايض  ألفها  املسلمني«  حيب  الذي  للسامري  املبني  »الفتح  القصيدة  هذه 
كتاب  يف  املنغدي  العزيز  عبد  األستاذ  حرصه  كام  بيتا،)3(   537 يف  الكاليكويت  األول 
قصيدة الفتح املبني )هذا الكتاب ممتاز نقل الدكتور املرحوم معنى الشعر إىل لغة مليامل 
كتبها  عميقة  ودراسة  بليغة  كبرية  بمقدمة  الكتاب  يمتاز  كام  وحتليالته  تعليقاته  مع 
املؤرخ الشهري الدكتور م. غمغادرن يف 20 صفحة( ترمجها الدكتور غمغادرن إىل اللغة 
اإلنجليزية)4(، يقول الدكتور أبو بكر حممد: عدد أبيات القصيدة كام هو املشهور 538 
بيت، إال أن هناك من يرى أهنا 520 بيتا فقط.)5( يتحدث فيها عن فرحة املليباريني عامة 

1- واملرجع نفسه: 38
2- واملرجع نفسه: 40

3- األستاذ عبد العزيز املنغدي، قصيدة الفتح املبني، مكتبة اهلدى، كاليكوت، ص: 27
4- واملرجع نفسه: 34

اهلدى، كاليكوت،  مليبار، مكتبة  الربتغايل يف  كتابه مقاومة اإلستعامر  بكر حممد يف  أبو  الدكتور   -5
ص: 90
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واملسلمني خاصة بانتصارهم عىل الربتغاليني واستعالء املليباريني بقيادة السامري عىل 
قلعة الربتغاليني يف الشاليات.

يبدأ الشاعر بحمد اهلل والثناء عىل تدبريه وبالصالة عىل النبي حممد  وعىل آله األخيار:
احلمد هلل القوي القـــادر            املالك املغني العيل القاهــر
القاصم امللوك واجلبابـرة            وكارس القيول واألكاســرة
وهو الذي ما شاءه يكون            وكل ما ال فهو ال يكــــون
ثم صالة اهلل مع ســـالم            عىل النبي املصطفى التهامي
حممد  وآله األبــــــــرار           وصحبه والتابع األخيــــار

 يقول ك. ك. ن. كروب )Dr. K.K.N. Kurup( حيث إنه هو الباحث الضليع يف 
التاريخ املليباري وله مؤلفات عديدة يف املوضوع: »إننّ احلروب املتتالية التي جرت هنا 
عىل أرض كريال يف القرن السادس عرش امليالدي ضد الربتغاليني من أجل احلفاظ عىل 
حرية املالحة يف البحر العريب وسواحل كريال صفحة مهمة يف التاريخ السيايس للملك 
السامري، وهو عنرص مهم غري جمرى التاريخ اهلندي يف العهد الوسيط، وبفضل هذه 
املواجهات التي استمرت قرنا من الزمان مل تنقلب كريال مستعمرة برتغالية مثل غوا«)1(.
ويدعو  الربتغاليني  مع  السامري  معارك  تفاصيل  يف  الشاعر  يفيض  املقدمة  هذه  وبعد 
الناس إىل استامع هذه القصة بقلب مفتوح وذهن حارض، ويبدأ رسده باخلصوص يف أوصاف 

الربتغاليني وعيوهبم اخللقية واخلليقة، وذلك ليقبحهم ويبغضهم إىل النفوس يقول:
فاستمعوا قصة حرب السامري          يا أهيا الناس بقلب حاضــــر
وذاك إن أخبث اخلالئــــــــق          املقتدي النجس الطرائـــــق
أعدى عدو اهلل والرســــــول           ودينه وأمة الرســـــــــــول
وهو الفرنجي عابد الصلبـــان           وساجد لصورة األوثــــــان
كرهية اهليئة واألشكـــــــــال           وأرزف العينني كاألغــــوال
يبول كالكلب ومن يطهــــــر           فخارج عن دينه ويزجــــر)2(

1- د/ ك. ك. ن. كروب، تراث مسلمي مليبار، معهد مليبار للبحوث والتنمية، وذكرا كاليكوت، ص: 1
2- قصيدة الفتح املبني: 6-5
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يتقمصون  اجلراد،  كأرساب  مليبار  عىل  الربتغاليني  تقاطر  عن  الشاعر  يتحدث  ثم   
أن  ومعلوم  اجلراد،  بأرساب  الشاعر  شبههم  وقد  الفساد،  نية  ويبطنون  التجار  مالبس 
أرساب اجلراد إذا نفشت يف منطقة زراعية أتت عىل كل رطب ويابس، وتركتها قاحلة 
وهنا  ودراية،  علم  عن  به  املشبه  واختار  التشبيه  هذا  يف  الشاعر  تعمد  فقد  إذن  جرداء، 
نرى الشاعر هياجم الربتغاليني ويدافع عن العرب، مع أن كلتا الفئتني جاءت من أجل 
التجارة، وذلك أن العرب إنام كانوا يقصدون التجارة حمضا قال املؤرخ م ج س ناراينن 
)M.G.S. Narayanan(: وصل شعبان خمتلفان يف ساحل البحر العريب يف كريال: شعب 
جاؤوا برسالة احلب والسالم وما كان لدهيم أسلحة أال وهم العرب، جاؤوا قاصدين 
التجارة بني البالد العربية واهلند، وشعب وطئوا أرض مليبار باحلقد والعداوة والطغيان 
حاملني األسلحة يف سفنهم قاصدين هنب أموال اهلند واالستعامر عليها)1( يقول الشاعر:

ملا أتى يف اهلند كاجلــــــراد          متجرا بنية الفســــــــــــاد
ليجعل الفلفل والزناجيــل           لنفسه وللورى كالنارجيـــل
عام ثالث بعد تسع مائــــة          من هجرة املختار بني النسمة 
وجاء عند السامري بالتحفة         ورام أن يكون كالرعيـــــــة
وقال إين اعمر البــــــالدا          وأدفع األعداء والفســـــادا 

ويفصل الشاعر ويفيض يف ألوان العذاب وأنواع االضطهاد التي ناهلا املليباريون، 
هذه  بتحصني  سواعدهم  قويت  ما  بعد  الربتغاليني  يد  عىل  خاصة،  منهم  واملسلمون 

القلعة حيث يقول:
وهدموا مباين اإلســـــــــالم            كذا حموا شعائر األحكـــــــام
ثم تسلطوا عىل امللــــــــــوك           تسلط املالك يف اململــــــــوك
وملكوا بسطوة بالدهــــــــم            وملؤوا من خفية أكبادهــــــم
هــــــم حتى أزالوا وسمهم وإسمهــم            أخرجوا دموعهم ودمنّ
وخربوا أجلة البــــــــــــالد           وعطلوا معايش العبـــــــــاد 
كم مسلم يف حبسهم مقيــدون           وأي حمنة هبا يعذبـــــــــــون 

1- من حمارضته يف ساحل بحر كاليكوت بمناسبة احلفلة اخلطابية للسيد عبد الصمد صمداين سنة 2007
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كم أيتموا بقتلهم ولدانـــــــا            كم أرملوا اإلماء والنسوانـــــا
كم من مراكب بنار أحرقــــوا            كم من سفائن ببحر أغرقــــوا
كم صريوا من مسلم نصــارى            حتى من السادات كاألسـارى
ومنعوا للمسلمني الطرقــــــا            برا وبحرا مل يزالوا فرقــــــــا
ويرضب املسلم بالنعـــــــال            وينجس املسجد باألبــــــوال
ونبشوا بظلمهم قبـــــــــورا           وعمروا هبا هلم قصـــــــــورا
وهتكوا حلرمة النســــــــوان           بني حمارم وزوج عانـــــــــي
يقاد يف األسواق كاألســـارى            معذبا مقيدا حيـــــــــــارى

يأمرهم قهرا بحمل النجـــس            وهكذا حيبسهم يف النجـــــس 
ويقتل املسلم باملنشـــــــــار            وبعضهم بالكلب أو بالنـــــار 
وتارة باحلبس والدخـــــــان            ومرة باخليل والصبيـــــــــان
ونزلة يطعمه بلحمــــــــــه             ذو دفعة هيدفه لسهمـــــــــه
وكرة خينقه باحلبــــــــــــل             وحالة يقطع كل وصــــــــل
وبعضهم يذبحه باملديـــــــة             من بعد ما يربطه كاهلديــــــة
ويربط املسلم فوق الدقـــــل            حيا منسكا بإحدى الرجــــل
يفعل هذا يف حضور املسلمني             ومل يطيقوا منعهم يا مسلميــن
ثم يبيع ميتهم للمسلميـــــن             ليدفنوهم يف قبور املؤمنيـــــن
وشوش املراكب املكيـــــــة            وكان ذا من أعظم البليــــــــة
وكل هذا نبذة مما جــــــــرا             من ظلمه وكله، قفس تــرى)1(

خيتتم الشاعر قصيدته بتكثري مدح السامري حتى يذكر انشقاق القمر معجزة رسول 
، وهجرة جريمان بريمال إىل احلجاز واعتناقه اإلسالمه ورؤيته النبي  ووفاته  اهلل 

عند رجوعه يف الطريق.
يقول:

وإنام وفق هذا السامــــــري           للحرب معه بني كل كافــــــــر

1- واملرجع نفسه.
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برس دعوة النبي املطهـــــــِر           خلاله يوم انشقاق القمــــــــــِر
ملا رأى انشقاقها من بلدتـــْه             سافر خفية إىل زيارتـــــــــــْه
حتى أتى إىل النبي وآمنـــــا             باهلل والنبي فصار مؤمنـــــــــا

ويف رجوعه إىل مليبـــــــار             ليجري اإلسالم يف تلك الديار)1(

العفو  ويطلب  اسمه  ويذكر  السامعني  من  الدعاء  بطلب  قصيدته  الشاعر  خيتتم 
النبي  الشعر، وأخريا يصيل ويسلم عىل  القصيدة من رضورات  عام وقع من خلل يف 

اهلاشمي  كام يف البداية. 

1- واملرجع نفسه. 
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اجلامعة ال�شلفية 
وم�شاهمتها يف ال�شحافة العربية

الدكتور فوزان أمحد بن مقتدى حسن األزهري)1(

نظرة عامة عىل الصحافة وخاصة عىل الصحافة العربية:
الصحافة املعارصة غنية عن التعريف والتنويه، فإهنا صارت حاجة كل فرد يف كل مكان؛ 
ألن حب االطالع عىل األخبار جزء من الطبيعة البرشية، ومن أجله يمتاز اإلنسان وينظر 
إليه من حيث إنه مدين بالطبع، ولذلك نرى أن أغلب الناس ال يستطيعون أن يعيشوا بدون 
اجلرائد والصحف، واإلقبال عىل الصحافة سببه األهم أهنا توفر للناس معلومات مهمة عن 
العامل املعارص وعن احلياة، ولذلك نجد يف التاريخ أهنا مرتبطة بوجود البرشية، حينام نفرتض 
النقوش احلجرية يف العصور املمعنة يف القدم ضمن الصحافة من باب التجوز يف استخدام 
هذه الكلمة، وأوراق الربدي املرصية أيضًا تعد من قبيل الصحافة ويرجع تارخيها إىل أكثر 
من أربعة آالف سنة قبل امليالد، وأيضًا ما يذكر بأنه كان للبابليني مؤرخون مكلفون بتسجيل 
احلوادث وعىل هؤالء اعتمد مؤرخو القرن الثالث قبل امليالد يف كتابة تأريخ الكلدانيني ]1[.

يوم  كل  ونرى  هلا  حدود  ال  التي  املعارف  من  شتى  بأنواع  هتتم  الصحافة  أن  فنرى 
اجلديد فيها ونسمع عن احلديث عنها، وتقدم املقاالت والبحوث يف موضوعات متنوعة 
من الدين واألدب والثقافة العامة، وحتكي عن األمور املستجدة يف احلياة وعن املخرتعات 
احلديثة التي يتواىل ظهورها حينًا بعد آخر. ومنذ أن ظهرت الصحافة يف العامل رأينا أهنا 
أنجزت أعامالً كبرية، وأحدثت آثارًا عميقة، وغريت شؤون احلياة، وأسهمت يف البناء 
إىل اجلمهور. ونرى  املصدر  املعلومات ونقلها من  والتطوير، فهي تسعى جاهدة جلمع 
اإللكرتونية  إىل  املطبوعة  من  تطورت  حيث  أمهيتها  ازدادت  الصحافة  أن  هذا  يومنا  يف 
فساعدت عىل انتشار املعلومات ووصوهلا إىل أكرب رشحية ويف أوسع جمتمع حميل ودويل 
ويف أرسع وقت ممكن وأقل تكليف ميسور، كام فتحت بابًا كبريًا أمام القارئ للمناقشة بينه 
وبني الكاتب وبه أمكنت االستطالعات واالستفتاءات التي تعطي مساحة كبرية للقارئ 

من إبداء رأيه حول قضية ما، وأرسعت أيضًا التحديث والتعديل يف اخلرب املنشور.

1- أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية اجلامعة امللية اإلسالمية، بنيودهلي.
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بداية الصحافة يف اهلند:
عندما نلقي نظرة عىل تطور الصحافة يف اهلند نجد أن الصحافة املطبوعة دخلت يف 
اهلند مع دخوهلا يف البلدان العربية، أي يف أواخر القرن الثامن عرش، فأول جريدة صدرت 
يف اهلند هي جريدة »هكيز بنغال غزت« باللغة اإلنجليزية التي بدأت عام 1780م حتت 
رعاية احلكم الربيطاين وتشتمل عىل أربع صفحات، وبعد ذلك تبعتها جرائد أخرى مثل: 
»ذي انديا غزت« و»ذي كالكاتا غزت« و»ذي مادراس كووير« و»ذي بومباي هريالد« 
وغريها من اجلرائد األخرى املهمة، وهذه كلها كانت باللغة اإلنجليزية. أما بالنسبة إىل 
اللغة األردية فاختلف املؤرخون يف أول جريدة صدرت هبذه اللغة، فبعضهم يقول إن 
أول جريدة صدرت هي جريدة »جام جهان نام«  وذلك يف سنة 1822م، ولكن البعض 
اآلخر ذهب إىل أن مؤسس الصحافة األردية يف اهلند هو تيبو سلطان الذي أصدر أول 
قبل، واسم  الذين أصدروا جريدهتم من  اإلنجليز  إىل سبق  نظرًا  األردية  باللغة  جريدة 
جريدة تيبو سلطان هو »فوجي اخبار« نرشت يف سنة 1780م. وهناك رأي ثالث أيضًا 
كالكاته،  من  أخبار«  »اردو  جريدة  بإصدار  بدأت  اهلند  يف  األردية  الصحافة  أن  وهو 

ويملكها عضو نشيط وشهري يف كلية فورت وليم وهو مولوي إكرام عيل ]2[.
وأما ما يتعلق بالصحافة العربية يف اهلند، فأول ما يشتكى منه ضآلة املصادر واملراجع، 
حيث مل نظفر بكتب تتناول هذا املوضوع بإسهاب وتذكر لنا كيف بدأت الصحافة يف بالد 
كانت عريقة يف الثقافة واحلضارة وقوية يف الصلة بينها وبني البلدان العربية، اللهم إال ما 
جاء يف كتاب أو كتابني. وبعده تناول قليل من الباحثني املوضوع وأحال كثري منهم إىل نفس 
املصادر املذكورة مرارًا وتكرارًا يف كتاباهتم. واألسباب والعلل التي نراها وراء ذلك هي 
تركيز عناية العلامء اهلنود املشتغلني باللغة العربية عىل الكتب الدينية أكثر من أي يشء آخر.

وعىل كل حال فأول جريدة بدأ إصدارها يف شبه القارة اهلندية هي جريدة »النفع 
الدين  شمس  األستاذ  أسسها  الهور،  مدينة  من  صدرت  اإلقليم«  هذا  ألهل  العظيم 
بجامعة  املسجل  يثري  ال  دبليو  جي  عليها  وأرشف  عيل  مقرب  الشيخ  حتريرها  ورأس 

بنجاب آنذاك. وأول عدد صدر يف السابع عرش من أكتوبر عام 1871م ]3[.
وبعد ذلك صدرت عديد من املجالت، منها: البيان، والرياض، واهلالل والضياء 

وغري ذلك من املجالت التي تنم عن اهتامم بالغ من قبل املسلمني بالصحافة العربية.
العربية  بالصحافة  االهتامم  ازداد  اإلنجليزي  االستعامر  عن  البالد  استقالل  وبعد 
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اجلهد  وتبذل  بالصحافة،  هتتم  اهلند  يف  الكبرية  التعليمية  املؤسسات  بدأت  حيث 
لتعميمها بني الناس، ولتسهيل االستفادة منها، وخاصة يف جمال الدعوة والتوجيه ونرش 
الفضائل يف املجتمع، وال تزال هذه العناية يف ازدياد بسبب أمهية الصحافة مع اخرتاع 

وسائل اإلعالم األخرى األرسع.
وجمال الصحافة واسع جدًا فال يمكن أن آيت عىل مجيع الصحف التي صدرت يف 
اهلند بالتفاصيل الكاملة فيها مستوفيا حقها يف مقال صغري يف حجمه كهذا، ولذا اخرتنا 
من بينها جملة عربية يرجع تارخيها إىل أكثر من أربعني سنة، وهذه املجلة صدرت عام 

1969م وما زالت مستمرة منذ ذلك احلني إىل يومنا هذا.
مهوم  طياهتا  يف  حتمل  وأدبية  إسالمية  عربية  جملة  وهي  األمة«  »صوت  جملة  أعني 
القارة اهلندية، وحتاول إخطارهم بام  األمة اإلسالمية واملسلمني خاصة يف اهلند وشبه 

حيدث يف األوطان العربية.
وهذه املجلة تصدر من اجلامعة السلفية ولذا قبل اخلوض يف تفاصيل املجلة البد من 
نبذة خمترصة عن اجلامعة السلفية وتاريخ موجز عن نشاطاهتا يف جمال العلم والطباعة، 

لكي يكون احلضور عىل إملام هبذه املؤسسة التعليمية.

مدينة فارانيس حيث تأسست اجلامعة السلفية:
بنارس برشق  مدينة  باسم  قدياًم  تعرف  كانت  التي   Varanasi فارانيس  مدينة  تقع 
والية أترابراديش عىل الشاطئ الغريب لنهر »غنغا«، وهلذا النهر أمهية كربى يف الديانة 
اهلندوسية، وأتباع هذه الديانة يرحتلون إليه لالستحامم يف املناسبات املختلفة ويعتقدون 
»برنا«.  اسمه  آخر  هنر  الشامل  ناحية  من  فارانيس  بمدينة  وحييط  أجسامهم.  قداسة  به 
وهناك مورد من موارد »غنغا« يعرف بـ »أسى«. وألن هذه املدينة تقع بني النهرين سميت 
»برنايس« أو »فرنايس«. وبعد القلب والتغري استقر النطق هبا اآلن عىل »فارانيس«. وُبعد 

هذه املدينة عن العاصمة دهلي حوايل 800 كليومرت يف الناحية الرشقية.
فارانيس  املؤرخني عىل قدم مدينة  إمجاع  اهلند  املؤلفة حول  التاريخ  ونجد يف كتب 
وقداستها من الناحية الدينية، حتى رصح بعضهم بأهنا وجدت قبل امليالد بنحو مخسة 

قرون. ويبلغ عدد سكان هذه املدينة نحو مليوين نسمة، ونسبة املسلمني فيهم %20.
ويتعجب الرحالة الكبري حممد بن نارص العبودي يف إحدى رحالته من قداسة هذه 
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املدينة عند اهلندوس، يقول: بنارس هي مدينة مقدسة عند اهلندوكيني لذلك يسموهنا 
)هويل ستي( بمعنى املدينة املقدسة، وقد يغالون يف ذلك فيسموهنا )مكة اهلند( يريدون 
أهنا بالنسبة إىل اهلنادكة مثل مكة املكرمة بالنسبة للمسلمني، وهذه املنزلة الدينية الرفيعة 
ملدينة بنارس يف نفوسهم هي منزلة قديمة عرفناها مشافهة من إخواننا الذين قابلناهم 

فيها ومن غريهم من أهل اهلند ]4[.
وإضافة إىل األمهية الدينية هلذه املدينة تتمتع باألمهية التجارية أيضًا، وهي معروفة 
عىل  الصناعة  هذه  وفضل  والفضة.  الذهب  بخيوط  املطرز  احلريري  النسيج  بصناعة 
البالد وخارجها. ويقوم كثري من  املدينة هو أنه كسب هلا تفوقًا عظياًم وصيتًا ذائعًا يف 

التجار بتصدير الثوب املنسوج من الرشق إىل الغرب ومن أسرتاليا إىل أمريكا.
ومتتاز هذه املدينة بأمهية كربى من الناحية العلمية والثقافية أيضًا. فإهنا حتتضن عديدًا 
من اجلامعات العرصية املتخصصة إما يف التعليم العرصي أو التعليم الديني. فيذكر التاريخ 
أن هذه املدينة كانت تضم يف القديم مراكز عديدة للغة السنسكريتية وعلومها، وملعارف 
الفيدا وأحكامها، ولتعاليم الديانة اهلندوسية وطقوسها. وتتطرق هذه األمهية إىل العرص 
بنارس  منها: جامعة  الرسمية واألهلية،  اجلامعات  فهي تضم عديدًا من  أيضًا،  احلديث 
اهلندوكية الشهرية، وهي إحدى اجلامعات املركزية التي توفر تعليم الطب والتكنولوجيا 
وجنسياهتم.  ودياناهتم  ألواهنم  اختالف  رغم  البرشي  املجتمع  كافة  إىل  املدين  والطريان 
وجامعة رسمية أخرى ترعاها حكومة والية أترابراديش، وهي خمتصة بالعلوم اإلنسانية 
رسمية  وجامعة  بيت.  وديا  كايش  باسم  املعروفة  اجلميلة  والفنون  االجتامعية  والعلوم 

خمتصة بتعليم اللغة السنسكريتية، وهي شهرية ومعروفة عىل املستوى احلكومي.
ومن اجلامعات التي توفر التعليم اإلسالمي اجلامعة اإلسالمية، واجلامعة الفاروقية 
التعليم  تلبية حلاجات  تأسست  التعريف هبا، وقد  التي نحن بصدد  السلفية  واجلامعة 
والثقافية  الدينية  واجباهتا  تؤدي  تزال  وال  اإلسالمية،  األمة  ألهداف  وحتقيقًا  الديني 
بمنتهى اإلخالص واألمانة. ويقع حرم هذه اجلامعة عىل بعد أربعة كيلومرتات يف اجلزء 

اجلنويب من حمطة القطار الرئيسية وعىل ثامنية وعرشين كيلومرتا من املطار.
وهي تعد من املؤسسات التعليمية الكبرية التي هتتم بتدريس اللغة العربية وآداهبا 
أن  تأسست عىل  الدعوة اإلسالمية عىل حقيقتها، وهي  والسنة ونرش  الكتاب  وعلوم 
يف  والدعوي  العلمي  نشاطها  متارس  التي  احلديث  أهل  جلامعة  مركزية  جامعة  تكون 
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قديمة  فكرة  اجلامعة  هذه  إنشاء  وفكرة  للهند.  اإلنجليزي  االستعامر  عهد  منذ  اهلند 
استقلت  ما  وعند  1906م،  سنة  اهلند  يف  املركزية  احلديث  أهل  مجعية  إنشاء  سايرت 
اهلند من براثن االستعامر اإلنجليزي، وواجهت مجاعة أهل احلديث يف البالد أوضاعًا 
تارخيي  اجتامع  اجلامعة يف  قيادة  اجلامعة. ووفقت  الشعور برضورة هذه  اشتد  جديدة 

حاشد ببلدة »نوغده« سنة 1961م ألخذ قرار هنائي إلنشائها ]5[.
والدوافع التي ذكرت من قبل القائمني عىل هذه اجلامعة لتأسيسها هي:

 الرغبة القوية يف نرش الدعوة اإلسالمية.
 املسامهة يف احلركة العلمية املعارصة.

 احلرص عىل التمسك بالعقيدة الصحيحة النقية.
 حماربة البدع والعادات القبيحة التي شوهت معامل الدين احلنيف.

 العناية البالغة بتوطيد الصالت الفكرية والثقافية مع اجلامعات اإلسالمية العربية.
 بذل اجلهود املستطاعة لالستفادة من طرق البحث العلمي احلديث ]6[.

وتأسست اجلامعة السلفية نظرًا إىل هذه الدوافع يوم اجلمعة 11/رجب عام 1383هـ 
مائة  نحو  مساحتها  تبلغ  أرضية  قطعة  هلا  واختصت  1963م،  عام  29/نوفمرب  املوافق 
فيه  ف  انعقاد حفل رشنّ الكريمة تم  املناسبة  ألف قدم، وتربع هبا مسلمو فارانيس، وهبذه 
بإرساء احلجر األسايس سفري اململكة العربية السعودية صاحب السعادة يوسف بن عبد 
اهلل الفوزان رمحه اهلل بأمر من جاللة امللك سعود بن عبد العزيز رمحه اهلل، وحرض عدد كبري 
من العلامء البارزين للمشاركة يف احلفل املبارك. وبدأت الدراسة يف هذه اجلامعة من عام 

1966م وهي ما زالت مستمرة من ذلك الوقت إىل يومنا هذا بفضل اهلل العيل العظيم.
ونورد هنا ملخص أهداف تأسيس اجلامعة التي رصح هبا وكيل هذه اجلامعة ورئيسها 
فيام بعد الدكتور مقتدى حسن األزهري –رمحه اهلل– يف مقاله املنشور يف املجلة التي سنقوم 
بإبراز دورها يف تطوير الصحافة العربية يف اهلند، وهذه املجلة ال تزال تنرش من اجلامعة 

باللغة العربية املعروفة حتت اسم صوت األمة، وكان اسمها آنذاك )صوت اجلامعة(:
1- تعليم القرآن والسنة باعتبارمها مصدرين أساسيني للرشيعة.

2- دراسة العلوم اإلسالمية واألدبية واالجتامعية، القديمة منها واحلديثة.
3- نرش العلوم اإلسالمية واألدبية واالحتفاظ بالرتاث اإلسالمي وترغيب الناس 

يف التعاون لتعميم اللغة العربية بني أبناء املسلمني.
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4- إعداد الكتاب اإلسالميني املعتزين بالرتاث اإلسالمي املتزودين بثقافة إسالمية 
واسعة يسهمون بكتاباهتم يف نرش اإلسالم بني املسلمني وغريهم.

التعليمية  واملؤسسات  اجلامعات  بني  والتعاون  التبادل  لتحقيق  اجلهود  بذل   -5
داخل البالد وخارجها، واألخذ بيد شباب األمة اإلسالمية وتوعيتهم بروح دينية قوية 

وتوجيههم إىل مبادئ اإلسالم السامية وأهدافه البناءة ]7[.

إدارة البحوث اإلسالمية:
كانت اجلامعة السلفية عىل إملام تام بأمهية التاليف والنرش والرتمجة يف حياة اإلنسان، 
ولذا قررت مبارشة بعد تأسيسها إنشاء مطبعة تتوىل طباعة ونرش كتب اجلامعة وجمالهتا 
إىل  املعرفة  بعرص  عرف  الذي  العرص  حلاجة  تلبية  واإلنجليزية  واألردية  العربية  باللغة 
األدب الصالح اهلادف، واملؤلفات النافعة التي توفر الغذاء لتنمية عقل اإلنسان، وتساعده 
يف معرفة القيم اخللقية، وترشده إىل تأدية مسؤوليته والقيام بفرضه نحو املجتمع اإلنساين، 
وتزوده بثقافة واسعة ووعي قوي، حتى يقوم بدوره املنشود يف العرص احلارض، وأنشئت 
هذه املطبعة وأطلق عليها اسم »إدارة البحوث اإلسالمية«، وما كادت أبواهبا تفتح حتى 
أخذ القائمون عىل اجلامعة واملنتمون إليها يعملون بجد واجتهاد متواصل، حتى استطاعت 
املفاتيح رشح  مرقاة  أمثال طباعة  املهمة  األعامل  من  كثريًا  تنجز  أن  الوجيز  رغم عمرها 
مشكاة املصابيح، وحركة االنطالق الفكري وجهود الشاه ويل اهلل يف التجديد، ومبادئ 
االقتصاد اإلسالمي، وجائزة األحوذي يف التعليقات عىل سنن الرتمذي. وباللغة األردية: 
تاريخ األدب العريب، وموقف اإلسالم من املرأة، وبداية الكون ومصريه، واللمحات إىل 
ما يف أنوار الباري من الظلامت، إىل غري ذلك من الكتب املهمة املشتملة عىل املواد الدينية 
واألدبية اإلسالمية. وكذلك الكتب باللغة اهلندية واإلنجليزية التي تعني عىل نرش الدعوة 

إىل اإلسالم يف جمتمع ال يعرف اللغة األردية أو العربية.
نحو  ونرش  إخراج  من  وتوفيقه  اهلل  بعون  متكن  قد  القسم  هذا  أن  بالذكر  واجلدير 
واهلندية  واألردية  العربية  باللغات  ومرتجم  وحمقق  مؤلف  بني  ما  كتاب   )421(
واإلنجليزية وبعض اللغات املحلية، وال يزال مستمرًا يف نشاطاته وجهوده مع العلم. 
نقلت  قد  احلديثة  واملطبعة  باحلروف،  آفسيت، وسبقتها مطبعة  اجلامعة مطبعة  ومتلك 

نشاط اجلامعة إىل مرحلة جديدة تالئم ذوق العرص.
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بينّنا–  –كام  الراهن  العرص  يف  وتأثريها  شأهنا  وعظم  الصحافة  ألمهية  وإدراكًا 
جملتني  إصدار  يف  تعاىل  اهلل  بإذن  نجح  وقد  املوضوع،  حول  عنايته  القسم  ركز 
اآلن  واسمها  العربية  باللغة  إحدامها  تصدر  سنة،  أربعني  من  أكثر  منذ  شهريتني 
»صوت األمة« وهي موضوع هذا املقال، والثانية باللغة األردية باسم »حمدث«، 
وقد حظيت املجلتان بإعجاب القراء وتقديرهم، وهذا يدل عىل أن األدب الصالح 
اإلعداد  أحسن  إذا  القلوب  يف  تأثري  له  يزال  وال  الناس  من  إقبال  عليه  يزال  ال 

والعرض ]8[.
فرتة  وتغريت  اآلن  إىل  واستمرت  1969م  سنة  صدورها  بدأ  املجلة  إن  وحيث 
الصدور وأسامء املجلة يف هذه املدة فإننا نود أن نذكر موجزًا عن هذه الفرتات املختلفة.

املراحل واألطوار التي مرت هبا املجلة:
1- املرحلة األوىل: )صوت اجلامعة(:

لشهر  املصادف  1389هـ  شعبان  شهر  من  اجلامعة«  »صوت  باسم  املجلة  بدأت 
نوفمرب 1969م وكانت املجلة يف هذه املرحلة دورية أي تصدر كل ثالثة أشهر بصفة 
مؤقتة، وبلغ جمموع أعدادها بعد إلغاء األعداد املزدوجة واعتبار العدد اخلاص عن مؤمتر 
رسالة املسجد املنعقد بمكة املكرمة 26 عددًا، وصفحات أعداد املجلة يف هذه املرحلة 
مسؤولية  وكانت  صفحة،   96 إىل   72 بني  صفحاهتا  ترتاوح  كانت  بل  حمددة  تكن  مل 
التحرير تتحملها جلنة مكونة من ثالثة أشخاص هم: الشيخ عبد الصمد رشف الدين، 
والدكتور مقتدى حسن األزهري، والشيخ عبد الوحيد الرمحاين، واستمرت املجلة عىل 

هذه الصفة سبع سنوات.
2- املرحلة الثانية: )جملة اجلامعة السلفية(:

بدأت هذه املرحلة ببداية شهر شعبان سنة 1396هـ املصادف لشهر أغسطس سنة 
1976م، صدرت فيها جملة باسم »جملة اجلامعة السلفية« وقد جاء هذا التغري يف اسم 

املجلة بسبب تغري اسم اجلامعة من اجلامعة املركزية إىل اجلامعة السلفية.
تقدمًا ملموسًا؛ ذلك ألن فرتة صدورها صارت  املرحلة  املجلة يف هذه  وأحرزت 

شهرية، واستمرت عىل هذه الصفة يف املراحل القادمة.
عددًا،   90 أعدادها  جمموع  وبلغ  سنوات  عرش  ملدة  االسم  هبذا  املجلة  صدرت 
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صفحة.  مئة  إىل  ستني  من  ترتاوح  فكانت  املرحلة  هذه  يف  املجلة  أعداد  صفحات  أما 
الدكتور مقتدى حسن األزهري، وإدارة  التحرير يف هذه املرحلة إىل  وأسندت رئاسة 

التحرير إىل فضيلة األستاذ عبدالوحيد الرمحاين.
3- املرحلة الثالثة: )نرشة اجلامعة السلفية(:

املجلة باسم »نرشة  فيها  املرحلة مدة سنتني ونصف سنة، صدرت  استغرقت هذه 
اجلامعة السلفية« لبعض األسباب الفنية. وبلغ جمموع أعداد املجلة يف هذه املرحلة 14 

عددا، أما صفحات أعداد املجلة فكانت ترتاوح من 60 إىل 110 صفحات.
4- املرحلة الرابعة: )صوت األمة(:

مستمرة  تزال  وال  1987م  لسنة  املصادف  1408هـ  سنة  يف  املرحلة  هذه  بدأت 
إىل اآلن. وتصدر املجلة يف هذه املرحلة باسم »صوت األمة«، وبلغت أعداد كل سنة 
املجلة يف هذه  املرحلة عرشة عىل األقل واثني عرش عىل األكثر، وصفحات أعداد  يف 
املرحلة تراوحت بني 52 إىل 64 صفحة. وكان اإلرشاف عىل املجلة يف هذه املرحلة 
مسندًا إىل الدكتور مقتدى حسن األزهري. وبعد ما استأثرت به رمحة اهلل عام 2009م 

أصبح رئيس التحرير األستاذ أسعد األعظمي بن حممد األنصاري.

أهداف املجلة:
ومن  اإلعالم  وسائل  أهم  من  اليوم  تعد  الصحافة  أن  الكرام  القراء  عىل  خيفى  ال 
أوسعها تأثريًا يف النفوس وتغيريًا لالجتاهات، وكذلك ال خيفى عليهم الكثرة الكاثرة من 
اجلرائد واملجالت التي تصدر اليوم يف العامل بلغات خمتلفة وأوضاع متنوعة. وحيث إن 
الصحافة املعارصة ختتلف يف األهداف واالجتاهات من جملة إىل أخرى فإننا نود أن نورد 
السامع عىل بصرية من أمر املجلة  موجزًا عن أهداف جملة »صوت األمة« حتى يكون 

ومن الغرض الذي ترمي إليه.
تتلخص أهداف املجلة كام هي مثبتة يف كل عدد منها يف النقاط التالية:

التحيز  عن  بعيدًا  والسنة،  بالكتاب  االعتصام  إىل  والدعوة  اهلل،  كلمة  إعالء   -1
الفكري والتعصب املذهبي، ودحض الشبهات عن اإلسالم، ورفع مستوى الدراسات 

اإلسالمية والثقافة الدينية.
علمي  بأسلوب  املنكرات  وسائر  اهلدامة،  واملبادئ  الدخيلة،  األفكار  مقاومة   -2
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ما يف  األمور وكل  القول وسفاسف  لغو  التجنب عن  العرص مع  لروح  رصني مالئم 
نرشه رضر للمسلمني أو خطر عليهم.

لتناول موضوعات  الكتاب واألدباء اإلسالميني، واستنهاض مهمهم  3- مؤازرة 
يف  وقيمه  اإلسالم  عن  الذود  من  ليتمكنوا  السمحة،  اإلسالم  تعاليم  ورشح  العرص، 

تعمق ووعي وعن إيامن وإخالص.
وتزويدهم  املسلم،  الشباب  يف  اإلسالمي  الوعي  وبث  الدينية،  الروح  إيقاظ   -4
والرجوع  والقلم،  اللسان  معركة  يف  لإلسهام  وإعدادهم  الواسعة  اإلسالمية  بالثقافة 

باملسلمني إىل مصادر الدين األصلية من الكتاب والسنة.
5- نرش العلوم اإلسالمية والعربية بني املسلمني يف اهلند، وتعميم اللغة العربية بني 

املثقفني ورفع مستواها كتابة وخطابة.
6- التوجيه الديني السليم للمسلمني يف القضايا الراهنة، واملشاكل النامجة، حتى 

يتكمنوا من امليض يف طريقهم عىل هدى وبصرية.
وكام عرفنا عن املجلة أهنا تصدر عن مؤسسة تعليمية دينية فإن هذه األهداف ترتكز 
باملنظار  إال  والفكرية  األدبية  القضايا  إىل  تنظر  اإلسالمية، وال  الرشيعة  مقاصد  حول 

الذي يالئم روح اإلسالم ويتناسب مع مبادئيه وقيمه.

كتاب املجلة:
بكتاباهتم وبحوثهم يف  الذين يسامهون  يتوقف كثريًا عىل كتاهبا  ما  حتديد مستوى جملة 
أكفاء ذوي مؤهالت  بكتاب خملصني  إذا حظيت  فاملجلة  املجلة ورفع مستواها،  استمرار 
من  النوعية  هذه  بمثل  حتظ  مل  التي  املجلة  من  أرفع  شك  دون  يكون  مستواها  فإن  عليا 
الكتاب. وإذا استعرضنا قائمة الكتاب الذين أسهموا يف املجلة التي نحن بصدد التعريف هبا 
وجدناهم متميزين بالعلم الغزير، واالطالع الواسع، والقدرة البالغة عىل الرشح والتعبري، 
والقوة يف االستدالل واإلجادة يف العرض. ولعل هذا هو رس إعجاب الناس هبذه املجلة 
واهتاممهم بمقاالهتا وبحوثها، وفيام ييل أسامء بعض الكتاب الذين أسهموا يف هذه املجلة: 

– )مفتي عام للمملكة  – رمحه اهلل  سامحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز   

العربية السعودية(.
 الشيخ عبد الصمد رشف الدين –رمحه اهلل-.
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 الشيخ عطية حممد سامل – رمحه اهلل – )املدينة املنورة(.
 الشيخ الدكتور ربيع املدخيل )األستاذ يف كلية احلديث باجلامعة اإلسالمية باملدينة 

املنورة(.
 الدكتور خمتار الدين أمحد –رمحه اهلل – )جامعة عليكره اإلسالمية(.

 الدكتور مسعود الرمحن خان الندوي )جامعة عليكره اإلسالمية(.
 الدكتور حممد راشد الندوي )جامعة عليكره اإلسالمية(.

 الشيخ محاد بن حممد األنصاري –رمحه اهلل -.
 الشيخ حممد بن نارص العبودي )رابطة العامل اإلسالمي(.

 الشيخ عبد اهلل الغنيامن )اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة(.
 الدكتور حممد تقي الدين اهلاليل – رمحه اهلل – )املغرب(.

 الدكتور حامد عيل خان )جامعة عليكره اإلسالمية(.
 الدكتور عبد العيل عبد احلميد )لندن(.

 الشيخ عبد اهلل بن صالح املحسن – رمحه اهلل – )اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة(.
 الدكتور حممد أمني املرصي –رمحه اهلل– )مكة املكرمة(.

 الدكتور عبدالرمحن بن عبداجلبار الفريوائي )جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
بالرياض(.

 الدكتور سيد عبد الباري )جامعة عليكره اإلسالمية(.
 الشيخ عبد الغفار حسن )اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة(.

 الشيخ حممد عزير شمس )جامعة أم القرى بمكة املكرمة(.
 الشيخ حممد تقي أميني –رمحه اهلل– )جامعة عليكره اإلسالمية(.

–رمحه اهلل– )اجلامعة اإلسالمية باملدينة  الشيخ عبد القادر بن حبيب اهلل السندي   
املنورة(.

موضوعات املجلة:
اإلسالمية  املوضوعات  عىل  مشتملة  متنوعة  املجلة  يف  نرشت  التي  املوضوعات 
بل  فحسب  خاص  بموضوع  عنايتها  تركز  مل  واملجلة  اهلادفة،  األدبية  واملوضوعات 
االجتامعية  واملسائل  الفكرية  القضايا  وإىل  والعمل  العقيدة  موضوعات  إىل  تطرقت 
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والنظريات االقتصادية، وسعت جاهدة إلعطاء القراء فكرة واضحة عن تعاليم اإلسالم 
ومتطلبات احلياة، وهنا استعراض لبعض املقاالت املهمة املنشورة يف املجلة يف املراحل 

املختلفة املذكورة آنفًا لكي يمكن احلصول عىل فكرة إمجالية عن حمتويات املجلة:
احتوى العدد األول من املجلة عىل مقال قيم لسامحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه 
اهلل نائب رئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة حول موضوع التضامن اإلسالمي، 

وأمهية املوضوع ليست يف حاجة إىل البيان والتأكيد.
ونظرًا إىل األمهية والتأثري للتضامن والتعاون يف حياة املسلمني تكلم سامحة الشيخ 
تعاىل  اهلل  خلق  التي  بالعبادة  وربطه  اإلسالمي،  التضامن  حول  اهلل-  -رمحه  باز  ابن 
الذي حقيقته  بالتضامن اإلسالمي  إال  يتم  العبادة ال  أمر  أن  الثقلني وأوضح  ألجلها 
الرب والتقوى والتكافل والتنارص والتعاطف والتناصح والتوايص باحلق  التعاون عىل 

والصرب عليه، وال شك أن هذا من أهم الواجبات اإلسالمية والفرائض الالزمة.
اآلخر  اجلانب  إىل  الشيخ  سامحة  تطرق  والتعاون  االحتاد  أمهية  توضيح  وبعد 
الكبري  الفساد  التعاون عىل اإلثم والعدوان، وأشار إىل  أيضًا وهو حتذير املسلمني من 

والعواقب الوخيمة التي ترتتب عىل التعاون عىل اإلثم.
ونرش يف العدد األول من السنة الثانية مقال عن أثر اإلسالم يف الشعر للدكتور حممد 
راشد الندوي، سلط فيه الدكتور حممد راشد الضوء عىل تأثر الشعراء العرب باإلسالم 
والقرآن، فتكلم هبذا الصدد عن الشعراء الذين عاشوا يف اجلاهلية وعن الشعراء الذين 
وكذلك  اإلسالمي.  العرص  يف  نشؤوا  الذين  الشعراء  وعن  واإلسالم،  اجلاهلية  أدركوا 
مل  الشعراء  من  كثريًا  أن  إىل  الفنية، وذهب  الناحية  من  الشعر  اإلسالم يف  أثر  تكلم عن 
القديمة  بقيت األساليب  بل  املعنى،  أو  اللفظ  الشعر من حيث  يوجدوا شيئًا جديدًا يف 
واملناهج اجلاهلية عند الشعراء املخرضمني ومل يتغري منها يشء. ويف هناية املقال رصح بأن 
حتوال حدث يف الشعر األموي حينام امتزج الفرس والروم بالعرب كل االمتزاج وأخذ 

العرب أشياء كثرية من حضارهتم ومدنيتهم.
مقاالً  نرى  1392هـ  صفر  شهر  يف  الصادر  الثالثة  السنة  من  املزدوج  العدد  ويف 
املقال  هذا  تناول  للهنود،  العريب  الشعر  مكانة  عنوان  حتت  خان  عيل  حامد  للدكتور 
الشعر  بذكر  ملوضوعه  حامد  الدكتور  مهد  جزءين،  يف  نرش  وقد  مهاًم،  أدبيًا  موضوعًا 
الفرق بني  الشعر األموي وأبرز  التطور يف  إىل  ثم أشار  الشعر اإلسالمي،  ثم  اجلاهيل 
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الشعر العريب وشعر املولدين، ثم ذكر انتشار اللغة العربية بني اهلنود، وبعد هذه النقاط 
التمهيدية تكلم صاحب املقال عن دوافع الشعر العريب للهنود، ثم أورد كالمًا للعالمة 
شبيل عن الشعر العريب يف اهلند، وكذلك أورد رأي الدكتور زبيد أمحد واألستاذ مسعود 
أقوال  املقال منزلة شعراء اهلنود، وأورد  الدكتور حامد يف هذا  الندوي. وقد بني  عامل 

بعض النقاد واملرتمجني هبذا الصدد.
ذكر  مع  اهلنود  الشعراء  شعر  من  نامذج  املقال  صاحب  أورد  الثانية  احللقة  ويف 
مستوى  عن  واضحة  فكرة  تعطي  طويلة  النامذج  وهذه  فيه،  العلامء  وآراء  موضوعاته 

الشعر العريب يف اهلند.
نرش  1393هـ  سنة  األوىل  مجادى  شهر  يف  الصادر  الرابعة  للسنة  الرابع  العدد  ويف 
مقال الدكتور عبد العيل عبد احلميد عن عروة بن أذينة حياته وشعره، وقد نرش يف ثالث 
حلقات، احللقة األخرية منه تكلم صاحب املقال عن األغراض الشعرية يف شعر عروة، 
وخصائص شعره، ومكانته الشعرية. وقد أكد الدكتور عبد العيل يف هذا املقال عىل أن 
املعروف عن عروة بأنه شاعر الغزل، ولكننا حينام نرجع إىل قصائده التي حفظها لنا كتاب 
»منتهى الطلب من أشعار العرب« نجد أن عروة مل يقرص مهه يف قول الشعر عىل الغزل، ومل 
ينهج منهج الشعراء احلجازيني يف اهتاممهم الكبري بالشعر الغنائي واملقطوعات القصرية، 
بل حافظ عىل التقليد الشعري القديم، فنظم قصائد طويلة تدور حول موضوعات خمتلفة 
من الغزل والفخر والوصف. ثم اعرتف الدكتور بأن الغزل والفخر كان هلام احلظ األوفر 
من عناية الشاعر، وإن كان املؤرخون له أمهلوا شعره يف الفخر، وعدوه من شعراء الغزل.

اثني  يتضمن  1393هـ  شعبان  شهر  يف  الصادر  اخلامسة  السنة  من  األول  والعدد 
عرش موضوعًا، منها موضوع تناوله يف مقاله الدكتور مقبول أمحد عن امللتان. وقد ذكر 
صاحب املقال أمهية امللتان يف تاريخ السند، وأشار إىل العالقات السياسية التي قامت 
مدينة  تسمية  يف  السائحني  اجلغرافيني  خطأ  وقد  اهلند،  أمراء  وبني  العرب  احلكام  بني 
ملتان، واستند يف ذلك إىل البريوين وغريه من املؤرخني، وأورد وصفًا دقيقًا عن هذه 
املدينة ومبانيها ومصنوعاهتا وحبوهبا وفواكهها. وأوضح أن أهل امللتان كانوا ينتمون 
عن  وابتعاد  التجارة،  يف  وأمانة  حسن،  بخلق  متصفني  وكانوا  املختلفة،  الطبقات  إىل 
الفحشاء واملنكر، وقد رصح الدكتور مقبول أن املذهب الشيعي كان املذهب الرئيس 
امللتان،  السنة أيضًا كانوا موجودين يف  الفقهية من أهل  املذاهب  للناس وأتباع بعض 
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اإلدرييس  عن  مقبول  الدكتور  ونقل  والتمرد.  املذهبي  التعصب  عن  بعيدين  وكانوا 
وصف معبد آديتيا )Aditya( وصنمه الذي كان معظام لدى أهل اهلند، وينتهي الدكتور 
الثقايف  التأريخ  يف  كبرية  مكانة  حتتل  كانت  امللتان  أن  إىل  املقال  هذا  يف  أمحد  مقبول 

واالجتامعي، حيث إهنا كانت ملتقى اهلنود والعرب، ومرسحا لنشاطاهتم املتنوعة.
والعدد الثاين من السنة السادسة الصادر يف ذي القعدة 1394هـ تضمن مقاالت، منها:
حجاز«.  »غولستان  كتاب  أجزاء  لبعض  عربية  ترمجة  وهو  زائر،  انطباعات  مقال 
سجل فيه األستاذ هباء الدين أمحد قايض املنطقة يف والية بيهار وعضو يف جلنة الوظائف 
القومية ما رآه وشاهده أثناء حجه. وقد أشاد يف هذه الكتابة بالنهضة العلمية التي رآها يف 
اململكة العربية السعودية، وأبدى إعجابه خاصة بتعليم البنات، وهن يواصلن الدراسة 
ويف  األسواق  يف  احلجاب  النساء  التزام  عىل  أثنى  وكذلك  احلجاب،  عىل  احلفاظ  مع 
األماكن األخرى، وقد نوه بأنه مل جيد يف الرجال أيضًا أمرًا ممقوتًا جديرًا بالنقد والتنبيه. 
وكذلك أثنى عىل رجال اململكة فقال: ومن خصائص رجال هذه البالد العاطفة الدينية 
القوية حتى ينطقون كلمة »يا اهلل« كل حني وآن. وكذلك أشاد بالنهضة احلديثة العامة 
يف ظل احلكومة الرشيدة فذكر احلركة النشطة يف جمال البناء والتعمري وإنشاء الشوارع 
الواسعة املرحية وتوفري مياه الرشب لعامة الناس. وكذلك أبدى إعجابه بدعوة التضامن 
اإلسالمي التي وجهها امللك فيصل –رمحه اهلل– إىل املسلمني يف العامل وخاصة إىل العامل 

اإلسالمي، وهكذا أشاد بخطوات اإلصالح والتجديد وخدمة الدين والعلوم.
وبمنى  املكرمة  بمكة  احلجاج  بمدينة  خاصة  مقرتحات  عدة  قدم  املقال  هناية  ويف 
السعودية  احلكومة  »إن  التالية:  باحلقيقة  االنطباعات  هناية  يف  ورصح  وبمزدلفة، 
تستحق كل تقدير وهتنئة للقيام هبذه األعامل اجلبارة املدهشة بنظام فائق ولتهيئة شبكة 

املواصالت لنقل احلجيج احلاشد من مكان إىل مكان«]9[.
ويف العدد األول من السنة الثامنة تضمنت االفتتاحية احلديث عن دخول املجلة يف 
عامها الثامن، وتغري اسمها إىل »جملة اجلامعة السلفية«. ورصح رئيس حتريرها يف هذا 
العدد: »املجلة يف عامها الثامن وباسم جديد... وهي أهنا تصدر من اآلن -بعون اهلل 
وتوفيقه- شهريًا أو عرشة أجزاء يف كل سنة عىل األقل، وباسم جملة اجلامعة السلفية 

بدالً من صوت اجلامعة«]10[.
عىل  تدل  وهي  بنارس،  مدينة  يف  وقعت  قصة  حيكي  االفتتاحية  من  اآلخر  واجلزء 
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–أو بعض املسلمني– يف اهلند، فال يزال  شدة التعصب املذهبي الذي مني به املسلمون 
يف  االختالف  بسبب  وزوجه  املرء  بني  يفرقون  الذين  الفتاوى  أصحاب  فيهم  يوجد 
يف  اهلل  اتقوا  فقالت:  املفتيني،  هؤالء  مثل  هنايتها  االفتتاحية  وخاطبت  الفقهي.  املذهب 
اللغة  يعرفون  ال  الذين  يف  اهلل  واتقوا  دينهم،  فهم  يف  عليكم  يعتمدون  الذين  املسلمني 
العربية فيسألونكم عن تعليم الدين، ولكنكم ترشبوهنم العصبية وتعبوهنم بروح املعاداة 
للمسلمني إبقاء عىل مصاحلكم وإرواء لنفوسكم املتعودة عىل بغض املسلمني، يطلبون 

منكم ما ينفعهم يف الدين، فتمنحوهنم ما يرضهم يف الدنيا واآلخرة.
وقد  1398هـ،  سنة  األول  ربيع  شهر  يف  صدر  املذكور  املجلد  من  الثالث  والعدد 
الرمحن فاخوري، هذا  يقطعها« للشيخ عبد  باسم »وأما هلذه األيدي من  فيه مقال  نرش 
املقال يكشف عن كتاب منحول بعنوان: »االستعداد ليوم املعاد لإلمام أمحد بن عيل ابن 
حجر العسقالين«. حيكي الكاتب عن وقوفه عىل هذا الكتاب يف إحدى املكتبات، وأبدى 
استغرابه بأنه ال يعرف هلذا اإلمام اجلليل كتابًا هبذا االسم مع أنه قرأ كثريًا من ترمجاته، 
وهبذا السبب اهتم ذاكرته وتناول الكتاب وفتح الصفحة األوىل منه رسيعًا، فواجه فيها 
الكتاب  أن  وهي  املؤسفة،  احلقيقة  فأدرك  هلام،  أصل  ال  النبي   إىل  منسوبني  حديثني 
منحول. ومما زاد استغراب صاحب املقال أن الكاتب وصف نفسه بأنه حمقق، وقد وضع 
اسم »املحقق« واسم دار النرش عىل غالف الكتاب، وطبع الكتاب مرة أوىل يف دهلي باهلند 
يف شهر ذي احلجة عام 1320هـ، وإمعانًا من النارش يف التغرير بالقراء فقد نرش صورة 
لصفحة 58 من األصل شغل هبا صفحة 81 من الكتاب ليلقي يف روع القارئ العادي أن 

الكتاب صحيح ثابت النسبة إىل ابن حجر رمحه اهلل.
الذي  الفساد  عن  االفتتاحية  تكلمت  عرش  احلادي  املجلد  من  اخلامس  العدد  ويف 
حيصل يف األرض، وعن الفتنة التي تقع بني مجاعات املسلمني، وقد تناولت االفتتاحية 
ما حدث بني املسلمني يف كشمري بعد إعدام ذو الفقار عيل بوتو، فقد أفادت األنباء أن 
االشتباكات الدامية استمرت بني موايل ذو الفقار ومعارضيه. واخلسائر التي نشأت يف 
كشمري بسبب هذه االشتباكات الدامية قدرت بمئات األلوف، هذا بسبب الفتنة التي 
وقعت بني املسلمني أنفسهم. أما ما وقع بني أتباع الديانتني فهو أيضًا مؤمل جدًا، وقد 
ذكرت االفتتاحية هبذا الصدد ما حدث بني الفرقتني يف مدينة مجشيدفور بوالية بيهار، 
والتصوير الذي قدمته اجلرائد للحادث يشري إىل أن املفسدين مل يراعوا الدين واألخالق 
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قد  والطائفية  العنرصية  ودعاة  الرش  عنارص  مع  بتعاوهنم  وأهنم  اإلنسانية،  القيم  وال 
بذلوا أقىص جهودهم للقضاء عىل املستضعفني واملنكوبني. وبعد اإلشارة إىل احلادثتني 
املذكورتني ورد يف االفتتاحية أهنام حلقة من حلقات املآيس التي تعاين منها البرشية يف 
هذا العرص أكثر من أي وقت آخر مع ادعاء التقدم يف جمال العلم والصناعة ويف جمال 

الثقافة واحلضارة، ومع ادعاء احلرية والديمقراطية واختاذ قوانني العدالة واحلامية.
أيدهيم  للذين طغت مطامعهم فمدوا  التالية: »وويل  بالسطور  االفتتاحية  وانتهت 
نحو أموال املواطنني، وويل للذين قست قلوهبم فلم تلن للحريم وللرضيع وللشيوخ 

وللمعوقني ولألبرياء وللمساملني«]11[.
املسلمني  اسرتاتيجية  وهو  مهاًم  موضوعًا  أيضًا  تناولت  العارش  العدد  وافتتاحية 
يف  جرت  التي  االنتخابات  إىل  الكاتب  أشار  وقد  اهلند.  يف  املعقودة  االنتخابات  يف 
هذه  يف  حزهبا  فوز  إثر  للوزراء  رئيسة  غاندي  إنديرا  السيدة  وانتخبت  1972م،  عام 
البالد  يف  أعلنت  الطوارئ  حالة  أن  عهدها  يف  املهمة  األحداث  ومن  االنتخابات. 
باسم  مجيعًا  السياسية  األحزاب  احتدت  وقد  والسياسيني،  الزعامء  من  عديد  وسجن 

»حزب جنتا« ضد حزب كونغرس والسيدة إنديرا غاندي يف انتخابات عام 1977م.
ألعضاء  األغلبية  فقد  ألنه  جنتا«  »حزب  حكم  انتهى  السياسة  التطورات  وبعد 
الربملان وأثبت احلزب املنشق حتت رئاسة رشن سينغ أغلبيته يف عضوية الربملان بائتالف 
مع أحزاب أخرى، ولكن هذا احلزب مل يستطع أن حيكم أكثر من ثالثة أسابيع؛ لتخيل 
بعض أحزاب االئتالف عن تأييده، وهنا حل رئيس اجلمهورية اهلندية الربملان وأعلن 

إجراء االنتخابات اجلديدة هناية العام.
وقد تكلمت االفتتاحية عن رضورة وحدة املسلمني يف هذه البالد التي صارت هنبا 
ينبغي للمسلمني أن يعتربوا بام جربوا مع حزب جنتا  السياسيني فقالت: كان  ملطامع 
جلميع  شاملة  سياسية  منظمة  ويؤسسوا  يتحدوا  وأن  قبل،  من  كونغرس  حزب  ومع 
املسلمني – إن قدر اهلل – أو لغالبهم وهو املمكن، وتكون الحتادهم يف اهلند قوة ليست 
وفق  عددهم  ويبلغ  أقلية،  أكرب  يشكلون  البالد  هذه  يف  املسلمني  فإن  غريهم،  الحتاد 
اإلحصاء الرسمي إىل ثامنني مليونا )وقتذاك(، وعند االحتاد ال يستطيع أعداء اإلنسانية 

أن يلعبوا بأعراض املسلمني ودمائهم، وال يستطيع السياسيون أن خيلفوا وعودهم.
حممد  للشيخ  مقال  نرش  القعدة  وذي  شوال  شهري  يف  الصادر  املزدوج  العدد  ويف 
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أمان اجلامي حول عنوان )حقوق املرأة يف اإلسالم(، وهذا املوضوع املهم قد أوجز فيه 
معرفة  الناس  عىل  جيب  التي  املهمة  النواحي  عىل  الضوء  ألقى  ولكنه  الكالم،  الكاتب 
موقف اإلسالم منها، فأشار أوالً إىل متتع املرأة يف اإلسالم باحلقوق املدنية مثل الرجل، 
وإىل متتعها باحلقوق الدينية، ثم تكلم حول حرية الزواج للمرأة املسلمة، ثم حول إرث 
التربج  من  وموقفه  املرأة،  سفر  من  اإلسالم  موقف  أوضح  وكذلك  اإلسالم،  يف  املرأة 
واالختالط واخللوة، وكذلك أوضح موقف اإلسالم من عمل املرأة، وقرر أن اإلسالم 
األرسة  عىل  املحافظة  كله  هذا  وراء  من  يريد  فإنه  وقيود  برشوط  املرأة  حرية  يقيد  حني 
املسلمة؛ ألن سالمتها تعني سالمة املجتمع كام أن فسادها فساد للمجتمع كله، والنقطة 
وفراق  باملوت  فراق  اثنني:  فراقني  بأحد  تنتهي  احلياة  أن  هي  املذكور  املقال  يف  األخرية 
بالطالق، وبصدد الكالم عىل الطالق أشار الشيخ إىل املراحل التي تتقدم الطالق، فقال: 

يبدأ عالج املشكالت الزوجية عىل النحو اآليت:
أ. الوعظ الذي يتضمن النصح والتوجيه.

ب. اهلجران يف الفراش.
ج. الرضب رشيطة أن يكون رضب تأديب وختويف فقط.

د. جلسة مفاوضة ومناقشة يشرتك فيها حكم من أهله وحكم من أهلها.
وهذه املراحل التي تسبق الطالق ربام متنع الطالق.

والعدد الثاين والثالث من املجلد الثالث عرش خصصا للموسم الثقايف الذي انعقد يف 
اجللسة السلفية يف شهر ربيع اآلخر عام 1401هـ. وافتتاحية العدد جاءت حتت عنوان »هل 
خترج املدارس اإلسالمية من دور االنعزال إىل خطة التعاون والتنسيق«، وقد تناولت نقاطًا 
شتى، خاصة بالتعليم اإلسالمي، منها: توظيف املتخرجني يف هذه املدارس، وألعامل التي 
يقوم هبا علامء هذه املدارس من التدريس والرتبية وتوجيه الناس وما إىل ذلك من األعامل.
وكذلك أشارت إىل تاريخ املدارس اإلسالمية وإىل األدوار التي مرت هبا، ثم أبرزت 
أمهية التعاون بني هذه املدارس ورضورته يف الظروف الراهنة، فقالت: »وكام ذكرنا يوجد 
يف اهلند عدد كبري من املدارس الدينية، وال شك أهنا جتمع بني رجاهلا كثريًا من أصحاب 
املواهب العظيمة، وتنفق عليها مبالغ طائلة ال يستهان هبا، فلو رسمت هلا خطوط العمل 
املستقيمة وتم التنسيق بني اجلهود، وحتقق التعاون والتكاتف ألدى ذلك إىل نتائج مشجعة 
وثامر طيبة، ولزادت بذلك ثقة الناس هبذه املؤسسات فيقدمون هلا الدعم والتوجيه أكثر 
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فأكثر، ويسعون لتحقيق أهدافها بكل ما يملكون من املواهب واملمتلكات«]12[.
وافتتاحية العدد األول من املجلد الرابع عرش تناولت مشكلة اجتامعية أصيب هبا 
املشكلة،  من  جانبًا  االفتتاحية  وتعرض  منهم،  املسلمني  غري  وخاصة  اهلندي  الشعب 
وترصح بأن القانون اهلندي حيظر تقديم األموال الطائلة عقب عقد الزواج من قبل والد 
املجتمع  ولكن  والالمساسية،  النبذ  معاملة  املنبوذون  يعامل  أن  حيرم  أنه  كام  الزوجة، 
ما  علينا  تقص  وهناك  هنا  من  األخبار  وترد  القبيحتني،  مرارة  يقايس  يزال  ال  اهلندي 
انتشار العادتني، وذكر ضحاياها من  حيدث للشعب من املشكالت والويالت بسبب 
الرجال والنساء، فكثريًا ما نسمع أن أشخاصًا من الطبقة املنبوذة قد أهينوا أو قتلوا أو 

حرقت بيوهتم وحمالهتم بأيدي رجال ينتمون إىل الطبقة العليا.
ونسمع أن امرأة قد أهينت أو حرقت حية ألهنا مل تأت يف جهازها من مال أبيها بام 
كان يتوقعه أفراد أرسة زوجها. وبعض النساء يتعرضن للطعن والشتم من قبل أرسة 

زوجها فتعيش حزينة مهانة إىل أن تصاب بمرض ال يزايلها إال باملوت.
الربملان  يف  املوضوع  هذا  يثار  وأحيانًا  اجلرائد،  يف  يوميًا  تنرش  األخبار  هذه  ومثل 

اهلندي والندوات واالجتامعات التي يعقدها الزعامء واملصلحون يف اهلند.
أحكام  بالتزام  وذلك  حلها،  إىل  االفتتاحية  أشارت  للمشكلة  التصوير  هذا  وبعد 
الوسائل  إىل  وترشد  البداية  من  األدواء  هذه  مثل  عىل  تقيض  التي  اإلسالمية  الرشيعة 

واألساليب التي حتقق السعادة والرفاهية الدائمتني لألرسة كلها.
أما املقال الذي محل عنوان »أزمة الضمري اإلسالمي« الذي نرش يف العدد السابع من 
املجلد اخلامس عرش للدكتور عبد احلليم عويس فقد تناول فيه الكاتب بالرشح واقع 
احلقوق البرشية يف البالد الغربية ويف الدول اإلسالمية، ويشري الكاتب إىل الواقع املؤمل 
للحقوق اإلنسانية يف العامل املتحرض، وبأن ملفات األمم املتحدة وقراراهتا تثبت أنه يف 
هذا القرن العرشين للميالد مل يعط أي ضعيف حقه، كام أن هذه املنظمة أعجز من أن 
تفعل أي يشء ملن ال يفعل لنفسه! ثم يلخص الدكتور عويس حقوق اإلنسان املسلم 

يف األساسيات اآلتية:
1- احلق يف محاية احلياة وتوفري الطعام وامللبس واملسكن والدواء والتعليم واألمن 

لإلنسان املسلم.
2- العدل فال يقتل اإلنسان بالظنة وال يؤخذ الربيء بذنب اجلاين.
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3- املساواة يف احلقوق والواجبات بني أفراد املجتمع.
وهكذا أوصل احلقوق إىل تسعة ثم تكلم عن األقليات املسلمة التي تتعرض ألنواع 
من القتل والترشيد واإلبادة، وأشار إىل وضع املسلمني اليسء يف بعض الدول العلامنية 
الشيوعية،  البالد  يف  اإلسالمية  لألقلية  األليم  الواقع  عن  تكلم  وكذلك  املسلمة،  أو 
وركز هبذا الصدد عىل املسلمني يف الصني الشعبية، واملسلمني يف االحتاد السوفيتي، ويف 
ختام املقال أبدى رأيه الرصيح أن عامل املسلمني عىل مشارف هذا القرن اخلامس عرش 
تنبثق من  هيئة   ... املستباحة  املهضومة وكرامته  ترعى حقوقه  هيئة إسالمية  إىل  حيتاج 
العام واخلاص، ويكون عملها أن  الدويل  القانون  صفوة األمة وخملصيها وفقهائها يف 

تدافع عن إنسانية املسلمني الضائعة.
وتناول اجلزء اآلخر من افتتاحية العدد اخلامس والسادس من املجلد السادس عرش 
ترصحيًا لرئيسة وزراء اهلند السابقة، قالت فيه: إن اإلبادة الشاملة التي تعرض هلا شعب 
آسام أثناء االنتخابات املعارصة ال تقع مسؤوليتها عىل احلكومة! وأضافت أن احلكومة 
بذلت كل اجلهد حلامية الشعب حسب الوسائل املتوفرة، ولكن أصحاب املصالح قد 

خلقوا جوًا هلك فيه عدد من أتباع بعض الديانات واألحزاب ]12[.
علقت االفتتاحية عىل الترصيح السابق بأنه ال شك يف أن يكون هناك ما يربر موقف 
رئيسية الوزراء ويؤيد وجهة نظرها، ولكن املظنون أن البيان ال يريض مجيع املواطنني يف 
اهلند فإهنم إذ يعيشون يف دولة ديمقراطية يتوقعون – حقًا – أن الدولة تعترب نفسها مسؤولة 
عن أنفسهم وأمواهلم، وأهنا ال تعرتف حينا من األحيان بعجزها وضعفها نحو إقرار األمن 

والسالم ملواطنيها، وأهنا ال ترىض بأن ترتك شعبها تفعل فيه األحداث ما تشاء.
وهذا التفكري حق وصواب، ونحن هنا نود أن نلفت أنظار الناس إىل مقولة أخرى 
صدرت من رئيس دولة أيضًا، ولكنه رئيس يعترب نفسه مسؤوالً أمام اهلل قبل أن يكون 
الثاين الراشد  إنه أمري املؤمنني واخلليفة  إنه رئيس دولة إسالمية،  الناس،  أمام  مسؤوالً 
، إنه الفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه الذي جسد مبادئ  لرسول رب العاملني 
الناس، وأوضح معنى  الرائعة للعدالة واملساواة بني  اإلسالم السامية ورضب األمثال 
أن  أفاد  إنه  السياسة،  التقوى والنصح واإلخالص يف  احلكومة والرعاية، وأبرز معاين 
احلاكم مسؤول يف كل وقت عن كل فرد من رعيته، سواء كان هذا الفرد قريبًا أو بعيدًا، 
عزيزًا أو ذلياًل، مؤمنًا أو ملحدًا، بل إنه يسأل عن البهائم عن البهائم أيضًا، يقول ريض 
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اهلل عنه: لو ماتت شاة عىل شط الفرات ضائعة لظننت أن اهلل تعاىل سائيل عنها يوم القيامة.
الدعوة  عن  يبحث  مقال  عىل  احتوى  عرش  السادس  املجلد  من  الثامن  والعدد 
اإلسالمية يف نيجرييا، أنشأه الدكتور عبد العيل عبد احلميد األزهري، ففي البداية بنينّ 
أن مقاله هذا تقرير موجز عن حالة الدعوة اإلسالمية يف نيجرييا، ورصح بأن هذه احلالة 
تنطبق عىل كل البلدان يف قارة إفريقيا، ورد الكاتب يف بداية املقال عىل الظننّ الذي يذهب 
إىل أن اإلسالم يكتسح القارة اإلفريقية، وأن املسيحية وغريها من األديان اهنزمت أمامه، 
وأشار إىل أن هذا الظننّ مبني عىل السذاجة والغفلة عن الواقع، وربام كان من دسائس 
االهتامم  عن  يرصفوهم  لكي  املسلمني  عىل  التمويه  أرادوا  الذين  املسيحيني  املبرشين 

بشؤون الدعوة وخيلوا هلم اجلو يفعلون ما يشاؤون.
التي  العامل  الوحيدة يف  القارة  اإلفريقية هي  القارة  أن  املعروف  بأنه من  الكاتب  وأفاد 
ن املسلمون فيها أغلبية، وهذا من ما يقض عىل رؤساء الكنائس واهليئات التبشريية يف  يكونّ
العامل مضاجعهم، فهم يريدون أن يغريوا هذا الوضع، ويعملون بجد واجتهاد للوصول إىل 
هذا اهلدف واملسلمون غافلون، ويتناول اجلهود التي تبذل لنرش اإلسالم يف القارة فيبني أن 
هناك حماوالت من بعض اهليئات واملنظامت املحلية والعربية، ولكنها غري منظمة، وقائمة 
املختلفة يف هذا املجال.  عىل أساس غري خمطط، وليس هناك تنسيق بني جهود اجلامعات 
ويذكر أن أهايل هذه القارة منهم من يوجد لديه شعور بالتعاطف مع املسلمني، وكثري منهم 
التفرقة  فإنه حيارب  أنه دين من أحسن األديان عىل وجه األرض،  ينظر إىل اإلسالم عىل 
العنرصية بكل أنواعها، ويدعو إىل املساواة الكاملة بني مجيع أنواع البرش، وهذا املعنى ال 
النجاح  املبرشين واملسيحيني أحرزوا بعض  الدين املسيحي، ولكن املؤسف أن  يوجد يف 
يف تغيري هذا الشعور عند الشعوب اإلفريقية، وسحبوا املبرشين البيض، وأنزلوا املحليني 
يف ميدان التبشري بعد أن قاموا بتدريبهم، ويف مقابل ذلك مل يستطع املسلمون أن يستغلوا 
تعاطفهم،  إليهم وكسب  التقرب  األفارقة يف صاحلهم، ومل حياولوا  عند  املوجود  الشعور 
وخلص الكاتب طريق النشاط التبشريي املسيحي يف نيجريا بأنه يرتكز عىل تعليم األهايل 
وتثقيفهم وتدريبهم عىل أعامل التبشري ثم دفعهم إىل املجتمع لكي يقتحموا كل جمال من 
ألعامهلم  احلرية  يضمنوا  لكي  للحكومة  الرئيسة  املناصب  يف  وبخاصة  احلياة،  جماالت 

التضليلية.
ورصح الكاتب بأنه يستعرض حالة الدعوة اإلسالمية يف نيجرييا من ناحيتني: األوىل 
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اجلهات التي تشوه تعاليم اإلسالم، والتي تستدعي رضورة دعوة إسالمية قائمة عىل أسس 
مقتبسة من الكتاب والسنة. والثانية اجلهات واملنظامت اإلسالمية التي تقوم بالدعوة.

وبعد ما لبى رئيس التحرير األول الدكتور مقتدى حسن األزهري نداء ربه يف شهر 
أكتوبر عام 2009م أسندت رئاسة حترير هذه املجلة إىل األستاذ أسعد األعظمي بن 
حممد األنصاري، خريج اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة وأستاذ يف اجلامعة السلفية، 
وكان قد بدأ يف تزويد املجلة بمقاالته القيمة النافعة من قبل يف حياة الدكتور مقتدى 
حسن األزهري بصورة مستمرة، فالدكتور األزهري كان معجبًا به ملا ملس فيه من ريادة 
يف جمال الكتابة املختلفة وتنوع يف األداء والقراءة، لذا عينه مساعدًا له يف أمور املجلة، 
ومديرا لشؤون إدارة البحوث اإلسالمية، وبعد ما استأثرت به رمحة اهلل قررت اجلامعة 

السلفية أن تعينه رئيسًا ومرشفًا عىل املجلة.
لتحقيق  عىل  ذيله  شمر  من  فهناك  قدمًا،  مىض  املرشوع  أن  اهلل  توفيق  حسن  ومن 
آمال مؤسسيها يف نرش الدعوة بطريقة علمية، فرئيس حتريرها اجلديد حاول أن يعطي 
املجلة أحسن ما كان قدر اهلل هلا، وهو موفق هبذا الصدد حيث مل يقف أي عائق أمام 
تواصل أعدادها عىل مدى السنني. ويف العدد األول بعد وفاة الدكتور األزهري نعت 
املجلة الفقيد، وكتب الشيخ أسعد األعظمي افتتاحية العدد، ذكر فيها جهود الدكتور 
األزهري التي بذهلا يف تأسيس املجلة ورفع مستواها حتى أصبحت معرتفا هبا اآلن ال 

يف اهلند فحسب بل يف العامل العريب أيضًا.
رأسه  مسقط  يف  البداية  من  تعليمه  فيها  تناول  للفقيد  ذاتية  سرية  ذكر  ذلك  وبعد 
ثم ارحتاله يف طلب العلم واملعرفة إىل أن وصل إىل جامع األزهر ومن هنا إىل جامعة 
وبعد  العلمية.  مسريته  وأكمل  الدكتوراه  درجة  عىل  حصل  حيث  اإلسالمية  عليكره 
اإلسالم  خلدمة  حياته  جل  ووقف  السلفية  اجلامعة  يف  التدريس  بسلك  التحق  ذلك 
واملسلمني، وكان الفقيد حريصًا أشد احلرص عىل إصدار املجلة بشكل مستمر وكذلك 
عىل طباعة الكتب الدينية واألدبية من مطبعة اجلامعة السلفية، ومثل اجلامعة السلفية 

خري متثيل يف املؤمترات والندوات العاملية والوطنية.
ثم  دهلي  إىل  وانتقاله  عمره  آخر  يف  املرض  معاناته  كيفية  مفصاًل  ذكر  األخري  ويف 
وفاته يف طريق عودته إىل مسقط رأسه. وهكذا انتهت االفتتاحية بدعاء املغفرة له ودعاء 

الصرب والسلوان ملنسويب اجلامعة الذين أحسوا باليتم بعد وفاته ]13[.
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املوضوع  أمهية  لبيان  السابقة  األعداد  من  اقتبستها  فيض  من  غيض  األمثلة  هذه  إن 
وأمهية هذه املجلة الغراء، وال نستطيع أن نحيط  بكل ما ورد من املوضوعات أو املقاالت 
السنوات املنرصمة؛ ألهنا كثرية جدا، ويدل ذلك عىل أن هذه املجلة أسهمت  املهمة يف 
إسهاما فعاال يف تطوير الصحافة العربية يف اهلند منذ أول يوم من تأسيسها. وما لنا إال 
أن ندعو اهلل تبارك وتعاىل يف األخري أن يوفق القائمني عىل هذه اجلامعة وجملتها ونسأله 

أن يرشدهم إىل خدمة اإلسالم واملسلمني وإىل ما حيبه ويرضاه. وهو املوفق واملستعان.

اهلوامش:
إىل  نشأهتا  منذ  مرص  يف  العربية  الصحافة  قصة  محزة:  اللطيف  عبد  الدكتور   -1

منتصف القرن العرشين، دار الفكر العريب، القاهرة، ط: 2 )1985م( ص: 17.
خربدار  1857م،  آزادي  جنك  اور  صحافت  اردو  معصوم:  مرادآبادي   -2

ببليكيشنز، دهلي اجلديدة، ص: 90.
3- الندوي الدكتور أيو تاج الدين: الصحافة العربية يف اهلند نشأهتا وتطورها، دار 

اهلجرة، جامو وكشمري، ط: 1 )1997م( ص: 83.
4- حممد بن نارص العبودي: الشامل الرشقي من اهلند، مطبعة امللك فهد الوطنية، 

الرياض، ط: 1 )2001م( ص: 74.
5- دليل اجلامعة، اجلامعة السلفية، بنارس، 2007م، ص: 12-7.

6- أيضًا، ص: 21.
7- األزهري الدكتور مقتدى حسن: مآثر السلفيني يف اهلند )مقال(، جملة صوت 

اجلامعة، اجلامعة السلفية ببنارس، صفر 1396هـ.
8- جملة ثقافة اهلند عدد: 2، ج2، ص:89-71.

9- جملة اجلامعة السلفية رجب 1396هـ، اجلامعة السلفية ببنارس، ص:23.
10- أيضًا، شعبان 1396هـ، ص: 7و8.

11- أيضًا، ربيع اآلخر 1401هـ، ص:7.
12- جريدة قومي آواز، الطبعة الفرنسية، صفحة 2 عدد 16 يونيو 1983م.

التحقيق  دار  األمة،  صوت  )مقال(  األنصاري:  حممد  بن  أسعد  األعظمي   -13
والرتمجة، بنارس، نوفمرب 2009م، ص:7-3.
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ال�شحافة العربية يف الهند
الباحث/ حممد زكريا الندوي)1(

متهيد:
األذهان، وهي  وتثقيف  العقول  وتنوير  الرأي  هامًا يف صياغة  دورًا  تلعب  الصحافة 
وسيلة عظيمة مؤثرة لتوجيه الرأي العام واتصاهلا بجميع األفراد، وال ريب أن الصحافة 
سالح رهيب، وطاقة جبارة يف سبيل حتقيق الغاية التي تصبو إليها، وهي عني الشعب عىل 
احلاكمني، وخري أداة لتنوير عقل اإلنسان، فالصحافة يف اللغة كلمة مشتقة من الصحف، 
والصحيفة التي يكتب فيها، واجلمع صحائف وصحف. وقد وردت هذه الكلمة يف معنى 
الكتب الساموية يف القرآن }إن هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى{ )األعىل: 

.)19-18
اليومية بدقة، وانتظام مع االستجابة  الوقائع  والصحافة يف االصطالح هي فن تسجيل 
وآراؤها  اجلامعة  مشاعر  عليها  تنعكس  مرآة  وهي  وتوجيههم،  الناس  مجهور  لرغبات 
البلدان، ليست  الزيات »مدارس متجولة يف  وخواطرها، والصحف وفق قول أمحد حسن 
كل  من  لإلرشاد  دائرة  أوسع  وهي  مكان  دون  مكان  هبا  والخيتص  جدران،  بني  حمصورة 
دوائر التعليم، وهتذب عقول العامة، وترتب أفكار اخلاصة، وتنهض اهلمم القاعدة، وتصلح 
وتقويم  التاريخ،  ووعاء  األخبار  سجل  وهي  املتباعدة،  األمم  وتقرب  الفاسدة  األلسنة 

الزمان« )تاريخ األدب العريب ألمحد حسن الزيات، سنة الطباعة 1955: ص: 315(.

أهداف الصحافة:
إن أهداف الصحافة هي اإلخبار واإلعالم، والرشح والتفسري والتعقيب، واإلرشاد، 
والتنوير، والتوجيه، وتلبية رغبات اجلمهور، والتقويم والتثقيف، وخدمة الصالح العام، 

وقيادة املجتمع إىل ما هو أفضل، والتسلية واإلقناع. 

أنواع الصحافة:
أو  صباحية  تكون  أن  إما  وهو  اليومية،  منها  فئات،  عدة  الصحافة  تقسيم  يمكن 

1- باحث الدكتوراه، جامعة جواهر الل هنرو، نيو دهلي
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مسائية، ومنها نصف األسبوعية، واألسبوعية ونصف الشهرية، والشهرية، والفصلية، 
أنواعا عدة منها الصحف اجلامعة من سياسية  أيضا  فتنقسم  املوضوع  وأما من حيث 
االختصاصية  الصحف  ومنها  وغريها،  وعلمية  واقتصادية  واجتامعية  سياسية،  وغري 
أي املجالت اخلاصة بامليادين االقتصادية كعلم الزراعة، والنفس وغريها، ثم الصحف 
والسنيام  اإلذاعة،  صحافة  هناك  أن  كام  الفنية،  والصحف  املسلية،  والصحف  األدبية 

والتفزيون ولكل منها قواعد وموارد خاصة.

بداية الصحافة العربية يف اهلند:
إن الصحافة العربية ظاهرة رئيسة من ظواهر العرص احلديث نشأت يف بداية القرن 
التاسع عرش عند ما كانت الدول العربية متر بمرحلة عصيبة من تارخيها املرشق الطويل. 
ومن اجلدير بالذكر أن الطباعة العربية ظهرت يف اهلند مع الطباعة الفارسية واألردية 
ولكنها حمصورة يف البداية يف طباعة الكتب الدينية، بعد ذلك قام اهلنود بإصدار العديد 
من املجالت واجلرائد باللغة العربية وتعترب جريدة »النفع العظيم ألهل هذا اإلقليم« أول 
جريدة عربية يف شبه القارة اهلندية كانت تصدر من مدينة الهور، وقد أنشأ هذه اجلريدة 
األستاذ شمس الدين يف السابع عرش من أكتوبر عام 1871م، وصدر العدد األول هلذه 
اجلريدة حتت رئاسة الشيخ مقرب عىل، وكان جي دبليو اليثري )G.W.Laithir( يقوم 

باإلرشاف عليها.
إىل  صفحاهتا  عدد  بلغ  ثم  صفحات  ثامين  يف  البداية  يف  املذكورة  اجلريدة  وظهرت 
واألدبية  الدينية  املوضوعات  صفحاهتا  حتوي  وكانت  حجريًا،  تطبع  وكانت  عرشة، 
واخللقية واالجتامعية والتعليمية وكان فيها اهتامم خاص بأفكار الرسسيد خان التعليمية 
واإلصالحية، وظلت اجلريدة تصدر بانتظام حتى عام 1885م وتوقف صدورها بعد 

مدة قليلة.
ثم صدرت جملة عربية باسم »البيان« أسسها الشيخ عبد اهلل العامدي يف سنة 1902م، 
وهي من املجالت األول التي صدرت يف بداية القرن العرشين من إدارة البيان لكناؤ، 
ثم  سنوات،  مخس  بعد  شهرية  نصف  أصبحت  ثم  شهريًا  البداية  يف  تصدر  وكانت 
أصبحت جملة شهرية، وهي«صحيفة علمية أدبية، تارخيية أخبارية« )جملة البيان ج/1، 

عدد أكتوبر 1902م(.
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يف  وخارجها  باهلند  العلمية  األوساط  يف  والتقدير  اإلعجاب  املجلة  هذه  ونالت 
بالديار اهلندية  العربية وتوطيد دعائمها  اللغة  العربية. وهتدف املجلة إىل خدمة  البالد 
وحتصيل االتفاق هبا بني اهلند والعرب. صدرت هذه املجلة مدة نحو عرشين سنة، ثم 

توقفت ألسباب ال نعلمها. )البعث اإلسالمي، املجلد الثالث ص: 1957، 18م(.

جملة »اجلامعة«:
بعد ذلك صدرت من كولكاتا »جملة اجلامعة« حتت رئاسة موالنا آزاد يف عام 1923م، 
الرتكية واملعارضة لسلطة  العثامنية  املجلة مساندة اخلالفة  بتأسيس هذه  آزاد  واستهدف 
الرشيف حسني حاكم احلجاز الذي كان يؤيد احلكومة الربطانية، وكانت املجلة نصف 
الرزاق  بنفسه، ثم أصبح حمررها واملدير املسؤول عبد  آزاد يرشف عليها  شهرية، وكان 
ومجيع  خاصة  بصفة  املسلمني  صفوف  احتاد  املجلة  واستهدفت  الندوي،  آبادي  مليح 
األمم الرشقية بصفة عامة، والتواصل بني املسلمني اهلنود والدول العربية واإلسالمية، 
واحلصول عىل احلرية السياسية والفكرية، وتبادل اآلراء واألفكار بني العلامء والكتاب 
اللغة  نرش  اجلامعة  جملة  استهدفت  كام  والعربية،  اإلسالمية  البالد  أنحاء  يف  واملفكرين 
العربية وتطويرها يف اهلند وأفغانستان، ولعبت دورًا ملموسًا يف إحياء العلوم اإلسالمية 
الدينية والعلمية والثقافية، وقد  املقاالت  امللة اإلسالمية يف اهلند من خالل نرش  وثقافة 
وبالد  باهلند  والسياسية  والصحافية  العلمية  األوساط  بني  حسنًا  قبوالً  املجلة  نالت 
العرب، وتأثر بمقاالهتا عدد كبري من العرب من حيث موضوعاهتا ولغتها وأسلوهبا، إال 
أهنا صدرت لعامني تقريبًا ثم توقفت يف مارس عام 1924م ألسباب اقتصادية وسياسية.

جملة »الضياء«: 
اإلسالمية  الشخصيات  أحد  أنشأها  شهرية  اجتامعية  تعليمية  أدبية  علمية  جملة  هي 
الندوي  عامل  مسعود  األستاذ  اهلندية  العربية  الصحافة  ورائد  القدير  والكاتب  الفذة، 
)1910-1954م( حتت إرشاف األستاذين اجلليلني العالمة سيد سليامن الندوي والشيخ 
تقي الدين اهلاليل املغريب، صدرت هذه املجلة من لكنؤ يف سنة 1932م، فقامت بإحياء 
اللغة العربية من جديد يف اهلند، ولعبت دورًا كبريًا يف ترويج اللغة العربية وآداهبا يف اهلند 
الثقافة اإلسالمية وإبالغ األفكار اإلسالمية  باإلضافة إىل تنشئة العلوم اإلسالمية ونرش 
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واألدبية اهلندية إىل العامل اإلسالمي، إىل أن توقف صدورها بعد أربع سنوات فقط بعد أن 
مهدت الطريق لصدور جمالت وجرائد عربية أخرى من شبه القارة اهلندية، وطبق صيتها 

يف اآلفاق، وتركت بصامت عميقة عىل األوساط العلمية واألدبية يف اهلند وخارجها.

جملة »ثقافة اهلند«:
لوزارة  التابعة  الثقافية  للروابط  اهلندي  امللجس  بإصدارها  يقوم  ثقافية  جملة علمية 
هلذه  مدير  أول  الندوي  الرزاق  عبد  الشيخ  وكان  1950م،  عام  منذ  اهلندية  اخلارجية 
وتوثيق  املتبادل  والتفاهم  وتوطيدها،  الثقافية  العالقات  تنمية  إىل  هتدف  التي  املجلة 
ما  اهلندية اجلديدة والقديمة  الثقافات  العربية، ومتثل مجيع  اهلند والدول  األوارص بني 
عدا العلوم والفنون العديدة األخرى من القصة واحلكاية واملرسحية والرواية والسرية 
الذاتية وغريها، وأما كتنّاهبا فينتمون إىل املجاالت املختلفة للحياة اإلنسانية من أساتذة 
املقاالت  من  كبري  وعدد  العربية،  اإلسالمية  املعاهد  معلمي  إىل  املرصية  اجلامعات 
املنشورة منها منقول أو مرتجم من اللغات اهلندية أو اإلنجليزية إىل العربية، وهتتم هذه 
املجلة بنرش مقاالت يف األدب والسياسة والتاريخ واالجتامع، ويشتمل أكثر مقاالهتا 

عىل الرتمجة من اللغة اإلنجليزية واألردية واهلندية والبنغالية إىل اللغة العربية.

جملة »البعث اإلسالمي«:
هي جملة إسالمية عربية أدبية شهرية جامعة، أنشأها األستاذ حممد احلسني )1935-
سعيد  األستاذ  املخلصني  الكرام  زمالئه  بمساعدة  1955م،  عام  أكتوبر  يف  1979م( 
هادفة  جملة  وهي  الندوي،  اجتباء  والدكتور  الندوي  راشد  والدكتور  الندوي  األعظمي 
العلمية  األوساط  مجيع  يف  قرن  نصف  نحو  منذ  عرفت  وحكمة  وأدب  ودعوة  ورسالة 
واألدبية واألكاديمية يف الدول العربية واإلسالمية واآلن تدخل عامها التاسع واخلمسني 
تعديل يف  أي  تغري يف عالمتها ومضموهنا وبدون  اهلل سبحانه وتعاىل من غري  بتوفيق من 
احلسنة يف مضامر  واملوعظة  عالية من احلكمة  أهدافا  وأنشطتها، حتمل  وأفكارها  أهدافها 
الفكرية  العلمية  والكتابات  البحوث  يف  واملنهجية  املوضوعية  ومن  اإلسالمية،  الدعوة 
نتيجة  ذلك  كل  األدبية  املوضوعات  يف  واالبتكار  واإلبداع  احلجة  أساليب  ومن  الثقافية 
إلخالص وإيثار وتضحية لرئيسها األول الكاتب اإلسالمي القدير األستاذ املرحوم السيد 
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حممد احلسني الذي مل يأل جهدا يف أداء األمانة والقيام بتحقيق أهدافها، حتى يف أصعب 
اللحظات وأقسى الظروف ظل صامدًا يف وجه كل طوفان، وكل إعصار، وكل إرهاب، 
عن  االنسحاب  أو  املساومة  عن  فضال  معه،  احلق  مادام  الظروف  مع  باملساملة  ريض  وما 

امليدان.
وقد أعلن األستاذ املرحوم حممد احلسني يف أول يوم ملجلة البعث اإلسالمي، طبيعة 
السياسة التي تسري عليها هذه املجلة إذ يقول: »إهنا ليست جملة كبعض املجالت األدبية 
يف القاهرة وبريوت تلعب وتلهو باألدب وتعبث باخلزف واحلىص، وليبتدع بحمد أعالم 
الغرب، وتقدس هلم، وال حتسن صناعة املدح واإلطراء والتزلف إىل امللوك واألمراء، 
إهنا جملة ذات دعوة وذات عقيدة وذات مبدأ وذات رسالة«. )البعث اإلسالمي، املجلد 

األول، سبتمرب 1979م ص: 7-5(.
األول:  للعدد  االفتتاحية  كلمته  يف  خطتها  احلسني  حممد  املرحوم  األستاذ  ذكر  كام 
»ستحاول جملة البعث اإلسالمي أن تكون نقطة اتصال ومهزة وصل بني اهلند والبالد 
العربية الشقيقة، حتمل رسالة أبناء اهلند إىل إخواهنم يف الرشق العريب، وحتمل متنيات 
األوضاع  عن  وتبحث  اهلند،  يف  إخواهنم  نحو  الطيبة  وعواطفهم  العربية  البالد  أبناء 

املشرتكة يف البالد« )نفس املصدر، ص: 6-5(.
ومن أهدافها الرئيسة إجياد يقظة دينية يف اجليل اجلديد وإعادة األمة إىل اإلسالم من 
أعدائه،  والدفاع عن اإلسالم ضد محالت  السليم،  الفكر اإلسالمي  جديد، وعرض 
الفكري  الغزو  وحماربة  الزائفة،  والدعوات  اهلدامة  املنحرفة  األفكار  عىل  واالنتقاد 
باألدب  واالعتناء  اإلسالمي،  العامل  عن  األنباء  وتقديم  الغربية،  واحلضارات  الغريب 
العريب يف اهلند، والتعريف بالشخصيات اإلسالمية ونرش دعوة ندوة العلامء وفكرهتا، 
وإحياء الرتاث اإلسالمي، وتربية اجليل املسلم من الدعاة ونرش البحوث القيمة بدون 

العصبية الفكرية واملذهبية، وتوطيد العالقات اهلندية بالبالد العربية.
ونالت املجلة قبوالً وترحابًا، وتقديرًا وإعجابًا يف األوساط املثقفة يف البالد العربية 
باللغة  اهلند  من  الصادرة  املجالت  أشهر  أصبحت  ما  ورسعان  السواء،  عىل  وغريها 
إىل خط سليم، وهدف  اإلنسانية مجعاء، وحتل مشاكلها وهتدهيا  تعالج قضايا  العربية 
نبيل، وتقاوم احلركات اهلدامة والعواصف اهلوجاء التي هتب ضد اإلسالم حينًا بعد 
بدون هوادة، وهلا  بالرصاحة واجلرأة  اخلاطئة  الباطلة ونظرياهتا  أفكارها  حني، وهتدم 
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إسهام أكرب يف نرش الدعوات واألفكار اإلسالمية البناءة الصحيحة، واآلراء الرصحية، 
وإبالغها إىل مجيع العامل العريب، وما زالت تصدر حتى اآلن بصورة منتظمة.

جملة »صوت الرشق«:
جملة شهرية ثقافية هندية مصورة تصدر عن مركز استعالمات سفارة اهلند بالقاهرة، 
خليل  جرجس  خليل  هلا  حترير  رئيس  أول  وكان  1952م،  عام  يف  صدورها  بدأ  وقد 
الرائد، وهي هتدف أساسًا إىل توثيق األوارص بني اهلند والبالد العربية يف املجاالت كلها، 
وتشتمل مقاالهتا عىل الثقافة اهلندية وحضارهتا، باإلضافة إىل تعليم اللغة اهلندية، وهتتم 

بالعالقات اهلندية – املرصية بوجه خاص.

جريدة »الرائد«:
قامت ندوة العلامء بإصدار جريدة عربية إسالمية نصف شهرية يف عام 1959م باسم 
الرائد وهذه اجلريدة واصلت الفكر الذي بدأته جملة البعث اإلسالمي حيث ترتكز عىل 
مجيع أهداف جملة البعث اإلسالمي وآرائها إال أهنا هتتم بمقاالت الطلبة وأبحاثهم أكثر 
وأحواهلم،  اهلند  مسلمي  بأخبار  خاصة  عناية  وكذلك  العلامء،  ندوة  أساتذة  يكتبها  مما 
وتوىل إصدار هذه اجلريدة األستاذ حممد الرابع احلسني الندوي، ورأس حتريرها األستاذ 
الندوي، ثم عبد اهلل  الرشيد  الندوي منذ تأسيسها، ثم األستاذ واضح  سعيد األعظمي 
احلسني، واجلريدة تصدر يف كل شهر مرتني، وهتدف إىل تنمية الذوق األديب والعريب بني 
اجليل اجلديد وحثهم عىل تعلم اللغة العربية كام عقدت العزم من أول يومها عىل مكافحة 
األفكار اهلدامة والنظريات املضللة واألفكار الباطلة ومناضلة مؤامرات أعداء اإلسالم 
ودحض دعوهتم الضالة وهدي الشباب املسلم إىل منبع النبوة الصايف وإرشاده إىل ظالل 
اإلسالم الوارفة، وقد لعبت الرائد دورًا هامًا يف تطوير اللغة العربية وآداهبا ونرش أصول 

اإلسالم وتعليمه وثقافته يف أنحاء اهلند.

جملة »دعوة احلق«: 
صدرت هذه املجلة العربية الدينية الفصلية حتت إرشاف الشيخ حممد طيب رئيس 
دار العلوم ديوبند يف عام 1965م، وكان رئيس التحرير املسؤول هلا األديب اللبيب 
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الشيخ وحيد الزمان الكريانوي )املتويف عام 1995( وتوقفت بعد بضع سنوات.
وكان من أهدافها الرئيسية إيقاظ الروح اإلسالمية النقية يف األمة اإلسالمية، والدفاع 
اإلسالمية  التعاليم  عىل  وهجومهم  املسلمني  أعداء  شكوك  من  اإلسالمي  الدين  عن 
يف  اإلسالمية  الثقافة  ونرش  وآداهبا  العربية  اللغة  تطوير  استهدفت  وكذلك  السمحة، 
كبريًا  عددًا  املجلة  نرشت  السامية  األهداف  هلذه  وحتقيقا  العريب،  والعامل  اهلند  نواحي 
من املقاالت العلمية والدينية واالجتامعية التي تدل داللة واضحة عىل براعة علامء دار 
العلوم بديوبند وخرجييها، وقدرهتم الفائقة يف اللغة العربية وآداهبا كتابة وبحثًا وحتقيقا.

جملة »الداعي«:
جملة عربية إسالمية نصف شهرية أسسها األستاذ وحيد الزمان الكريانوي يف عام 
1976م، لتكون ترمجانا عربيًا لدار العلوم بديوبند وذلك بعد توقف إصدار جملة دعوة 
احلق، واجلريدة تعترب منفذا جيدًا إلبراز فكر أساتذة دار العلوم بديوند، والريب فيه 
أن جملة الداعي تقدم خدمات جليلة يف جماالت إسالمية وفنون أدبية منذ توىل رئاسة 
واسعًا  قبوالً  املجلة  ونالت  األميني  اخلليل  عامل  نور  الكبري  الصحايف  األستاذ  حتريرها 
يف األوساط العلمية والصحافية الهتاممها بنرش العلوم اإلسالمية السمحة والنظريات 

اإلسالمية الصحيحة، وما زالت هذه املجلة تصدر حتى يومنا هذا بصورة منظمة. 

جملة »صوت األمة«:
جملة شهرية علمية أدبية دينية، صدرت عن دار التأليف والرتمجة لدار العلوم السلفية 
باسم »صوت اجلامعة« وظلت حتمل هذا  املجلة أوال  ببنارس يف عام 1969م، صدرت 
املجلة  اسم  لتغيري  القرار  السلفية  اجلامعة  أصحاب  أخذ  ثم  1976م،  عام  حتى  االسم 
ما توىل  بعد  املجلة موضوعًا وأدبا  قيمة  من صوت اجلامعة إىل صوت األمة، وقد زادت 
زمام رئاستها األستاذ اجلليل والصحايف األديب الدكتور مقتدى حسن األزهري )املتويف 
املفاهيم  وتقديم  اإلسالمية،  الدعوة  نرش  يف  بارزًا  دورًا  املجلة  هذه  وتلعب   )2009 عام 
الفاسدة  النظريات  عىل  والقضاء  واخلرافات  البدع  عىل  واهلجوم  الصحيحة  اإلسالمية 
واألفكار الباطلة، هتدف املجلة إىل إصالح العقيدة اإلسالمية، وتقدم بحوثًا علمية وفتاوى 

دينية، ونذكر أهداف املجلة يف السطور اآلتية:
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أوال: إعالء كلمة اهلل، والدعوة إىل االعتصام بحبل اهلل، والتمسك بكتابه، وسنة نبيه 
، بعيدًا عن التحيز الفكري، والتعصب املذهبي وتبليغ رسالة اإلسالم، وتنوير الرأي 
العام بمبادئها وتعاليمها الصحيحة ودحض الشبهات عنها، ورفع مستوى الدراسات 

اإلسالمية والثقافة الدينية.
الزيغ  وضالل  اهلدامة،  واملبادئ  املنحرفة،  والتيارات  الدخيلة  األفكار  مقاومة  ثانيًا: 
واإلحلاد، وسائر املنكرات، بأسلوب رصني مالئم لروح العرص مع التجنب عن لغو القول 

وسفاسف األمور، وكل ما يف نرشه رضر للمسلمني أو خطر عىل وحدهتم وتضامنهم.
ثالثًا: مؤازرة الكتاب واألدباء اإلسالميني، واستنهاض مهمهم لتناول موضوعات 
العرص، ورشح تعاليم اإلسالم السمحة، ليتمكنوا من الذود عن حياض اإلسالم يف 

تعمق ووعي وجرأة وأدب، وعن إيامن وإخالص. 
رابعا: إيقاظ الروح الدينية، وبث الوعي اإلسالمي يف الشباب املسلم وتزويدهم بالثقافة 
اإلسالمية الواسعة، وإعدادهم لإلسهام يف معركة اللسان والقلم، وتبصري املسلمني بمزايا 

الرشيعة اإلسالمية والرجوع هبم إىل مصادر الدين األصلية من الكتاب والسنة.
خامسًا: نرش العلوم اإلسالمية والعربية بني املسلمني يف اهلند وتعميم اللغة العربية 

بني املثقفني، ورفع مستواها كتابة وخطابة.
النامجة، حتى  سادسًا: التوجيه الديني السليم للمسلمني يف القضايا الراهنة، واملشاكل 
يونيو  يتمكنوا من امليض يف طريقهم عىل هدى وبصرية )صوت األمة، ج/ 33، عدد 6، 

2001م(.

جملة »اهلند«: 
هذه جملة علمية ثقافية مصورة أصدرهتا السفارة اهلندية بدمشق يف عام 1972م، وتصدر 
ست مرات يف السنة، واملجلة صورة شاملة عن مجهورية اهلند من خالل الزوايا الثابتة التي 
تغطي التطورات السياسية واالقتصادية يف اهلند، وتلعب هذه املجلة دورًا بارزًا يف توطيد 
العالقات اهلندية السورية يف شتى املجاالت وتعرف العرب بنواحي املعرفة والفكر والثقافة 
اهلندية وحضارهتا القديمة واحلديثة، وما يتعلق باألفكار والنظريات اهلندية، كام هتتم املجلة 
بنرش مقاالت تدور حول املوضوعات األدبية والرياضية والسياحية وفن السينام والتقدم 
العلمي والتكنولوجي يف اهلند وتوفري معلومات كافية لتوثيق العالقات التجارية مع اهلند.
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الكفاح:
جريدة  وهي  دهلي  مدينة  من  وصدرت  ديوبند  العلوم  بدار  اجلريدة  هذه  أسست 
الكريانوي يف عام 1973م، وتعترب  الزمان  الشيخ وحيد  بتأسيسها  قام  نصف شهرية 

الكفاح ترمجان مجعية علامء اهلند وتوقف إصدارها يف شهر ديسمرب عام 1987م.

الدعوة:
صدرت جريدة الدعوة العربية نصف شهرية يف شهر أبريل عام 1975م من مدينة 
دهلي وتعترب هذه اجلريدة لسان حال اجلامعة اإلسالمية اهلندية، وتدور منشوراهتا حول 
أخبار ونشاطات وقضايا هذه اجلامعة باإلضافة إىل املقاالت الدينية والفكرية والسياسية.

جملة »املجمع العلمي اهلندي«:
وآداهبا  العربية  اللغة  لقسم  اهلند  العلمي  املجمع  عن  تصدر  سنوية  نصف  جملة 
بجامعة عيل كره اإلسالمية، لتكون ترمجانا هلذا املجمع، وأسسها الدكتور خمتار الدين 
أمحد يف عام 1976م، وحاولت املجلة منذ تأسيسها بنرش اللغة العربية وتطوير آداهبا 
يف اهلند، والتعريف بتاريخ العرب وحضارهتم، واالعتناء باملخطوطات العلمية صعبة 
موضوعات  يف  اهلنود  للعلامء  املؤلفات  أهم  ونقل  اإلسالمي  بالرتاث  واالهتامم  املنال 
خمتلفة إىل اللغة العربية واملحاولة يف تنمية وتنشيط الذوق العلمي العريب باهلند، ونالت 
املجلة قبوال واسعًا يف األوساط العلمية واألكاديمية لبحوثها القيمة، وما زالت تصدر 

إىل يومنا هذا بصورة منتظمة.

الثقافة:
يف يناير 1983م أصدرت دار الثقافة للطباعة والنرش بديوبند جملة إسالمية شهرية 
باسم الثقافة، ورأس حتريرها حممد إسالم القاسمي، ولكن ألسباب اقتصادية توقف 

إصدارها بعد بضع سنوات.

الرابطة اإلسالمية: 
والثقافية  للدعوة  اإلسالمية  الرابطة  باسم  رابطة  العلوم  دار  خرجيي  بعض  أسس 
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والعلوم يف عام 1985م بمدينة دهلي وهي منظمة غري سياسية هتدف إىل رسالة تبليغ 
اإلسالم إىل الناس كافة باحلكمة واملوعظة احلسنة، وأصدرت هذه الرابطة جملة دعوية 
الشيخ  رئاستها  األول يف عام 1986، وكان عىل  ثقافية علمية جامعة وصدر عددها 

مزمل احلق احلسيني، ولكن ألسباب اقتصادية توقف إصدارها. 

الصحوة اإلسالمية:
جملة عربية فصلية جامعة أسستها اجلامعة اإلسالمية دار العلوم حيدرآباد يف عام 1989م، 
ويرأس حتريرها الشيخ حممد نعامن الندوي، يقول الدكتور أيوب الندوي عن هذه املجلة، 
وتلعب هذه املجلة دورًا كبريا يف نرش الوعي الديني والفكري بني مسلمي اهلند وخاصة يف 
اجلنوب والعامل اإلسالمي كله، كام تلعب الدور الكبري يف نرش اللغة العربية وصحافتها يف 
اهلند«. )الصحافة العربية يف اهلند، ص 204(، وما زالت تصدر حتى اليوم بصورة منظمة.

صوت السالم:
جملة عربية فصلية صدرت عن اجلامعة اإلسالمية إشاعت العلوم يف أكل كوان بوالية 
مهاراشرتا يف عام 1989م، ويرأس إدارة حتريرها الشيخ عبد الرمحن امليل الندوي، وهتتم 
هذه املجلة بنرش املقاالت الدينية يف كل مايتعلق بأمور الدين وما زالت تصدر حتى اليوم.

آفاق اهلند:
هذه جملة شهرية علمية ثقافية مصورة أصدرهتا وزارة اخلارجية اهلندية بنيو دهلي يف 

عام 1988م باإلنجليزية وبدأت تصدر باللغة العربية ابتداء منذ عام 1992م.

جملة تاريخ اهلند:
أصدرهتا مجعية التاريخ اإلسالمي ومعهد الدراسات اإلسالمية والعربية بنيو دهلي يف 
عام 1995م، ورئيس حتريرها الدكتور ظفر اإلسالم خان، وتصدر هذه املجلة باللغتني 
العربية واإلنجليزية، هتدف املجلة إىل إنصاف التاريخ اإلسالمي املظلوم وإعادة النظر 
فيه بنظرة موضوعة منصفة والتصدي ألفكار وأقوال املسترشقني ضد اإلسالم وتارخيه، 

وتصدر املجلة حتى اليوم.
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املظاهر:
جملة دينية عربية فصلية، أصدرهتا اجلامعة اإلسالمية )مظاهر العلوم( بسهارنفور يف 
عام 1995، وهي جملة فصلية تصدر كل شهرين، ولسان حال مدرسة مظاهر العلوم.

النهضة اإلسالمية:
العلوم  بدار  واإلرشاد  الدعوة  مركز  عن  تصدر  بدأت  جامعة  فصلية  إسالمية  جملة 
بدأ  حسني،  باقر  حممد  الشيخ  حتريرها  ورئيس  براديش،  أترا  والية  يف  بستي  اإلسالمية 

إصدارها يف 1996م.

احلرم: 
جملة فصلية دينية أصدرها قسم األدب باجلامعة اإلمدادية بمدينة مرادآباد، وصدر 

عددها األول يف عام 1996م، وتوقفت بعد بضع سنوات.

جملة اهلند: 
هذه جملة فصلية أدبية تصدر عن أكادمية كيشااليا، بنغال الغربية، منذ عام 2012م، 
ويرأس إدارة حتريرها الدكتور أورنك زيب األعظمي األستاذ املساعد من القسم العريب 

بجامعة شانتي نيكيتن بنغال الغربية.

ملخص القول: 
أصدرت قبل استقالل اهلند أربع جمالت وهي:

1- النفع العظيم ألهل هذا اإلقليم صدرت من الهور عام 1871.
2- البيان صدرت من لكناؤ عام 1902.

3- اجلامعة صدرت من كلكته عام 1914.
4- الضياء صدرت من لكناؤ عام 1932.

املجالت اإلسالمية األدبية: 
اجلامعة، البعث اإلسالمي، الرائد، دعوة احلق، الداعي، صوت األمة، الصحوة 
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اإلسالمية، الكفاح، الدعوة، صوت السالم، التاريخ اإلسالمي، املظاهر، احلرم.

املجالت العلمية األدبية:
البيان، الضياء، املجمع العلمي اهلندي.

املجالت الثقافية العلمية:
ثقافة اهلند، صوت الرشق، اهلند، الرابطة اإلسالمية، الثقافة، آفاق اهلند.

املجالت اخلارجية اهلندية:
صوت الرشق، اهلند.

املجالت احلية:
النهضة  اإلسالمية،  الصحوة  األمة،  صوت  الداعي،  الرائد،  اإلسالمي،  البعث 
اإلسالمية، املظاهر، التاريخ اإلسالمي، آفاق اهلند، النور، املجمع العلمي اهلندي، جملة 

اهلند.
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حافُة العربيُة يف اجلامعة الإ�شالمية  ال�شِ
)دار العلوم( دُيوبنْد

الباحث/ حممد قمر الدين القاسمي)1(

احلمدهلل رب العلمني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، وعىل آله وصحبه أمجعني، أمابعد!
رئيَس هذه اجللسة واملستمعني الكرام! السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. قبل كل 
يشء أقدم شكري وتقديري إىل جممع الفقه اإلسالمي باهلند والقائمني عليه الذين أتاحوا 
يل هذه الفرصة السعيدة ألقدم بني أيديكم مقالتي هذه حول موضوع: »الِصحافة العربية 
استعراضًا  إليكم  سأقدم  املقالِة  هذه  ويف  بديوبند«.  دارالعلوم،  اإلسالمية  اجلامعة  يف 
رحاهبا.  يف  ديوبند  دارالعلوم  اإلسالمية  اجلامعة  شهدهتا  ِصحافية  لنشاطات  رسيعًا  
وليس املقصود هبذا املقال استقصاء خدمات هذه اجلامعة يف جمال الصحافة العربية، بل 
املقصود هو إلقاء نظرة رسيعة عىل اخلدمات والنشاطات التي شهدهتا اجلامعة يف امليدان 
الصحفي يف رحاهبا، واآلالف من خرجيي هذه اجلامعة خيدمون الصحافة العربية يف كل 

داٍن وقاٍص من العامل، وال يمكن رسدها يف هذه العجالة. 

اجلامعة اإلسالمية )دار العلوم( ديوبند:
دينية وعلمية جديدة«]1[ يف شبه  أهلية، و»هنضة   هي  أكرب وأقدم جامعة إسالمية 
والنواحي«]2[.  أسَس  الوجوه  بعض  من  بمرص  األزهر  اجلامَع  »تفوق  اهلندية،  القارة 
)املتوىف  النانوتوي  قاسم  حممد  اإلماُم  الفريُد  العبقرُي  املفكُراإلسالميُّ  اجلامعَة  هذه 
1297هـ( مع زمالئه األفاضل يف 15/ حمرم 1283هـ املوافق 31/ مايو 1867م  يف 

قرية تقع يف اجلانب الشاميل عىل بعد 150 كيلو مرتًا عن دهيل العاصمة اهلندية. 
و ُأسسْت هذه اجلامعُة– بعد قضاء اإلنجليز عىل احلكم اإلسالمي يف اهلند، يف زمن 
محالت  اشتدت  ما  وبعد  1857م،  ثورة  فشِل  إِثَر  املغولية ،  للدولة  األخرية  األنفاس 
التبشري املسيحية عىل الدين اإلسالمي، وبعد ما كثرت هجامت الدعوة اهلندوكية عىل 
اإلسالم،- للحفاظ عىل الكيان اإلسالمي والرتاث اإلسالمي، واحلضارة اإلسالمية، 

والعقائد الدينية األصيلة يف هذه البالد. 

1- باحث الدكتوراه بقسم اللغة العربية بجامعة دهيل، اهلند
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والسنة،  الكتاب  تعليم  خالل  من  الدينية  العلوم  دراسة  اجلامعة  هذه  أهداف  ومن 
نشأة  يف  اإلسالمية  الرتبية  وغرُس  العالية ،  للعلوم  وسيلة  هي  التي  هبا  املتعلقة  والعلوم 
ا ودينيًّا يف هذه الديار، وختريُج علامء  اإلسالم ، وإهناُض املسلمني ثقافيًّا واجتامعيًّا وفكريًّ
متضلعني  من العلوم وحريصني عىل نرش اإلسالم ، والدعوة إىل اهلل عىل هنج يتطلبه العرُص.

واجلهاُد  املسلك،  واعتداُل  الرشيف  احلديث  تدريُس  اجلامعة  هذه  خصائص  ومن 
للحق، ومكافحُة البدع واخلرافات، ونرُش العقيدة الصحيحة، والعمُل عىل حفظ الدين . 
وهذه اجلامعة هنجْت وال تزال منذ اليوم األول تنهج منهَج اإلمام أمحد بن عبد الرحيم 
املعروف بـ »ويل اهلل الدهلوي«  يف فهم اإلسالم وعرضه، ورشح تعاليم الكتاب والسنة .
و صدوًرا عن هذه األهداف السامية هلذه اجلامعة فإن العلامء املتخرجني منها قاموا 
الدينية، واخلدمات  كالريادة  املختلفة  املجاالت  متنوعة يف  بنشاطات  يقومون  زالوا  وما 
واإلرشاد ،  والدعوة  والقضاء،  واالفتاء،  التدريس ،  وخدمات  والسياسية،  االجتامعية 
واخلطابة و الكتابة، والصحافة  والتأليف ، والبحث العلمي ، ونرشوا الثقافة اإلسالمية 
باألفكار  املسلمني  وزودوا  والبدع ،  الوثنية  شوائب  من  اخلالية  الصافية  والعقيدة 
اإلسالمية، وأيقظوهم وأحدثوا فيهم الروح العلمية والغرية اإلسالمية. وكذلك كافحوا 
االستعامر اخلارجي يف هذه البالد. وصاروا أمًة وسطًا ليكونوا شهداء عىل الناس، ومتثلوا 
اإلسالم  وخدموا  املنكر.  عن  وتنهاهم  باملعروف،  تأمرهم  للناس،  ُأخرجْت  أمًة  خري 
التظاهر  عن  بعيدين  هلل،  واإلمكانيات خملصني  الوسائل  من  مالدهيم  بكل  واملسلمني 
وأصبحْت  السامية،  أهدافها  يف  كاماًل  نجاحًا  اجلامعة  هذه  نجحْت  وهكذا  والتفاخر. 

ملتقى األجماد، ومعقد اآلمال، وكعبًة  تتجُه إليها القلوُب واألفئدة  واألبصار.

اللغة العربية يف هذه اجلامعة:
إن اهلدف األصيل هلذه اجلامعة هو تعليُم الكتاب والسنة، والعلوم التي هي وسيلٌة  
يومها عىل  أول  الغراء، فركزْت اجلامعة جهودها من  الدينية اإلسالمية  املصادر  لفهم 
علوم القرآن واحلديث، والفقه، والسرية، والتاريخ اإلسالمي، وأنجبت رجاالً كثريين 

يف كل هذه امليادين.
كثفْت  اجلامعة  هذه  فإن  والسنة  الكتاب  لفهم  عظيمٌة  وسيلٌة  هي  العربية  اللغة  وألن 
أدباء  وأنجبْت  الكريمة،  العربية  اللغة  هذه  تعليم  سبيل  يف  يومها  أول  من  أيضًا  جهودها 
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قادرين، وشعراء مطبوعني، وكتابًا ماهرين، هلم يٌد طوىل وقدٌح معىل يف جماالهتم اخلاصة، 
عيل  ذوالفقار  الشيخ  هو  فها  واالمتياز،  بالتفوق  توصف  قيمة  آثارًا  خلفوا  هؤالء  وكل 
الديوبندي الذي كتب »تسهيل الدراسة يف رشح ديوان احلامسة«، و»تسهيل البيان يف رشح 
ديوان املتنبي«، وذلك الشيخ العالمة حممد أنور شاه الكشمريي الذي كتب »فيض الباري 
يف رشح الصحيح للبخاري« يف أربع جملدات، و» تعليقات عىل فتح القدير«، و»تعليقات 
عىل األشباه والنظائر«، و»تعليقات عىل الصحيح ملسلم«، باإلضافة إىل كثرٍي من األبيات. 
وهذا هو الشيخ حبيب الرمحان العثامين الذي مدح الرسول  بقصيدته املشهورة بـ »المية 
املعجزات«، وذاك األديب األريب والفقيه املتبحر الشيخ إعزاز عيل، الذي  كتب »التعليق عىل 
ديوان احلامسة«، و»التعليق عىل ديوان املتنبي« و»التعليق عىل خمترص القدوري«، و»التعليق 
عىل كنز الدقائق«، و»التعليق عىل نور اإليضاح«، باإلضافة إىل الكتابني املشهورين: »نفحة 
األدب« و»نفحة العرب«. وهذا هو الشيخ املحدث العالمة شبري أمحد العثامين، له كتاب قيم 
العربية من  اللغة  امللهم يف رشح الصحيح ملسلم«، وهناك آخرون كثر خدموا  باسم »فتح 
خالل إسهاماهتم العظيمة يف كتابة القواميس. فهذا الشيخ عبد احلفيظ البلياوي الذي كتب 
قاموس »مصباح اللغات« من اللغة العربية إىل األردية، وهذا الشيخ وحيدالزمان القاسمي 
الكريانوي الذي كتب »القاموس اجلديد« من اللغة العربية إىل األردية وبالعكس، باإلضافة 
إىل قاموسه ضخم احلجم »القاموس الوحيد« من اللغة العربية إىل األردية. وهناك خدمات 

كثرية يف اللغة العربية ال يمكن إحصاؤها يف هذه العجالة.  

الصحافة العربية يف اجلامعة اإلسالمية دارالعلوم، ديوبند:
ملا كان اهلدف األصيل هلذه اجلامعة تبليَغ رسالِة اإلسالم اخلالدة إىل كِل مْن حيتاُج 
إليها فإن هذه اجلامعَة ركزْت ُجلىَّ اهتاممها عىل تدريس علوِم الرشيعة اإلسالمية العالية، 
والعلوم اآللية املتعلقة هبا، وفازت اجلامعُة يف هذا السبيل كَل الفوز، بل ونالْت قصَب 
ْت اجلامعُة بأمهيِة  السبِق يف هذا املجال  يف هذه الديار اهلندية. وبعد مروِر الزمن أحسنّ

الصحافة العربية يف سبيِل تبليِغ رسالة اإلسالِم من خالل الصحافة العربية.

جملة »دعوة احلق«:
يف تاريِخ هذه اجلامعة هنَض رجٌل وحيُد عرصه وفريد زمانه، فضيلة الشيخ وحيد 
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الزمان القاسمي الكريانوي )املتوىف سنة 1995م(، أستاُذ اللغة العربية واحلديث النبوي 
الرشيف بجامعة دارالعلوم بديوبند، وأصدَر جملًة عربيًة فصليًة  باسم »دعو ة احلق« يف 
شوال عام 1373هـ/ فرباير عام 1965م. ومل تزل ختدم حتى توقفْت عام 1975م،  بعد 
عرِش سنواٍت من يوِم تأسيسها.  وكانت هذه املجلة  يف البداية حتوي 64 صفحة، وبعد 
أياٍم ازدادت صفحاهتا إىل 80 صفحة، وكانت تنرُش عىل صفحتها األوىل كلمَة التحريِر 
الرائعُة، والصفحُة  القيمُة والبحوُث  املقاالُت  تليها  حتَت عنوان »أفكار وخواطر«، ثم 
اِء حتت  املخصصة لألنباء الثقافية. وكانت املجلُة تنرش عىل صفحاهتا األخرية رسائَل القرنّ
عنوان »بريد املجلة«. وهكذا بدأت العمليُة الصحافيُة يف رحاِب اجلامعة، وبدأ األساتذُة 

والطالُب يكتبون مقاالٍت متنوعًة، وبحوثًا قيمًة، يف أسلوٍب جديد رائٍع خالٍب.
الذوِق  الوعي اإلسالمي، وتنميِة  وقد هدفْت هذه املجلُة، من أول يومها إىل نرش 
السليِم بني الطالب واألساتذة للكتابِة باللغة العربية بأسلوٍب جديٍد، وتبينِي »نبذة من 
ِسرَيِ علامء الداِر تعريفًا بخدماهتم الدينية والعلمية، لكي يكون العاملُ  العريُب واإلسالمُي 
عىل علٍم هبا«]3[، فتضمنْت هذه املجلُة » مقاالٍت علمية وأبحاثًا قيمة باللغة العربية بقلم 
العلامء املتخصصني يف هذه العلوم...«]4[ وكذلك نرشْت املجلُة إنتاجات أدبية وعلمية 
لعلامء وأدباء العرب القدامى واجلدد. وهكذا أصبحت هذه املجلُة من املجالت الشهرية 

الصادرة  باللغة العربية يف اهلند  يف  القرن العرشين. 

جملة »الداعي«:
أن احتجبْت جملة »دعوة احلق«، صدرت من اجلامعة اإلسالمية )دارالعلوم(  بعد 
بديوبند  جملة »الداعي«. أسسها فضيلة الشيخ وحيد الزمان القاسمي الكريانوي، صدر 
أوُل أعدادها يف رجب 1396هـ/ 10 يوليو 1976م، وما زالْت تصدُر إىل يومنا هذا 
وإن انقطعت انقطاعا مؤقتا يف فرتة ماضية، وَرَأَس حتريَرها فضيلُة الشيخ وحيد الزمان 
القاسمي الكريانوي، ثم فضيلُة الشيخ بدراحلسن القاسمي الذي ظل يرأس حتريَرها 
حتى شهر يوليو عام 1983م. ثم جاء فضيلُة الشيخ نورعامل خليل األميني وتوىل رئاسَة 
حتريِرها من 7حمرم 1403هـ/ املوافق 25 أكتوبر 1983م. وال يزاُل يرأس حتريرهذه 
أبوالقاسم  املفتي  الشيخ  فضيلة  إرشاف  حتت  اآلن،  حتى  العربية  اإلسالمية  املجلة 

النعامين، رئيِس اجلامعة اإلسالمية دارالعلوم بديوبند.
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وهذه املجلة، من أول يومها هدفت إىل إيقاظ الوعي اإلسالمي يف قلوب املسلمني، 
التي  الباقيُة  اخلالدُة  اهلل  رسالُة  اإلسالَم  أننّ  وإثباِت  اإلسالمية،  والثقافة  الدعوة  ونرِش 
تصلح لكل زمان ومكان، والتعبري عن الفكر اإلسالمي األصيل املتوارث عن الصحابة 
والتابعني ومن تبعهم بإحسان. وهذا كله يظهر من شعار املجلة، وهو }ادع إىل سبيل 

ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالتي هي أحسن{)النحل: 125(
ويف البداية كانت املجلُة نصف شهرية، وكانت تصدر يف ثامين صفحاٍت ذات حجٍم 
والبحوث  العلمية،  املقاالت  عىل  حتتوي  وكانت  أسبوعيٍة،  أو  يوميٍة  كصحيفٍة  وسيٍع 
حتوي  وكانت  الراهنة،  واألوضاع  الساخنِة  املوضوعاِت  نرش  إىل  باإلضافِة  الرائعة، 
أصبحِت  1993م  سنة  ويف  والباطني.  الظاهري  باجلامل  تتمتع  وكانت  »إرشاقة«. 
املجلُة شهريًة، وذلك بعد قراٍر من املجلِس االستشارِي لـلجامعة اإلسالمية دارالعلوم 

بديوبند، فقام املديُر بتغيرياٍت ملموسٍة شكاًل وموضوعًا.
تنرش  كام  رفيع،  مستوى  ذات  أدبية  وطرائف  علمية  بمقاالت  تزخر  املجلة  وهذه 
إسهامات وخدمات علامء  دارالعلوم بديوبند يف خمتلف جماالت العلم واألدب. وُتتيح 
هذه املجلُة« مثابًة فكريًة خلرجيي الدار لطرح إنتاجاهتم الفكرية والعلمية واألدبية عىل 
دارالعلوم  خلدماِت  صافيٌة  مرآٌة  خاصًة...فهي  العريِب  والعاملِ  عامًة،  اإلسالمي  العامل 
وجهادها العلمي والفكري اإلصالحي، وكفاِح علامئها املجاهدين ضد القوى املعاديِة 

لإلسالم يف كل زماٍن ومكاٍن«]5[
وهذه املجلة حتوي مقاالٍت متنوعٍة حتت زوايا خمتلفة، مثل: زاوية »كلمة التحرير«،  
إسالمية«، و»األدب اإلسالمي«،  و»الفكر اإلسالمي«، و»دراسات  العدد«،  و»كلمة 

و»إىل رمحة اهلل«، و»العامل اإلسالمي«، و»حمليات«، و»أنباء اجلامعة«، و»إرشاقة«. 
و»كلمَة التحريِر« حتوي موضوعاٍت هامة تتعلق بقضايا األمة اإلسالمية العربية 
الزاويُة يف صفحٍة أو صفحتني. وزاويُة »كلمِة العدِد«  وغري العربية، وتنحرص هذه 
تتناول موضوعات عديدًة إسالميًة حتلياًل وتفصياًل، وكثريًا ما متتد هذه الزاوية إىل 
أو  إسالميٍة  مقالٍة  بنرش  تقوم  اإلسالمي«  »الفكر  وزاوية  صفحات.  عرش  أو  مخس 
باللغة  العظيِم   العلمِي  الرتاِث  ونقِل  ديوبند،  جامعة  علامء  كتب  من  كتاٍب  برتمجِة 
األردية إىل اللغة العربية لكي يتمكن العرُب من االستفادة  من هذا الرتاث الغايل. 
وعدد صفحات هذه الزاوية ختتلف حسَب الرضورة. وأما زاوية  »إىل رمحة اهلل« فهي 
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حتتوي عىل أنباٍء حمزنٍة عن وفاة عامل دين ورجٍل بارٍز من رجاالت األمة اإلسالمية، 
أو تراجم لرجٍل له خدماٌت جليلٌة يف املجاالت الدينية، أو العلمية، أو االجتامعية، 
أو السياسية، يف اهلند وخارجها. و»أنباء اجلامعة« حتتوي عىل نرِش نشاطات الطالب 
»إرشاقة«  زاوية  وأما  اجلامعُة.  عقدهتا  علمية  دينية  حفالت  تقارير  أو  واألساتذة 
املجلة،  هذه  حترير  رئيس  ببال  خطرت  خاطرة  أو  أتت،  جديدة  فكرة  عىل  فتحوي 
للمجتمع   ً صورة  خيطُط  أو  هبا،  يلمنّ  جتربًة  املجلة  هذه  حتريِر  رئيُس  فيها  فيشارك 
يشاهدها، أو يعلنّق وحيلل األوضاَع الراهنَة التي تسوُد  يف العامل كله. وكثريًا ما يكتب 
َق احلسىَّ ويثقف اللساَن.  ومن املعلوم  مقاالً أدبيا فكريًا وثقافيًا، هيذُب النفَس ويرقنّ
أن »إرشاقة« هلذه املجلة هلا ميزٌة خاصٌة يف بياِن احلقيقة بأسلوب رائع خالب، فالناس 

يقرؤوهنا بشوٍق وهلٍف، وهم يف انتظاٍر كَل وقٍت للعدد اجلديد هلذه املجلة. 

املجالت احلائطية يف رحاب اجلامعة:
وهناك نشاٌط ِصحايٌف آخُر يف رحاِب اجلامعة وهو إصدار املجالِت احلائطية العديدِة  
من ِقَبِل الطالب حتت إرشاِف أساتذِة اجلامعة. وهذه املجالت كلها تصدر عىل ساحة 
التي أنشأها فضيلُة الشيخ وحيد الزمان الكريانوي لتخليق  »النادي العريب« للجامعة 
البيئة العربية األدبية بني الطالب. فيجتمع هذا النادُي يوَم اخلميس مرًة يف األسبوِع، 
ويشرتك يف جلساته وحلقاته العديد من الطالُب للتمرن عىل اخلطابة باللغة العربية، كام 
أن هذا النادي يصدر جمالت حائطية عديدًة  يكتب فيها الطالُب حول موضوعات شتى، 
ينرشون فيها أنباَء اجلامعة، وبصفة خاصة ًأنباء ذهاب وإياب األساتذة، وموضوعاٍت 
دينيًة إصالحيًة وأدبيًة. واجلدير بالذكر أن هذه املجالت بعضها أسبوعي وبعض منها 

شهري. ومن أسامء بعض املجالت احلائطية العربية:
1- البالغ

2- النهضة
3- اليقظة

4- الروضة
5- الناظر

6- األدب، وما إىل ذلك.



-407-

تطوير  يف  ملموسًا  دورًا  بديوبند  )دارالعلوم(  اإلسالمية  للجامعة  فإن  وباجلملة 
تامة يف رحاب  ممارسة  املجال  مارسوا هذا  وإن علامءها  اهلند،  العربية يف  الصحافة 
الة، وتناولْت جملة »دعوة احلق« و»الداعي« و»املجالت  اجلامعة وخارجها بصفة فعنّ
احلائطية« عديدًا من املوضوعات: الدينية والدعوية، والعقائدية والفكرية، والعلمية 
والثقافية، واألدبية والتارخيية، والسياسية واالجتامعية، باإلضافة إىل األخبار العاملية 
اللغة  جماِل  وتوسيُع  اخلالدة،  الرسالة  تبليُغ  هو  كلها  هذه  وراء  واهلدُف  واملحلية. 
جادًة،  خدمًة  العربيَة  اللغَة  خدمْت  املجالت  هذه  أن  وكرمه  اهلل  وبفضِل  العربية. 
ولقيْت قبوالً حسنًا بني األوساط الدينية والعلمية واألدبية، وأثنّرْت يف نفوس الناس 

جلودهتا وحسنها وهبائها. 
و هنا أنا أختتم كالمي، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

احلوايش:
زار  حني  املنار،  تفسري  صاحب  املرصي،  رضا  رشيد  حممد  الشيخ  قاهلا   -1

اجلامعة.  انظر: دار العلوم ديوبند مدرسة فكرية، للشيخ  املفتي عبيد اهلل األسعدي.
ديوبند مدرسة  العلوم  دار  انظر:  الندوي،  أبواحلسن عيل احلسني  الشيخ  قاهلا   -2

فكرية، للشيخ  املفتي عبيد اهلل األسعدي، ص: 89  
3- جملة دعوة احلق، ج 1، العدد 1، ص:5، فرباير

عبداحلليم  للربوفيسور  اهلند،  يف  والدينية  والثقافية  التعليمية  املسلمني  مراكز   -4
الندوي، ص: 5 

أمحد  زبري  الدكتور   لألستاذ   العريب  األدب  يف  بديوبند  دارالعلوم  مسامهة   -5
الفاروقي،  ص: 75

املصادر واملراجع:
1- املسلمون يف اهلند، للشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي/ املجمع اإلسالمي 

العلمي، ندوة العلامء، لكناؤ، 1998م
تاج  أيوب  الدكتور  للربوفيسور  وتطورها،  نشأهتا  اهلند  يف  العربية  الصحافة   -2

الدين الندوي/ مطبعة دار اهلجرة، جامو وكشمري، اهلند.
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للربوفيسور  1980م،  عام  حتى  العريب  األدب  يف  بديوبند  دارالعلوم  مسامهة   -3
الدكتور زبري أمحد الفاروقي/ دارالفاروقي للطباعة والنرش، دهلي اجلديدة.

4- مراكز املسلمني التعليمية والثقافية والدينية يف اهلند،  للربوفيسور الدكتور عبد 
احلليم الندوي/ مطبعة نوري املحدودة، مدراس، 1967م

5- كفاح املسلمني يف حترير اهلند، للشيخ عبد املنعم النمر.
6- دار العلوم ديوبند مدرسة فكرية، للشيخ  املفتي عبيد اهلل األسعدي/ أكاديمية 

شيخ اهلند دارالعلوم ديوبند/ 2004
7- الدعوة اإلسالمية ومناهجها يف اهلند، للشيخ واضح رشيد الندوي، مكتبة أبو 

احلسن عيل دهيل، 2004
8- جملة دعوة احلق

9- جملة الداعي
رسالة  حتليلية،  دراسة  العربية:  الدراسات  تطوير  يف  الداعي«   « جملة  دور   -10
مها السيُد حممد حمفوظ الرمحن يف 2012م إىل مركز الدراسات  املاجستري يف الفلسفة، قدنّ
العربية واإلفريقية، مدرسة دراسات اللغة واألدب والثقافة، جامعة جواهر الل هنرو، 

نيو دهلي. 
/http://darululoom-deoband.com  -11
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م�شاهمة الندويني يف ن�شر ال�شحافة العربية يف الهند
الدكتور عظمت اهلل الندوي

 
ظلت اهلند طيلة السنني املتطاولة ال صحافة فيها وال تعليم للغة العربية باملعنى الصحيح، 
كانت املدارس قائمة ولكنها مل تكن تعنى هبذه اللغة الكريمة يف آداهبا وفنوهنا، بقيت اللغة 
العربية يف هذه البالد حمدودة ضيقة النطاق غري راقية من ناحية األدب والفن، ومل تنل من 
علامئنا وال من مدارسنا حظا من العناية، فكادت متوت يف هذه البالد أو تضيع حسنها ومجاهلا 
األديب، أو تبقى أجنبية ال صلة هلا باملسلمني -مع أن مصدري اإلسالم القرآن واحلديث مها 
العدد األول  الندوي يف  املأساة األستاذ اجلليل سيد سليامن  بالعربية - ويتحدث عن هذه 
ملجلة »الضياء«: »هذه بالدنا اهلند فيها نحو ثامنني مليونا من املسلمني، وفيها نحو مليون من 
يفهم لغة القرآن ويعرفها وإن مل تكن هلم قدرة عىل التكلم هبا، وتقدر مدارسهم العربية بألف 
من صغارها وكبارها، وطلبة العربية فيها نحو مائة ألف أو يزيدون، وعىل ذلك مايؤملنا ذكره 
أن هؤالء اجلم الغفري والعدد الوافر أكثرهم بكم عن التكلم باللغة العربية، وهم ُعمي عن 

الكتابة البديعة السلسة املنسجمة فضال عن اخلطابة فيها مرجتلني«.)1(
حتى تقدمت ندوة العلامء يف مثل هذه البيئة بالدعوة إىل جتديد صلة املسلمني باللغة 
الربنامج  هذا  ضمن  ومن  وحوارا،  وكتابة  فهام  يتقنوها  أن  هلم  يمكن  حيث  العربية 

الصحافة العربية يف اهلند.

جملة الضياء:
طلعت »الضياء« عىل أفق الصحافة العربية يف اهلند حتت إرشاف املغفور له العالمة 
الكبري سيد سليامن الندوي واألستاذ الكبري تقي الدين اهلاليل املراكيش وأنشأها املغفور 
أيب  األستاذين   من  كل  التحرير  يف  وشارك  الندوي،  عامل  مسعود  األديب  األستاذ  له 
احلسن عيل الندوي وحممد ناظم الندوي، وكانت جملة »الضياء« ترمجانا وحيدا ملسلمي 
مهزة  تكون  جملة  أو  جريدة  حينها  يف  يوجد  ومل  العربية  البالد  يف  إخواهنم  لدى  اهلند 

الوصل بني اهلند والبالد العربية اإلسالمية.
ظهر العدد األول من »الضياء« يف شهر حمرم احلرام سنة 1351ه املوافق مايو عام 

1- جملة »الضياء«، عدد حمرم احلرام 1351ه .
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1932م من دار العلوم لندوة العلامء لكناؤ اهلند.)1(
الظروف  لبعض  سنوات  أربع  بعد  صدورها  توقف  »الضياء«  جملة  أن  ولألسف 
هبا  وتقدمت  نرية  المعة  دعوهتا  أضواء  بقيت  ولكن  الضياء  جملة  احتجبت  القارصة، 

مسرية الصحافة العربية يف اهلند بعد ما محلتها »الضياء« أربع سنوات.

ملحة عن املواضيع والكتاب يف الضياء:
فيها  سامهت  التي  والشخصيات  فيها  نرشت  التي  املواضيع  بعض  هنا  ونذكر 
بكتاباهتا، كي يسهل علينا فهم مكانتها العلمية واألدبية وحتديدها، وميزهتا بني املجالت 

األخرى العربية:
سيد سليامن الندوي1- رسول الوحدة

عبد الرمحن الكاشغري الندوي2- كلامت إقبال إىل شباب العامل املحمدي
حممد إسعاف النشاشيبـى3- البطل اخلالد صالح الدين والشاعر اخلالد أمحد شوقي 

رئيس أمحد اجلعفري4- سرية حممد عيل جوهر
السيد عيل الزيني5- انتقاد لكتاب الوراثة يف اإلسالم
حممد تقي الدين اهلاليل6- عود إىل الرموز العربية واهلندية

 مسعود عامل الندوي7- جممل تاريخ حركات اإلسالمية يف اهلند
أبوعبد اهلل الزنجاين8- حول هنج البالغة

سيد سليامن الندوي9- علم احلديث يف اهلند
حممد تقي الدين اهلدام10- أغالط مرتمجي القرآن باإلنجليزية

شبري حممد الندوي11- اإلمام محيد الدين الفراهي
بدر الدين الصيني الندوي12- مسئلة تركستان الرشقية

عبد السالم القدوائي الندوي13- األمويون يف التاريخ
عبد احلي احلسني14- ثورة اهلند السياسية

1- پرانى چراغ 326/1 .
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سيد سليامن الندوي15- املالحة عند العرب
أبو الليث الندوي16- الشاه ويل اهلل

مسعود عامل الندوي17- مسلمو اهلند والعامل اإلسالمي
أمني أحسن اإلصالحي18- دالئل نظام القرآن

األمري شكيب أرسالن19- اإلنسيكلوبيدية اإلسالمية
حممد شبيل20- اهلند قبل االستعامر وبعده

آراء كبار الشخصيات واملجالت عن الضياء:
نالت جملة »الضياء« منذ أول صدورها إعجاب الناس يف اهلند ويف البالد العربية، 
وأشاد هبا كثري من الشخصيات من العلامء  واملفكرين وكبار الصحفيني، ورقموا فيها 

كلامت االستحسان والتقدير، وبعض املقتطفات منها كام ييل.
كتبت عنها جريدة »الصفا« اللبنانية: »يف مدينة لكناؤ جملة عربية اسمها »الضياء« 
مشتملة  احلجر  عىل  مطبوعة  الندوي  عامل  مسعود  السيد  املفضال  األستاذ  ينرشها 
اللغة  اهلند جملة وال جريدة عربية  مفيد، وليس يف  البحوث اإلسالمية عىل كل  عىل 
سواها، هي أصح لغة وأروع أسلوبا من أكثر اجلرائد واملجالت التي تنرش يف األقطار 

العربية«)1(
وذكرهتا صحيفة »العرفان« الشامية هبذه الكلامت: »دخلت جملة »الضياء« اهلندية يف 
سنتها الرابعة وهي حتمل مشعل الضياء واهلداية، وتنرش املواضيع النافعة، ولوال طبعها 
اقية مع أهنا يف قطر  احلجري وهو غري مألوف اليوم لعددناها يف طليعة جمالتنا العربية الرنّ

عجمي«.)2(
وتقديرا  ميزاهتا  وحمددة  رأهيا  مبدية  »الضياء«  عن  الشهرية  املجلة  هذه  وتقول 
شهرية،  اجتامعية  تعليمية  أدبية  علمية  »جملة  ومكانتها:  قيمتها  عن  وتعبريا  خلدماهتا 
أفاضل  الذي هو من  الندوي،  ملنشئها مسعود عامل  منتصف كل شهر عريب  تصدر يف 

1- جملة »الضياء »ج 4، عدد 8، شعبان 1354 هجرية .

2- جملة »الضياء »ج 4، عدد 8، شعبان 1354 هجرية .
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هلا  نتمنى  بليغ  والتعبري  فصيحة،  املواضيع  الراقية،  املجالت  من  وهي  املنورين،  اهلند 
التوفيق واالزدهار«)1(

انستانس الكرميل يف رسالة كتبها إىل رئيس  العرب« األب  ويقول صاحب جملة »لغة 
التحرير: »سيدي اجلليل، ألقبكم بالعالمة وإن كنتم يف حداثة السن وليست العربة بالعمر، 
إنام العربة بالعلم، أرى يف جملتكم أهنا تردم ثغرة واسعة يف األدب، وعسى أن تنجحوا يف 

مساعيكم«.)2(

جملة البعث اإلسالمي:
احتجبت »الضياء« وبقيت الصحافة العربية حائرة بني املوت واحلياة، ومل تزل املدة 
تطول واأليام تنقيض والناس عنها يف شغل واملدارس العربية يف غفلة، حتى أصبحت 
التي  املجالت  بعض  وال حماولة غري  فيه  الصحايف ال جهد  امليدان  بقي  فرتة حاسمة، 
تصدرها احلكومة اهلندية، ال صلة هلا بحياة الشعب اهلندي وال بلغة املدارس العربية 
وآداهبا حتى صدرت بعض املجالت من الشعب اهلندي ولكنها من سوء احلظ القت 

ببعض العوائق ومل ترزق حياة طويلة.
 « باسم  أدبيا  ناديا  فأسس  1955م،  عام  يف  احلسني  حممد  قام  أن  إىل  احلال  وبقي 
املنتدى األديب« وأصدر عنه جملة » البعث اإلسالمي« الغراء بمساعدة كل من األستاذين 
اجلليلني الدكتور سعيد األعظمي الندوي والدكتور حممد اجتباء الندوي رمحه اهلل، حتت 
يف  جريدة  أعظم  ظهرت  وهكذا  الندوي،  احلسن  أيب  العالمة  الكبري  الداعية  إرشاف 
تاريخ الصحافة اإلسالمية العربية باهلند يف شهر أكتوبر 1955م، وتبنتها ندوة العلامء 

يف عام 1960م بداية من شهر مارس.
الندوي  األعظمي  سعيد  األستاذين  من  كل  األيام  هذه  يف  حتريرها  عىل  ويقوم 
وواضح رشيد الندوي بعد ارحتال الشيخ حممد احلسني، بدأت املجلة تصدر يف حجم 

32 صفحة إىل أن وصل حجمها إىل 100 صفحة كام هي يف هذه األيام.
أهداف املجلة:

1 - جملة الضياء، عدد ذي احلجة 1351ه
2- املصدر السابق .
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أهداف املجلة كلها نابعة من شعارها الذي نراه مكتوبا دائام عىل واجهة املجلة، وهي 
»شعارنا الوحيد إىل اإلسالم من جديد«.

1- بعث الروح اإلسالمية يف الشباب .
2- توجيهات رشيدة للطلبة يف الدراسة والتعليم .

3- توثيق الصالت األدبية والثقافية بني املدارس العربية يف اهلند .
4- إنشاء روابط ثقافية بني طلبة املدارس العربية يف اهلند وشباب العامل العريب.

5- رفع مستوى اللغة العربية واألدب العريب يف اهلند .
6- تقديم مواد دسمة عن اإلسالم وعرض الفكر اإلسالمي السليم .

7- الدفاع عن اإلسالم يف كل مناسبة .
8- االنتقاد عىل األفكار املنحرفة والنظريات اهلدامة والدعوات الزائفة والنعرات 

اجلاهلية.
9- حماربة الغزو الفكري وتزييف احلضارة الغربية وتفنيدها .

10- التعريف بالشخصيات اإلسالمية والسلف الصالح والرتاث اإلسالمي .
11- تقديم موجز األنباء عن العامل اإلسالمي مع التعليق عليها .

12- تعريف ونرش دعوة ندوة العلامء وتعميمها .

مالمح عن موضوعات جملة البعث اإلسالمي:
هذه قائمة ببعض املوضوعات املنشورة يف املجلة مع أسامء الكتنّاب:

الشيخ عبد العزيز بن باز1- األصول املعتربة يف إثبات أحكام اإلسالم وتعاليم
حممد معروف الدواليبي2- أثر الرسالة اإلسالمية يف احلضارة اإلنسانية

أبو األعىل املودودي3- حركة دينية عمالقة
حممد قطب4- من الشباب الباكر إىل النضج

حممد املجذوب5- دفاعا عن احلق ال عن ضياء احلق
يوسف القرضاوي6- نظرة مؤمنة إىل العبادات واإلنتاج

عامد الدين خليل7- التغري النفيس يف حياة عمر بن عبد العزيز
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واضح رشيد الندوي8- حركة التعليم اإلسـالمي يف اهلند وتطور املنهج 
 سعيد األعظمي الندوي9- البعث اإلسالمي يف مواجهة الغزو االستعامري
 أبواحلسن عيل احلسني الندوي10- تضحية شباب العرب قنطرة إىل سعادة البرشية

مريم مجيلة11- البعث اإلسالمي وحتررنا من نرِي العبودية
عبد احلليم عويس12- عودة احلضارة اإلسالمية والتحدي األوريب

حممد احلسني13- كيف نؤدي دورنا يف بناء العامل املعارص
حممد سعيد رمضان14- مشكلة احلضارة يف جمتمعنا

حممد اجتباء الندوي15- حياة اإلمام الدهلوي وتربيته ودراسته
حممد ناظم الندوي16- برشى لكم »فتح مبني«

عبدالرمحن حممد الدورسي17- أسباب شقاء اليهود وبالئهم
أمني أحسن اإلصالحي18- مراحل الدعوة إىل احلق

من  والفكرية  الدينية  العلمية  األوساط  يف  واإلعجاب  التقدير  املجلة  هذه  نالت  وقد 
الذين جياهدون للعودة إىل اإلسالم األصيل املنجي من احلضارة اجلديدة الغربية املغرقة، 
التي صدرت  بأهدافها ومقاصدها وحتقيق األغراض  قيام  املجلة أحسن  قامت هذه  وقد 
ألجلها، وال تزال تصدر هذه املجلة من دار العلوم إىل يومنا هذا، ونرجو هلا مستقبال باهرا.

آراء أقطاب الفكر اإلسالمي يف املجلة:
التي  اإلسالمي  البعث  »جملة  عنها:  اإلسالمية«  »الرابطة  جملة  حترير  رئيس  كتب 
تصدر باللغة العربية يف اهلند كمجلة إسالمية شهرية تدافع عن قضايا املسلمني وتذود 
عن مقدساهتم أكثر من عرشين سنة، وهذه املجلة تواصل أداء دورها اإلسالمي الكبري 
وبقيت  احلرف،  ونزاهة  الكلمة  وصدق  املضمون  وأصالة  الفكرة  نقاء  عىل  وحتافظ 

تكافح كل التيارات املعارضة وتنافح عن اإلسالم ومبادئه«.)1(
وكتب عنها فضيلة الشيخ عبد اهلل خياط خطيب املسجد احلرام يف كلمة له منشورة 

1- جملة البعث اإلسالمي ج 24، عدد 2،  شو ال املكرم 1399ه .
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الكتابة دوما هلذه املجلة، ألهنا  البعث اإلسالمي: »لقد كان من حقي أن أسهم يف  يف 
املذهب  الطريق دون حرية يف  تسلك  التي  املسددة  الرشيدة  الرصينة  املجلة  اعتقد  كام 
يكون  قد  بلد  ويف  اهلوجاء،  العواصف  وسط  تصدر  أهنا  رغم  املنهج  عن  انحراف  أو 

الكثريون فيه عىل غري منهجها إن مل يكونوا مناهضني هلا«.)1(
وهناك كلامت وخطابات كثرية ألقطاب الفكر اإلسالمي عن املجلة نرتكها خمافة اإلطالة.

جريدة الّرائد العربية:
الرائد جريدة نصف شهرية تظهر باللغة العربية يف دار العلوم ندوة العلامء لكناؤ منذ 
يوليو عام 1959م، وقد أصدرهتا تلك األيدي التي أصدرت جملة البعث اإلسالمي، وال 
شك أن الرائد هلا إسهام ملموس يف دفع عجلة الصحافة اإلسالمية العربية إىل األمام يف 
ندوة  دارالعلوم  لطالب  العريب  النادي  لتمثل  اجلريدة  هذه  صدرت  اهلندية،  القارة  شبه 
الرابع احلسني وسعيد  الندويان حممد  منذ ظهورها األستاذان  العلامء، وعمل يف حتريرها 
األعظمي، وانضم إىل هيئة التحرير مؤخرا األستاذ واضح رشيد الندوي وعبد اهلل حممد 

احلسني الندوي.
وحتتوي عناوينها عىل الكلمة االفتتاحية، وكلمة الرائد،  وأضواء وصور وأوضاع، 
املؤلفني يف  بأقالم كبار  الشباب، وأخبار وتعليق إىل جانب مواضيع متنوعة  وصفحة 
العامل اإلسالمي وما دبجته أقالم أبناء دارالعلوم، وجريدة الرائد هلا دور عظيم يف تربية 
يزال  وال  العربية،  باللغة  الكتابة  عىل  وتشجيعهم  الشباب  يف  وتعميمه  العريب  الذوق 

يشارك فيها الشباب بكتاباهتم من داخل الدار وخارجها.

أهداف اجلريدة:
األهداف التي تعمل جريدة الرائد خلدمتها نوجزها يف التايل:

1- خدمة الدين اإلسالمي والعمل عىل نرشدعوته .
2- السعي لتعميم اللغة العربية .

3- توفري الفرص للطالب والشباب لتنمية كفاءاهتم وشحذها .
4- دحض الفكر املنحرف والضال والكشف عن مواطن الزيف فيه للشباب .

1- جملة البعث اإلسالمي  ج 26، عدد 10،  رجب املرجب 1401ه .
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5- التعريف بحركة ندوة العلامء وأهدافها .
والدوائر  بالشخصيات  والتعريف  العاملية  الدينية  باحلركات  التعريفات   -6

اإلسالمية العاملية.
7- تنمية ملكة الكتابة بالعربية يف الشباب وتشجيعهم عىل اإلسهامات العملية يف 

الصحافة العربية اإلسالمية يف هذه البالد .

آراء عن جريدة الّرائد:
ننقل بعض اآلراء عن جريدة الرائد من اخلطابات التي وردت هلا من اخلارج، وهي 

موجودة يف ملفها التذكاري:
الدكتور إسحاق أمحد فرحان من األردن حيث قال: »وأدعو اهلل  منها ما كتبه 
اإلسالمية  جملتكم  عن  الرائد،  أرسة  خريا،  اهلل  وجزاكم  والنجاح  بالتوفيق  لكم 
الغراء التي تؤدي خدمة جليلة يف خدمة اإلسالم واملسلمني، وأسأل اهلل لكم دوام 

التقدم والنجاح«.
وكتب عنها معايل عبد احلميد محودة - كاتب وعضو مجيعة األدباء الشبان بالقاهرة 
قد اطلع يف جملة »املنهل« السعودية عىل نبذة عن صحيفة  الرسالة  »فإن كاتب هذه   :–
الرائد املوقرة، ورغبة مني يف االطالع عىل نسخة أونسختني من هذه الصحيفة اإلسالمية 

سارعت بالكتابة إىل سعادتكم طالبا لتلك الصحيفة لالطالع عليها«.
كواالملبور  اإلسالمي  العامل  رابطة  مكتب  -مدير  حسن  اجلليل  عبد  عنها  ويكتب 
بامليزيا–: »فقد تلقيت الرائد تباعا منذ سنني، واستفدت منه كثريا خصوصا املقاالت 
التبشري  حركات  عن  الندوي  احلسني  احلسن  أبو  الشيخ  سامحة  موالنا  كتبها  التي 
املسيحي يف إندونيسيا والتطورات الدينية والسياسية يف البالد العربية، وقضية فلسطني 

وغريها من األفكار التقدمية والتوجيهات السلمية والنقد الديني السليم «.

املواضيع والكتاب:
 وإليكم بعض املواضيع مع أسامء الكتاب ليمكن هبا تقرير مستوى اجلريدة:

اإلمام حسن البنا1- لستم طالب حكم ولكنكم طالب إصالح
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الشهيد سيد قطب2- نشأة املجتمع املسلم وخصائصه
أبو احلسن عيل الندوي3- منهج أفضل يف اإلصالح للدعاة والعلامء

حممد طيب القاسمي4- السـرية القرآنية عىل صاحبها الصالة والسالم 
مجال الدين عطية5- وقفة مع الفكر احلركي اإلسالمي

حممد احلسني6- ال تسخروا اإلسالم للدنيا
7- املثل اإلسالمية وحدها تستطيع أن تومن

حممد الرابع احلسني8- الرفاهية احلقيقية للعامل اإلسالمي
سعيد الرمحن األعظمي 9- هذا االستعامر اجلديد

10- فرصة جديدة للحركات اإلسالمية يف باكستان 
لرتبية الشعب وإعداده للحكم اإلسالمي

حممد واضح رشيد 
الندوي

وعدا هذه املجالت التي ترتبط عالقتها بندوة العلامء قام الندويون بإسهامات جليلة 
يف الدعوة اإلسالمية وخدمة العلم واألدب يف الصحافة العربية، نذكر من ذلك:

الصحوة اإلسالمية:
من   1409 سنة  مرة  ألول  الغراء  العربية  اإلسالمية«  »الصحوة  جملة  صدرت 
العلوم حيدرآباد اهلند، ومنذ صدورها توىل رئاسة  اهلجرة عن اجلامعة اإلسالمية دار 
حتريرها األديب األريب حممد نعامن الدين الندوي، وبدأ خيدم العلم واألدب والفكر 
اإلسالمية  »الصحوة  منرب  من  إسـالمية  دينية وغرية  ومحية  بكل إخالص  اإلسـالمي 
السلفية  العقيدة  إىل  الرائعة  بمقاالته  ودعا  هذا،  يومنا  إىل  مسؤولياته  يؤدي  يزل  »ومل 
اهلل  كلمة  إلعالء  اجلهد  وبذل  والعبادة،  والزهادة  الصافية  الصحيحة  والربانية  النقية 
والتفنن يف العلوم والذوق األصيل لألدب والشعر، ومل متض مدة قصرية عىل صدور 
املجلة حتى نالت قبوال واسعا يف األوساط العلمية واألدبية، وأقبل عليها كثري من علامء 
حتت  للمجلة  البحوث  وإعداد  املقاالت  كتابة  يف  يسهمون  وأخذوا  وغريهم،  العرب 
موضوعات إصالحية ودينية وثقافية واجتامعية وفقهية، كتب األستاذ الشيخ نور عامل 
خليل األميني، رئيس حترير جملة »الداعي« العربية الصادرة عن  دار العلوم بديوبند عن 
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أسلوب األستاذ حممد نعامن الدين الندوي يف تصديره لكتاب »كتاب العربية واألدب« 
جمموعة مقاالت الندوي: »واملقاالت واخلواطر كلها ثروة املعلومات، كثرية الفوائد، 
متنوعة املنافع، خمتلفة األساليب، تفيض محاسا، وتقطر إيامنا، وترتشح يقينا، فرتغب يف 
احلرص عىل املوضوع ترغيبا قويا، وتأخذ بحجز مشاعر القارئ أخذا يديمه عىل الرغبة 

يف القراءة آلخر سطر من الكتاب، مهام كان عجوال أو زاهدا يف القراءة.
املوضوع ويف غري  املؤلفات يف  يفوق هبا كثريا من  للكتاب  ثمينة  ناحية  وتلك هي 

املوضوع«.)1(

أقالم واعدة يف الشعر واألدب:
لرئيس  اهلند،  حيدرآباد  يف  تصدر  فصلية  جملة  واألدب«  الشعر  يف  واعدة  »أقالم 
حتريرها الربوفيسور حمسن العثامين الندوي وهو صاحب أسلوب خاص يف اللغة األردية 

وأسلوب أديب مجيل أخاذ يف اللغة العربية، وأهداف املجلة كام ذكر يف عددها األول:
1- التعريف بالتطورات األدبية العربية املعارصة بني معرش أساتذة اللغة العربية يف اهلند.

2- التعريف باآلداب العاملية واهلندية للوطن العريب بواسطة املجلة.
3- التواصل احلضاري - اهلندي العريب.

4- نرش وتنمية اللغة العربية الفصحى يف أرجاء اهلند.
5- تشجيع الدارسني والباحثني لتعليم اللغة العربية وآداهبا يف اهلند يف شكل املعونة 

املالية وأشكال أخرى.
6- التعاون مع املؤسسات العلمية واألدبية.

واالجتامعية  والثقافية  والنقدية  واألدبية  العلمية  بمقاالهتم  املجلة  هذه  يف  ويسهم 
أمثال  وخارجها  اهلند  داخل  من  واآلداب  العلوم  يف  واملتخصصون  الكبار  األساتذة 
فضيلة الشيخ حممد الرابع احلسني رئيس ندوة العلامء، والدكتور عبد اهلل القتم عضو 
األعظمي  عمران  حممد  واألستاذ  الكويت،  بجامعة  اآلداب  كلية  يف  التدريس  هيئة 
النادرة  العربية  للمخطوطات  والتصحيح  البحوث  قسم  يف  سابقا  املصححني  رئيس 
بدائرة املعارف العثامنية بحيدرآباد، ويمكن للقراء تقدير قيمة املواد املنشورة يف املجلة 

1 - حممد نعامن الدين الندوي، كتاب العربية واألدب، صـ12.
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ورضورهتا املتأكدة بني املجالت العربية املعارصة اهلندية بالنظر إىل ترمجة قصائد غالب 
الشاعر اهلندي املعروف وغريه إىل العريب الفصيح التي قام هبا رئيس حتريرها.
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الباب الثالث
مناهج التعليم العربي وهياكله الرتبوية والعلمية
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منهج تدري�س اللغة العربية يف اجلامعات الهندية 
بني الواقع واملاأمول

الدكتور حبيب اهلل خان)1(

التمهيد:
هذا املقال امتداد ملقاالت أخرى كتبتها يف هذا املوضوع، يف السنوات القليلة املاضية، 
العاملية  اإلسالمية  واجلامعة  الكويت  وجامعة  دهلي  بجامعة  عقدت  علمية  لندوات 
تنتجها  التي  الدراسية  املناهج  دقائق  نقد  أو  عرض  إىل  املقال  هذا  هيدف  وال  بامليزيا، 
اجلامعات اهلندية املختلفة، وإنام هيدف إىل عرض بعض اخلواطر أو األفكار التي تراودين 
بوصفي مدرسا للغة العربية، واليوم أنا أطرحها عليكم مجيعًا لتناقشوها طردًا وعكسًا، 
وسأكون شاكرًا ملن يفيدين برأيه القينّم حول هذا املوضوع سواء يف هذه اجللسة أو بعدها.

خلفية موجزة:
قدم  قديمة  هي  وإنام  باهلند،  العهد  حديثة  ليست  العربية  اللغة  أن  عليكم  خيفى  ال 
العالقات اهلندية مع شبه اجلزيرة العربية، جاءت إىل اهلند مع التجار العرب الذين كانوا 
ينزلون عىل موانئ ماالبار يف طريقهم إىل الصني قبل البعثة اإلسالمية، وانترشت يف ربوعها 
بعد الفتح العريب اإلسالمي، وقيام الدولة العربية اإلسالمية يف السند، ألن العرب الذين 
بكافة  العربية اإلسالمية  الثقافات  أو جتارًا محلوا معهم  اهلند سواء كانوا غزاة  إىل  وصلوا 
فروعها من القرآن واحلديث والفقه إىل اللغة والنحو والرصف وما إىل ذلك. لقد وجدت 
امللوك  من  كريمة  ورعاية  خصبة،  أرضًا  اهلند  إىل  وصوهلا  من  يوم  أول  منذ  العربية  اللغة 
إىل من  ة  ماسنّ كانوا بحاجة  ينطقون هبا، ألهنم  كانوا  التي  لغاهتم  املسلمني، رغم اختالف 
يعلمهم أصول الدين اإلسالمي الصحيح من القرآن الكريم واألحاديث النبوية الرشيفة، 
ويوجههم يف أمور دينهم، ولتحقيق هذا الغرض، إهنم استقدموا عددًا ال بأس به من العلامء 
واألئمة من البلدان العربية من وقت آلخر، كام وفنّروا املناخ املالئم الزدهار اللغة العربية، 
فازداد اإلقبال عىل دراستها من قبل اهلنود الذين اعتنقوا الدين اإلسالمي، وبفضل عناية 

1-  قسم اللغة العربية وآداهبا، اجلامعة امللية اإلسالمية، نيو دهلي.
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اهلل  الشاه ويل  اإلمام  أمثال  العلامء  نوابغ  فيها  العربية، ظهر  باللغة  املتزايد  اهلنود  املسلمني 
البتني، والشيخ عبد احلق الدهلوي،  الدهلوي، والشيخ عيل املتقي، والشيخ حممد طاهر 
والشيخ عبد الغني، والشيخ حممد أعىل التهانوي. وبام أن نظام التعليم املنظم مل يكن رائجًا 
آنذاك فكان اهلنود املهتمون بالعلوم العربية اإلسالمية يلتفون حول الشيوخ لتلقي العلوم، 

واستمرت احلالة عىل هذا املنوال إىل أن أنشئت املدارس واجلامعات يف اهلند.

إنشاء املدارس اإلسالمية العربية:
البالد،  ت هبا  التي مرنّ الفرتات  تعدنّ فرتة االستعامر الربيطاين يف تاريخ اهلند أحلك 
الربيطاين  االستعامر  من  التخلص  فحاول  املعاناة،  أفظع  اهلندي  الشعب  فيها  وعانى 
من خالل ثورته العظيمة ضد املستعمرين الربيطانيني عام 1857م، ولكن ثورته هذه 
باملرارة  املسلمون  شعر  خمتلفني،  شعورين  خلقت  اهلزيمة  وهذه  نكراء،  هبزيمة  منيت 
الشديدة، واجتهوا إىل إنشاء املدارس اإلسالمية العربية، للحفاظ عىل هويتهم الدينية، 
بينام شعر املستعمرون الربيطانييون بنشوة النرص، واجتهوا إىل إنشاء اجلامعات العرصية 
ديوبند  العلوم  دار  وهي  مدرسة  أول  املسلمون  أسس  فقد  حكمهم،  دعائم  لرتسيخ 
يف عام 1866م، وبعد اثنني وثالثني سنة أسسوا مدرسة ثانية يف عام 1898م، وهي 
دار العلوم ندوة العلامء، وبعد عرش سنوات يف عام 1908م أسسوا مدرسة اإلصالح 
بمديرية أعظم غره، وبعد ست عرشة سنة يف عام 1924م أسسوا جامعة دار السالم 
بعمرآباد يف جنوب اهلند، وبعد ثامين وثالثني سنة يف عام 1962م أسسوا جامعة الفالح 
بمديرية أعظم غره، وبعد سنة واحدة يف عام 1963م أسسوا اجلامعة السلفية ببنارس، 
أذكر هذه املدارس الست – عىل سبيل املثال ال احلرص – من بني آالف املدارس العربية 
ثقافية إسالمية للمسلمني  اهلند، وهي متثنّل رصوحًا  أنحاء  املنترشة يف كافة  اإلسالمية 
أغلبية  أكرب  ثاين  ون  ويعدنّ نسمة،  مليون  ومخسني  مائتني  عددهم  يتجاوز  الذين  اهلنود 
إسالمية بعد إندونيسيا. ويف الوقت احلارض توجد شبكة كبرية جدًا لسالسل املدارس 
ألف مدرسة بني صغرية  إىل حوايل 33  اهلند، يصل عددها  أرجاء  كافة  اإلسالمية يف 
وكبرية، بعضها يضاهي اجلامعات العرصية يف احلجم والتسهيالت والشؤون التعليمية 
واإلدارية، وهذه املدارس تقدم خدمات جليلة يف جمال تدريس اللغة العربية يف اهلند، 
وكذلك يف نرشها وتروجيها عن طريق إصدار املجالت العربية، أذكر عىل سبيل املثال 
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ال احلرص جملة البعث اإلسالمي وجملة الرائد من دار العلوم ندوة العلامء، وجملة الداعي 
من دار العلوم ديوبند، وجملة صوت األمة من اجلامعة السلفية ببنارس.

إنشاء اجلامعات العرصية:
تدريس  »منهج  وهو  األصل  موضوعي  إىل  أرجع  املوجز،  التمهيد  هذا  وبعد 
أن نجحوا  بعد  الربيطانيني  أن  اهلندية«، فكام ذكرت سالفًا  العربية يف اجلامعات  اللغة 
إىل  اجتهوا  1857م،  عام  اهلند  يف  حكمهم  زعزعة  إىل  الرامية  املحاوالت  كل  قمع  يف 
ترسيخ االستعامر الربيطاين ونرش الثقافة الغربية يف اهلند ولتحقيق هذا الغرض قرروا 
الرشق،  يف  كولكاتا  مدينة  من  كل  يف  لندن   جامعة  غرار  عىل  جامعات  ثالث  إنشاء 
ومدينة مومباي يف الغرب، ومدينة مدراس يف اجلنوب، ثم بعد 25 عامًا أنشئ مزيد 
آباد يف وسط والية  إله  الرئيسية األخرى ومنها جامعة  اهلندية  املدن  من اجلامعات يف 
أترابراديش. ولكن تدريس اللغة العربية مل يبدأ إال يف عام 1920م بعد تأسيس جامعة 
قبل  من  آنذاك  هبا  معرتفا  تكن  مل  التي  اإلسالمية  امللية  واجلامعة  اإلسالمية،  غره  عيل 

احلكومة الربيطانية، ثم جامعة كولكاتا عام 1933م، ثم اجلامعات األخرى.
أسسها  التي  اجلامعات  هذه  يف  وآداهبا  العربية  للغة  الدرايس  باملنهج  يتعلق  وفيام 
الربيطانيون، فإهنا كانت تدرس اللغة العربية لغة ميتة، حيث كان الرتكيز املتزايد عىل 
األدب الوصفي بدالً من األدب اإلنشائي، ألن أقسام اللغة العربية يف اجلامعات اهلندية 
التي أسسها املسترشقون كانت تابعة ألقسام الدراسات االسترشاقية التي كانت تضم 
اإلسالمية  الدراسات  يف  اخلوض  االسترشاق  هدف  وكان  والعربية،  الفارسية  عادة 
لغوية،  بمهارات  الدارسني  متكني  أهدافها  من  يكن  مل  كام  األدبية،  وليس  والتارخيية 
ليتمكنوا من التواصل بالعامل العريب، واالستفادة من األدب العريب بشكل مبارش، فقد 
كانت مناهجها مقترصة عىل بعض الكتب العربية القديمة منها مقامات بديع الزمان 
وكانت  املتنبي،  وديوان  احلامسة  وديوان  السبع  واملعلقات  ودمنة  وكليلة  واحلريري 
املناهج مثقلة بكتب التاريخ والبالغة وما إىل ذلك، ومل يكن أي اهتامم يذكر باإلنشاء 
واملحادثة بالعربية، وكان األساتذة يكتبون بحوثهم ومقاالهتم إما باللغة األردوية أو 
باللغة اإلنكليزية. ولكن بعد زوال االستعامر، وقيام احلكومة الوطنية يف عام 1947م، 

طرأ تغيري كبري عىل املناهج الدراسية.
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واقع اللغة العربية يف ظل احلكومة الوطنية اهلندية:
ها  حصلت اهلند عىل استقالهلا من بريطانيا عام 1947م، وقامت فيها حكومة وطنية، مهنّ
الوحيد تطوير البالد يف كل املجاالت، وتوسيع عالقاهتا الدبلوماسية والتجارية والثقافية 
العربية، وذلك ما حدا هبا إىل  العامل، ويف مقدمتها جرياهنا األقرب، الدول  مع كافة بلدان 
ولسدنّ  البرشية،  الكوادر  لتطوير  اهلندية،  اجلامعات  يف  العربية  للغة  األقسام  من  مزيد  فتح 
ظل  يف  أسست  التي  العربية  اللغة  أقسام  فإن  اهلنود،  املسلمني  وإلرضاء  الثقافية،  اهلوة 
الذي أدى إىل  الثاين  الوطنية وضعت هلا منهجًا دراسيًا أفضل مما سبق، والعامل  احلكومة 
حتسني املناهج الدراسية هو ظهور فرص العمل بوفرة بعد اكتشاف النفط يف الدول العربية، 
وزيادة األنشطة التجارية واالقتصادية والثقافية بني اهلند والدول العربية املجاورة يف أواخر 
السبعينات.فشهدت أقسام اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعات اهلندية طفرة كبرية يف التدريس، 
وازداد اإلقبال عليها لوجود فرص العمل لدارسيها داخل اهلند وخارجها يف البلدان العربية 
التي كانت تشهد هنضة كبرية يف العمران والبنى التحتية، وكانت يف حاجة ماسة إىل عاملة 
العربية،  البلدان  يف  جمدية  جتارية  عقود  عىل  اهلندية  الرشكات  وحصلت  ماهرة،  خارجية 
هذه العوامل أدت إىل ارتفاع احلاجة إىل من جييدون اللغة العربية حتدثًا وكتابة، فاضطرت 

اجلامعات إىل إدخال التعديالت الرضورية عىل مناهجها بشكل يالئم حاجة السوق.
اهلندية  اجلامعات  العربية يف  اللغة  أقسام  قامت  بالتحديات  املليئة  الظروف  ويف هذه 
الدارسني  تساعد  التي  املواد  إدخال  خالل  من  الدراسية  مناهجها  بتحديث  املختلفة 
السبيل واجهت  اكتساب مهارة الرتمجة واإلنشاء والتحدث وما إىل ذلك، ويف هذا  عىل 
صعوبات عديدة ألنه قبل ثالثة عقود من الزمن مل تكن الكتب العربية واجلرائد واملجالت 
العربية متوافرة كام هي اآلن، ولكن اجلامعات اهلندية رغم قلة إمكانياهتا وكثرة حتدياهتا مل 
تقف عند أي حاجز بل مضت قدمًا يف تعديل مناهجها الدراسية بام يالئم حاجات العرص، 
لت مناهجها  امللية اإلسالمية عدنّ وال يفوتني هبذا املقام أن أذكر أن جامعتي أي اجلامعة 
الدراسية آخذة يف االعتبار مستوى الطلبة املتخرجني يف املدارس العربية اإلسالمية، الذين 
يتقنون القواعد العربية وحيرصون عىل تعلم الرتمجة واكتساب املهارات اللغوية األخرى 
توجد  واآلن  الوظائف.  عىل  احلصول  هلم  ليتسنى  الكتابة،  ومترين  الشفوي  التعبري  مثل 
اللغة  فيها  تدرس  التي  واملعاهد  اجلامعية  الكليات  من  ومئات  اجلامعات  من  عرشات 

العربية وآداهبا يف خمتلف املراحل أي البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه.
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حتليل املناهج الدراسية للجامعات:
س اللغة العربية يف الوقت احلارض يف أكثر من 23 جامعة وعدد ال بأس به من  تدرنّ
الكليات، ولغرض سهولة التقويم قسمت هذه اجلامعات والكليات من حيث املنهج 
الواقعة يف والية  اهلندية  يمثل معظم اجلامعات  القسم األول، وهو  الدرايس قسمني: 
أترابراديش وبيهار وبنغال وآسام وكرناتكا وغريها من املناطق، وينتهج هذا القسم من 
اجلامعات منهجًا دراسيًا قدياًم جدًا، مل يشهد أي تعديل يذكر منذ زمن طويل، وبالتايل 
– عىل  أعتقد  ما  – عىل  الدراسة، ويقترص هدفها  بأي غرض من أغراض  يفي  يعد  مل 
التدريس من أجل التدريس فقط. وأما القسم الثاين فهو يمثل حفنة من اجلامعات التي 
هتتم بتدريس اللغة العربية لغة حية، وتنتهج منهجًا مالئاًم إىل حد ما، وهي أيضًا حتتاج 

إىل أن تراجع وتعيد النظر يف منهجها الدرايس من حني آلخر.
بعد هذا العرض الرسيع املوجز الناقص لواقع املناهج الدراسية التي تنتهجها أقسام 
اللغة العربية وآداهبا يف اجلامعات اهلندية احلكومية، أودنّ أن أذكر فيام ييل بعض األفكار 
املناهج. كام  تتعلق بتطوير هذه  العربية وهي  التي ختطر عىل بايل بوصفي مدرسا للغة 
واملحتوى،  اهلدف،  أربعة عنارص، وهي  من  يتكون  الدرايس  املنهج  أن  جيدًا  تعرفون 
ونشاطات التعليم والتعلم، والتقييم. وعملية التعليم أيضًا تتطلب أربعة عنارص، وهي 
املعلم واملتعلم واملنهج الدرايس بمكوناته الدراسية األربع، ومكان التدريس سواء كان 
املدرسة أو اجلامعة. فاحلديث عن هذه األمور كلها صعب جدًا وليس سهاًل ألحد أن 

يغطيها يف مقال واحد. لذا أستمحكم عذرًا إذا وجدتم أي خلل يف حديثي.
أنا أعرتف بأن املنهج الذي وضعه أسالفنا ال يزال صاحلًا، ويراعي حاجات الدارسني 
ويلبي متطلبات سوق العمل أيضًا )جزاهم اهلل خري جزاء(، ولكن املنهج ليس شيئًا ثابتًا 
أو جامدًا وإنام هو يشء مرن جدًا، يتغري بتغري الزمان واحلاجات واملتطلبات، وأعتقد أنه 
من واجبات املدرسني أن يعيدوا النظر فيام يدرسونه، وأنا متأكد جدًا أهنم يفعلون ذلك من 
حني آلخر، لذا ال داعي إلجراء إصالح كبري أو تغيري جذري، وإنام آمل إجراء التحسينات 
التي ال بد منها، وأنا عىل يقني أن املنهج مهام كان صاحلًا، يتسع دائاًم إلجراء التحسينات فيه. 
وهنا يأيت السؤال: كيف نجري التحسينات يف املنهج؟ هل نشكل جلنة من األساتذة الكبار؟ 
ونطلب منها تقديم توصيات بخصوص حتسني املناهج، أو نختار طريقًا آخر لتحقيق هذا 
الغرض؟ هبذا الصدد أرى أن يأيت اقرتاح إجراء التحسينات من الداخل وال يفرض من 
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يف  التحسينات  إجراء  يقرتح  بنفسه  هو  املادة  تلك  يدرس  الذي  املدرس  إن  أي  اخلارج، 
مادته يف ضوء التطورات احلاصلة يف ذلك املجال، أو بناء عىل متطلبات الظروف وما إىل 
ذلك، وإذا فرض أي إصالح أو تغيري من اخلارج فإنه حتاًم سيواجه املقاومة من الداخل أي 
من مدرس املادة، ويعطي نتائج عكس املطلوب، ألن اإلنسان بطبيعته ال حيبذ التغيري وال 

يستقبله وإنام خياف منه، ويريد أن يتثبث بحالته القديمة خوفًا من القادم املجهول.
كام يعرب شاعر املرشق العالمة حممد إقبال عن هذه احلقيقة:

آئني نو يس درنا طرز كهن بر أرنا    منزل هيي كتهن هي قومون كي زندكي مني
التغيري عادة يكون لألفضل، وهذا ما  أن  بالتغيري بسهولة وال نؤمن  نقبل  نحن ال 

الحظته بحكم عضويتي يف اهليئة الدراسية لعدد من اجلامعات.
إن املواد التي تدرس عادة يف معظم اجلامعات اهلندية هي الشعر والنثر والقواعد وتاريخ 
األدب العريب والرتمجة والعروض والبالغة والقصة والرواية واملرسحية وفقه اللغة وغريها 
من املواد، فام من شك يف أن هذه املواد مهمة جدًا، ولكن ثمة مواد أخرى لو أضفناها إىل 
قائمة املواد الدراسية سوف تزيد من قيمة الطالب يف السوق، منها عىل سبيل املثال إدخال 
والرتكيز  واإلنرتنيت،  احلاسوب  من  االستفادة  كيفية  أي  املعلوماتية  التكنولوجيا  عنارص 
اخلاصة  واملعلومات  الطالب،  عند  والكالمية  الكتابية  أي  اللغوية  املهارات  تنمية  عىل 
بتاريخ البلدان العربية وجغرافيتها والنظم السياسية فيها، واألدب اهلندي العريب وغريها 
من املواد، لقد حان الوقت أن نعيد النظر يف جممل املنهج الدرايس ونحدد املواد التي جيب 

تدريسها يف الفصل واملواد التي جيب تكليف الطالب بإعداد مقالة أو رسالة عنها.
جيب أن تبدأ مقرراتنا الدراسية من املعارصين ثم تتجه إىل الوراء وتصل إىل العرص 
اجلاهيل، ألنه ينبغي لكل طالب أن يفهم عرصه وإذا مل يفهم عرصه، فكيف يفهم العصور 

األخرى التي مل يعشها؟ إن العلم نور والنور يبدد الظالم من القريب إىل البعيد.
اجلهل  إزالة  وليس  املجهول  اكتشاف  اجلامعي  التعليم  أهداف  من  يكون  أن  جيب 
كان  إذا  اجلامهري،  بتعليم  تكافح  اهلندية  اجلامعات  أن  الشديد  لألسف  ولكن  فقط، 

الرتكيز عىل الكمية فيحصل اإلمهال عن النوعية.
الزمن  ثالثة عقود من  قبل  األقل  نتبعها وضعت عىل  التي  الدراسية  املناهج  إن 
الفرتة  هذه  خالل  ولكن  آنذاك،  السائدة  والظروف  املتطلبات  االعتبار  يف  آخذة 
الطويلة حصلت التطورات املذهلة يف كل امليادين، مما حيتم علينا أن نعدل مناهجنا 
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الدراسية بام يالئم متطلبات وظروف هذا العرص الذي نعيشه، وهو عرص املعلوماتية 
لت العامل بأرسه إىل قرية صغرية يلتقي فيها اهلندي بالعريب والياباين باألمريكي  التي حونّ
واألوريب باإلفريقي، مما جيعل تعلم اللغات األجنبية أمرًا رضوريًا من أجل التواصل 

األفضل.
إذا عقدنا مقارنة بني منهج تدريس اللغة العربية الرائجة يف اهلند مع تلك السائدة 
يف البلدان املتقدمة نجد فرقًا كبريًا، وهذا الفرق يتمثل يف األدوات واألساليب وحمتوى 
املواد الدراسية والتي حتاًم تفيض إىل نتيجة أفضل يف هناية املطاف، أذكر عىل سبيل املثال 
اللغوية  املختربات  بدون  األجنبية  اللغة  فيها  تدرس  ال  املتقدمة  البلدان  أن  احلرص  ال 
القائمة عىل األجهزة السمعية والبرصية وأرشطة التسجيل وأقراص الكمبيوتر، وغريها 

من األشياء التي ال جتعل عملية التعلم سهلة فحسب بل ممتعة للغاية أيضًا.
إن املنهج الدرايس الرائج يف جامعاتنا الذي ينحرص – إىل حد كبري – يف األنشطة 
عنرصًا  تعد  ألهنا  أيضًا،  الصفية  غري  األنشطة  وحيتضن  يتوسع  أن  جيب  فقط  الصفية 
وتراعي  الدارسني  تكوين شخصية  كبريًا يف  دورًا  وتلعب  املنهج،  أساسيًا من عنارص 
ميول واهتاممات الطالب والفروق الفردية بينهم، والغرض من التنوع يف األنشطة أن 
جيد كل طالب ما يالئمه، ألن ما يالئم طالبًا قد ال يالئم طالبًا آخر، وما يرهق طالبًا قد 

ال يرهق آخر، وال يزعجه، وال يعوق دراسته.
إن املنهج الدرايس يف اجلامعات اهلندية خيتلف من جامعة إىل أخرى، وأنا ال أدعو إىل 

توحيده بل إىل تقريب بعضها من بعض.
ال  زمن  ومنذ  والكليات،  اجلامعات  من  كبري  عدد  يف  تدرس  العربية  اللغة  أن  ومع 
املقررات  وضع  إىل  حاجة  فهناك  هبا،  اخلاصة  الدراسية  املقررات  توجد  ال  به،  يستهان 
الدراسية عىل غرار املحاوالت التي جرت هبذا الشأن سابقًا يف جامعة عيل غر اإلسالمية 
التي  الفردية  املحاوالت  من  وغريها  األدب«  »نخبة  كتاب  شكل  يف  بالنجاح  وتكللت 

جرت عىل نطق شخصية.
جيب الرتكيز عىل تقوية املهارات اللغوية للطالب أوالً، ثم تدريسه األدب والفنون 
األخرى، وإذا كانت معرفته باللغة ضعيفة ال يمكنه تذوق الفنون األدبية، لذلك أقرتح 
إرسال الطلبة إىل البلدان العربية لفرتة معينة واستقدام األساتذة العرب إىل اجلامعات 

اهلندية كلنّام أمكن ذلك.
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أجريت بحوث عديدة من قبل الباحثني يف اجلامعات املختلفة حول املنهج الدرايس 
جيب أن نستفيد من هذه البحوث.

فإذا أردنا أن يبقى منهجنا الدرايس صاحلًا ويلبي حاجات الطلبة الدارسني ويفتح 
نراجعه من حني آلخر يف ضوء  أن  لنا  بد  والعمل فال  العلم  آفاقًا جديدة من  أمامهم 

املتطلبات العرصية.
وهبذه األفكار املتواضعة التي ذكرهتا عشوائيًا أرجو منكم التسامح والعفو. والسالم 

عليكم.
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تدري�س اللغة العربية يف الهند 
اآراء ومالحظات

الشيخ حممد نعامن الدين الندوي)1(

مها، وَقيىَّض هلا يف كل  ف العربية وعظىَّمها، ورفع َخَطرها وكرنّ نحمد اهلل تعاىل الذي رَشىَّ
زمان ومكان حفظة وخزنًة من خواص الناس وأعيان الفضل وأنجم األرض، والصلوة 
والسالم عىل النبي العريب اهلاشمي القريش، أبلُغ وأفصح من نطق من العرب والعجم، 

الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، وعىل آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. 
ة، ومَل حتظ لغٌة يف التاريخ البرشي بمثل ما  وبعد فاللغة العربية لغة عبقرية رشيفة فذىَّ
حظيت به العربية من »احلُسن« الذي يعجز عن وصفه الشعراء، فهي رس احلُْسن، ولغُة  
وقال  بالقول«  ونموه  بالبيان  َنسَحر   قوم  »نحن  اجلاحظ  قال  هنا..  ومن  الرائق،  الفنِّ 

الشاعر العريب: 
يا ابنة السابقنًي من قحطــــــــاِن         وتراَث األجماد من عدنــــــاِن 
أنِت علىَّْمتِني البياَن فاملــــــــــي         كلام حُلِت حار فيك بيانـــــــي

ُربنّ ُحْسن يعوق عن وصِف ُحْسن        ومَجاٍل ُينسى مجاَل املعانـــــــي 
ياابنَة الضاد أنِت رسٌّ من احلُْســـــ          ــــــــِن جتىلنّ عىل بني اإلنسان 
لغة الفن أنِت والرس والشعـــــــ         ونوُر احلجى ووحُي اجلَنـــــان 

هذه هي »لغة الضاد« أم اللغات، وأصل كل اللهجات التي عرفتها الدنيا بأرسها، 
والتي أمدت األدباَء والكتاب بوابل صينّب من البيان األديب الذي مل تشهد له مثيال:

هلل در لسان كلـــــــه أدُب          بفضله يتحىل العجم والعرُب

بني  من  السادسة  اللغة  فهي  البرش،  لغات  بني  متمينّز  موقع  ذاُت  العربية  فهي 
منظمُة  أجرهتا  دراسة  ألحدث  َوفقا  العامل،  يف  األم  اللغات  من  وستني(  160)مائة 

»اليونسكو» وُنرشت نتائجها مؤخرًا. 

دارالعلوم  اإلسالمية  باجلامعة  العريب  القسم  ورئيس  العاملية  اإلسالمي  األدب  رابطة  عضو   -1
حيدرآباد)اهلند( ورئيس حترير جملة »الصحوة اإلسالمية«.
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كام أهنا اللغة األم لنحو مئتي عريب، واللغة املقدسة ملا يربو عىل ألف مليون مسلم.
ومما ال شك فيه أن نزول القرآن الكريم هبذه اللغة العظيمة أعطاها رسنّ احلياة وروَح 
اخللود، فجاء القرآن الكريم ليضع التاَج النبيل عىل هذه اللغة الكريمة التي حتمل كلمة 

اهلل، وروح حممد  ورس اإلسالم.
ومن هنا ُيعد تعلم العربية والوقوف عىل بياهنا، ومعرفُة مذاهب القول فيها من الفقه 
ين، إذ ال سبيل إىل تدبر كتاب اهلل إال بمعرفة العربية، وعىل قدر عمق هذه املعرفة  يف الدنّ
يكون العلم بأرسار القرآن، ومن ظن أنه قادر عىل فهم كتاب اهلل عىل وجهه الذي أراده 
القول، ووجوَه  الشارع وإدراِك مقاصده دون أن يعرف أساليب العرب ومذاهبها يف 
ِف اللغة، فقد فتح عىل نفسه نافذة ينفُذ منها كُل زيغ، وَتِلُج منها كُل ضاللة، قال  ترصُّ
ابن جني: وأكثر من ضل من أهل الرشيعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة املثىل 

إليها، إنام استهواه واستخف ِحْلَمه ضعُفه يف هذه اللغة الكريمة الرشيفة]1[ 

املراد باللغة العربية:
العربية حينام نتحدث عنها؟ يقول عالُم أساتذة  باللغة  ينشأ هنا سؤال: ماذا نعني 
اللغة  نقول  »وحني  اخلشب:  أبو  إبراهيم  الدكتور  احلديث  العرص  يف  العريب  األدب 
العربية، ال نعني هبا النحو والرصف وعلوم البالغة فقط، ولكننا نعني هبا كل ما يقوم 
عىل  ويعني  الرأي،  ويسدد  الفكر،  ويصحح  الذوق،  وينمي  البيان،  وهيذب  اللسان، 
وأحاديث  اهلل  كتاُب  مقدمتها  ويف  ة،  اجلادىَّ والتزاِم  احلق  وجه  وإصابِة  املنطق،  فصاحة 

رسول اهلل صىل اهلل عليه« ]2[.

أول ما جيب إلتقان اللغة:
إن مما يؤسف له أنه قد استقر يف أذهان الناس من عامة معلمي العربية وطالهبا أن 
إتقان اللغة أو تعلمها ال يتم إال بإتقان قواعدها: نحوًا، ورصفًا، وبالغة، مغفلني أثر 

السامع، ومكاَنَته يف حتصيل اللغة، وصحتِها فهام واستعامال ونطقا.
فإن أول مهارة إلتقان استخدام اللغة واستعامهلا وتوظيفها حسُن االستامع واإلنصات 
مع احلرص عىل وعي ما يقال وفهِمه، ألنه يقود إىل اسخراج الكالم املناسب، وهلذا قالت 

العرب: »أساء سمعا، فأساء إجابة« وقال ابن خلدون: »السامع أبو امللكات اللسانية«
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فلو عني مدرس العربية بالقراءة اجلهرية ألدى ذلك إل سامع املتعلم اللغَة سليمًة 
يف أصواهتا وأبنيتها وتراكيبها وصفات إلقائها اجليد، فتكون حماكاة السامع املتكلم ملِا 
سمع، فتصح بذلك أصواُته وأبنيُته وتراكيبه، وتنمو عنده ملكُة القراءة أو ملكُة اإللقاء، 

وُينمي بذلك قدرَته عىل اخلطابة واحلوار واحلديث.
وال يعني ذلك أننا نقلنّل من شأن القواعد وأمهيتها، ولكننا نطالب بأن يعطى السامُع 
أبويه  يسمع  العريب  كالصبي  اعتيادًا  اللغة  »تؤخذ  فارس:  ابن  يقول  العناية،  من  حقه 
نًا من ملقن، وتؤخذ سامعا  وغرَيمها، فهو يأخذ اللغة عنهم عىل مر األوقات، وتؤخذ َتَلقُّ

عن الرواة الثقات وذوي الصدق واألمانة«.

االهتامم باحلفظ:
فالسامع هو الطريق الفطري يف اكتساب أينّ لغة، وهذا ال يؤيت ثامره إال إذا اختري 
عر والنثر،  املسموع بعناية، من نصوص جينّدة بأداء ُمتقن مع حفظ ما يستجاد من الشِّ
واخلطابة  اإللقاء  ومواقِف  اجلهرية،  القراءة  عىل  وتدريٌب  مراٌن  السامَع  َيعُقب  أن  عىل 
واحلديث واحلوار والتعبري والكتابة، ورياضيِة البدء هبا، وتقويِم اللسان سامعا وضبطا 
اللسان  املقفع »إذا كثر تقليب  ابن  القول، قال  للنصوص، وتنقيًة من اخلطأ ومستكره 
رقت حواشيه والنْت َعَذَبُته«، وقال العتايب: »إذا ُحبس اللسان عن االستعامل اشتدت 

عليه خمارج احلروف« وقال الراجز: 
كأن فيه لففا إذا نطــــــْق     من طول حتبيس وهم وأرْق

العرب، حتى  املحفوظ من كالم  بكثرة  العريب  اللسان  ملكِة  أن حصول  فال شك 
بذلك  ويتنزُل  عليه،  فينِسَج هو  تراكيبهم،  عليه  نسجوا  الذي  املنواُل  َخياله  يرتسم يف 
ة يف  منزلَة من نشأ معهم، وخالط عباراهتم يف كالمهم، حتى حصلت له امللكة املستقرنّ

التعبري عن املقاصد عىل نحو كالمهم.
وكذلك من األمور املفيدة للمتعلم أن يكلف بكتابة »املذكرات اليومية« التي تدربه 
عىل كتابة كل ما يمرنّ به من األحداث والوقائع، أو يراه من املشاهد واملناظر، أو يتخيل 

من األفكار والرؤى وغري ذلك مما ال يعد وال حيىص من األمور واألشياء.
أما فيام يتعلق باملقررات العربية من املنهج القديم غري النافع يف العرص احلارض فقد 
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َوَضح عقُم الكثري منها وعدم جدواها، مثل مقامات احلريري، فهو ـ كام يرى الشيخ 
البيان والبديع ال  الفني واألدب الصناعي، ومثال لفن  للنثر  الندوي رمحه اهلل: »مثال 
النثر العريب الطبيعي، وال يمكن أن يتعلم هبا الطالب مبادئ اللغة العربية ويتدرب عىل 

الكتابة واخلطابة، ويقيض حاجة يف نفسه«.]3[
وقد أنكر الشيخ الندوي رمحه اهلل عىل الذين حياكون أسلوب احلريري قائال: »أصبح 
ة فيها وال  مايكتبه علامء اهلند يف العربية صورة واحدة )وهي صورة املقامات( ال ِجدىَّ

طرافة وهيكاًل عظيام ال روح فيه وال دم«.]4[
كام كان الشيخ ال يعجبه أن يكون »نفحة اليمن« من مقررات اللغة العربية: »ملا فيه 
من خلل وخطل، مع سوء متثيل للحضارة اإلسالمية وسرية املسلمني السلف، وعبث 

بعقلية األطفال األبرياء بام فيه من جمون وهزل«]5[
ندوة  أبناء  وضعه  الذي  العربية  اللغة  لتعليم  الدرايس  املنهج  إن  القول  عن  وغني 
بأن حيتذى ويطبق،  املدارس األخرى جلدير  فيها ويف كثري من  تدريسه  العلامء ومقرر 
ج فعال الكثري من املتمكنني من العربية، القديرين عليها نطقا  فقد أثبت جدواه، وخرىَّ
وخطابة وتأليفا وتصنيفا، وقد اعرتف بفضلهم ومتيزهم املتخصصون من أهل البالد 
وغريهم من فضالء العرب، وهو -منهج الندوة- من أفضل املناهج الدراسية لتعليم 
التزال  احلاجة  أن  عىل  العربية  واألقسام  واجلامعات  املدارس  فلتجربه  العربية،  اللغة 
قائمة إىل املزيد من التفكري والنظر واالهتامم باملنهج الدرايس لتعليم العربية، الذي حيقق 
الغرض املطلوب، فاملناهج الدراسية ال بد أن مترنّ بمرحلة التطور والتغيري من احلسن 
إىل األحسن وفق متطلبات العرص حتى تظل قادرة عىل الوفاء بتطلعاتنا وبحاجاتنا مع 
أهداف  حيقق  ملا  وتأهيلهم  وتدريبهم  العربية  اللغة  لتدريس  ُيَرشح  من  انتقاء  رضورة 

تعليم اللغة، وتعهدهم بام يرتقى به أداؤهم ويزكو به عطاؤهم.

اهلوامش:
1- جملة الرابطة - العد 516، مجادى األخرى 1430هـ 

2- جريرة الرائد )اهلند( 1430/12/28هـ
3- القراءة الراشدة )5(

4- حممد الرابع الندوي، منثورات من آداب العرب املقدمة 3
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5- الندوي، القراءة الراشدة 6/1
كام استفدت يف إعداد املقال من:

1-  جملة الوعي اإلسالمي، العدد 564، شعبان 1433هـ
2-  جريدة العامل اإلسالمي 29/23 مجادى األوىل 1419هـ
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الأخطاء ال�شائعة يف الإمالء عند الطالب الهنود
الدكتور نسيم أخرت الندوي)1(

اإلمالء جزء مهم من الكتابة، والكتابة من املهارات اللغوية األربع، التي تفتح آفاقًا 
واسعة للثقافة. و»عىل قدر ما تتسم هذه املهارات بالسالمة والوضوح واجلامل والدقة 
الفرد«]1[،  حياة  يف  بالغًا  الوظيفي  أثرها  يكون  املختلفة  املوضوعات  عن  التعبري  يف 
األساس  تعد  اللغة؛  تعليم  يف  األساسية  الفنون  من  فن  هي  التي  اإلمالئية  والكتابة 
احلسون،  1996؛  )صالح،  األخرى  اللغوي  النشاط  فروع  سائر  عليه  تبني  الذي 

1999؛ السعدي، 2002(]2[.
القرن  أواخر  يف  اإلمالئية  الكتابة  بفن  واملؤلفني  الباحثني  اهتامم  ازداد 
العرشين، فجاءت إىل حيز الوجود العديد من املؤلفات والبحوث القيمة حول 
مناهج تدريس اللغات وطرقها، وكيفية احلصول عىل املهارة فيها، وشهد العامل 
اللوازم  من  هبا  يتعلق  وما  الكتابة،  فن  جمال  يف  مكثفة  نشاطات  الثامنينات  يف 
البلدان  الدراسية والتدريسية. والعجب أن الكتب اخلاصة باإلمالء تدرس يف 
العربية يف املدارس االبتدائية، أما بالدنا فال يدرس اإلمالء فيها مادة مستقلة، ال 
يف املدارس الدينية وال يف اجلامعات احلكومية يف مرحلة بكالوريوس. وهذا هو 
السبب الرئيس وراء وجود أخطاء إمالئية مرتاكمة يف كتاباتنا. ولغرض اإلملام 
من  طالبًا  وأربعني  خلمسة  اختبارًا  أجريت  باإلمالء  اخلاص  املعريف  باملستوى 
السنة النهائية للبكالوريوس، وهم متخرجون يف املدارس الدينية املشهورة من 
شامل اهلند مثل دار العلوم بديوبند، ودار العلوم التابعة لندوة العلامء، ومدرسة 
اإلسالمية  واجلامعة  ببنارس،  السلفية  واجلامعة  الفالح،  وجامعة  اإلصالح، 

بسنابل، وجامعة اهلداية، بجيه بور، واجلامعة األرشفية بمباركفور.
أذكر هنا يف ضوء هذا االختبار نسبة اخلطأ والصواب يف كتابتهم اإلمالئية، فوجدت 

أن أغلبية الطلبة كتبت كلمة »اسم« باهلمزة.

1- أستاذ مشارك – قسم اللغة العربية وآداهبا اجلامعة امللية اإلسالمية – نيودهلي.
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الصوابنسبة اخلطأاخلطأ
نسبة 

الصواب
من قواعد اإلمالء

46.67%اسم53.33%إسم

هذه الكلمة من األسامء العرشة، 
والبقية هي است، وابن، وابنة، 
وكذا  وامرأة،  وامُرؤ،  وابنٌُم، 
السبعة  األسامء  هذه  مثنى 
وهي  وايُمُن،  واثنتان،  واثنان، 
يف  وتكتب  الوصل  هبمزة  تبدأ 
شكل األلف ولكن »ال توضع 
اهلمزة عىل هذه األلفات البدلية 
وال حتتها، فرقًا بينها وبني مهزة 

القطع الواجبة اإلثبات«]3[.

53.33%أكتب، إسمع
اكتب، 
اسمع

%46.67
ال نكتب مهزة أمر الفعل 
الثالثي، ألهنا مهزُة وصل

33.33%بدٌء66.67%بدأ، بدؤ، بدو
اهلمزة املتطرفة تكتب منفردة 
عىل السطر إذا كان ما قبلها 

حرف ساكن.

شيئ، شيئ، 
)بنقطتني حتت 

الياء(، وشئ )بدون 
نقطتني حتت الياء( 
شيئ، شىء، يش، 

شييء، شئى

القاعدة نفسها.40%يشء%60
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الصوابنسبة اخلطأاخلطأ
نسبة 

الصواب
من قواعد اإلمالء

بري، برئ، بريئ، 
)مع اهلمزة فوق الياء( 

برىء، برئي
القاعدة نفسها.4.5%بريء%95:5

36%مبدئها، مبدائها،
مبدؤها/ 

مبدأها
 %29
مبدؤها

املتطرفة  اهلمزة  كتابة  وقاعدة 
هي أنه »إذا كان ما قبلها 

غري  ياء  عىل  تكتب  مكسورًا، 
منقوطة مثل شاطئ، وإذا كان ما 
واٍو،  عىل  ُتكتب  مضمومًا  قبلها 
قبلها  ما  كان  وإذا  تباطؤ،  مثل 
مثل  السطر،  عىل  تكتب  ساكنًا 
اهلمزة  بأن  يعتقد  فمن  بناء«]4[. 
هم  متطرفة،  »مبدأها«  كلمة  يف 
يكتبون اهلمزة فوق الواو يف حالة 
حالة  يف  األلف  وفوق  الرفع، 
حالة  يف  السنة  وفوق  النصب، 
اجلر، أما الذين يعتقدون بأن هذه 
اهلمزة هي متوسطة هم يكتبوهنا 

عىل األلف حتى يف حالة الرفع.

مبدءها
 %35
مبدأها

جميئ، جمي )بنقطتني 
حتت الياء( جمئ 

)بدون نقطتني حتت 
الياء( جمىء، جميء، 
جميئ )باهلمزة فوق 

الياء الثانية(

13.33%جميء%86.67
اهلمزة املتطرفة تكتب منفردة 
عىل السطر إذا كان ما قبلها 

حرف ساكن.
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الصوابنسبة اخلطأاخلطأ
نسبة 

الصواب
من قواعد اإلمالء

خاطىء، خاطيء، 
خاطئ )بالنقطتني 
حتت الياء(، خاطى

66.67%خاطئ%33.33
اهلمزة املتطرفة تكتب فوق الياء 

غري املنقولة إذا كان ما قبلها 
مكسورًا.

آراءًا، آرًا، أراًء، آراأ، 
اراءا، أراًءا،

22.22%آراًء%77.78

اهلمزة املتطرفة إذا جاءت منونة 
بتنوين الفتح وما قبلها ألف 
، هي تكتب عىل السطر  مدٍّ

وُيرسم التنوين فوق اهلمزة وال 
تأيت بعدها ألف]5[. نحو مساًء، 
ونساًء، وسامًء، وهواًء، وغداًء، 

وما إىل ذلك.

64.44%جزءًا35.56%جزًأ، جزًء

اهلمزة املتطرفة إذا حلقتها تنوين 
النصب وما قبلها حرف من 
حروف الفصل، تكتب عىل 
السطر وتأيت بعدها ألف]6[.

45%جزاًء55%جزاءًا، جزاًأ، جزاءًا

قد ذكرت سابقًا أن اهلمزة 
املتطرفة إذا جاءت منونة 

بتنوين الفتح وما قبلها ألف 
، تكتب عىل السطر ويرسم  مدٍّ
التنوين فوق اهلمزة وال تأيت 
بعدها ألف]7[. نحو مساًء، 

ونساًء، وسامًء، وهواًء، وغداًء 
وما إىل ذلك.

إنشاًءا، إنشاءًا، 
انشاء، إنشاًأ، إنشاءأ

القاعدة نفسها.35.5%إنشاًء%65.5
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الصوابنسبة اخلطأاخلطأ
نسبة 

الصواب
من قواعد اإلمالء

51%انعكاسات49%إنعكاسات

اهلمزة يف الفعل املايض اخلاميس 
وأمره ومصدره هي مهزة 

وصل فال تكتب. فال نكتب 
اهلمزة يف استامع، واختيار، 
واحتاد، وافتتاح، وانتخاب، 

وكذلك يف الفعل املايض 
السدايس فال نكتب اهلمزة يف 

استقبال، واستفسار، واستفادة 
ا. وهلم جرنّ

قاريء، قاري )مع 
اهلمزة فوق الياء(، 
قارى، قاٍر، قارىء

70%قارئ%30
اهلمزة املتطرفة تكتب فوق الياء 

غري املنقوطة إذا كان ما قبلها 
مكسورًا.

62.5%قارئة37.5%قارءة، قارية، قارأة
إذا كانت اهلمزة املتوسطة]8[ 
مكسورة أو ما قبلها مكسورا 

تكتب اهلمزة عىل النربة.

قارءات، قاريات، 
قارئآت، قارأت، 

قاريات )مع اهلمزة 
فوق الياء( قارأات، 

قارءاة، قارآت، 
قارئتن، قارئيات 
)مع سنة إضافية(

25%قارئات%75
إذا كانت اهلمزة املتوسطة 

مكسورة أو ما قبلها مكسورا 
تكتب اهلمزة عىل النربة.
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الصوابنسبة اخلطأاخلطأ
نسبة 

الصواب
من قواعد اإلمالء

تباطأ، تباطئ، 
تباطوء، طباطئ، 

طبأتا، تباطء، تباطو 
)وقبل الواو سنة 
إضافية(، تباطؤ 
)وبعد الطاء سنة 
إضافية( تبطاؤ.

42.22%تباطؤ%57.78
اهلمزة املتطرفة تكتب 

فوق الواو إذا كان ما قبلها 
مضمومًا.

اإلقتصادي، 
واإلجتامعي

%44.45

عي
جتام

اال
، و

دي
صا

القت
ا

%55.55

كام ذكرت قبل قليل أن اهلمزة 
يف الفعل املايض اخلاميس وأمره 

ومصدره هي مهزة وصل 
فال تكتب. فال نكتب اهلمزة 
يف استامع، واختيار، واحتاد، 

وافتتاح، وانتخاب.

كلمة  اهلمزة يف  إن  مرارًا وتكرارًا  يقول  الندوي  أمحد خان  األستاذ شفيق  سمعت 
ومنفصلة،  مستقلة  أي  السطر  عىل  تكتب  وعلامَءهم  الواو،  فوق  تكتب  »علامُؤهم« 
واهلمزة يف كلمة »علامِئهم« تكتب فوق النربة. وعىل هذه القاعدة وجدت بعد اختبار 

مخسة وأربعني طالبًا أن نسبة اخلطأ كانت %70.
وهناك كثري من الكلامت التي خيطئ يف كتابتها طالبنا األعزاء، نحو:

مرافئ، مالجئ،  مبادئ،  ينشئ، ييضء، دينء، ميسء،  جييء، خطأٍ، خمطئ، هادئ، 
مساوئ، مستهزئ، مبتدئ، ونشء، ملء، ناشئ، رؤية، نساًء، اثنان، اثنتان، امرؤ، امرأة.
الدينية  املدارس  مجيع  من  االلتامس  وهو  فقط،  واحٍد  مقرتٍح  بتقديم  هنا  وأكتفي 
الدراسية،  مقرراهتا  يف  لإلمالء  مستقلة  مادة  إلدخال  واخلاصة  احلكومية  واجلامعات 
وهذه املادة سوف تكون خدمة جليلة للغة العربية يف اهلند، إن شاء اهلل. والسالم عليكم 

ورمحة اهلل وبركاته.
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اهلوامش:
1- الدكتور زياد أمني بركات، أستاذ جامعة القدس املفتوحة، دراسة حتليلية 

مستعرضة لألخطاء اإلمالئية الشائعة، 2008، ص: 4.
 تنزيل املقالة من املوقع:

http://www.qou.edu/arbic/researchprogram/researcherspages / 
ziadBarakat/r6_drZiaBarakat.pdf

2- نقاًل من املصدر نفسه، ص: 4.
القاهرة،  املرصية،  األنجلو  مكتبة  اإلمالء،  قواعد  هارون،  حممد  السالم  عبد   -3

1993، ص: 8-7.
4- أنور اهلزاع، قواعد كتابة اهلمزات، ومصادر مقالته كتاب قواعد اللغة العربية 
املبسطة لعبد اللطيف السعيد، وكتاب املوجز يف قواعد اللغة العربية لسعيد األفغاين: 

تم تنزيل مقالته من املوقع:
http://forum.islamacademy.net/showthread.php?t=39220 

يف 2013/9/21م.
5- نفس املصدر.
6- نفس املصدر.
7- نفس املصدر.

8- بعض أشكال اهلمزة املتوسطة مع األمثلة نذكرها فيام ييل:

أشكال اهلمزة املتوسطة املضمومة أو املفتوحة أو املكسورة أو الساكنة، وقبلها حرف 
مضموم:

رؤوس، شؤونضمة                    ضمة1

سؤال، يؤجل، فؤادضمة                    فتحة2

سئلضمة                    كرسة3

رؤيةضمة                    سكون4
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أشكال اهلمزة املتوسطة املضمومة أو املفتوحة أو املكسورة أو الساكنة، وقبلها حرف 
مفتوح:

يؤمفتحة                    ضمة1
َسَأل، رأىفتحة                    فتحة2
مطمئن، سئمتفتحة                    كرسة3
مأمور، مأكول، اسأل، مسألةفتحة                    سكون4

أشكال اهلمزة املتوسطة املضمومة أو املفتوحة أو املكسورة أو الساكنة، وقبلها حرف 
مكسور:

قارئونكرسة                   ضمة1
مئة، سيئة، قارئاتكرسة                   فتحة2
قارئنيكرسة                   كرسة3
بِئر، ائتالفكرسة                   سكون4

أشكال اهلمزة املتوسطة املضمومة أو املفتوحة أو املكسورة أو الساكنة، وقبلها حرف 
ساكن:

مسؤولسكون                    ضمة1
مسألةسكون                    فتحة2
أسئلةسكون                    كرسة3

ال تبدأ أي كلمة بالسكون يف اللغة سكون                    سكون4
العربية الفصحى.
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مناهج تعليم اللغة القراآنية يف الهند
الدكتور حممد مبني سليم الندوي األزهري)1(

فإن  ثم  ومن  األول لإلسالم  واملصدر  وتعاىل  سبحانه  اهلل  كالم  الكريم  القرآن  إن 
فضل  إىل  ونظرًا  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  إىل  به  ويتقربون  لغته  ويتعلمون  يتلونه  املسلمني 
القرآن الكريم وأمهيته توجد رغبة قوية يف تعلم اللغة القرآنية يف العامل عامة ويف اهلند 
وتبذل  احلياة،  جماالت  مجيع  يف  به  والعمل  معانيه  وفهم  اهلل  كتاب  دراسة  بغية  خاصة 

جهود عظيمة يف هذا الصدد، وتيسريًا لدراسة املوضوع يلتزم البحث العنارص اآلتية:
1- حركة الشيخ عبد السالم القدوائي الندوي لتعليم اللغة القرآنية.

2- منهج الدكتور عبد اهلل عباس الندوي لتعليم اللغة القرآنية.
3- منهج الشيخ عبد الكريم باريك رمحه اهلل تعاىل لتعليم اللغة القرآنية.

4- منهج أكاديمية فهم القرآن )حيدرآباد( لتعليم اللغة القرآنية.
جدًا،  ومتشعب  واسع  موضوع  القرآنية  اللغة  تعليم  موضوع  أن  فيه  شك  ال  ومما 
وال يمكن حرصه يف هذه الدراسة ولذا فإن منهجية البحث تقتيض أن ندرس اجلهود 
ومنهج  القدوائي  السالم  عبد  الشيخ  حركة  بدراسة  نقوم  ثم  أوال  باختصار  املبذولة 

الدكتور عبد اهلل عباس الندوي بالتفصيل وهي كام ييل:

منهج الشيخ عبد الكريم باريك رمحه اهلل تعاىل لتعليم اللغة القرآنية:
اللغة  بتدريس  يقوم  كان  أنه  باريك  الكريم  عبد  الشيخ  لشخصية  جانب  أبرز  إن 
من  املثقفة  الطبقة  يناسب  بأسلوب  القرآنية  املحارضات  وإلقاء  القرآن  لفهم  القرآنية 
املسلمني ويراعي مستويات داريس اللغة اإلنجليزية، وبناء عىل خربته ومراعاة حلاجة 
هذه الفئة املثقفة وضع منهجا دراسيا خمترصا ميرسا يلبي حاجة الطلبة وطبع بعنوان: 
»القاموس امليرس للقرآن الكريم« من مكتبة فريد بدهلي عدة مرات، وهو متاح باللغة 

اإلنجليزية واألردية.

1-  األستاذ املساعد بجامعة عيل كره اإلسالمية   
Mubeensaleem786@gmail.com
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هذا املنهج يشتمل عىل ثالثة أجزاء:
اجلزء األول: يتضمن تراجم السور القصرية التي تتىل كثريًا يف الصلوات باإلضافة 

إىل األذكار واألدعية املعروفة.
اللغة  طراز  عىل  بسيط  سهل  بأسلوب  العربية  اللغة  قواعد  يتضمن  الثاين:  اجلزء 

اإلنجليزية، ولكن جير االختصار الشديد أحيانا إىل اخللل وضياع اهلدف.
اجلزء الثالث: يتضمن قاموس ألفاظ القرآن الكريم، ولكن هذا القاموس مل يرتب 
بيان  انتهج مؤلفه يف  عىل حروف اهلجاء كام هو عادة املؤلفني للغات والقواميس، بل 
الرتتيب  وفق  القرآن  كلامت  يف  خملوف  حممد  الشيخ  هنج  الكريم  القرآن  ألفاظ  معاين 
القرآين. وتوجد أمام كل كلمة قرآنية كلمة إنجليزية واحدة أو أكثر حسب الرضورة)1(.

منهج أكاديمية فهم القرآن )حيدرآباد( لتعليم اللغة القرآنية:
هذا املنهج يشتمل عىل أربعة مستويات يف اللغة اإلنجليزية واألردية:

 ABC .املستوى األول: اقرأ القرآن الكريم يف عرشين ساعة، ويتضمن مخسني حلقة
Read Quran in 20 hours وكأنه مرحلة أولية لقراءة القرآن الكريم.

املستوى الثاين: Understand Quran 50% words افهم مخسني يف املائة من ألفاظ 
القرآن الكريم، ويدعي واضعو املنهج تدريس مخسني يف املائة أللفاظ من القرآن الكريم 
يف تسع ساعات باإلضافة إىل تدريس ترمجة السور القصرية التي تتىل كثريًا يف الصلوات 

واألدعية املعروفة.
املستوى الثالث: Understand Quran 70% Words افهم سبعني يف املائة من ألفاظ 

القرآن الكريم، ويدعي واضعو املنهج تدريس سبعني يف املائة أللفاظ القرآن الكريم.
املستوى الرابع: Quran Cover by Cover 100% افهم مائة يف املائة من ألفاظ 

القرآن الكريم، ويدعي واضعو املنهج تدريس كامل ألفاظ القرآن الكريم.
وقد ُقسم املنهج إىل منهج خمترص أو أويل ابتدائي وكامل، أو عال، أما الكتاب املقرر 
يف املنهج املخترص فهو: »قرآن كو سمجهئى- آسان طريقه سى« افهم القرآن الكريم 

1-  Shaikh Abdul Karim Parekh، The Easy Dictionary of the Qur’an، )Compiled in the 
order of recitation(.
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بأسلوب ميرس سهل للدكتور عبد العزيز عبد الرحيم، مدير أكاديمية فهم القرآن، وأما 
الكتاب املقرر يف املنهج الكامل فهو:

A Concise Dictionary of the Qur’an، compiled by M. Mustafa Shareef، 
Khaqan Khan & Dr. Abdulazeez Abdulraheem، Understand Quran 
Academy، Hyderabad، India1.

حركة الشيخ عبد السالم القدوائي الندوي لتعليم اللغة القرآنية:
ولد الشيخ عبد السالم القدوائي الندوي رمحه اهلل يف قرية عالء الدين بتي بمحافظة 
أعظم جراه باهلند، يوم اجلمعة 16 فرباير عام 1883م، ودرس الشيخ التعليم االبتدائي 
العلامء وكان عمره ثالثة وعرشين  لندوة  التابعة  العلوم  بدار  والتحق  القرية،  يف مدرسة 
ختصص  تعادل  بمرحلة  اجلامعة  من  خترجه  بعد  1910م  عام  يف  مدرسا  عني  ثم  عاما، 
املاجستري يف األدب العريب، وتويف رمحه اهلل تعاىل يف يوم 4 من شهر أكتوبر لعام 1956م 
بدار املصنفني بمحافظة أعظم جراه2. تغمده اهلل برمحته وأدخله جناته. وكانت جهوده 
العلمية والدعوية والتعليمية معروفة ولكن ما بذل من جهود ضخمة لتعليم اللغة القرآنية 
عظيمة،  تعليمية  حركة  تعترب  1942م  عام  العلامء  بندوة  تدريسه  أثناء  هبا  الناطقني  لغري 
تركت آثارًا كبرية يف اهلند خاصة والعامل عامة وما نرى من اهتامم بالغ يف اآلونة األخرية 
حمليا وعامليا جتاه تعليم اللغة القرآنية يرجع بعض فضله إليه رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة3.  
إن البذرة التي غرسها الشيخ يف اهلند بغية نرش اللغة القرآنية بني مسلمي اهلند الذين 
يتحدثون باللغة األردية ليفهموا معاين القرآن الكريم ويتأثرون هبا ويطبقوهنا يف جماالت 
احلياة كلها بدأت تؤيت أكلها عىل املستوى املحيل والدويل بجهود الدكتور عبد اهلل عباس 
الندوي الذي قام بتأليف منهج متكامل باللغة اإلنجليزية باعتبارها لغة دولية فجزاه اهلل 

أحسن اجلزاء، وسنقوم بعرض وحتليل منهجه التعليمي يف السطور اآلتية.

1-. http://understandquran.com/about.html.

2- http://shibliacademy.org/urdu/founders/Mawlana Abdus Salam Nadwi. 

3- Dr. Abdullah Abbas Nadwi، Learn the language of the Holy Quran، p. Adam 
Publishers & Distributors، New Delhi، 2008.
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منهج الدكتور عبد اهلل عباس الندوي لتعليم اللغة العربية القرآنية:
واإلنجليزية  العربية  اللغة  يعرف  بارعًا  عاملًا  الندوي  عباس  اهلل  عبد  الدكتور  كان 
واألردية معا، وعني مديرا ملجلة رابطة العامل اإلسالمي باللغة اإلنجليزية الصادرة من 
مكة املكرمة وتعمري حيات باللغة األردية الصادرة من ندوة العلامء بلكهنؤ باإلضافة إىل 

خدماته التدريسية والعلمية والتنظيمية يف اهلند واململكة العربية السعودية.
ولكن  وعامليا  حمليا  واإلسالمية  القرآنية  التعاليم  نرش  يف  ضخمة  بجهود  قام  وقد 
باللغة  الذي وضعه  املنهج  القرآنية  العربية  اللغة  تنسى يف جمال  التي ال  مآثره  أهم  من 

اإلنجليزية الذي يلبي احتياجات معلمي اللغة القرآنية ومتعلميها ودارسيها.

تعريف موجز باملنهج:
يشمل هذا املنهج جزئني يف شكله النهائي، أما األول فيتضمن القواعد العربية وأما 

الثاين فيتضمن القاموس أو اللغة.
اجلزء األول- منهج قواعد اللغة العربية القرآنية:

باللغة اإلنجليزية يف  الصادرة  العامل اإلسالمي  بإدارة جملة رابطة  الدكتور  ملا كلف 
 Learn( »رمضان عام 1394م اختار من بني األبواب الثابتة للمجلة »تعلم لغة القرآن
the language of the Holy Quran( عنوانا لباب كان يكتب متواليا ألعدادها إىل أن 

انتظم يف هيئة أعضاء التدريس بجامعة امللك عبد العزيز بمكة املكرمة فبدأ يراجع هذه 
الدروس ويضيف إليها بالزيادة واإليضاح ومجع الشواهد من القرآن الكريم وبعض 
الفصول اجلديدة، فأصبحت وكأهنا كتاب جديد يف موضوعه، وصدرت الطبعة األوىل 

للكتاب من دار الرشوق بالقاهرة ثم تتابعت الطبعات من السعودية واهلند وغريمها.
أسباب اختيار املنهج:

اختار الشيخ عبد اهلل عباس الندوي هذا املنهج لعدة أسباب:
1- اقتناع الشيخ بأن الرتمجات ال تويف حق اآليات القرآنية، وذلك بعد »عكوفه عىل 
دراسة ترمجات معاين القرآن الكريم إىل اللغة االنجليزية ومقارنة بعضها ببعض، وقد 
ى أصحاهبا الدقة واإلجادة- عاجزة  انتهت به هذه الدراسة إىل أن الرتمجات -مهام حترنّ
عن استيفاء املدلوالت الكاملة آلي الذكر احلكيم فضاًل عن نقل ما يف كتاب اهلل من 

الروعة واجلامل وما فيه من قوة التأثري يف القلوب والنفوذ إىل العقول«.
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2- وصول الشيخ بعد التحري والدراسة إىل »أن القاصد إىل فهم كتاب اهلل العظيم من 
خالل ترمجة من الرتمجات يف خطر، فقد تعمد املرتمجون من غري املسلمني إىل تشويه مجال 
القرآن وتقويض دعائم اإلسالم والتشفي ألحقادهم عىل املسلمني عن طريق ترمجاهتم 

كام أن آخرين منهم أرادوا من القرآن الكريم أن جيعلوه مطية لبيان عقائدهم الشاذة«.
3- خلو مناهج تعليم اللغة العربية باللغة اإلنجليزية من الرتكيز عىل ألفاظ القرآن 
عقول  يالئم  الذي  املنهج  هذا  مثل  عن  »والبحث  الشيخ:  يقول  وأساليبه،  الكريم 
املناهج  نظرة عىل  يلقي  أن  الكاتب  إنجليزية جعل  بثقافة  واملثقفني  الطالب األجانب 
األمر  أن  فوجد  منها  كبري  عدد  عىل  واطلع  الغرض  هلذا  اإلنجليزية  باللغة  املوضوعة 
العربية  اللغة  بالدهم  أبناء  تعليم  إىل  هيدفون  أهنم  هو  املؤلفني  مجيع  فيه  يشرتك  الذي 
السيارة  الصحف  أساليب  عىل  تركيزهم  فكان  وجتارية  سياسية  دبلوماسية  ألغراض 
ولغات األفالم والروايات كام الحظ أن هؤالء مع مقدرهتم العلمية مل ينجحوا يف إخفاء 

ما يف صدورهم من غل وحقد وكراهية للعرب واملسلمني«.
4- احلل الوحيد ألزمة تعليم اللغة هو دعوة املسلمني إىل تعليم لغة القرآن، ووضع 
ترمجة  تضاف  أن  املشكلة  هذه  حيل  مما  »وليس  الدكتور:  يقول  مناسب،  جديد  منهج 
أخرى إىل جمموعة ترمجات موجودة فإن طبيعة الرتمجة تأبى أن تكون أمينة ومستوفية 
... فكان احلل الوحيد أن يدعو املسلمون إىل تعليم هذه اللغة التي خصصها اهلل للوحي 
مبارشة  الكريم  القرآن  يفهموا  حتى  العربية  املسلمون  يتعلم  أن  يفي  وهذا  الصادق، 
األرض  رشق  يف  املسلمني  فإن  عماًل،  وصعب  قوالً،  سهل  الرتمجات.  وسائط  بدون 
وغرهبا، وهلم ما لغريهم من مشاكل احلياة ومشاغل الكسب ومعاجلة شؤوهنم املحلية 
فأننّى هلم أن يتفرغوا لتعليم العربية وقضاء عدة سنوات لدراسة هذه اللغة وقواعدها 
والتيسري  التبسيط  فيه  يراعى  منهج  وضع  إىل  تفكريي  اجته  ذلك  أجل  ومن  النحوية. 

ويمكن تلقي العربية يف مدة وجيزة«)1(.
 Teach your عىل الرغم من هذه الدعوة ال يؤمن الشيخ بنظرية »علنّم نفسك« أو
جيدر  »ومما  قائاًل:  الشيخ  يكتب  وسيط،  أو  معلنّم  بدون  اللغة  تعلم  يمكن  حيث   self

1- Dr. Abdullah Abbas Nadwi، Learn the language of the Holy Quran، p.56-. Adam 
Publisher & Distributors، New Delhi، 2008.
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أن  ويرى  نفسك«...  »علنّم  إىل  تدعو  التي  بالطريقة  يؤمن  ال  الكاتب  أن  إىل  اإلشارة 
اللغة كائن نام حي ال يمكن تلقيها إال من كائن حي فاملدرس اخلبري بالعربية لغة ونحوا 

وطريقة تعليم يستطيع وحده أن يرشد الطالب ويأخذ بيده إىل هدفه«.
وإن حاجة طالب اللغة القرآنية إىل معلم متخصص جيمع بني اللغة وعلوم القرآن 
أمر البد منه، وال يمكن التعلم الرشيد هلدف نبيل إال بالتزام القواعد الضابطة لتعلم 
اللغة القرآنية وإال لذهبت اجلهود سدى ومل يتخرج إال الطالب املريض الذي ال يعرف 
من القرآن إال رسمه وال يعرف من املعنى إال صورته، ويبتعد كل البعد عن فقه اللغة 

واملعاين والتعاليم املقصودة.

خصائص املنهج:
من أهم خصائص املنهج:

 تقديم الشواهد واألمثلة القرآنية.
 تبسيط القواعد واختصار الطريقة.

 جعل القرآن الكريم أداة لتعليم العربية.

تدريس  أو  الدرس  تقديم  يف  مجيل  برتتيب  قام  الشيخ  أن  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
موضوعات املادة عىل النحو اآليت:

أ- تقديم املادة العلمية.
ب- األمثلة من القرآن الكريم.

ج- التامرين.
د- مفردات اللغة.

Chapter 3- The Possessive Case of Genetive + Examples from the 
Holy Qur’n + Exercise + Vocabulary.

وال شك أن هذا املنهج ممتاز جدا يف جماله ولكن هنا عدة مالحظات.
 قدمت آيات طويلة يف األمثلة من القرآن الكريم، حيث يصعب عىل املتعلم املبتدئ 

الفهم واحلفظ والتدريب.
 مل تعرض ألفاظ القرآن الكريم يف أسلوب احلوار واجلمل الصغرية.

 مل تقدم معلومات عن عدد وقوع اللفظ األصيل ومشتقاته ومواضعه يف القرآن الكريم.
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اجلزء الثاين: القاموس أو اللغة:
القرآن  ألفاظ  »قاموس  بعنوان:  قاموسًا  األول  اجلزء  احتياجات  لتلبية  الشيخ  ألف 
الكريم، عريب – انجليزي – باللغة العربية و»Vocabulary of the Holy Quran« باللغة 
اإلنجليزية، وطبع هذا الكتاب عدة مرات يف دول متعددة، صدرت الطبعة األوىل من دار 
الرشوق بجدة يف عام 1403هـ 1983م والطبعة الثانية من مؤسسة »اقرأ« بشيكاغو عام 
1986م، ورتبت األلفاظ القرآنية وفق الرتتيب اجلذري ثم قدم اللفظ األصيل الوارد يف 

القرآن الكريم أوال ثم املشتقات باإلضافة إىل بيان األماكن واألعالم باختصار.
أسباب تأليف القاموس:

 تلبية حلاجة الراغبني املسلمني يف الرشق والغرب ورغبتهم الشديدة يف تعلم اللغة 
القرآنية بغية فهم القرآن.

 تلبية للحاجة الناشئة من اجلزء األول ملن يريد التقدم يف الدرجة العلمية يف اللغة 
القرآنية لفهم القرآن الكريم.

خمترصا،   )John Penrice( قاموس  وكان  بالثقة،  اجلدير  القاموس  توفر  عدم   

ومملوءًا باألخطاء.
منهج املؤلف يف القاموس:

أوالً- مراجعة أصح التفاسري يف اللغة العربية نحو: تفسري الطربي والكشاف وابن 
كثري والقرطبي للوصول إىل املعاين الصحيحة يف اللغة العربية.

ثانيًا- البحث عن معانيها يف معاجم اللغة العربية مثل: لسان العرب البن منظور 
املوارد  أقرب  األحيان  بعض  ويف  األصفهاين،  للراغب  القرآن  غريب  يف  واملفردات 
لسعيد اخلوري مع التحفظ وبدون االتكال عليه، ومعجم ألفاظ القرآن الكريم ملجمع 

اللغة العربية، القاهرة.
ثالثًا- مراجعة الرتمجات املختلفة ملعاين القرآن الكريم إىل اللغة اإلنجليزية مما كتبه 

السلمون وغريهم، وذلك بعد االقتناع بصحة معنى الكلامت القرآنية بالعربية.
رابعًا- عرض الكلامت املختارة من الرتمجات اإلنجليزية لرتمجة اللفظ العريب القرآين 

.)Funk & Waknall( الشهري وقاموس )Lane( عىل قاموس
خامسًا- اختيار التعبري الذي وجده أقرب إىل املدلول املعنوي للكلمة القرآنية املعجزة.
سادسًا- وضعت الكلمة الواردة يف القرآن الكريم مدخاًل للامدة يف هيئتها األصلية 
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جمردة من الضامئر، مشفوعة بالرموز املشرية إىل صيغة هذا اللفظ من ناحية االشتقاق 
ومكاهنا يف اآلية منصوبًا أو جمرورًا أو جمزومًا.

يف  واحد  موضع  يف  ورد  إذا  الواحدة  للكلمة  واحد  معنى  ببيان  االكتفاء  سابعًا- 
القرآن أو عدة مواضع، ولكنها تفيد معنى واحدًا يف كل سياق، وكذلك مل يدعم املعنى 
أو الرشح بمثال من اآليات يف هذه الصورة، أما إذا ورد اللفظ يف سياقات خمتلفة فهذا 
حيمل املرتمجني عىل أن خيتاروا تعابري خمتلفة للداللة عىل املعنى فذكرت اآليات مرتمجة 

ومرقمة.
ال شك أن هذا املنهج الكامل مفيد جدًا ويعترب من أهم اجلهود املبذولة يف الدول 
غري العربية لتعليم اللغة القرآنية بغية تقريب املسلمني إىل تعاليم القرآن والتأثر بأساليبه 
وأحكامه وتطبيقه يف كل جماالت احلياة، ومن أهم خصائصه يف بيان املعاين اإلنجليزية 
ملدلوالت األلفاظ القرآنية هو التزامه بالفكر املعتدل والعقيدة الصحيحة. ولو أضاف 
املؤلف شيئًا آخر لكان أحسن وهو ذكر مواضع األلفاظ يف القرآن الكريم وعدد مرات 
الوقوع فيه، وكان كاتب هذه السطور يبحث من تدارك هذا اليشء فوجد موقعًا جيدًا 

. www.corpus.quran.com :أوىف بام نقص يف قاموس الشيخ بعنوان
تقبل اهلل جهود الشيخ ومن حياولون يف نرش اللغة القرآنية يف اهلند وخارجها.
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م�شتقبل اللغة العربية يف الهند م�شاكلها وحتدياتها
الباحث/ عبد اخلالق كامل الندوي)1(

ال خيفى عىل ذي لب ما للغِة العربية من أمهية عظمى؛ يف كوهنا لغة القرآن الكريم 
والسنة املطهرة، وكوهنا جزءًا من ديننا، بل ال يمكن أن يقوم اإلسالم إال هبا، وال يصح 
أن يقرَأ املسلم القرآن إال بالعربية، وقراءة القرآن ركن من أركان الصالة، التي هي ركن 

من أركان اإلسالم.
والشعوب  العربية  الشعوب  بني  جتمع  التي  الوثقى  العروة  هي  العربية  اللغة  إننّ 
اإلسالمية التي شاركت يف ازدهار الثقافة العربية اإلسالمية، وهبذا املعنى فإن الوفاق 
العريب والتضامن اإلسالمي البد أن يقوما عىل هذا األساس املتني، لغة القرآن الكريم 
اللغة  مكانة  لتدعيم  الكربى  األمهية  تبدو  هنا  ومن  اإلسالمية،  العربية  الثقافة  ولغة 
العربية والعمل عىل نرشها وتعليمها، حتى لغري الناطقني هبا من الشعوب اإلسالمية، 

ألن يف ذلك محاية لألمن الثقايف احلضاري لألمة العربية اإلسالمية.
النظام  ودعامة  كيان،  وقاعدة  وجود،  قضية  هي  العربية  اللغة  بأن  لنا  يؤكد  وهذا 
العريب اإلسالمي الذي يستند إىل مرجعية العمل العريب اإلسالمي املشرتك املتمثلة يف 

جامعة الدول العربية، ويف منظمة املؤمتر اإلسالمي.
إن اللغة العربية هلا أمهية خاصة ألهنا لغة القران الكريم ولغة األحاديث النبوية ولغة 
املناسك واملكتوبات؛ لذلك اهتم املسلمون خالص االهتامم بتعليم هذه اللغة املرموقة، 
إىل أن جعلت كثري من البالد اإلفريقية اللغة العربية لغتهم األم، فلذلك يطلق عليهم 
اصطالح »العرب املستعربة«، ولكن يف شبه القارة اهلندية وباكستان وبنغالديش اهتم 
وتروجيها،  تعليمها  يف  تفوقوا  أن  إىل  االعتناء  كل  هبا  واعتنوا  العربية  باللغة  املسلمون 

وأقاموا املعاهد واجلامعات واملدارس واملكتبات يف أكثر مدن اهلند وقراها.
اهلند بلد مميز عن سائر البلدان العجمية جتارة واقتصادا وحضارة وثقافة، كانت هلا 
صالت وعالقات جتارية مع العرب قبل اإلسالم وبعده، ومل تكن غريبة عىل العرب، إذ 

سافر العرب قديام للتجارة إىل سواحل اهلند الغربية واجلنوبية.

1- باحث الدكتوراه يف قسم اللغة العربية بجامعة عليجراه اإلسالمية، اهلند.
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وملا أسس عامد الدين حممد بن القاسم الثقفي أول حكومة إسالمية مستقلة يف السند 
يف مستهل القرن الثامن امليالدي املطابق للقرن الرابع اهلجري -وكانت هذه أول عالقة 
بني اهلند والعرب بعد ظهور اإلسالم- هاجر عدد كبري من العلامء العرب واستوطنوا 
هبا، وبذلوا جهودا لنرش الثقافة العربية اإلسالمية وتعليمها، وظلت اللغة العربية وآداهبا 
من أهم املواد يف املناهج الدراسية اإلسالمية يف كل عرص، فكان املسلمون يف احتياج 
عظيم إىل تعلم هذه اللغة لفهم القرآن الكريم واحلديث النبوي واهتموا كل االهتامم إيل 

أن قيل »نزل القران يف العرب، وقرئ يف مرص، وفهم باهلند.«
واللغة العربية ما زالت من اللغات الدخيلة يف اهلند عىل مدى عصورها اإلسالمية 
وتطورت  العربية  اللغة  انترشت  ذلك  األم ورغم  اللغة  بدرجة  أبدًا  حتظ  ومل  الطوال، 
ومراكز  عربية،  مدارس  فيها  تأسست  فقد  اهلند،  أنحاء  يف  األدبية  اإلسالمية  الفنون 
ثقافية وكليات أقسام يف اجلامعات خلدمة اللغة العربية وخترج فيها أدباء وكتاب وشعراء 

وصحفيون حتى يضاهي عدد العلامء اهلنود كبار العلامء العرب.

مشاكل وحتديات:
تبلور  لكن  عىل 15 قرًنا،  يزيد  ما  إىل  يعود  جدًا،  مع اهلند قديم  العربية  اللغة  عهد 
العريب  القائد  يد  الفتح اإلسالمي عىل  بعد  ل تشكاًل عميقًا إال  يتشكنّ ظهورها هناك مل 
واألكثر  األشهر  العراق  حاكم  ه  عمنّ من  موجهًا  م،  القاسم يف 712  بن  الشاب حممد 

حزمًا وقتذاك احلجاج بن يوسف الثقفي.
خت يف بالد اهلند والسند، كيف ال  ومع انتشار اإلسالم، انترشت اللغة العربية، وترسنّ
ز شأهنا، وبقيت حينّة  وهي لغة القرآن الكريم، ولسان الدعوة اإلسالمية، ولوالمها ملا تعزنّ
مستمرة عىل كرنّ األيام واحلقب، وذلك نتيجة ملا هو فرض، أو فريضة عىل كلنّ مسلم مؤمن، 
ات يوميًا، فضاًل عن رضورة ترداده  وذلك بأن يتلو يف صالته آيات القرآن املباركة مخس مرنّ

األحاديث النبوية، وما يشتق عنها من رشوح وتفاسري وتلقني ملن هم حوله إلخ.
س اللغة العربية، وبعضها خيرج  وحاليًا، ثمة أكثر من 25 جامعة كربى يف اهلند تدرنّ
طالبًا يف املاجستري والدكتوراه، ويف طليعتها جامعة دهلي التي زارها قبل سنة كاتب هذه 
لغة  بموضوع  ة  املختصنّ والدوريات  والدراسات  الكتب  من  بالعديد  د  وتزونّ السطور، 
الضاد يف اهلند، وتارخيها ومسائل تعلمها، ومن بينها دورية فصلية بعنوان: »ثقافة اهلند«، 
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الربوفسور نثار  فيها  التحرير  ويرأس  الثقافية«.  للعالقات  اهلندي  »املجلس  يصدرها 
أمحد الفاروقي، رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا )سابقًا( يف جامعة دهلي.

الفاروقي  الربوفيسور  ينرش   ،1990-41 املجلد   ،4 الرقم  حيمل  الذي  العدد  ويف 
مقالة مطولة بعنوان: »مشكالت تعليم العربية يف اهلند.. استعراض واقرتاحات«، جاء 
فيها )بترصف اختزايل طبعًا( أنه حتى النصف األول من القرن التاسع عرش مل يكن يدرس 
املسلمني  الدينية، ونظام  العلوم  دراسة  نينّته عىل  يعقد  إال من كان  العربية يف اهلند  اللغة 
االقتصادي. ولذلك مل يكن يقصد املدارس الدينية إال أولئك الذين كادوا يكونون أمناء 
عىل تقاليد العلم املتينة املحكمة يف أرسهم، ثم مل يلبث أن أخذ هذا الوضع يتغرينّ بالتدريج، 
ة بتعليم العربية، طمعًا يف الرزق،  هت غالبية الطلبة املجيدين إىل الكليات املختصنّ وتوجنّ
وتلبيًة لوظائف جديدة مغرية يف غالبيتها، إن يف السلك اخلارجي، أو يف الرشكات اخلاصة 

التي تتقاطع مصاحلها مع العامل العريب، والسينّام منطقة اخلليج منه بخاصة.
الدراسية  املقررات  تربط  مل  ما  املضامر  هذا  يف  النقص  تدارك  يتمنّ  أن  ممكنًا  يك  ومل 
يف  التغيري  هذا  عن  راضني  العلامء  يكن  ومل  اليوم،  يقولون  كام  بالوظائف،  للمدارس 

جانب، ويف جانب آخر مل تكن هناك طريقة واضحة يمكن اختاذها ضامنا للرزق.
العربية  اللغة  تلقت  العرشين،  القرن  من  األخري  النصف  ولوجنا  ومع  واآلن، 
إىل  يؤدي  درايس  مقرر  وضع  املمكن  من  أصبح  إذ  وممينّزة،  جديدة  اهتامم  جرعات 
الوظائف يف البالد التي كانت تدرس فيها هذه اللغة لغة دينية فحسب، إن تعليم العربية 

سينقسم اآلن بصورة واضحة قسمني: التعليم الديني والتعليم املؤدنّي إىل الوظائف.
ولسنا هنا -وفق وجهة نظر د. الفاروقي- بصدد البحث يف التعديالت والتغيريات 
التي ال بدنّ منها يف املقرر الدرايس الديني طبقًا إلحلاحات الساعة، ويكفي هنا أن نشري 
وا االحتياجات الداخلية واملحلية فحسب،  إىل أن خرجيي املدارس الدينية يمكن أن يسدنّ
ونخال أهنم لن يكونوا يف خلو من الذنب، ألننا تركنا للمسترشقني احلبل عىل الغارب 

ليقدموا صورة مشوهة عن اإلسالم واملسلمني أمام شعوب العامل.
إن املدارس الدينية ال تويل األدب واللغة عنايتها البالغة، إال قلة قليلة منها، ويعني ذلك 
أنه ال يدرس فيها األدب نابًضا باحلياة واحلركة، ولذلك فإن طالبًا دينيًا يستطيع أن يدرس 
الشعر اجلاهيل، ونثر  العرص العبايس، أو الشعراء الكالسيكيني، مثل املتنبي وأيب نواس، 
وأن ينقل ذلك إىل لغته، ولكن هذه املطالعة، ال ختلق فيه ملكة النقد يف أغلب األحوال، وقد 
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كننّا يف ما مىض نطوي سجل األدب العريب مع هناية اخلالفة العباسية، واآلن نقفز إىل عهد 
الشعرية  إبراهيم وأمحد شوقي فقط، واالجتاهات  بحافظ  وتنتهي دراستنا  نابليون،  غزوة 

احلديثة، واحلركات األدبية بعامة.
وإذا كان األدب مرآة أحاسيس قوم أو شعب ومشاعرهم، ومقياس صوت ضامئرهم، 
فال يمكننا أن نرى صورة العرب األصيلة إال إذا درسنا آداهبم مع البصرية النقدية من 

وجهات خمتلفة.
نعمل  بأن  منها كذلك جديرة  ة  عدنّ اللغة فجوانب  أما حال  األدب،  هذه هي حال 
مثل  فاللغة  الطبعي،  اجتاهها  ونغفل  جامدا  شيئا  اللغة  ندرس  أيضًا  ألننا  فيها،  الفكر 
الكائن البرشي احلي يولد وينشأ ويشبنّ ويسود عاملًا، ثم يفتقد بعد ذلك كلنّ جدوى يف 
ذاته، ويسلم نفسه إىل بارئها حتى ينساه الناس متامًا كام الكلامت واألمثال، وبخاصة إذا مل 
يتعرف إليها النشء اجلديد، فنعود إذ ذاك إىل ما يشبه احلكي يف األسطورة أو املستحاثة...
هكذا، فإنه ليس بوسع املقررات الدراسية السائدة أن جتعل اللغوي املختصنّ يقف 
عىل اجتاه اللغة وبنيتها الفطرية، وما يعاب عىل املقررات أيضًا أهنا جتعل تعليم لغة ما 
الطالب  مفخرة  منتهى  عليه-  هو  ما  عىل  هو  -واحلال  وبات  بعينه«،  »مقصودًا  أمرًا 
اهلنود هي أن يصريوا مرتمجني أو ترمجانيني، ال يتوجهون البتة إىل األدب، وال جيدون يف 
أنفسهم ما يدعوهم إىل قول الشعر يف هذه اللغة، وال تتوالد فيهم تلك الكفاية النقدية 
التي تؤهلهم لوزن األدب العريب يف ميزان معايريهم، ومن دون ذلك ال تنتهي مطالعة 

األدب واللغة ودراستهام إىل هدف، وتصريان ناقصتني وميكانيكينّتني فحسب.
إن اللغة وسيلة من الوسائل، وفائدهتا األصيلة تبتدىء من حيث تنتهي إليه، وإذا 
كنت متلك سلاًم من السالمل املحكمة اجليدة، وليس هناك مرتقى تصعد إليه، فام املفخرة 

يف امتالك ذلك السلم اجليد إذًا؟.
ية للغة الضاد- ال ينتفعون هبذا  إن معظم طلبة اللغة العربية يف اهلند -مع دراستهم اجلدنّ
إليه فيام لو كانت األمور معهم  املخزون العلمي الكبري، الذي كان بوسعهم أن يتوصلوا 
خمتلفة.. وقدياًم قيل »إذا أردت تعلنّم لغة وإتقاهنا يف الصميم، فلن يتأتنّى لك ذلك من غري 

إبداعك فيها«.
ثمة حاجة ماسة إذًا إلدخال تعديالت ثورية عىل مقررات اللغة العربية وآداهبا يف 
عوامل  يكتشف  أن  يستطيع  بأنه  معها  يشعر  الطالب  جتعل  اهلندية،  واجلامعات  املعاهد 
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جديدة للعلم من طريق هذه اللغة، وسيصله ذلك هبواجس خواطر العامل العريب، لكن 
هنا  علينا  بل جيب  العربية،  للغة  الديني  للتعليم غري  الوحيدة  الفائدة  ليست هذه هي 
الوظائف.  إىل  املؤدي  الدرايس  منهاجنا  يف  احلديثة  والتقنية  العلمية  املتطلبات  مراعاة 
إننّا ال نعلم ما ختفيه لنا األعوام املقبلة يف طياهتا.. هل سيزداد مثاًل، معدل احتياج العامل 
العريب إىل مهاراتنا وخرباتنا أو سينقص معدله؟ ويتوقف األمر بدوره عىل وضع مقرراتنا 
املهندسني  هائاًل من  اليوم عددًا  د  يورنّ العريب  العامل  إن  الوظائف.  إىل  املؤدية  الدراسية 
من  ذريعة  إال  طبيب  أو  ملهندس  ليست  اللغة  أن  البدهي  ومن  والصناعيني،  والعلامء 
الذرائع، وليست مقصودة بعينها، ومن يمتلك هذه الذريعة، حيرز أيضًا نجاحًا أكثر. 
ونظرًا للمتطلبات التكنولوجية والعلوم امللحة األخرى تقتيض األمور مننّا وضع مقرر 
الفنية  باملصطلحات  فهم  يعرنّ واحدة،  سنة  ملدة  العلوم  هذه  خلرباء  خصويص  درايس 
املطلوبة التي يربزون فيها، وتلك التي يفتقرون إليها يف التعامل مع الفنيني وغري الفنيني 
عىل السواء، وهذا لن يستويف كامل املتطلبات الكربى املهمة، بل سيزداد الطلب عىل 
أكثر يف اجلامعات  العربية قبوالً  تأديتهم أيضًا، وهنا ستلقى  أولئك اخلرباء، وتتحسن 

العرصية، وستتغري كذلك بعض أمور املدارس التقليدية.
إنجازًا هلذه املقرتحات، نحتاج إىل إدخال تعديل جوهري آخر يف املقررات الدراسية، 
ألن اللغة العربية تدرس اليوم بطريقتني تتفاوتان يف ما بينهام تفاوت األرض والسامء، 
وال يوجد أي اتساق بينهام، ثمة منهج درايس قديم يف أسلوبه وأدواته، يلقى رواجًا يف 
أغلب املدارس الدينية، يتأسس أسلوب التدريس فيه عىل تقاليد امتالك ناصية اللغة من 
خالل التضلع بالنحو والرصف... إن كتب »بنج كنج«، و»ميزان متشعب«، و»كافيه«، 
عملية  غري  باتت  لكنها  للغاية،  جامعة  كتب  شك  وال  هي  وأمثاهلا،  جامي«  و»مال 
بالنسبة إىل طلبة كثريين يف اجلامعات العرصية، خصوصًا يف املدن.. وعليه فإن أسلوب 
التدريس احلديث والسهل جدًا اليوم والذي بات يتجاوز فيه الطالب اجلامعي أشياء 
كثرية تتعلق ببعض تفاصيل الرصف والنحو، جعل ما سلف ذكره من كتب مهجوًرا 

للغاية، وبات طالب اجلامعات العرصية ال يستطيعون اإلفادة منها حق اإلفادة.
اجلامعات  الدينية وطلبة  املدارس  بني طلبة  كبري  فارق  ثمة  يرتاءى  ما  إذن، وألمر 
كربى،  مؤهالت  يمتلكون  الدينية  املدارس  طلبة  بعض  بأن  نعرتف  وإننا  العرصية، 
ونجعلها  األمور،  نعقد  ملاذا  املقابل:  يف  نتساءل  ولكننا  العلم،  يف  الرسوخ  ويملكون 
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نتعلمها يف وقت قصري، وبأسلوب  أشياء  نجني  أن  قادرين عىل  دمنا  ما  املنال،  صعبة 
مبارش ال يعقد مسائل تعلم اللغة وتلقنها؟

العربية       اللغة  خيصنّ  ما  يف  الدينية  واملدارس  العرصية  اجلامعات  بني  التعاون  إن 
حمورية  جلنة  تشكيل  خالل  من  املرة  هذه  ولكن  للغاية،  رضوريًا  شك-  -وال  سيظل 
كربى تتألف من ممثيل كلنّ منهام، تقوم هي وحدها بتسوية قضايا التعليم ومناهجه عرب 

تفاصيل واضحة املتطلبات والرشوط.

نتيجة البحث:
وجدنا أن اللغة العربية منذ القدم واجهت الكثري من املشاكل والتحديات واحلدوب 
اهلل  تكفل  الذي  الكريم  القرآن  أن  شك  وال  االستمرار،  اهلل  بفضل  استطاعت  وقد 
سبحانه وتعاىل بحفظه هو العامل الكبري يف حفظ العربية، والبقاء أمامها، كام وجدنا أن 
العوملة مل تتضح معاملها وإن كانت واضحة املعامل إىل حدما يف األمور االقتصادية ولكن 
دراسة  علمي  حسب  توجد  فال  والعوملة،  العربية  باللغة  يتعلق  حتذير  إشارات  هناك 
انتشار  من  وتلفاز  وإذاعة  صحافة  من  اإلعالم  جمال  يف  سواء  ذلك  عن  موثقة  علمية 

اللغة األجنبية عىل حساب اللغة األم، أو عىل الكالم اليومي املعتاد.  
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الباب الرابع
اللغة العربية وتعزيز احلوار والتوا�شل الثقايف
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العالقات الهندية العربية الثقافية يف �شوء الرتجمة
الربوفيسور حممد نعامن خان)1(

النواحي املختلفة من  العربية بعالقات طيبة ودية يف  متتعت وتتمتع اهلند واجلزيرة 
وتأثرتا  وأثرتا  حضارات،  مهَدْي  املنطقتان  كانت  وقد  واالجتامع،  والتجارة  الثقافة 
يف بعضهام وببعضهام، ويرجع تاريخ هذه العالقات إىل زمن بعيد من ظهور اإلسالم 

وبقيت منطقة الرشق األوسط أو آسيا الغربية نقطة عبور بني أوربا والرشق القديم.
البلدين  بني  العالقة  هذه  إنشاء  يف  ورئيس  كبري  بدور  قامت  التي  هي  والتجارة 
ثقافية وسياسية وغريها من  وتطويرها وتعزيزها، ثم توسعت وتنوعت إىل عالقات 
املجاالت، وتتمتع التجارة باملقام األول يف الصدد؛ ألنه مل تكن للعالقات الثقافية أمهية 

يف الزمن القديم كأمهيتها يف هذه األيام.
وقد تأسست مستعمرات عربية يف اهلند، وكذلك ذهب أهل اهلند إىل اجلزيرة 
العربية وتوطنوا هناك، وقد كان بعض قبائل أهل اهلند معروفة لدى العرب منذ 
زمن بعيد، يدل عىل ذلك ما جاء يف الرتمذي)2( يف حديث عبد اهلل بن مسعود 
«. وجاء يف القاموس املحيط)3(: »الزط،  طُّ الزُّ م  )رض(: »إذ أتاين رجال كأهننّ
به أيضا.  ، بالفتح. والقياس يقتيض فتَح معرىَّ ب َجتنّ بالضم: جيل من اهلند معرنّ

.» الواحد: ُزطِّيٌّ
الساحلية من  املناطق  العربية يف  البلدان  القادمني من  التجار  واستقر كثري من 
االجتامعية  احلياة  يف  مبارٌش  تأثرٌي  العريب  الوجود  هلذا  وكان  سابق.  وقت  يف  اهلند 
اهلندية.  اللغات  يف  عربية  وكلامت  العربية  اللغة  يف  هندية  كلامت  تدخل  وبدأت 
وزاد هذا التأثري يف فرتة الحقة حيث ال نجد لغة من اللغات اهلندية إال وفيها بعض 
الكلامت العربية، وطبعا هذه الكلامت مل تأت بمجرد اختالط اهلنود بالعرب، بل 

1- رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة دهلي، اهلند.
2- سنن الرتمذي، ص 439، رقم احلديث:2861 )كتاب األمثال باب ما جاء يف مثل اهلل لعباده(. وانظر 

سليامن الندوي، ص 11
3- الفريوزآبادي، ص 863.
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كان للحكم اإلسالمي الذي استمر زمنا طويال يف اهلند تأثري أقوى، ولذلك نرى 
أن الكلامت العربية التي دخلت يف اللغات اهلندية معظمها عن طريق الفارسية.

أيام  منذ  السياسية  العالقات  وبدأت  اإلسالم  بظهور  العالقات  هذه  وزادت 
األمويني، وقد أرسل احلجاج بن يوسف ابن أخيه حممد بن القاسم ليساعد أهل السند 
وبوجود  مهمته.  يف  ونجح  املنطقة  يف  السائدين  والفساد  الظلم  براثن  من  اخلروج  يف 
الشعبني  العالقات وبدأت عملية األخذ والعطاء بني  ازدهرت هذه  السند  العرب يف 
يف جمال العادات والتقاليد. وإذا أنعمنا النظر يف األدب العريب وجدنا ذكر اهلند وأهلها 

بنواح خمتلفة يف األدب العريب الكالسيكي واألدب العريب احلديث.
ويعد عهد اخلالفة العباسية العرص الذهبي لألدب العريب، ويف هذا العرص ترمجت إىل 
العربية الكتب والنصوص املهمة من لغات خمتلفة ويف شتى العلوم واملوضوعات. ونالت 
بالغة يف عملية الرتمجة هذه. وقد ترمجت يف هذه الفرتة كتب علامء  العلوم اهلندية أمهية 

اهلند يف األدب والعلوم والفلسفة والفلك والطب والرياضيات واملوسيقى والنجوم.
يقول السيد سليامن الندوي)1(: »لقد نشأت فكرة ترمجة الكتب العلمية من اللغات 
األخرى إىل العربية منذ أواسط القرن األول للهجرة وألن مركز احلكم كان آنذاك يف 
مركز  انتقل  وملا  اللغات.  من  غريمها  عىل  والرسيانية  اليونانية  اللغتان  فغلبت  الشام، 
يف  العلمي  تفوقهام  ليثبتوا  وإيران  للهند  الفرصة  سنحت  بغداد  إىل  الشام  من  اخلالفة 
العلوم والفنون. وما أن ذاع صيت اخلليفة املأمون وولعه بالعلوم حتى وصل إىل بغداد 
وفد هندي عام 154هـ/771م وكان يف الوفد عامل متمكن من الرياضيات والفلك، 
وكان معه كتاب »سدهانت« بالسنسكريتية وترجم هذا الكتاب إىل العربية بأمر اخلليفة 

وذلك بمساعدة أحد علامء الرياضيات يف البالط، وهو: إبراهيم الفزاري«.
ي هذا الكتاب بالسند هند، وبذلك اطلع العرب عىل تفوق اهلنود يف العلوم.  وسمنّ

وأصبح هذا الكتاب يف وقت الحق مصدرا مهام يف علم الفلك العريب.
قل وِسند  وذكر اجلاحظ)2( من أسامء األطباء اهلنود: هبلة اهلندي منكة وبازيكر وِقلرِبَ

باذ ثم قال: وُفالن وُفالن.

1- سليامن الندوي، ص 124-125 )الرتمجة العربية، ص 117-116(.
2- البيان والتبيني 92/1. وانظر سليامن الندوي، ص 131-130.
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وذكر ابن أيب أصيبعة)1( بابا مستقال وهو الباب الثاين عرش يف طبقات األطبنّاء الذين 
كانوا من اهلند، وترجم ألطباء اهلند التالية أسامؤهم: كنكه اهلندي، صنجهل، شاناق، 

جودر، منكه اهلندي، وصالح بن هبلة اهلندي.
وقد ذكر ابن النديم يف الفهرست)2( أسامء املرتمجني املذكورين كام ييل:

1- منكه اهلندي وكان يف مجلة إسحاق بن سليامن بن عيل اهلاشمي ينقل من اللغة 
اهلندية إىل العربية.

2- ابن دهن اهلندي وكان إليه بيامرستان الربامكة نقل إىل العريب من اللسان اهلندي.
3- كنكه اهلندي وله من الكتب:

 أ-كتاب النمودار يف األعامر.
ب-كتاب أرسار املواليد.

ج- كتاب القرانات الكبري.
د- كتاب القرانات الصغري.

4- جودر اهلندي، وله من الكتب: كتاب املواليد.
5- صنجهل اهلندي، وله من الكتب: كتاب أرسار املسائل.
6- نق )هنق( اهلندي، وله من الكتب: كتاب املواليد الكبري.

راكهر)باكهر(-راجه  والطب:  النجوم  يف  كتبهم  وصل  ممن  اهلند  علامء  ومن 
-جبهر-  أريكل)3(  -رتكل)زنكل(-  )آنكو(  انكر  داهر-  -صكه-  )راحه( 

اندى)4( -جبارى.
ونذكر هنا الكتب التي ذكرها ابن النديم يف الفهرست)5(، وهي الكتب اهلندية التي 

ترمجت إىل العربية مبارشة أو عن طريق الفارسية أو البهلوية:

1- عيون األنباء، ص 477-472
2- صص 305 )342(، و330 )78-377(

3- مل يرد اسمه يف الفهرست بتحقيق رضا.
4- وذكر رضا أنه يف الفهرست بتحقيق فلوجل: ورد اندو. ولكنه ورد هناك أيضا: اندى.

5- صص 360 )421(، و365-364 )424(
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»أسامء كتب اهلند يف الطب املوجودة بلغة العرب«:
1- كتاب سرسد )عرش مقاالت(، أمر حييى بن خالد منكه اهلندي بتفسريه.

2- كتاب استانكر اجلامع، تفسري ابن دهن.
3- كتاب سريك، فرسه عبد اهلل بن عيل من الفارسية إىل العربية ألنه أوال نقل من 

اهلندية إىل الفارسية.
4- كتاب سندستاق معناه كتاب صفوة النجح، تفسري بن دهن صاحب البيامرستان

5- كتاب خمترص للهند يف العقاقري.

6- كتاب عالجات احلب إىل اهلند.
7- كتاب توقشتل فيه مئة داء ومئة دواء.

8- كتاب دويني )روسا(: اهلندية يف عالجات النساء.
9- كتاب السكر للهند.

10- كتاب أسامء عقاقري اهلند، فرسه  كهل إسحاق بن سليامن.
11- كتاب راي)1( اهلندي يف أجناس احليات وسمومها.

12- كتاب التوهم يف األمراض والعلل لتوقشتل اهلندي.

أسامء كتب اهلند يف اخلرافات واألسامر واألحاديث:
1- كتاب كليلة ودمنة يف سبعة عرش بابا وقيل ثامنية عرش بابا.

2- كتاب سند باذ الكبري.
3- كتاب سند باذ الصغري.

4- كتاب البد.
5- كتاب بوناسفوبلوهر.

6- كتاب بوناسف، مفرد.
7- كتاب أدب اهلند والصني.

8- كتاب هابل يف احلكمة.
9- كتاب اهلند يف قصة هبوط آدم عليه السالم.

1- غري واضح يف الفهرست بتحقيق رضا: ورد فيه »بابـى«، دون نقط.
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10- كتاب طرق.
11- كتاب دبك اهلندي يف الرجل واملرأة.

12- كتاب حدود منطق اهلند.
13- كتاب سارترم )ساديرم(.

14- كتاب ملك اهلند، القتال والسباح.
15- كتاب شاناق يف التدبري

.)Paniyaşastram of Atri( 16- كتاب َاَطْر يف األرشبة
17- كتاب بيدبا يف احلكمة.

وذكر الدكتور إم إل ُروي تشودري الكتب التالية التي ترمجت من اللغة السنسكريتية 
إىل اللغة العربية:

1- كهاندا كهادياكا )Khanda Khadyaka( يف علم الفلك من ترمجة الفزاري.
2- بانجيكا )Panjika(: تقويم، لكهان جاين.

من   )Vishnu Sharma( شارما  وشنو  لفي   )Hitopadeshah( باديشا  هيتو   -3
ترمجة أبال)؟(.

من   )Vishnu Sharma( شارما  وشنو  لفي   )Panchatantra( بانتشاتانرتا   -4
ترمجة ابن املقفع.

5- كراتاكا-َدمناكا كاثا)Karataka-Damanaka Katha،( ]من ترمجة ابن املقفع 
عن طريق البهلوية بعنوان[: كليلة ودمنة.

غري  مرتمجه   )AryaBhatta( ا  آلرياهباتنّ احلساب،  علم  يف   )Ganit( جانيت   -6
معروف.

7- ناكشاترا شاسرتا )NakshatraŞastra( ملؤلف جمهول، يف علم الدورة القمرية 
.)Lunar State(

8- كارانا تيالك )Karana Tilak( لربامها جوبتا )Brahma Gupta(؟ خلنّصه أبو 
حممد أاله ]؟[

 )Josepha And Barlam )Bodihsatwa and Purohit(9- بودهيساتوا وُبروهيت
وصف بوذا ومؤدب له باللغة الفارسية.
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وترمجت الكتب التالية يف العلوم من قبل أحد النساك:
1- تشاَراك )Carak( يف علم األدوية.

2- تشاناك )Canak(، يف البيطرة
3- ]رسالة يف[ علم السموم.

4- غارهبينري وغاتشيكيستا )Garbhinirogachikitsa( يف عالج احلوامل.
5- هبيساجابراكارانام )Bhesajaprakaranam( يف علم الصيدلة.

وترجم ابن دهن الكتابني التاليني:
1- ... أستمغا... )... Astmga...( يف علم األعضاء الثامنية، )علم الترشيح(.

هيشاسرتانا ).. . Siddhişastrana( يف عالج املفاصل. 2- ... سيدنّ
باإلضافة إىل هذه املرتجم قام صالح بن هبلة برتمجة عديد من األعامل األخرى من 
السنسكريتية، ولألسف فقدت هذه النصوص املرتمجة، وقام حممد بن موسى اخلوارزمي 
يف أيام اخلليفة العبايس املأمون الرشيد برتمجة كتاب يف جاغانيت )Vijaganit(املعروف 
تشاراك  كتاب  برتمجة  املقفع؟[  ]ابن  اهلل  عبد  قام  كام  اجلربا،  بعنوان  العربية  اللغة  إىل 
هذين  صيت  وشاع  العربية،  إىل  القديمة  الفارسية  من   )CarakSamhita(سامهيتا
الكتابني بفضل العلامء العرب األندلسيني يف أوروبا، ويعد اكتشاف صفر )0( من قبل 

علامء اهلند أعظم اخرتاع يف الرياضيات يف العصور الوسطى.

ويف عهد هارون الرشيد تم ترمجة األعامل التالية من اللغةالسنسكريتية إىل اللغة العربية:
1- سرتيروغا )Striroga( لروشينا الطبيبة يف أمراض النساء.

2- غارهبينريوغا )Garbhiniroga( ملجهول، يف أمراض احلمل.
3- سارباتشيكيتسا )Sarpachikitsa( لراي بانديت )RaiPandit( يف عالج لدغ 

احليات، وال يعرف مرتمجه.
4- باشوتشيكيتسا )Paşuchikitsa( لكانكايان )Kankayan( يف البيطرة، اليعرف 

املرتجم.
5- هبوتافيديا )Bhutavidya( لراجا كاهن يف علم استحضار األرواح، اليعرف 

املرتجم.
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بوذاغهوش؟  أوغهوش،  كوش  لراجا   )Stricharitram( تشاريرتام  سرتي   -6
?( يف ُخُلق املرأة.  Raja Kosh or Ghosh،Buddha Ghosh(

7- بانيياشاسرتام )Paniyaşastram( ألتري )Atri( يف األرشبة.
8- سوراشاسرتام )Suraşastram( يف اخلمور.

9- سانغيتا فيديا)SangitaVidya( يف علم املوسيقى.
10- كهاين فيديا )Khanividya( يف علم املعادن1.

ويف هناية القرن العارش اهتم العلامء املسلمون بدراسة الثقافة اهلندية وطريقة معيشة 
اهلنود، ومعظمهم كانوا غري مقتنعني بام ترجم من السنسكريتية إىل اللغة العربية، وكان 
من بينهم أبو الرحيان حممد بن أمحد البريوين، مؤلف القانون املسعودي وحتقيق ما للهند 
من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة، وقد انتهى من تأليف كتابه األخري حوايل سنة 
1030م، ويشتمل عىل موضوعات الدين، والفلسفة، واألدب، واجلغرافيا، والتاريخ 
الزمني، وعلم الفلك، والتقاليد، والقانون، وعلم النجوم يف اهلند، وحقق هذا الكتاب 

املسترشق األملاين إدوارد ساخاو مع حواش وفهارس.
به يف السفر إليها يف األربعينات من عمره، ومكث  واهتامم البريوين العميق باهلند رغنّ
السنسكريتية،  وتعلم   )Pandits( اهلند  بعلامء  واتصل  طويلة،  لفرتة  اهلند  يف  البريوين 
 ،)Kashmir( مركز اهلندوسية الشهري ومنطقة كشمري )Banaras(وكانت مدينة باناراس

من أهم املناطق اهلندية التي مكث فيها البريوين.

قرأها  والتي  العربية،  إىل  املرتمجة  املهمة  بالكتب  قائمة  تشودري  الدكتور  يعطينا 
البريوين أو قام بدراستها دراسة متقنة، أو ترمجها من السنسكريتية إىل العربية أو كتبها 

باللغة السنسكريتية نفسها، وهي كاآليت:
هانتا )Brahma Siddhanta( لربامهاجوبتا )Brahma Gupta( يف علم  1- برامها سدنّ

التنجيم.
2- برهيات سامهيتا )BrihatSamhita( لباراهاميهري )Barahamihir( يف علم التنجيم.

1- تشودري )1954(، ص 11.
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3- الغهو جاتاكام )LaghuJatakam( لباراهاميهري )Barahamihir( يف علم التنجيم.
هانتيكا )PanchaSiddhantika( لباراهاميهري )Barahamihir( يف  4-  بانتشا سدنّ

علم الفلك.
علم  باليونانية،يف   ،)Paulisa( لباوليسيا   )PulisaSiddhanta( هانتا  سدنّ بوليسيا   -5

الفلك.
بالرومانية   ،)ŞriSen( لرِشي سني )RornakaSiddhanta( هانتا 6- رورناكا سدنّ

يف علم الفلك.
 )Brahma Gupta(لربامهاجوبتا )KhandaKhadhyaka( 7- كهاندا كهادهياكا

يف علم الفلك.
ا )Haribhatta( يف أوزان الشعر والعروض. 8- تشهاندا )Chhanda( هلاري هباتنّ

9- يوغوشاسرتا )Yogoşastra( لباتانجايل )Patanjali( يف الفلسفة.
10- هباغافاد غيتا )Bhagavad Gita( من كتب الديانة اهلندوسية.

ويصل عدد مؤلفات ومرتمجات البريوين يف املوضوعات اهلندية املختلفة إىل حوايل 
عرشين كتابا، ومن بني هذه األعامل اآلتية من مرتمجاته حسب بيان البريوين نفسه:
)Brahma Gupta(لربامهاجوبتا )Brahma Siddhanta( هانتا 1- برامها سدنّ

)Barahamihir( لباراهاميهري )LaghuJatakam( 2- الغهو جاتاكام
)Barahamihir( لباراهاميهري )BrihatSamhita( 3- برهيات سامهيتا

)Patanjali( لباتانجايل )Yogoşastra( 4- يوغوشاسرتا
)Atri( ألتري )PaniyaŞastra( 5- بانيا شاسرتا

)Kapila( لكابيال )Samkhya( 6- سامكهيا
)Gautama( لغاوتاما )Nyaya( 7- نيايا

ويرجح أن البريوين ألف الكتب اآلتية باللغة السنسكريتية:
1- ملجسطي )Al Mojasti( يف علم التنجيم اليوناين.

2- ترمجة إقليدس)Euclid( باللغة السنسكريتية.
)Arab Astronomy(3- ]رسالة يف[ علم الفلك العريب
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)Arabic Astrological chains( 4- التسلسالت التنجيمية عند العرب
َمني السنسكريتي والعريب 5- أسئلة وأجوبة بني املنجنّ

.)Questions and answers between an Arabic astrologer and aSanskrit astrologer(
)Doubts of a Kashmiri scholar solved( 6- حل شكوك أحد العلامء الكشامرة
اهلند  الالحقة يف دراسة  الفرتات  املسلمني يف  العلامء  له عدم استمرار  ومما يؤسف 

وفلسفتها وديانتها وما إىل ذلك، كام جيب.
وإضافة إىل الكتب املذكورة أعاله ترجم أبو صباح ]؟ أبو صالح بن أيب شعيب[ 
وأبو احلسن الطبيل ]؟ اجلبيل[ مهاهباراتا )Mahabharata( أحد أعظم املالحم البطولية 
اهلندية إىل اللغة العربية سنة 437 هـ، كام ترجم اليعقويب أحد الكتب يف املنطق اهلندي، 
إىل  البهلوية  من  الليايل  آالف  أي   )SahasraRajani( راجاين  كتاب ساهارسا  وترجم 
الكتاب يف  وليلة، وعرف  ليلة  ألف  داستان وسموه  الفارسية هزار  العربية واسمه يف 
أوروبا باسم الليايل العربية )Arabian Nights( واملصدر األصل هلذه الرتمجة هو كاثا 
ساريت ساغار )Katha-Sarit Sugar(. وكذلك ترجم بعض كتابات شاناق )تشاناكيا 

Chanakya( يف علم األخالق.

عدد  عنها  كتب  أيضا  قبله  بل  اهلند،  عن  كتب  الذي  الوحيد  هو  البريوين  وليس 
التاجر  سليامن  مثل  العرب  والتجار  والرحالة  واجلغرافيني  والبحارة  املؤرخني  من 
شهريار  بن  وبزرك  )حوايل877/264(،  السريايف  زيد  وأبو  )حوايل839/225(، 
)حوايل912/300( وأبو دلف )تويف942/331(، كام زار املؤرخ املعروف املسعودي 
الشعوب  بني  اهلندي  الشعب  املسعودي  ووضع  اهلند،  من  خمتلفة  أجزاء  م(   956(
السبعة العظيمة يف العامل. وكذلك زار اهلند من كبار الكتاب العرب ابن الفقيه اهلمذاين 
-1203( والقزويني  )1099-1153م(،  اإلدرييس  والرشيف  )القرن10م(، 

1283م(، ويف القرن العرشين زارها األمري يوسف كامل )خالل1913-1914( وما 
زال العلامء العرب يزورون اهلند ويعرتفون بعظمتها.

وقد سجل كل منهم معلومات عن احلياة االجتامعية وعن التجارة واألديان واألدب 
والتقاليد واحلضارة يف اهلند. ولدى كل واحد منهم تقدير كبري للهند وشعبها.

حكم  خالل  اهلند  زار  )1304-1378م(  بطوطة  بابن  املعروف  العريب  والرحالة 
حممد بن تغلق )1325-1351م( وخصص للهند 100 صفحة من رحلته.
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السنسكريتية،  العربية من  العلوم  التي دخلت يف  املصطلحات  نعرف كثريا عن  وال 
من  العريب  اهليئة  علم  يف  املصطلحات  بعض  إىل  الندوي)1(  سليامن  السيد  أشار  ولكن 
ولفظ  بالعربية،  نحت  ثم  »كرجميا«  بالسنسكريتية  وأصله  كردجة  وهي  السنسكريتية، 
»الوتر املستوي« هلذا املصطلح، و»جيب« وهو ليس اجليب العريب بل هو معرب للفظ 
السنسكريتي »جيوا«. ثم استحدث من الكلمة األخرية فيام بعد مصطلحات أخرى مثل 
»أوج«  كلمة  وكذلك  وغريها.  مبسوطة«  و»جيوب  منكوسة«  و»جيوب  التامم«  »جيب 
أصلها اهلندي »أوچ« بمعنى أعىل نقطة العلو يف علم اهليئة. وهناك كلمة أخرى استخدمها 

علامء اهليئة العرب القدماء وهي »بذماسة« واصلها السنسكريتي »أدهـ ماسه«)2(.
ويف األدب العريب احلديث أيضا مكانة مهمة رفيعة للشخصيات اهلندية مثل غاندي 

وهنرو، وموالنا آزاد، والعالمة حممد إقبال، وطاغور، وأنديرا غاندي، وغريهم.
أما بالنسبة لرتمجة النصوص اهلندية احلديثة فقد نال العالمة حممد إقبال وطاغور النصيب 
األكرب فقد قام الصاوي عيل حممد شعالن، وعبد الوهاب عزام، وعبد املعني ملوحي وغريهم 
برتمجة أعامل العالمة حممد إقبال، كام قام بديع حقي، وحممد بدر الدين خليل، وحممد طاهر 

اجلبالوي، وخليل جرجيس، ووديع البستاين وغريهم برتمجة أعامل طاغور.
وترجم وديع البستاين بعض النصوص من غيتا كام ترجم بعض نصوص من ملحمة 

رامايانا.
ووصلت عن طريق الرتمجة إىل العرب التصوف اهلندي والبوذية واهلندوسية وأثرت 

يف الظواهر االجتامعية والثقافية من احلياة العربية.
اهلندية  املنظامت  بعض  قام  فقد  اهلند،  استقالل  بعد  كبرية  أمهية  الرتمجة  نالت  وقد 
برتجم الكتب العربية إىل اللغات اهلندية مثل املجلس املركزي للبحث يف الطب اليوناين. 
وقد ترجم هذا املجلس حتى اآلن حوايل 250 كتابا يف الطب، ومن أهم الكتب التي 

1- انظر: ص 141 وما بعدها، والرتمجة العربية، ص 128 وما بعدها.
2- جاء يف قاموس اهلندوستاين اإلنكليزي 

)an intercalary month، wich happens once in three years، when two lunationsaccur 
within solar month، )(:أِدمهاسDucanForbbes: (
تني يف شهر شميس  القمر مرنّ السنة( مرة يف ثالث سنوات عندما يطلع  يعني شهر إضايف يقحم )يف 

واحد. اهـ هذا نوع من النيسء أو الكبيسة الشائعة يف العرب قبل اإلسالم.
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الكبري  واحلاوي  املجلدات(،  )مجيع  سينا  البن  الطب  يف  القانون  املجلس  هذا  ترمجها 
يف الطب للرازي )كافة املجلدات(. وبدأت أكاديمية اآلداب يف دهيل بمرشوع ترمجة 
للعالقات  اهلندي  املجلس  وكذلك  العرب.  الكتاب  احتاد  من  بتعاون  األدبية  الكتب 
الثقافية بنيو دهلي أيضا يقوم برتمجة بعض الكتب من اللغات اهلندية إىل اللغة العربية 
العربية  اهلندية  الثقافة  مركز  بنيو دهلي  اإلسالمية  امللية  اجلامعة  ويوجد يف  وبالعكس. 

وهوأيضا قام ويقوم برتمجة الكتب اهلندية إىل العربية.
ويف العامل العريب أطلقت احلكومة املرصية مرشوع ترمجة الكتب اهلندية حتت إرشاف 
الكتب  من  كتابا  من25  مايقرب  بالقاهرة  القومي  املركز  ترجم  وقد  الثقافة.  وزارة 
اهلندية حتت هذا املرشوع، منها عىل سبيل املثال عمر الفاروق، ومساجد دهلي التارخيية، 

والعالقات العربية اهلندية وغريها.
وكذلك دارة امللك عبد العزيز بالرياض أطلقت أيضا مرشوع الرتمجة من اللغات 

اهلندية يف عام2010 واختارت بعض الكتب للرتمجة، والعمل جار.
مؤخرا، بدأت هيئة أبوظبي للثقافة والسياحة يف أبو ظبي تنفيذ مرشوع لرتمجة الكتب 
اهلندية إىل العربية ونرشت ترمجة حوايل 35 كتابا من الكتب اهلندية، منها: أجنحة من 
اجلدل  حمب  واهلندي  أكرب،  جاي  لـأم  سيف  وظالل  الكالم،  عبد  جاي  يب  أيه  لـ  نار 
نيلكهاين،  لناندان  اهلند  وفكرة  كيفارما،  لبافان  هنديا  الشخص  وكون  سني،  ألمرتيا 

وخزانة الشعر السنسكريتي لـ أي كي هاسكار وغريها من الكتب.

املصادر واملراجع:
ت  اخلزرجي،  القاسم  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  )موفق  أصيبعة  أيب  ابن   -1

668هـ(: عيون األنباء يف طبقات األطباء، حتقيق الدكتور نزار رضا، بريوت )د.ت.(
أيب  باعتناء  الرتمذي/  سنن  279هـ(:  ت  عيسى،  بن  حممد  )اإلمام  الرتمذي   -2

عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، الرياض )ط1( دون سنة النرش.
 Choudhury، Dr. M.L. Roy، Indo-Iranica، Vol. vii،:)1964( تشودري   -3

.September، 1954
السالم  بحر، ت 255هـ(/ حتقيق ورشح عبد  بن  )أبو عثامن عمرو  اجلاحظ   -4

حممد هارون، القاهرة )ط6( 1998.
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5- سليامن الندوي، السيد: عرب وهند كـى تعلقات )العالقات العربية اهلندية(، 
أعظم كره، اهلند 1992.

6- الفريوز آبادي )جمد الدين حممد بن يعقوب، ت 817هـ(: القاموس املحيط، 
مؤسسة الرسالة، بريوت )ط2( 1407هـ/1987م.

385هـ(:  ت  اق،  بالورنّ املعروف  إسحاق  بن  حممد  الفرج  )أبو  النديم  ابن   -7
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9- كام استفدت من املقالة التالية استفادة تامة:
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دور اللغة العربية يف تعزيز العالقات الثقافية 
بني الهند والدول العربية 

الدكتور عبد القادر خان)1(

وصحبه  أله  وعىل  األمني  رسوله  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
أمجعني ومن اتبع هداه إىل يوم الدين وبعد: 

أهيا اإلحوة األعزاء! أوال أحييكم بتحية اإلسالم، وحتية اإلسالم السالم، فالسالم 
عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

أو  كانت  متحرضة  االجتامعية  احلياة  كيان  عليها  يرسى  أساسية  دعامة  اللغة  إن 
بدائية، وهي يف شكلها امللفوط أو املكتوب أداة عجيبة تنتقل هبا األشياء التي تقع عليها 
حواسنا إىل أذهاننا، فكل ما بني السامء واألرض من مشاهد ومناظر سواء كانت صورة 
فكرية أو خيالية تنتقل بصورة عجيبة إىل الذهن يواسطة الكتابة أو اللفظ، وكذلك كل 
ما يبتدر إىل الذهن من خواطر ومشاهد وأفكار تنتقل هي األخرى إىل اآلخرين ومن 
عرص إىل عرص ومن جيل إىل جيل هبذه الواسطة اللغوية املهمة، إذن فاللغة هي اجلرس 
الذي يوصل ما بني الفكر واحلياة، فأول فكرة تبتدر إىل الذهن تكون جمردة لتتحول إىل 
يشء حمقق معهود فيام بعد. فإذا أردنا نقل هذا اليشء املحقق املعهود إىل اآلخرين فلن 
نجد لذلك من سبيل إال اللغة )جملة اهلند العدد )2( إبريلـ  يونيو 2012( ص )109(.
فاللغة يشء مهم يف حياة اإلنسان وهلا دور كبري يف تسيري عجلة احلياة بجميع أنواعها 
وشعبها ولوالها ملا متكن الناس من معرفة وجهات نظر بعضهم، فهي وسيلة وحيدة 
تعلب دورا فعاال يف تعزيز وإنشاء وتطوير مجيع أنواع العالقات السياسية واالجتامعية 
أداة وحيدة  الدول واألمم وكذلك هي  واالقتصادية والتجارية والثقافية وغريها بني 
لبحث ومعاجلة املشاكل السياسية واالقتصادية والتجارية والثقافية وهبا يتمكن اإلنسان 
من معرفة خمتلف العلوم واملعارف والثقافات والتقاليد وغريها من األمور األساسية 
التي حيتاج إليها إنسان هذا الكون. وإذا أرادت أية أمة من أمم العامل أن تساير ركب 
احلضارة، وتشارك يف حتصيل العلوم والفنون احلديثة، وتنقلها إىل أبنائها بلغتها، فالبد 

1- بتلة هاؤس نيو دهلي اهلند.
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اللغات  بدون شك هي من  والتي  العربية  اللغة  احلية ومنها  العامل  لغات  تتعلم  أن  هلا 
احلية. فاللغة ال تقل أمهية من الدم الذي جيري يف الرشايني بجسم اإلنسان والذي يعطيه 
القوة والنشاط واحليوية، كذلك اللغة العربية هلا دور كبري يف ترسيخ وتوطيد العالقات 

بجميع أنواعها مع أمم العامل ال سيام مع اهلند.

دور اللغة العربية يف تعزيز العالقات الثقافية بني اهلند والعامل العريب منذ سيدنا آدم 
عليه السالم:

التبادل  عرب  قوية  بعالقة  تتمتعان  العريب  والعامل  اهلند  بأن  القديمة  املصادر  تقول 
تثبت  التارخيية  والشواهد  الزمان،  قديم  منذ  القديمتني  احلضارتني  هاتني  بني  الثقايف 
سيالن  يف  هبط  السالم  عليه  آدم  سيدنا  بأن  الدينية  األساطري  يف  نجد  حيث  ذلك، 
)رسيالنكا( ويوجد فيها جرس يعرف بـ )بجرس آدم( حتى يومنا هذا، ولدى مغادرته 
بسيدتنا  التقى  العربية حيث  اجلزيرة  إىل  متوجها  اهلند  السالم رسيالنكا مر عرب  عليه 
حواء عليها السالم يف عرفات. ونظرا إىل هذا احلدث التارخيي العظيم يرى املورخون 
بأن تاريخ وصول العرب إىل اهلند ليس قبل ألف سنة فحسب وإنام يرجع تارخيه إىل 
كتابه  يف  البلكرامي  آزاد  عيل  غالم  ذكراألستاذ  ولقد  السالم.  عليه  آدم  سيدنا  عهد 
)سبحة املرجان يف آثار هندوستان( روايات يف هذا املوضوع. وحيث إن لغة أهل اجلنة 
: »أحبوا العرب لثالث،  هي اللغة العربية كام ثبت من الروايات الصحيحة قال النبي 
فإين عريب ولسان أهل اجلنة عريب والقرآن عريب«. )رواه الطرباين( فإن اللغة التي كان 

يستخدمها سيدنا آدم كانت يف أغلب الظن هي اللغة العربية.
  ويف إطار قدم العالقات بني اهلند والدول العربية يقول األستاذ الدكتور/ مصطفى 
عقيل )حفظه اهلل( أستاذ التاريخ احلديث واملعارص بجامعة قطر بمناسبة حضوره للهند 
إللقاء كلمته يف مومتر أكاديمية موالنا آزاد الذي عقد يف نيودهلي يف الفرتة 21 _ 2/22/ 
2013م: »إن العالقات العربية اهلندية أو اهلندية اخلليجية قديمة قدم التاريخ وتوجد 
شواهد كثرية تشهد عىل عمق تلك العالقة وأمهها نصف املحيط اهلندي الذي يفصل 
العرب »إىل يومنا هذا  للهند يسمى »بحر  الغربية  العربية والسواحل  بني شبه اجلزيرة 
وإن دل ذلك عىل يشء فإنه يدل عىل قدم العالقة وعمقها كام اعترب الرحلة واجلغرافيون 

العرب أن بحر اخلليج والبحر األمحر مها ذراعا املحيط اهلندي.
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مؤكدا  اهلل(  )حفظه  القرضاوي  يوسف  الدكتور  األستاد  يقول  نفسه  السياق  ويف 
عالقة العرب واملسلمني مع اهلند وشعبها بأهنا عالقة قوية عريقة قبل اإلسالم وبعده 
فقد عرف العرب البضائغ اهلدية ونسبوها إىل اهلند مثل السيف املهند واملسك اهلندي 
النسائية املشهورة لدى  اهلندية، ومن األسامء  والعود اهلندي والقسط اهلندي والثياب 

العرب »هند« وفيها يقول الشاعر:
فال حتسبن هندا هلا الغدر وحدها            سجية نفس كل غانية هنـــــد

)مقتبس من كلمة الدكتور القرضاوي ملؤمتر »احلوار بني اإلسالم واألديان الرشقية(.
ويقول طرفة بن العبد يف السيف اهلندي:

وظلم ذوي القريب أشد مضاضة       عىل املرء من وقع احلسام املهند

املنتجات اهلندية مثل الصندل والتنبول والقرنفل والنارجيل وغريها فكانت  وأما 
معروفة لدى العرب، وشعراؤهم كانوا يستخدموهنا يف أشعارهم :

نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل    إذا قامتا تضوع املسك منهام          

عالقات اهلند مع العامل العريب بعد اإلسالم ودور اللغة العربيه فيها:
العريب  الفتح  بعد  كان  اهلند  إىل  املسلمني  وصول  تاريخ  بأن  املؤرخون  يري 
للسند وإن كانت بعض مستوطنات العرب تتواجد عىل الساحل اجلنويب الغريب 
الرغم من أهنم كانوا بعدد قليل ولكن وجودهم  الفتح وعىل  اهلند قبل هذا  من 
كان ملحوظا. ويف عام 710 م قام اجليش العريب بقيادة حممد بن القاسم بأمر من 
احلجاج بن يوسف الثقفي حاكم العراق بغزو اهلند فتم عىل يده فتح منطقة مكران 
وبلوشستان ويف عام 711 م تم فتح السند وهبذا الفتح أصبحت السند والبنجاب 
اجلنوبية حتت سيطرة املسلمني وأما املناطق األخرى التي مل يتم فتحها فبقيت عىل 
حاهلا حتى هناية القرن العارش حني غزاها حممود الغزنوي وتم فتح بقية املناطق عىل 
يده. ترك حكم املسلمني يف اهلند آثارا بعيدة املدى يف املجاالت الثقافية والتعليمية 
وتم إرسال بعض طلبة العلم إىل مكة املكرمة لتعلم العلوم اإلسالمية. ومن ناحية 
أخرى سافر بعض علامء العرب إىل اهلند لتعلم الرياضيات والعلوم وعلم الفلك 
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والفلسفة. وقدم العلامء العرب بعض االبتكارات يف املجال التكنولوجي وأقاموا 
والتكنولوجيا اجلديدة يف جمال  أساليب  السند وكذلك طبقوا  مصانع جديدة يف 
الزراعة. ومن املالحظ أن اللغة العربية هي التي كانت تعلب دور الرابطة يف كل 

األمور التي تتعلق بحياة الناس يف تلك الفرتة.

العالقات الثقافية بني العرب واملنطقة اجلنوبية للهند:
أما العالقات الثقافية بني العرب ومنطقة جنوب اهلند فيعود تارخيها إىل ما قبل دخول 
اإلسالم اهلند. وقد أسهمت التجارة بني اهلند والدول العربية إسهاما فعاال، وعىل مدى 
القرون كانت اهلند ملتقى لعديد من الثقافات، وكانت هناك رحالت كثرية من الروم 
والصني والعرب إىل سواحل اهلند اجلنوبية والغربية بحثا عن التوابل واملنتجات اهلندية 
األخرى وأكسبت اهلند هذه التأثريات وبقيت مستودعا مثاليا جلميع الثقافات املختلفة 
عىل مدى قرون طويلة. ويرى املؤرخون بأن تاريخ عالقات اهلند مع الدول العربية يعود 
إىل 5000 سنة وأثبتت احلفريات األثرية يف مجيع أنحاء املنطقة عالقة العرب التجارية 
مع احلضا رة اهلندية يف موهن جودارو أند هربا، إىل جانب ذلك أن التجار العرب قبل 
اإلسالم قاموا بدور الوسطاء يف التجارة بني البهاروش يف والية كجرات وبودنتشريي 

والبحر األبيض املتوسط عن طريق اإلسكندرية. 
وهنا جيدر اإلشارة إىل أن عالقات العرب مع املنطقة اجلنوبية للهند كانت ختتلف 
بالنسبة للمنطقة الشاملية، حيث إن قدوم العرب اىل املنطقة الشاملية كان بصفتهم غازين 
املنطقة اجلنوبية فقط كان بصفتهم جتارا  السياسية، وأما وصوهلم إىل  وممارسني قوهتم 
اخلصومات  إىل  تستند  عالقاهتم  تكن  ومل  ومبلغني  مبرشين  وأحيانا  سبيل  وعابري 
فرصة  حصلت  لذلك  ونتيجة  ومودة  صداقة  عالقة  عالقاهتم  كانت  وإنام  السياسية 

مالئمة النتشار اإلسالم والتبادل الثقايف والتواصل الفكري بكل يرس وسهولة.
ولقد بذل العلامء املسلمون سعيا بالغا من مطلع القرن الثامن حتى فرتة قدوم أيب 
الرحيان حممد بن أمحد البريوين 973-1048م يف كتاباهتم بتوثيق العالقات الثقافية بني 
والزيارات  العربية،  والثقافة  الفكر  اهلندية يف  املسامهات  فيها  بام  العربية  والدول  اهلند 
التي متت بني اهلند والدول العربية كانت للتبادل العلمي والثقايف، ومما الشك فيه بأن 

كل االمور التي متت بني اهلند والدول العربية كان فيها للغة العربية دور كبري. 
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العالقات الثقافية املبارشة بني اهلند والدول العربية ودور اللغة العربية يف 
ذلك:

ظهور  إىل  يعود  فتارخيها  العربية  والدول  اهلند  بني  املبارشة  الثقافية  العالقات  أما 
امليالدي.  الثامن  القرن  منتصف  يف  العباسية  اخلالفة  تأسيس  مع  وبالتحديد  اإلسالم 
قرون.  استمر عدة  الذي  الثقايف  التواصل  من  لتاريخ طويل  بداية  الفرتة  وكانت هذه 
وكانت عملية التبادل الثقايف نشطة يف تلك الفرتة، وتم نرش أكرب قدر ممكن من املعارف 
يف جمال العلوم والفنون والدين والفلسفة والقيم االجتامعية والثقافية، وترمجت الكتب 
اهلندية اىل اللغة العربية يف موضوعات شتى بام فيها الطب والرياضيات وعلم الفلك 
وكذلك  الرشيد.  هارون  اخلليقة  رعاية  حتت  وخاصة  العباسيني  اخللفاء  رعاية  حتت 
أن  إال  العربية  اللغة  اىل  العلوم  جماالت  خمتلف  يف  والرسيانية  اليونانية  الكتب  ترمجت 
الدولة األموية شددت عىل العلوم الرشعية وكتب التفسري واحلديث والفقه والتاريخ 

فقط واهتم خالد بن يزيد بن معاوية بعلوم الطب والكيمياء أيضا. 
للخليفة  العباسية، وكان  بأمهية كبرية يف اخلالفة  والفارسية  اهلندية  اللغة  وحظيت 
العبايس املنصور شغف بالعلم وقد قام بزيارته وفد هندي من علامء الرياضيات حاملني 
الكتاب إىل  الفلك فأمر اخلليفة نفسه برتمجة هذ  معهم كتاب )سوريا سدانتا( يف علم 
اللغة العربية، وكان لعامل الرياضيات إبراهيم الفزري إسهام فعال يف نقل هذا الكتاب 
اىل العربية. وقد زاره أيضا وفد من علامء اهلنود من السند حاملني معهم أفكارا ونظريات 
خمتلفة يف الرياضيات وعلم الفلك وقد ترمجت إىل العربية بأمر من اخلليفة وبالتعاون 
مع العلامء اهلنود. وهكذا بدأت تعزز وتوطد العالقات الثقافية بني اهلند والدول العربية 

بشكل مبارش وبواسطة اللغة العربية.

دور بيت احلكمة واللغة العربية يف تعزيز العالقات الثقافية مع اهلند:
أنشأ اخلليفة العبايس املأمون »بيت احلكمة« يف بغداد عام 820م وكانت أكاديمية 
ومكتبة جلس فيها العلامء املسلمون وغري املسلمني معا، وقاموا بنقل وترمجة األعامل 
العلمية من لغات شتى إىل اللغة العربية. وقد أصبح »بيت احلكمة« من أهم املؤسسات 

العلمية يف ذلك الوقت.
وكان العرب قد عرفوا علم الفلك ألول مرة من خالل كتاب »سوريا سدانتا« يف هناية 



-475-

القرن الثامن ثم بذلوا كل اهتاممهم وجهدهم لدراسة علم الفلك وعرفوا عن طريق هذا 
الكتاب التطورات التي وقعت يف جمال علم الفلك يف اهلند. واملؤلفات يف علم الفلك 
التي اطلع عليها العلامء العرب يف ذلك احلني هي: )آرية باتيه( للفلكي اهلندي املعروف 
)آرية بت( من منطقة »كوسوم بورة« وكتاب »خند خدياكا »للعامل الفلكي )برمهة غبتا(.

وبعد تويل اخلليفة املنصور أمور اخلالفة حظي علم الفلك بأمهية كبرية، حيث إن 
اخلليفة كان مولعا بعلم الفلك ولذلك عندما قرر تعمري مدينة بغداد أمر بتطبيق األصول 
والضوابط الفلكية يف بنائها. وقد اهتم عدد من علامء العرب الفلكيني بدراسة املؤلفات 
اهلندية يف علم الفلك وترمجتها إىل اللغة العربية. وألف إبراهيم الفزري »كتاب الزج« 
يف علم الفلك معتمدا عىل كتاب »سوريا سدانتا« وكذلك الفلكيان املعروفان حممد بن 
اهلنود  استفادا من مؤلفات علامء  املروازي  بن  اهلل  بن عبد  اخلوارزمي وحبش  موسى 
الفلك  علم  وتنمية  ترمجة  اهلنود يف  الفلك  علامء  أسهمت جهود  وقد  الفلك.  علم  يف 
العريب إسهاما كبريا وبالتايل قام الفلكيون العرب بتعريب املصطلحات الفلكية اهلندية 

واستخدموها يف مؤلفاهتم يف علم الفلك.
إىل جانب قيام علامء العرب بدراسة علم الفلك بذلوا اهتاممهم البالغ بالرياضيات 
القديمة  اهلندية  اللغة  من  الرياضية  املصطلحات  ترمجة  الفزري  إبراهيم  فتوىل 
العددي اهلندي ومفهوم  النظام  العرب  العربية وبذلك عرف  اللغة  )السنسكرتية( إىل 
اهلندية  الرياضيات  وسموها  اهلنود  الرياضيني  من  الرياضيات  تعلموا  وقد  الصفر. 
اهلندية  الرياضية  االكتشافات  من  استفادوا  فقد  األوروبيون  وأما  اهلندية.  األرقام  أو 
بواسطة العرب فأطلقوا عليها األرقام العربية. ومن الصعب حتديد الوقت الذي عرف 
فيه العرب الرياضيات، ولكن يقال بأهنم عرفوها بعد أن ترجم كتاب )سوريا سدانتا( 

الذي يشتمل فصله الثالث عرش وفصله الرابع والعرشون عىل الرياضيات والعدد.

دور اللغة الغربية يف تعزيز العالقات الثقافية بني اهلند والدول العربية يف 
الطب:

املؤرخون  فيقول  الطب  الثقافية يف جمال  العالقات  تعزيز  العربية يف  اللغة  أما دور 
إن الطب اهلندي )األيورفيدا( وصل إىل العامل العريب يف العرص العبايس بعد أن ترمجت 
الكتب اهلندية يف الطب إىل اللغه العربية. ويف إطار انتشار الطب يف العامل العريب يقال 
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إن اخلليفة العبايس هارون الرشيد أصيب بمرض خطري ومل يتمكن األطباء العرب من 
منكا  فتوىل  )منكا(  يدعى  هنديا  طبيبا  اخلليفة  التشاور مع خاصته طلب  فبعد  عالجه 
منكا  اشتغل  ثم  كثريا  ماال  اخلليفة  فأعطاه  الكامل  الشفاء  له  وحصل  اخلليفة  معاجلة 
العربية.  اللغة  إىل  اهلندية  باللغة  الطبية  الكتب  أيضا، حيث ترجم  الربامكة  بمستشفى 
ومن األطباء اهلنود الذين ذاع صيتهم يف العامل العريب هم: )ابن دهن /هبيال( وصالح بن 
أوسليل. ومن املؤلفات اهلندية التي ترمجت إىل اللغة العربية )تشاركا سميتا( وسرسو 

و)هريديا استنكا( و)سنديسن سد يوجا( و)نيدان( وكتاب السم.

اللغة  ودور  اهلندية  والقصص  األدبية  الكتب  وترمجة  العبايس  العرص 
العربية فيها:

لقد ترمجت يف العرص العبايس كتب القصص اهلندية األدبية، ومن الكتب املرتمجة من 
اهلندويس  العامل  ألفها  حكيمة،  أقواال  حتوي  قصص  وهي  ودمنة«،  »كليلة  اهلندية  اللغة 
»بندت وشنوا شارما« Pandit Wishnu(  )Sharma( وترمجها إىل العربية األديب البارع 
عبد اهلل بن املقفع يف القرن الثامن امليالدي، وكتاب )بونا سيف وبلوهر(، وكتاب آداب اهلند 
والصني، وقصة هبوط آدم، وكتاب الطرق، وكتاب الدبق اهلندي )حول الرجل واملرأة(، 
وكتاب السويرم، وكتاب الشنق يف التدبري، وكتاب بيدبا )حول احلكم(، وقصص ألف 
ليلة وليلة املليئة بالرحالت، مثل السندباد وعالء الدين وغريها من القصص واألساطري.

دور اللغة العربية يف ظهور األدباء والشعراء اهلنود:
أما من انخرط من اهلنود والسنديني يف اجليش اإلسالمي التابع للخالفة فقد نبغ منهم 
ومن ذريتهم شعراء وعلامء يف اللغة والبالغة ال حيصون، منهم عىل سبيل املثال ال احلرص 
أبو عطاء السندي وهو شاعر من خمرضمي الدولتني األموية والعباسية، وابن األعرايب 
فيها،  كثرية  كتبا  ألف  وقد  واملوازنات،  والنقد  والشعر  واألدب  اللغة  علامء  من  وهو 
أبو  الشهري  العامل  اهلندية والعربية معا  الديار  الذين ذاع صيتهم يف  اهلنود  املحدثني  ومن 
معرش السندي صاحب املغازي، ويف العهد الغزنوي الفاريس )وبخاصة عهد السلطان 
حممود الغزنوي( -الذي تىل عهد املسلمني العرب وسيطر عىل مناطق شاسعة من اهلند 
والسند- برز أيضا لفيف من العلامء والشعراء املسلمني اهلنود ممن عرفوا العربية بعمق 
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الذي  )1121م(  الالهوري  سلطان  بن  مسعود  منهم:  ألجياهلم،  ودرسوا  فيها  وألفوا 
أنشد شعرا بالعربية واهلندية والفار سية معا، ومنهم أبو الرحيان البريوين الذي استطاع 
أن يتألق بمؤلفات خلدت اسمه ال يف اهلند فقط بل عىل مستوى رقعة انتشار احلضارة 
مثل:  وعظيمة  كبرية  أسامء  الغزنوي  السلطان  بالط  وضم  برمته،  العامل  يف  اإلسالمية 
الفيلسوف الفارايب، والفردويس صاحب )الشاهنامة(، وكان السلطان نفسه هو من أشار 
الذهب  بقطعة من  بيتني  يكافئه عىل  بأن  الشهرية ووعده  امللحمة  بكتابة  الفردويس  عىل 

)جريدة اللواء: يومية سياسية عربية )العدد: 1389( السبت/ترشين األول 2013م(.

النهضة الثقافية يف مرص ودورها يف تعزيز العالقات الثقافية مع اهلند:
الثقافية وإن كانت قد انخفضت بني اهلند والدول العربية قليال بعد  إن العالقات 
العرص العبايس إال أن النهضة الثقافية يف مجهورية مرصية يف أواخر القرن التاسع عرش 
املرصيون  األدباء  قام  وبالفعل  وبالعكس  العربية  إىل  اهلندية  الكتب  ترمجة  شجعت 
واألديب  الشاعر  مؤلفات  برتمجة  األخرى  العربية  الدول  من  البارزة  والشخصيات 
املعروف »طاغور« ومؤلفات الشاعر اإلسالمي الدكتور حممد إقبال إىل اللغة العربية. 
فرتجم األستاذ وديع حقي يف لبنان كتاب »غيتانجيل« لألديب البنغايل »طاغور« احلائز 
عىل جائزة نوبل لآلداب. كام ترجم الدكتور جالل سعيد احلفناوي كتاب العالمة سيد 
سليامن الندوي »حول العالقات بني اهلند والعرب«، وكتاب »الفاروق« للعالمة شبيل 
النعامين، كام متت ترمجة كتاب »جاؤ دان« للروائي والكاتب املعروف )بريم شاند( إىل 
اللغة العربية. وقامت مكتبة رضا يف مدينة رام بور بنرش كتابني حول »اهلند يف الشعر 
العريب« وأما األستاذ ثروت عكاشة فقام بإعداد موسوعة الفنون اهلندية باللغة العربية، 
وهذا يدل عىل اهتامم العرب بعالقاهتم العلمية والثقافية باهلند وبثروهتا العلمية، هذا، 
وإن علامء اهلند الكبار الذين هلم خدمات جليلة يف ميدان الثقافة والعلوم الدينية وعلوم 
إحصاؤهم،  صعب  العرشين  القرن  يف  العربية  اللغة  وآداب  والفقه  واحلديث  القرآن 
اجلليل  والعامل  املحدث  املجال  هذا  يف  جليلة  وأعامل  بارز  دور  هلم  الذين  من  ولكن 
ويل اهلل بن عبد الرحيم صاحب »حجة اهلل البالغة« وصاحب املؤلفات الكثرية املهمة 
»مشكالت  صاحب  الكشمريي  شاه  أنور  العالمة  الكبري  واملحدث  الدينية  العلوم  يف 
القرآن« وغريها من املؤلفات العلمية القيمة والعالمة عبد احلي احلسني صاحب »نزهة 
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اخلواطر« و»اهلند يف العهد اإلسالمي« والعالمة الشيخ أرشف عيل التهانوي والقايض 
أطهر املباركفوري والشيخ سيد سليامن الندوي والعالمة صديق حسن خان والعالمة 
الشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي والشيخ وحيد الزمان صاحب القواميس الكثرية 
والقاموس  وبالعكس،  األردية  إىل  العربية  من  اجلديد  القاموس  الوحيد،  )قاموس 

االصطالحي( رمحهم اهلل وغريهم من العلامء واألدباء واملحدثني واملفرسين.

مع  الثقافية  العالقات  تعزيز  يف  العربية  اللغة  ودور  اهلندي  الثقايف  املركز 
العامل العريب: 

أما املركز الثقايف العريب اهلندي الذي أنشأته اجلامعة امللية اإلسالمية والذي يديره 
ثقافية  لقاءات  وعقد  الثقافية  العالقات  تعزيز  يف  كبري  دور  فله  الرمحن  ذكر  الدكتور 
وأدبية عىل نطاق واسع بني اهلند والعامل العريب من خالل انعقاد برامج ثقافية عربية يف 

اهلند وتطوير الثقافية اهلندية يف الدول العربية. 
هذا ويقوم املركز بنرش الدراسات والبحوث األدبية ويبذل قصارى جهده يف تطوير 
اهلنود والعرب  املثقفني  أدبية بني  لقاءات  املركز  ينظم  الثقافية كام  الدبلوماسية  وتعزيز 
بصفة متواصلة. ويف األعوام املاضية قام املركز برتمجة أكثر من عرشين كتابا للكتاب 
اهلنود مثل: السيد إيه يب جي عبد الكالم )الرئيس اهلندي السابق( والسيد أمرتياسني 
بافان ورما  والسيد  أكرب  والسيد مبرش جاويد  وأميتاب غوش واألستاذ مشري احلسن 
والسيد تلميذ أمحد إىل اللغة العربية. كام تم نقل املؤلفات األدبية العربية مثل: »باص 
»واحلظ  ومريم،  املزروعي  »لفاطمة  قاتنة  أرملة  و»وجه  البلويش  لروضة  القيامة« 

السعيد« ملريم السعيدي و»غرفة القياس« لعائشة الكعبي إىل اللغات اهلندية املختلفة .

 دوراجلامعات اهلندية يف تعزيز العالقات الثقافية مع الدول العربية:
أما دور اجلامعات اهلندية يف تعزيز العالقات الثقافية بني اهلند والدول العربية فكبري 
جدا حيث يوجد عدد كبري من طلبة العلم العرب يف اختصاصات خمتلفة يف اجلامعات 
اهلندية الرصينة، وطبقا لإلحصاءات احلالية يرتاوح عدد الطلبة العراقيني الدارسني يف 
اجلامعات اهلندية املختلفة من أربعة آالف إىل مخسة آالف طالب يدرسون اللغة العربية 
والقانون  عام  بشكل  والطب  والرياضيات  والصيدلة  واهلندسة  اإلنكليزية  واللغة 
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وعلوم احلاسبات وعلم اللغة وعلوم الزراعة وعلم السموم وعلوم األحياء وغري ذلك 
من االختصاصات املتوافرة يف اجلامعات اهلندية، وكذلك من دول عربية أخرى، وهذا 

إنام يدل عىل العالقات الوطيدة بني اهلند والدول العربية.
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دور اللغة العربية يف الن�شجام الطائفي 
الدكتور مظفر عامل)1(

وبدأ  املختلفة  والعلوم  والثقافات  احلضارات  مع   ... األزل  منذ  اإلنسان  عاش 
الثقافات واملعارف بكل عاداهتا وتقاليدها عرب العصور، وكان  يتكيف وجيتذب تلك 
من الصعب عىل اإلنسان يف العصور السالفة أن ينهل من مجيع مناهل املعارف ولكنه 
والعراقيل  املشاق  رغم  وعىل  إليها،  للوصول  املشاكل  وجتشم  اجلهود  بذل  ذلك  مع 
للوصول إليها كان اكتساب الثقافة والعلوم شيقا، ولو ألقينا نظرة عىل العصور الغابرة 
وتأملنا يف تداخل الثقافات لرأينا مثال أن اللغة العربية سادت اهلند يف املرحلة التارخيية 
األوىل لتحمل معها ثقافة أرباب هذه اللغة التي حتتضن يف طيها كنوز الرتاث اإلنساين 

الضخم فأثرت بذلك وأغنت عام سواها من اللغات والثقافات.
ولقد أفرز التالقح الثقايف بني اهلند والعرب مؤلفات عدة يف خمتلف املجاالت كالفلك 
األوائل  العرب  وأحرز  والفلسفة،  واألدب  والطب  واجلغرافيا  واهلندسة  والرياضيات 
واكتسبوا الكثري من العلوم القديمة وفيها العلوم اليونانية القديمة حتى أسسوا عام 964 
للعلوم  الضخمة  الكتب  والتي حولت  احلكمة«  »بيت  بـ  املسمى  بغداد  مكتبة  امليالدي 
اليونانية والفارسية واهلندية إىل العربية، وكانت اللغة العربية هي اللغة العلمية للبحث 

والتحقيق، ومن خالل هذه العملية اكتسب اهلنود الكثري من التجارب واخلربات.
وبعد جتربة العرب يف النهوض بالعلوم املتنوعة جتمد النشاط العلمي الواسع وهكذا 
ركدت العلوم اهلندية وراح اهلنود يقتبسون علومهم من الغرب، ويمكن القول إن العرب 
هلذه  العلامنية  األبعاد  إبراز  يف  وخاصة  الثقايف  التفاعل  يف  رياديا  دورا  أدوا  قد  واهلنود 

التفاعالت.
و ال شك أن اهلند كانت منذ القدم حضانة للثقافات املتنوعة بل املتضادة إىل حد فيام 
بينها، وقد كان ظهور اإلسالم يف شبه القارة اهلندية عامال قويا يف إثراء الثقافة اهلندية يف 
جهة، ومن جهة أخرى كان أداة قوية لزيادة التفاهم والتالقح بني املسلمني واهلندوس 

حيث أخذ الفريقان يتبادالن العادات والتقاليد عرب العصور.

1- أستاذ مشارك يف قسم األدب العريب، كلية الدراسات العربية جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات 
األجنبية – حيدر آباد )اهلند(.
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وكان تأثري العرب والرتك واألفغان والفرس يف ثقافتنا تأثريا عميقا، ويف نفس الوقت 
اهلند- عىل وجه اخلصوص-  ثقافة مسلمي  ثم  بشكل عام-  اهلنود -  ثقافة  ازدهرت 

بفضل ازدهار التجارة وتنقل العرب إىل بالد اهلند عرب العصور.
قبل فتح العرب اهلند والسند كان اهلنود عىل معرفة باللغة العربية بسبب تأثريات 
التجارية  العالقات  وبسبب  اهلند  بالد  يف  للعرب  التجارية  واحلركة  العربية  اهلجرات 

والتواصل بني العرب وأهل بالد اهلند.
وبالرغم من ازدهار اللغة الفارسية ازدهارا كبريا إبان السلطة املغولية يف دهلي ظلت 
اللغة العربية تتبوأ أكرب أمهية بني سائر اللغات يف اهلند، وبني أهل الديانات يف اهلند تستفيد 
اللغة العربية املزيد من العلم والفهم لألديان، وحتت احلكم الربيطاين للهند طغى التعليم 
الغريب األجنبي عىل العالقات بني اهلنود والعرب إال أهنا عادت إىل صدارهتا بالتدريج.

العربية بعد  اللغة  وبالرغم من كل ما سبق عاد اهلنود من غري املسلمني إىل معرفة 
والسندية  والبنغالية  اهلندية  مثل  اللغات  عىل  العربية  اللغة  تسيطر  ومل  اهلند  استقالل 
املسلمني  بني  واسع  بشكل  وتدرس  تتقدم  اللغة  هذه  وصارت  بل  فيها  أثرت  ولكن 

وغري املسلمني عىل حد سواء يف بالد اهلند بعد االستقالل.
املهمة يف دولة  اللغات  بعد االستقالل من  اهلند  العربية يف  اللغة  وهكذا أصبحت 
اهلند احلديثة كامدة هامة تدرس يف األكاديميات اهلندية اليوم ألغراض خمتلفة: أغراض 

معرفية ثقافية وأغراض وظيفية للحصول عىل فرصة العمل يف دول البرتول العربية.
ومن املثري أن تعلم اللغة العربية يف اهلند احلديثة هيدف إىل التعرف عىل آداب العرب 
ومنها مؤلفات مثل )ألف ليلة وليلة( و)ليايل العرب( وما أشبهها من القصص العربية 
كأحالم للقارئ واملتعلم اهلندي للعربية. ويبدو أن تعلم اللغة العربية يف اهلند يتوسع يف 

اجلنوب أكثر منه يف الشامل.
تلقت الفئات غري املسلمة اهلندية التعليم يف العرص اإلسالمي )1206-1857م( يف 
الفارسية  اللغة  مع  العربية  اللغة  تعلموا  املسلمني،  أبناء  مع  الرسمية جنبا جلنب  املدارس 
والعلوم األخرى الرائجة يف ذلك الزمن التارخيي، ومن نافلة القول أهنم ركزوا جهودهم 
العربية،  اللغة  ضمنها  ومن  أخرى  مادة  أية  من  أكثر  املادية  ملصاحلها  الفارسية  اللغة  عىل 
واستمرت هذه السلسلة إىل استقالل اهلند وحتى يومنا هذا. فتودر مال وزير املالية اهلندي يف 
عرص اإلمرباطور املغويل أكرب األعظم، وصاحب كتاب »خزائن األرسار« ومؤسس الديانة 
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السيخية غورونانك يف القرن السادس عرش امليالدي، وبندرا بن داس صاحب كتاب »لب 
تشناندر  ومنيش  التواريخ«  »خالصة  كتاب  صاحب  البتالوي  هبان  وسوراج  التواريخ«، 
برامهن صاحب كتب »منشأت برامهن« و»جمموعة الفقراء« و»حتفة املوحدين الفصحاء« 
وحتفة املوحدين األنوار« وانديرا رمن صاحب كتاب »دستور احلساب« ولكشمي ناراين 
شفيق إبن منيش منشا رام حامل املنصب العايل يف سلطنة الدكن والدكتور ستيا نند جاوا 
وغريهم من األشخاص البارزين كانوا من الذين هلم اتصال وعالقة وثيقة باللغة العربية. 
ويقال إن عددا كبريا من اهلندوس والفئات األخرى من غري املسلمني هنلوا من مناهل 
الرشقية وعىل رأسها  املتحدة والواليات  العربية من كشمري وبنجاب واملحافظة  املعارف 
كانت بنغال املتحدة، فأصحاب هذه املحافظة املتحدة تعلموا هذه اللغة وتولوا مناصب عليا 
يف الدوائر احلكومية، وشجعهم عىل هذا العمل األصحاب ذوي االختصاص العايل من 
أمثال مهاراجا نندا كرشنا ومهاراجا جتندر موهان طاغور ومهاراجا سوروكانتا ترشجي 
رام موهان راي  فيها، ومن أحفادهم راجا  برعوا  اللغة حتى  فتعلم أحفادهم هذه  تكي، 
العربية.  للغة  برامهو سامج وكيشب تشندر سني، مصلحني لالجتامع كانا عاملني  مؤسس 
العربية  من  اإلنجليزية  اللغة  إىل  مرة  أول  الكريم  القرآن  ترجم  بانرجي  تشاندرا  وتشارو 
 Promotion of Learning in India كتب  ال  ناث  ناريندر  واملسرت  اهلند،  يف  مبارشة 
during Mohammadan rule )تنمية املعرفة يف اهلند إبان احلكم اإلسالمي( مستخدما 

املصادر العربية والفارسية يف القرن التاسع عرش امليالدي، وموهان الل شوبرا أيضا كان 
من علامء العربية.

 إن شخصية راجا رام موهان رائ مع معارصيه اآلخرين من النخبة البنجالية االجتامعية 
وحبهم وتضحيتهم للغة العربية وكذا تأثري الكتابات العربية عىل طريقة تفكريهم تدل عىل 
أن العربية بدورها أسهمت إسهاما جبارا يف الصحوة التفكريية واستعادة اهلوية الضائعة.

اللغة فكان  بيهار ولعائلته ولع وهيام شديد هبذه  ولراجا شيتاب راي وايل حمافظة 
خان  راجا  امللك  مبارز  الدولة  واحتشام  العربية،  بالكتب  مكتظة  خاصة  مكتبة  لدهيم 
أنه مسلم كان من والد هندويس سورجيت  هبادر نرصت جنغ والذي يبدو من اسمه 
سينغ ملك تيكاري )حاليا يف مقاطعة غايا- بيهار( أبدى رغبته يف هذه اللغة وأصدر أمرا 
امللكي  بتنفيذ هذا األمر  العربية وقام  املصادر  الفارسية مستخدما  باللغة  بتأليف كتاب 

موالنا غالم حسني باسم »جان هبادر خاين«.
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كيشور  نول  منيش  فشخصية  العلامء،  هؤالء  مثل  من  ختل  مل  أيضا  أوده  ومنطقة 
صاحب مطبعة نول كيشور غنية عن التعريف، ووفقا ملا ورد يف كتاب قاموس املشاهري 
وراجا  العربية،  اللغة  بإتقاهنه  »يادكار هبادري« عرف  كتاب  فإن هبادر سينغ صاحب 
رتن سينغ الكشمي من لكنوء ألف كتابا يف الفلك يف العربية، ورتن سينغ زمخي موظف 
يف مصنع الدبابات يف لكناؤ تعلم يف عرص رفيع الدولة لغات متنوعة واعتنق اإلسالم يف 
القرن الثالث عرش امليالدي، كتب عدة كتب مثل »سلطان التواريخ« و»أنيس العاشقني« 

و»حدائق النجوم« مستخدما املصادر العربية.
ويف راجستهان راجا جي سينغ مؤسس مدينة جيفور اشتهر ملعرفته وتشجيعه عىل 
عام  فور  هبرت  مدينة  مواليد  من  البارز  الشاعر  رازي  الل  وهباري  اللغة،  هذه  تعلم 
1815 امليالدي تعلم العربية يف آجرا ودرسها يف بنارس ملدة مديدة، ومنيش هريا الل 
هبارغو من مواليد جيفور عام 1810 امليالدي تعلم العربية وأصبح خطاطا هلذه اللغة.

ويف غوجرات ومهاراشرتا اشتهر دلبت راي بكتابه »مالحة املقال« الذي ألفه عىل إيامء 
امللك مهاراجا مادهو سينغ، وموهان سينغ موظف هولكار صاحب كتاب »وقائع هولكار« 
وونوبا هباوي مؤسس حركة هبودان وصاحب كتاب »روح القرآن« يف اهلند عرفوا بإتقاهنم 
العربية، واشتهر لكشمن سينغ بقال ومنيش لكشمن سينغ ولكشمي نارائن باندت يف جمال 

اخلط، وقام باندت غنغا بش بتأليف قاموس ثنائي اللغة – العربية- الفارسية.

اللغة العربية وآريا سامج:
وحركة آريا سامج )حركة املجتمع اآلري( التي بدأت عىل يد سوامي ديانند رسسويت 
اإلسالم  علامء  بني  الدينية  املباحث  حول  املناقشة  إىل  أدت  امليالدي   1875 عام  يف 
وعلامء  السنسكريتية  اللغة  اإلسالم  علامء  تعلم  الغرض  هذا  أجل  ومن  واهلندوسية، 
اهلندوس اللغة العربية للوصول إىل املصادر األصلية مبارشة، ونرشت هذه احلركة كتيبات 
باللغة العربية لنرش أفكارها وأيديولوجياهتا من مدينة آجرا التي كانت حمل املناقشة، ومن 
بني تلك الكتيبات كانت »حتقيق اإلهلام« كتبه باندت كايل جرن شارما جويش. واشتهر 
من بني كوادرآريا سامج ملعرفة اللغة العربية سوامي رشدها نند وسوامي ديانند رسسويت 
صاحب »ستيارته بركاش«، وويد آريا صاحب كتاب »فيدا وقرآن«، وسوامي ليكه رام 
آريا صاحب جملة »آريا مسافر«، وماسرت تارا شند صاحب »إعجاز القرآن« يف اللغة اهلندية.
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وجمموعة العلامء غري املسلمني الذين تركوا وراءهم بعض الوثائق والكتب للداللة 
عىل اتصاهلم هبذه اللغة الكريمة طويلة ويرجع تاريخ اتصاهلم هبذه اللغة إىل إنشاء بيت 
احلكمة أول مؤسسة للرتمجة يف التاريخ اإلسالمي وال يمكن هنا تسليط الضوء عىل هذا 

بالتفصيل لضيق املجال.
ومع سقوط اململكة البوهيية يف غرب آسيا ضعف اتصال الفئات غري املسلمة باللغة 
االستقرار  ولعدم  للدولة  رسمية  لغة  الفارسية  اللغة  إىل  مليوهلم  ربام  اهلند  يف  العربية 
واهلدوء يف الوطن العريب، ولكن بعد مدة قليلة تعزز اتصاهلم هبذه اللغة وإليكم ذكر 

نامذج من خدمات بعض العلامء يف جمال الرتمجة::
بنجالديش،   – داكا  مقاطعة  مواليد  من  )1835-1910م(  سني  تشاندر  غريش 
ينتمي إىل برامها سامج )جمتمع برامها( وأرشف عليه كيشب تشاندر سني يف مواصلته 
دراسة اللغة العربية واملقارنة بني اإلسالم واهلندوسية، وحسب رغبة املرشف قام برتمجة 
القرآن الكريم إىل اللغة البنغالية مبارشة من العربية وال أجد أحدا قبله وبعده يف هذا 
وتاريخ  املنتخبة  النبوية  األحاديث  وبعض  املصابيح(  )مشكاة  ترجم  كذلك  املجال، 
األنبياء ونخبة أقوال الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني من العربية إىل البنغالية، وجيدر 

بالذكر أنه خترج من دار العلوم - دهاكا.
اللغات  وصاحب  اإلمرباطورية  املكتبة  أمني  )1877-1911م(  دي  ث  وهرينا 
والعربية  والفارسية  والصينية  واألملانية  والالتينية  واإلغريقية  اإلنجليزية  الكثرية: 
والسنسكريتية والبالية ترجم األجزاء املتعلقة بالبنغال من رحلة ابن بطوطة واملعلقات 
السبع أي: القصائد العربية من العرص اجلاهيل إىل اإلنجليزية )توجد هذه الرتاجم يف 

املجمع اآلسيوي يف كولكتا(. 
وعجائب  األمصار  غرائب  تاريخ  يف  النظار  حتفة  رحلة  دت  نند  رادها  ترجم  كام 

األسفار البن بطوطة إىل اإلنجليزية بكاملها.
مؤرخا  كان  بنغالديش  مواليد  من  تشودري )1900-1960م(  راي  الل  وماكن 
مهنيا، مارس املحاماة يف املحكمة العالية- كولكتا وزار الوطن العريب خاصة مجهورية 
املقدس  )الكتاب   Gita ترجم  آسيا،  غرب  يف  األخرى  البلدان  وبعض  العربية  مرص 

للهندوس( إىل العربية باسم »الكيتا« والذي يدل عىل تفوقه يف هذه اللغة السامية.
ومالك رام الذي يعرف بمهارته يف مؤلفات آزاد من مواليد بنجاب الباكستانية بصفته 
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صحفيا تعلم العربية خالل قيامه للعمل يف مرص وبغداد ملدة طويلة، تأثر بالبقايا األثرية 
ببابل عاصمة احلضارة البابلية وترجم دستور محو رايب أول دستور يف التاريخ اإلنساين 
إىل األردية بشكل مقاالت نرشت يف عدة جرائد أردية صادرة من باكستان واخريًا نرش 
يف شكل كتاب معروف باسم »محورايب وبابيل هتذيب ومتدن« )محو رايب وحضارة بابل(. 
وأسهم بعضهم من خالل كتابتهم يف هذه اللغة املجيدة مبارشة وكان عىل رأسهم 
منوالل الفلسفي ابن موهان سينغ راي العايص من دهلي يف القرن الثامن عرش امليالدي، 
احلساب«  »رسالة يف  وثانيهام  احلساب«  »العجاب يف  أوهلام  العربية  اللغة  كتابان يف  له 
يوجد كالمها يف مكتبة رضا – رامفور ويبدو موضوع الكتاب من االسم. وابنه البار 
منيش كندن الل االشكي أيضا جاء بثالثة كتب: أوهلا »رسالة يف اإلنشاء« يتعلق بفن 
والفلسفة  اليونانية  والفلسفة  العامة  بالفلسفة  يتعلق  »القسطاس«  وثانيها  اإلنشاء، 
للعلوم  خدابخش  مكتبة  يف  املذكوران  الكتابان  يوجد  األوروبية،  والفلسفة  العربية 

الرشقية – بتنا، والكتاب األخري »املنتخبات« يوجد يف مكتبة رضا - رامفور. 
العلمية  األوساط  يف  يعرف  التعريف،  عن  غنية  راي  موهان  رام  راجا  وشخصية 
باللغة  مقدمة  مع  األديان  فلسفة  عن  الفارسية  باللغة  املوحدين«  »حتفة  لكتابه  العربية 

العربية مشتملة عىل صفحة تقريبا. 
بيهار نظم محدا  العرشين من  القرن  امللك شتاب راي يف  ابن  وكليان سينغ عاشق 

رائعا يف معانيه حيث قال: 
فائق احلب والذكاء ال ريب      خالق األرض والسامء ال ريب
إنه ذو اجلالل واإلكــــرام        واسع اجلود والعطاء ال ريـب
مرشق الطور من جتليــات       طالع البدر يف الدجى ال ريب 
كل محد لذاته املخصـوص         إنه جامع الضياء ال ريــــب

 وشيو راي تشودهري من مواليد ديرا إسامعيل خان - باكستان خدم إذاعة راديو 
اهلندية والقسم العريب بجامعة دهلي وحصل عىل درجة الدكتوراه من مرص حتت إرشاف 
األستاذة سهري القلاموي حول »مدرسة الديوان« ونرشت هذه الرسالة فيام بعد باالسم 
نفسه، وله كتب أخرى يف اللغة العربية تضم »القصة القصرية« و»النهضة والتطور يف 

األدب احلديث«.
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وغوروديال سينغ جمذوب حامل اجلائزة التقديرية من مجهورية الرئيس اهلندي من 
اشتغاله  رغم  وعىل  فيها،  اخلاصة  لرغبته  العربية  اللغة  تعلم  الرشقية،  بنجاب  مواليد 
العربية،  اللغة  إىل  القصرية  والقصص  املقاالت  العديد من  ترجم  األخرى  باملجاالت 
الفريدية  الفرائد  باسم  شكر  غنج  الدين  فريد  للشيخ  الشعرية  املجموعة  ترجم  فمثال 
املقدس  الكتاب  من  جزء  وسوكهمني  اهلندويس  املقدس  الكتاب  الغيتا  من  وأجزاء 
باسم »طمأنينة  أرجن ديف  أستاذه غورو  ألفه  والذي  السيخي غورو غرنته صاحب 
النفس« وجمموعة من القصص القصرية األردية إىل اللغة العربية باسم »تناغم املايس« 
وعورت أور إسالمي تعليم ملالك رام باسم »املرأة يف اإلسالم« وجب جي صاحب 

والذي ألفه أستاذه األول غورو ناناك باسم »مرقاة العرفان« وغريها.
والعقيد يف اجليش اهلندي السيد يب كي نارائن من حيدر آباد اشتغل بمجلة »الوثائق 
من  الصادرة  اهلند«  »ثقافة  جملة  يف  مقاالت  وله  العديدة،  بمقاالته  وأثراها  البحرينية« 
باسم  كتابا  ألف  املقاالت  هذه  إىل  وباإلضافة  الثقافية،  للعالقات  اهلندي  املجلس 
»خالصة تعاليم غيتا« يف العربية وترجم كتابا عربيا معنونا بـ »بحرين« إىل اإلنجليزية.

وأخريا وليس آخرا، هناك أشخاص كرسوا جهودهم لتدريس اللغة العربية وأدهبا، 
وكان من بينهم باندت أيودهيا ناث، املحامي البارز يف حمكمة إله آباد العالية والزعيم 
الكبري حلزب الكونغرس، مع نشاطاته األخرى كان يدرس القصائد العربية يف منزله 
وخاصة قصائد املتنبي التي تعلمها يف طفولته وحفظ جزءا كبريا منها، كام حفظ كمية 

هائلة من قصائد الشعراء املتقدمني. 
واملولوي مهيش براساد رئيس القسم العريب بجامعة بنارس اهلندوسية تعلم العربية 

يف مدينة الهور وحصل عىل شهادة العامل والفاضل يف العلوم العربية واإلسالمية. 
الفئات  من  والوطنيون  املصلحون  أداها  التي  اخلدمات  إن  قلت  إذا  أبالغ  وال 
اهلند  بناء  فعاال يف  إسهاما  أسهمت  العربية  اللغة  العصور يف  املسلمة يف خمتلف  غري 
النهوض  يف  الفضل  وأن  العربية،  الدول  مع  عالقاهتا  وتوطيد  وإصالحها  وهنضتها 
باللغة العربية يف اهلند ال يرجع إىل املسلمني فقط، كام يظن البعض، بل كان يرجع أيضا 
إىل شخصيات بارزة من رجال الفئات غري املسلمة من اهلندوس. فكانت اللغة العربية 
مثال حيا لالنسجام الطائفي الذي كان يسود اهلند جيال بعد جيل منذ القرون، حتى 
نجح اإلنجليز يف إفساد هذا املظهر -إىل حد ما- بسياستهم املتبعة »فرق تسد« وأن 
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أثناء مجيع احلركات  الذي نشأ بني املسلمني والفئات املختلفة غري املسلمة  التضامن 
والثورات السياسية ويف أعقاهبا ال يوجد له مثيل يف التاريخ فتجلت مظاهر هذه األلفة 

الطائفية واالنسجام الطائفي يف اللغة العربية يف اهلند. 
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تاأثري اللغة العربية يف اللغة الأردية
الربوفيسور شفيق أمحد خان الندوي)1(

عدد  حيث  من  واإلنجليزية  الصينية  اللغتني  بعد  عاملية  لغة  ثالث  هي  األردية  اللغة 
التخاطب  لغة  ألهنا  نسمة  مليون   443 عىل  باألردية  املتحدثني  عدد  ويزيد  هبا  املتحدثني 
فيام بني سكان شبه القارة اهلندية، ولغة باكستان الرسمية ويفهمها أهل نيبال، وأفغانستان، 
س يف معظم جامعات أوروبا  وبورما، وبنغالديش إىل حد ما وينطقون هبا عند اللزوم وُتدرنّ
وشيكاغو  والقاهرة  واليابان  ودربن،  لندن،  جامعات  أمثال  من  وآسيا  وإفريقيا  وأمريكا 
كافة  يف  األردية  باللغة  واملجالت  الصحف  وتنرش  وطاشقند،  وموريشسس  وبنسلفانيا 

أنحاء العامل.
وتذاع براجمها عرب اإلذاعات من معظم دول أوربا وأمريكا والعامل العريب فضاًل عن 
اهلند وباكستان بام فيها إذاعات لندن وجدة، وقطر، والكويت، وبغداد، والقاهرة، ونيو 
يف  الرئيسة  املدن  من  وغريها  وبيجينغ  وكوريا،  ومانيال،  وطوكيو،  وواشنطن،  يورك 
العامل، وتصدر الصحف السعودية مالحق خاصة باألردية يف موسم احلج بام فيها جريدة 
اجلزيرة وجريدة الرياض دييل، وثمة اهتامم خاص بالرتمجة األردية يف عدد من املؤسسات 
العاملية السعودية اإلسالمية كرابطة العامل اإلسالمي، وإدارات البحوث العلمية واإلفتاء، 
اإلسالمي،  للشباب  العاملية  والندوة  اجلاليات،  لتوعية  واإلرشاد  الدعوة  ومكاتب 
ورابطة األدب اإلسالمي العاملية، وعامدة البحث العلمي بجامعة اإلمام حممد بن سعود 
قام  الرشيف  لطباعة املصحف  امللك فهد  فإن جممع  اللغة  اإلسالمية، ونظرًا ألمهية هذه 
بطباعة وتوزيع ماليني نسخة من ترمجة معاين القرآن الكريم وتفسريه باألردية يف العامل وال 
يزال التوزيع مستمرًا بسخاء، هذا وتصدر جريدة أردية يومية موقرة ومستقلة باسم أردو 
ابتداء من 7 مايو 1994م بصورة  نيوز عن الرشكة السعودية لألبحاث والنرش يف جدة 
بوجه  العريب  اخلليج  األردية يف  اللغة  أبناء  بني  وقبوالً حسنًا  كبريًا  إعجابًا  تنال  منتظمة، 

س اللغة األردية يف معهد اللغات والرتمجة بجامعة امللك سعود بالرياض. خاص، وتدرنّ

رابطة  نيو دهلي، ونائب رئيس  امللية اإلسالمية  باجلامعة  العربية وآداهبا سابقًا  اللغة  1- رئيس قسم 
األدب اإلسالمي العاملية يف اهلند.
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»أردو» كلمة تركية معناها املعسكر وألن األتراك والفرس والعرب واهلنود كانوا 
يعيشون جنبًا إىل جنب يف املعسكر السلطاين فقد سميت لغتهم التي هي مزيج من هذه 
اللغات األربعة لغة أول أردو، أو لغة أردو فقط، وبعد ميض مدة من الزمان عرفت 
باألردو، بينام كان احلكام املسلمون يف اهلند يتكلمون الفارسية وكانت هلا املكانة األوىل 
ألهنا لغة بالطهم وكانوا حيبون العربية ويستخدمون الكلامت العربية يف لغتهم بوفرة، 
وظلت  دينهم،  لغة  بوصفها  الرشيفة،  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من  واستمدادًا 
اهلندية لغة العامة والتي كانت مشتقة من السنسكرتية والرباكرتية العامة، فامتزجت 
لغة العامة هذه باللغتني العربية والفارسية حتى نشأت عن هذا االمتزاج لغة جديدة 
سميت باألردو كانت تدعي من قبل بأسامء خمتلفة بام يف ذلك لغة رخيته وهندي ودكني 

وأردوي معىلنّ ونحوها.
بني  وأودهي  هباشا  برج  أمثال  من  البسيطة  اهلندية  اللهجات  عن  ة  األردينّ انبثقت 
املذول  املعسكر  أعضاء  باختالط  اهلند  شامل  يف  ويامونا  كنكا  هنري  مناطق  قاطني 
السيايس يف الهور  االختالط  مع هذا  والعرب يف دهلي وتطورت  والفرس  واألتراك 
امللك  عىل  الغزنوي  سبكتكني  الدين  نارص  السلطان  انتصار  بعد  1988م  حوايل 
اهلندويس جيبال واستمرت ملدة قرنني حتى انتقل احلكم الغزنوي إىل احلاكم الفوري 
الدين  انتقلت مع سالطني ساللتي عالء  الدين أيبك( من الهور إىل دهلي ثم  )قطب 
خلجي وحممد تغلق إىل حيدر آباد الدكن وأخريًا فإهنا ازدهرت يف دهلي ولكهنؤ زهاء 
1750م إثر حاجة سياسية ثقافية دينية بني امللل والنحل اهلندية واألجنبية من املغول 

واألتراك والفرس والعرب واألريني واهلنود األصليني )الدراويريني(.
التأثري العريب اإلسالمي يف اللغة األردية فإنه متوافر عىل عديد من  أما بالنسبة إىل 
املستويات أمهها: الرموز الكتابية، واملفردات اللغوية، واملعروض واألسلوب العام يف 

سائر فنون النثر والشعر بصورة عامة إىل جانب توفري األعامل املرتمجة فيام بني اللغتني.
العربية متامًا تطابقها يف  الكتابية  الرموز  اللغة األردية هي نفس  الكتابية يف  الرموز 
التعبري عن األصوات باستخدام حروف العلة واإلعراب مطابقة تامة، ويوجد ثالثون 
تامًا، إضافة عىل سبعة  للتعبري عن األصوات اشرتاكًا  اللغتني  حرفًا مشرتكًا يف هاتني 
أحرف معدلة وهي ب ت ج د ر ز ك تنفسيًا مركبًا كاآليت: هبـ هبـ هتـ هتـ جهـ جهـ دهـ 

دهـ رهـ كهـ كهـ وذلك التعبري عن األصوات األجنبية والغريبة.
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ويستخدم حوايل 50 يف املائة من املفردات عىل مستوى الشعب و60 يف املائة منها 
عىل مستوى املثقفني والشعراء واألدباء عىل النحو اآليت:

1- كلامت عربية مستخدمة يف األردية كام هي يف مدلوالهتا العربية األصلية نحو قلم، 
وكتاب، ودواة )دوات(، وكريس، ومدرس، ومشغول، واهنامك، ومعلوم، ومشهور.

2- كلامت عربية تغريت مدلوالهتا إىل حد ما، عىل سبيل املثال كلمة حمكمة يف العربية 
تعني دار القضاء بينهام تعني يف األردية مصلحة حكومية عامة، حكيم معناها يف العربية 
حازم وفطني ويف األردية طبيب يامرس الطب الشعبي العريب اليوناين القديم،سيد معناها 
الصالة  عليه  الرسول  ساللة  من  رشيف  عن  عبارة  األردية  ويف   MR مسرت       العربية  يف 

والسالم، وكذلك رشاب كلمة يف العربية ترادف مرشوبًا عامًا ويف األردية تعني مخرًا.
3- كلامت تغريت مدلوالهتا العربية متامًا يف األردية مثاًل يف األردية جائزة معناها 
استعراض، ومالزم معناها موظف أو خادم، كاتب معناها خطاط وشهر معناها مدينة 

وهكذا دواليك.
أما العروض فإنه ال خيضع إال للعروض العريب القديم يف أوزانه وبحوره ومصطلحاته، 
فتقاطيع الشعر األوردي وقوافيها تابعة لفن العروض الذي وضعه اخلليل بن أمحد للشعر 
العريب، وعىل هذا، مصطلحات الوزن ولوازامها تستعمل باألردية أجزاء للغة وإن كانت 
للقصائد،  ووزن  بالرباعيات،  خاص  وزن  فهناك  العربية،  عن  خمتلفة  القصائد  أصناف 
كام أن الغزل باألردية ال يراد منه الغزل والنسيب الواقعي بل هو عىل حد تعبري الدكتور 
الشعر  يتميز  بالقصائد  اللغة األردية( نوع خاص  الندوي )يف كتابه نظام  عبد اهلل عباس 
األول ويقال له املطلع بتوافق القافية يف الشطرين األولني، ويف الشعر األخري يذكر الشاعر 
اسمه الرمزي، معنويًا أو تلميحًا، ومهام كان مضمون القصيدة متنوعًا يف معانيه فقد مجع 
التي  البديعة  واألخيلة  العربية  والتلميحات  الفرس،  ودقة  اهلند  رقة  بني  األردي  الشعر 
التي  واألوهام  واألحالم  احلب  عواطف  من  توارثه  وما  اخلصبة  البالد  طبيعة  أوجدهتا 
تعد من خصائص الرشق وكذلك األسلوب العام للغة األردية فإنه متسم بالثقافة العربية 
اإلسالمية، واملصطلحات الدينية ووفرة التشبيهات واالستعارات والتلميحات العربية يف 
مجيع ما كان بحوزهتا من األجناس األردية من قصة، ورواية، ومرسحية، وسرية، وترمجة 
تعاىل،  باري  ومحد  ومسدس،  ورباعي،  ومثنوي،  ورثاء،  وقصيدة  وغزل،  ونقد،  ذاتية، 

ومناجاة، ومديح نبوي رشيف )نعت( تتجىل من خالهلا احلضارة اإلسالمية السمحاء.
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اللغة  بعد  اإلسالمية  الشعوب  لغات  من  لغة  أكرب  األردية هي  أن  هذا وال شك يف 
العربية تتضمن أنواعًا منوعة من اإلبداعات األدبية والشعرية وكتب الرتاث اإلسالمي 
احلسن  وأيب  املودودي  األعىل  أيب  الشيخني  مؤلفات  فيها  بام  ضخمة  إسالمية  وذخائر 
الندوي احلاصلني عىل جائزيت امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم كل عىل حدة، وترمجت 
اللغة  أبناء  إىل  إضافة  احلية  العاملية  اللغات  معظم  وإىل  العربية  إىل  األردية  من  مؤلفاهتام 
العربية األردية اآلخرين الذين حصلوا عىل هذه اجلائزة املوقرة يف خمتلف املجاالت منهم 
األستاذ الدكتور نجاة اهلل الصديقي، والدكتور خورشيد أمحد والدكتور حممد مصطفى 
واألعامل  اإلسالمي،  لالقتصاد  العاملية  فيصل  امللك  جوائز  عىل  احلاصلني  األعظمي 

املرصفية اإلسالمية وتوظيف الكمبيوتر يف خدمة احلديث النبوي الرشيف عىل التوايل.
سليامن  سيد  للعالمة  النبوية  والرسالة  النعامين  شبيل  للعالمة  النبي  سرية  وترمجت 
الندوي، إىل اللغة العربية منذ عهد قريب كام ترجم شعر حممد إقبال إىل اللغة العربية 
وإىل اللغات العاملية األخرى بوصفه أشهر شعراء الرشق اإلسالمي يف العرص احلارض 
وننتظر نقل دواوين الشعراء اإلسالميني اآلخرين إىل اللغة العربية، بتوفيق من اهلل العيل 
القدير، ويف مقدمتهم ألطاف حسني حايل، وأكرب اله آبادي، وحفيظ جالندهري، ونعيم 

صديقي، وماهر القادري، وعبد العزيز خالد، وكليم أمحد عاجز.
يف  إهنا  قلنا  إذا  نغايل  وال  األخرى  العاملية  اللغات  تضاهي  فإهنا  الرتمجة  جمال  يف  أما 
العربية حيث  العامل غري  لغات  برزت عىل معظم  الدينية  والعلوم  الدعوة اإلسالمية  جمال 
للشيخ أرشف  القرآن  بيان  فيها  بام  وتفاسريه  الكريم  القرآن  تراجم  مئات من  فيها  تتوافر 
عيل التهانوي والتفسري املاجدي للشيخ عبد املاجد الدريابادي، وتفهيم القرآن للشيخ أيب 
األعىل املودودي وترمجة معاين القرآن للشيخ حممود حسن الديوبندي مع تفسري الشيخ شبري 
أمحد العثامين، ومعارف القرآن الكريم للشيخ املفتي حممد شفيع، إضافة إىل تراجم التفاسري 
العربية املتداولة نحو تفسري ابن كثري وتفسري اجلاللني وتفسري الشهيد سيد قطب )يف ظالل 
القرآن(، وكتب األحاديث النبوية الرشيفة بام يف ذلك الصحاح الستة ورياض الصاحلني 
لإلمام النووي وغريها من جمموعات األحاديث النبوية الرشيفة موجودة باللغة األردية يف 
كل مكان، وكذلك الفقه عىل املذاهب األربعة لعبد الوهاب خالف ومؤلفات رواد مجاعة 
اإلخوان املسلمني من أمثال الدعاة الشهداء حسن البنا، وعبد القادر عودة وحمسن اهلضيبي 
وسيد قطب، كام تنترش مؤلفات يوسف القرضاوي وحممد الغزايل يف سائر أنحاء شبه القارة 
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اهلندية، وترجم الشيخ عبد الرمحن طاهر السوريت كتاب تاريخ األدب العريب ألمحد حسن 
الزيات، ونقل غالم أمحد حريري ملخص كتاب التفسري واملفرسون للشيخ حممد حسني 
الذهبي وامللل والنحل للشهرستاين وُترجم معايل اهلمم للشيخ جنيد البغدادي بقلم كاتب 
هذه األسطر وطبع يف مكتبة جامعة ملية نيو دهلي عام 1981م، أما بالنسبة لرتاجم املؤلفات 
األدبية العربية إىل اللغة األردية فإهنا متوافرة، وعىل سبيل املثال ال احلرص العمدة يف الشعر 
البن رشيق، والشعر والشعراء البن قتيبة واملعلقات السبع، وديوان املتنبي والوعد احلق 
والشعر اجلاهيل لطه حسني وعبقريات العقاد، ومقاالت العقاد عن املتنبي، وأهم روايات 
األغاين ومنظومات حممود  للثعالبي وحكايات  الدهر  ويتيمة  احلكيم  توفيق  ومرسحيات 
درويش، وحكايات حارتنا لنجيب حمفوظ وملحة خطرية للروائي السعودي الدبلومايس 
فؤاد صادق مفتي باإلضافة إىل األعامل العلمية والثقافة املنوعة من ضمنها تاريخ الطربي 
وتاريخ اإلسالم خلرضي بك ومؤلفات األطباء احلكامء من أمثال الشيخ الرئيس بو عيل 
سينا، والبريوين، وابن اهليثم، والرزاي، والزهراوي وابن زهر، وابن رشد، واجلدير بالذكر 
األلفاظ  معجم  بإعداد  قامت  قد  بالرياض  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  أن 
هذا  اهلل،  شاء  إن  قريبًا  والنرش  للطبع  طريقه  يف  وهو  األردية  اللغة  يف  املستخدمة  العربية 
وقد متت تراجم عدد هائل من املؤلفات األردية إىل اللغة العربية يف مقدمتها تقوية اإليامن 
للشيخ الشهيد حممد إسامعيل الدهلوي، واإلمام املظلوم املفرتى عليه )الشيخ حممد بن عبد 
الوهاب رمحه اهلل( للشيخ مسعود عامل الندوي، ومعظم مؤلفات أيب األعىل املودودي، وأيب 
احلسن عيل الندوي، ووحيد الدين خان، والدكتور حممد محيد اهلل، وأهم مؤلفات الشيخ 

حممد تقي األميني، والشيخ عبد الباري الندوي، والعالمة سليامن الندوي رمحهم اهلل.
تربط  التي  والعالقة  العربية  اللغة  يف  اإلسالمي  العريب  للتأثري  موجز  عرض  هذا 
للعربية  ثقافية  شقيقة  هي  األردية  أن  عىل  يدل  كله  وذلك  واألردية  العربية  اللغتني 
بالفعل ويف أحشائها درر ثمينة من القرآن والسنة والفقه والتاريخ والثقافة اإلسالمية، 
ومن سامهتا البارزة وضوح الطابع العريب اإلسالمي بوفرة يف أسلوهبا العام ويف كتابتها 
بالرموز اخلطية العربية والذي يعد نقطة خالف بني اللغتني األردية واهلندية، رغم كوهنام 
يتغلب طابع سنسكريتي  اهلندوس واملسلمني، حيث  للتعامل بني  مفهومتني وقابلتني 

عىل أسلوب اللغة اهلندية العام مع كتابتها بالرموز الكتابية السنسكريتية.
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ترجمة الكتب العربية اإىل اللغة الأردية
حاجة دينية و�شرورة ثقافية

الشيخ حممد ساجد القاسمي)1(

آله  وعىل  واملرسلني  األنبياء  سيد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
وأصحابه أمجعني، أما بعد:

فإن الرتمجة كانت –وال تزال– دعامة من دعائم النهضات الفكرية والثقافية لألم، 
حيث  األوىل،  اإلسالم  عصور  يف  والثقافية  العلمية  النهضة  بدأت  الرتمجة  وبواسطة 
أدرك اخللفاء األمويون والعباسيون حاجة األمة اإلسالمية إىل الغذاء الفكري والثقايف، 
املجال  أفسح  مما  العربية،  اللغة  إىل  والرسيانية  اليونانية  من  الكتب  من  كثريًا  فرتمجوا 

لتدفق وديان من خمتلف الثقافات العاملية إىل النهر العريب.
وسيلة  أجدى  أن  فرأت  العميق،  سباهتا  من  أوربا  هنضت  ما  عند  كانت  وهكذا 
من  حاجتهم  حسب  يرتمجون  منهم  الناقلون  فاندفع  الرتمجة،  نحو  تنحو  أن  لنهضتها 
أمهات الكتب الالتينية واليونانية ومن أصول الكتب العربية التي لعبت دورًا كبريًا يف 

ازدهار الثقافة األوربية احلديثة.
أو  املتلقي  لغة  إىل  لغته  من  ويكتبه  اآلخر  يقوله  ما  نقل  هي  الرتمجة:  تعريف 

املستمع)2(.
 Trnslation is the process of facilitating written communication«

)3(»from one language to another

بواعث الرتمجة:
إن البواعث التي تدفع األمم واملؤسسات واألفراد إىل الرتمجة كثرية متنوعة، وأمهها 

يتلخص بام ييل:

1- جامعة دار العلوم بديوبند.
2- الرتمجة يف خدمة الثقافة اجلامهريية للدكتور سامل عيس منشورات احتاد الكتاب 1999م.

3 - English Russian Translation.com
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1- احلاجة:
هي من أهم هذه البواعث وأبلغها فعالية وتأثريًا، وقد تكون هذه احلاجة دينية أو علمية 
أو سياسية أو اقتصادية أو غري ذلك، فحركة النقل يف الغرب كانت وليدة احلاجة لنقل علوم 
العرب املتطورة التي كان الغرب يفتقدها، سواء كان من علوم الفلك والرياضيات واهلندسة 
املعامرية والشعر واألدب وغري ذلك، كام أن حركة النقل يف العرص العبايس خاصة كانت أيضًا 

وليدة احلاجة، فقد نقل العرب الفلسفة والطب وغريمها من العلوم التي كانوا حيتاجوهنا.

2- التواصل:
عرف اإلنسان املتحرض فضل الرتمجة منذ زمان بعيد، فهي اجلرس الذي تعرب عليه ثقافة 
األمم بعضها إىل بعض، فتتواصل عن طريقها األمم، وتزيد املعرفة، وتعمق متعة احلياة يف 

هذا العامل.

3- خدمة املعرفة اإلنسانية:
أحد بواعثها خدمة املعرفة اإلنسانية، لينتفع هبا مجهور القراء من فنون املعرفة احلديثة 

واإلنتاج احلديث.

4- املتعة وصقل الذوق:
هي أحد بواعث الرتمجة، وقد لعب هذا الباعث دورًا رئيسًا يف توجيه حركة الرتمجة، 
فقد ترجم األدباء واملرتمجون أعدادا ضخمة من القصص املتنوعة حتقيقًا ملطلب القراء 

الذين يتلهفون شوقًا إليها.

5- الثقافة:
واملتعة  احلاجة  تتعدى  بخصوصية  وتتميز  الرتمجة،  إىل  البواعث  أحد  هي  الثقافة  إن 
والبواعث األخرى، بل هو خليط من كل منها، تتزايد أمهية الثقافة بتزايد انفتاح الشعوب 
بعضها عىل بعض، وهذا االنفتاح ال يتم إال بالرتمجة، ألنه عن طريقها يتاح لكل فرد منهم 
أن يقرأ بلغته علوم الغرب والرشق، واكتشافاته احلديثة، فأصبحت الرتمجة هي السبيل إىل 

االطالع عىل كل جديد يف الفكر والعلم والفن واألدب.
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الرشوط التي جيب أن يتوافر يف املرتجم:
ليست الرتمجة أمرًا سهاًل، بل هي صعبة جدًا، وقد تكون أصعب من التأليف، ألن 
املؤلف طليق يف اختيار معانيه وألفاظه وتراكيبه،وليس املرتجم كذلك، ألنه حينام يرشع 
عىل  وحتى  هي،  كام  إيرادها  إىل  ومضطر  مقيد  فهو  غريه،  معاين  أسري  يكون  عمله  يف 

عالهتا إذا لزم األمانة يف الرتمجة.
وجيب أن يتوافر يف املرتجم الرشوط اآلتية، حتى تكون ترمجته فنية:

1- أن يكون املرتجم أبرع يف اللغة املرتجم إليها من اللغة املرتجم منها.
2- أن يكون أمينًا يف الرتمجة والنقل.

املوافق،  املصطلح  وإجياد  املطلوب  املعنى  حقيقة  نبش  عىل  قادرًا  يكون  أن   -3
والتمحيص والتدقيق يف صرب وطول أناة.

4- أن يكون متمكنًا من التنسيق والربط بني املعاين واجلمل.
اللغة  من  بكلمة  األجنبية  للغة  الكلمة  معنى  عن  التعبري  عىل  قادرًا  يكون  أن   -5

املرتجم إليها مطابقة هلا نصًا وروحًا)1(.

طريقتي يف الرتمجة:
من  العديد  لرتمجة  الطويلة  رحلتي  خالل  إليها  توصلت  التي  الرتمجة  يف  طريقتي 
الكتب من األردية إىل العربية وبالعكس)2( والتي أتبعها خالل عملية الرتمجة، وألقنها 
إذا  أين  هي  ديوبند،  العلوم،  دار  اإلسالمية  باجلامعة  العريب  األدب  قسم  يف  الطالب 
أردت أن أترجم نصًا أو مقاالً أو كتابًا أقرؤه مرة، حتى أصل إىل ما يف النص أو املقال 
أو الكتاب من فكرة أساسية، ثم أقرأ فقرة منه أو صفحة قراءة متكررة مركزة، مما يثري يف 
ذهني الفكرة واملفردات والرتاكيب باللغة املرتجم إليها التي تقابل النص املرتجم منه، 

1- الرتمجة يف خدمة الثقافة اجلامهريية.
2- قد قام كاتب السطور برتمجة أكثر من عرشة كتب من األردية إىل العربية وبالعكس، أما الكتب 
وحماورات  اإلسالم،  إىل  موجهة  اعرتاضات  عىل  وردود  اإلسالم،  حجة  فأمهها  العربية  إىل  املرتمجة 
يف الدين لإلمام حممد قاسم النانوتوي، وأما الكتب املرتمجة إىل األردية فهي اإلسالم يف نظر أعالم 
الغرب حلسني عبد اهلل بإسالمة )إسالم مغريب دانشورن كي نظر مني(، واهلدية السنية يف ذكر املدرسة 

الديوبندية )دار العلوم ديوبند كي ابتدائي نقوش( للشيخ ذو الفقار عيل الديوبندي.
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فإذا قمت بذلك كله فام عيلنّ إال أن أتناول القلم وأنقله إىل القرطاس، فعملية الرتمجة يف 
الذهن قبل أن تنقل إىل حينّز الكتابة.

– الكريانوي  الزمان  وحيد  األستاذ  فضيلة  أستاذي  بوصية  احتفظ  أزال  ال  وأنا 
صاحب القواميس املعروفة ورئيس قسم اللغة العربية وآداهبا باجلامعة اإلسالمية دار 
عملية  خالل  املرتجم  يضع  أن  جيب  أنه  وهي:  الطالب،  إىل  وأنقلها  ديوبند-  العلوم 
دون  وتعبرياهتا  وتراكيبها  وأزماهنا  وأفعاهلا  إليها  املرتجم  اللغة  عينيه  نصب  الرتمجة 
اللغة املرتجم منها، فلكل لغة طبيعة ختالف طبيعة اللغات األخرى، ولكل لغة تراكيب 

وتعبريات تستخدم فيها، وال تستخدم يف لغة أخرى.

يشء عن اللغة املرتجم منها: اللغة العربية:
العامرة، ولغة  املكتبة اإلسالمية  الرسمية، ولغة  لغة اإلسالم  العربية هي  اللغة  إن 
وإحدى  اخلرية،  اإلسالمية  احلضارة  ولغة  العامل،  يف  املسلمني  بني  والتفاهم  التواصل 
–عربيًا  املسلمني  فعالقة  الدولية،  املؤسسات  يف  رسميًا  هبا  املعرتف  العاملية  اللغات 

وعجاًم- باللغة العربية عالقة عقدية وعلمية وحضارية.
لقد اختارها اهلل تعاىل وعاًء لوحيه اخلالد األخري، حيث قال: }إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا 
، وأصحابه الكرام  لعلكم تعقلون{ )يوسف:2(، ونطق هبا رسوله اخلاتم حممد العريب 
ريض اله عنهم، فجاء كتاب اهلل وسنة رسوله وأقوال أصحابه كلها باللغة العربية، مما 

أكسبها قداسة ومسحة دينية كبرية.
أفواجًا،  اهلل  دين  يف  الناس  ودخل  الفتوح  وكثرت  اإلسالمية  احلكومة  قامت  ثم 
فتوسع نطاقها لعوامل دينية وسياسية وعلمية، ونقل إليها ما يف اللغات األخرى من 
علم وطب وهندسة وما إليها من العلوم، وذلك يف العرصين األموي والعبايس حتى 

أصبحت لغة عاملية.
والفارسية  العربية  املختلفة:  أن تستوعب احلضارات  العربية  اللغة  استطاعت  لقد 
واهلندية واليونانية، وأن جتعل منها حضارة واحدة، عاملية املنزع، إنسانية الرؤية، وألول 

مرة يف التاريخ يف ظل القرآن أصبحت العربية لغة عاملية، واللغة األم لبالد كثرية)1(.

1- فضائل اللغة العربية، ص: 76، دار املعارف ديوبند اهلند.
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فيها  كثرت  ثم  الزمان،  من  قرونًا  العاملية  بمكانتها  متمتعة  العربية  اللغة  ظلت 
اللهجات وطرأ عليها الضعف والفتور لعوامل خمتلفة حتى فقدت مكانتها العاملية.

ثم تغريت األوضاع، فكثر االهتامم هبا يف القرن العرشين، وتم الرجوع إىل تراثها القديم 
يف األساليب، حتى استعادت مكانتها العاملية مرة أخرى، فهي تستخدم اليوم فيام يقارب 
الدول  أوىل ويف كثري من  لغة  العربية  الدول  إهنا تستخدم يف  العامل، حيث  10% من دول 

اإلسالمية لغة ثانية)1(.
كام أهنا أصبحت لغة رسمية يف عدد من املؤسسات العاملية، جييء يف مقدمتها األمم 
املتحدة، فقد جاء يف القرار: 219 يف عام 1873م أن اجلمعية العامة إذ تدرك ما للغة 
العربية من دور مهم يف حفظ حضارة اإلنسان وثقافته، كام تدرك أيضًا أهنا لغة تسعة 
عرش عضوًا من أعضاء األمم املتحدة )آنذاك( تقرر إدخال اللغة العربية ضمن اللغات 

الرسمية ولغات العمل يف اجلمعية العامة وجلاهنا الرئيسة)2(.

عالقتنا نحن املسلمني اهلنود باللغة العربية:
العالقات  أقوى  دينية، وهي  العربية عالقة  باللغة  اهلنود  املسلمني  نحن  إن عالقتنا 
تأثريًا وفعالية، لذلك فقد عني هبا العلامء اهلنود عناية كبرية، وعكفوا عىل دراستها وإتقاهنا 
املكتبة  آثارًا علمية تزدان هبا  التأليف والكتابة هلم، فخلفوا هبا  حمتسبني، واختذوها لغة 
الباري، والمع الدراري،  التفسري، وفيض  العامرة، مثل: سواطع اإلهلام يف  اإلسالمية 
السنن،  وإعالء  السنن،  ومعارف  الشذي،  والعرف  الدري،  والكوكب  امللهم،  وفتح 
وبذل املجهود، وأوجز املسالك، وحتفة األحوذي يف احلديث، والفتاوى التاتاراخلانية، 
والفتاوى اهلندية يف الفقه، وأحكام القرآن ومشكالت القرآن يف غريب القرآن، والعباب 
الزاخر، وجممع بحار األنوار يف غريب احلديث، وحجة اهلل البالغة يف مقاصد الرشيعة 

وأرسارها، وتاج العروس رشح القاموس، والقاموس الوحيد يف اللغة، وما إليها.
كذلك هلم سليقة مدهشة لقرض الشعر بالعربية، فقالوا قصائد يف مديح الرسول 

، أو مراثي للعلامء واملشايخ تبدو عليها مسحة الشعر اجلاهيل.

1- جملة احلج، السنة 56، اجلزء التاسع والعارش ربيع األول وربيع الثاين 1422هـ.
2- املصدر السابق.
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املقررات  بتدريس  احلكومية واألهلية هتتم  املدارس واجلامعات اإلسالمية  أن  كام 
الدراسية يف خمتلف العلوم اإلسالمية من العقيدة والتفسري وأصوله، واحلديث وأصوله، 

والفقه وأصوله، والنحو والرصف والبالغة واإلنشاء واألدب، وهي كلها بالعربية.
ُتعنى  فهي  وآداهبا،  العربية  اللغة  لتعليم  خاصة  أقسام  واجلامعات  املدارس  وهلذه 

بتدريس األدب العريب وتارخيه، وعلوم العربية، وتعليم اإلنشاء والكتابة.
وأما النوادي العربية التابعة للمدارس واجلامعات فلها دور كبري يف خلق اجلو العريب 
يف حميطها، وتدريب الطالب عىل النطق واخلطابة عن طريق عقد احلفالت األسبوعية، 

وعىل إيقاظ قدرات اإلنشاء والكتابة منهم عن طريق الصحف اجلدارية.
ُتعنى  حلاهلا،  لسانا  عربية  جملة  تصدر  واجلامعات  املدارس  هذه  من  كثري  وكذلك 
وشؤون  اإلسالمية،  األمة  وقضايا  العريب  واألدب  اإلسالمية  والدراسات  بالبحوث 

املسلمني يف اهلند خاصة ويف العامل عامة.

تاريخ حركة ترمجة الكتب العربية يف اهلند:
إن العامل القوي املؤثر وراء إقبال علامء اهلند عىل اللغة العربية تعلاًم ونرشًا وتأليفًا 
–كام قلت- هو العامل الديني ال غري؛ فاختاروا للرتمجة إىل اللغة األردية من الرتاث 
العريب ما ينفع عامة املسلمني يف اهلند ويسد حاجتهم الدينية والعلمية، فرتمجوا القرآن، 
والتاريخ،  واللغة،  العريب،  واألدب  اإلسالمي،  والفقه  واحلديث،  التفسري،  وكتب 

واإلصالح والدعوة والرتبية.
فأول من ترجم معاين القرآن الكريم إىل اللغة األردية يف اهلند هو الشيخ رفيع الدين 
الدهلوي- وذلك يف  اهلل  بويل  املعروف  الرحيم  بن عبد  أمحد  اإلمام  –نجل  الدهلوي 

1776م، وكانت هذه الرتمجة حرفية أمينة؟
عام  طبعت  التي  القرآن  معاين  برتمجة  الدهلوي  القادر  عبد  الصغري  شقيقه  قام  ثم 
حركة  تسلسلت  ثم  أختها،  من  أحسن  البيان  سهلة  فصيحة  الرتمجة  وهذه  1795م، 
ترمجة معاين القرآن حتى بلغ عددها أكثر من مخسني ترمجة، أحسنها وأوثقها وأكثرها 
املاجد  عبد  والشيخ  الديوبندي،  حسن  حممود  اهلند  لشيخ  القرآن  معاين  ترمجة  تداوال 

الدريابادي، وفضيلة املفتي حممد تقي العثامين.
وييل ترمجة معاين القرآن ترمجة كتب التفسري مثل: تفسري القرآن العظيم البن كثري، 
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والتفسري املظهري للقايض ثناء اهلل الفاين فتي، وقبس من القرآن الكريم للصابوين، وما 
إليها.

الرتمذي،  البخاري، وصحيح مسلم، وسنن  وأما كتب احلديث، فرتمجوا صحيح 
ورياض  املصابيح،  ومشكاة  ماجة،  ابن  وسنن  النسائي،  وسنن  داود،  أيب  وسنن 

الصاحلني، ومشارق األنوار، وموطأ اإلمام مالن، وما إليها.
كام ترمجوا كتب الفقه اإلسالمي املتداولة يف األوساط الدينية والعلمية، مثل: نور 
اإليضاح، وخمترص الدوري، ورشح الوقاية، واهلداية، والدر املختار، والفتاوى اهلندية، 

وبداية املجتهد، وفتاوى الدكتور يوسف القرضاوي وما إليها.
وأما األدب العريب فقد ترمجوا املعلقات السبع، وديوان سيدنا عيل ريض اهلل عنه، 
للحريري،  واملقامات  املتنبي،  وديوان  احلامسة،  وديوان  الشافعي،  اإلمام  وديوان 

باإلضافة إىل كتب اللغة، مثل: املنجد يف اللغة، واملعجم الوسيط.
للبالذري  البلدان  ابن خلدون، وفتوح  تاريخ  منها:  ترجم  فقد  التاريخ  وأما كتب 

وغريمها.
كثري  كتب  نقلت  فقد  اإلسالمي  والفكر  والرتبية  والدعوة  اإلصالح  كتب  وأما 
وعباس  الطنطاوي،  عيل  مثل  احلديث،  العرص  يف  واملفكرين  واألدباء  الدعاة  من 
حممود العقاد، والدكتور مصطفى السباعي، والشيخ أبو احلسن عيل احلسني الندوي، 

والدكتور عائض القرين، والشيخ عبد الرمحن العريفي، ومن إليهم.

احلاجة إىل ترمجة البحوث والكتب العربية:
هذا ضوء خاطف عىل ما أنجز من ترمجة الكتب العربية يف اهلند، غري أن هذا القدر 
قليل جدًا بالنسبة إىل الرتاث العريب الضخم، هذا يف جانب، ويف جانب آخر أن اللغة 
فيها يف  والكتب  فيها مستمرة،  واإلبداع  واإلنتاج  التأليف  عاملية، وحركة  لغة  العربية 
ما  أحوج  األردية-  –قراء  فنحن  متوفرة،  مستجدة  وغريها  اإلسالمية  املوضوعات 

نكون إىل ترمجتها إىل اللغة األردية، وذلك ألمرين:
األول: أن ترمجة الكتب احلديثة يف املوضوعات املتنوعة ال سيام الدينية من العربية 
أوىل وأفضل لنا من الرتمجة من اللغات األخرى، لكون العربية لغتنا الدينية والعقدية، 

وتوافر مرتمجيها عندنا يف اهلند.
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الثاين: أن اللغة األردية تعترب لغة دينية وثقافية للمسلمني اهلنود، لذلك تزهد فيها 
احلكومة اهلندية وتتعامل معها باجلفاء، بينام تسعى عىل تطوير اللغة اهلندوسية ونرشها 
بأساليب متنوعة، مما جعل اللغة األردية قابعة يف أوساط املسلمني، فاألردية يف أمس 
حاجة إىل تطويرها ونرشها وإثرائها بالثروة الدينية واألدبية والعلمية عن طريق الرتمجة.
ثم إن اإلنجازات التي متت يف جمال ترمجة الكتب العربية حتى اآلن معظمها نتيجة 
جهود فردية، ونظرًا إىل أمهية الرتمجة وضخامتها جيب أن تنشأ مؤسسات وأكاديميات 
تقوم باختيار الكتب من الرتاث العريب الكبري وفق ما حيتاج إليه قراء األردية، وترمجتها 
املرتمجني  املهام  هلذه  تنتدب  كذلك  القراء،  أوساط  يف  ونرشها  وطباعتها  األردية،  إىل 
البارعني، وتستفيد من فنهم وجتارهبم يف جمال الرتمجة، وتدرب الناشئني منهم، فيكون 

لدهيا فوج من املرتمجني، فتنشط حركة الرتمجة وتؤيت ثامرها.
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»املجل�س الهندي للعالقات الثقافية« 
ودوره يف ن�شر الثقافة الهندية بالعربية

الباحث/ حممد شميم النظامي القاسمي)1(

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا ورسولنا حممد وعىل آله الطيبني 
الطاهرين وعىل أصحابه احلامة للدين املبني وبعد: 

إن هذه الفرصة السعيدة تفعم قلوبنا باحلركة والنشاط ومتأل نفوسنا فرحا وابتهاجا 
ينظمها  التى  اهلند«  يف  العربية  »اللغة  موضوع:  حول  العاملية  الندوة  تنعقد  حيث 

ويستضيفها جممع الفقه اإلسالمي باهلند.
فبهذه املناسبة السارة يسعدين أن أشارك هذه الندوة املباركة التي تضم الفوائد اجلمة 
واملزايا العديدة بمقالتي حول موضوع: »املجلس اهلندي للعالقات الثقافية ودوره يف 

نرش الثقافة اهلندية بالعربية«؛ فهذه املقالة تشتمل عىل جزأين رئيسني هلذا املوضوع:
األول: تعريف موجز عن املجلس وأهدافه. 

الثاين: تناول بعض حماوالت املجلس يف هذا اجلانب بالوصف والبيان موجزًا.

تعريف موجز عن املجلس اهلندي للعالقات الثقافية:
أغسطس   15 الـ  يوم  وأعلن  الغاشم  االستعامر  براثن  من  اهلند  استقلت  عندما 
أرجاء  يف  والسالم  األمن  واستتب  الربيطاين،  احلكم  عن  الستقالهلا  عيدا  1947م 
أيب الكالم آزاد«  »موالنا  تعيني  وتم  عليها  حكومة  أول  تشكيل  يف  القادة  بدأ  البالد، 
وزيرًا للمعارف والرتبية، وهو أول وزير للتعليم والرتبية يف اهلند املستقلة، واستمر عىل 

هذا املنصب زهاء عرش سنوات.
للبالد  شتى  بزيارات  أبو الكالم آزاد  موالنا  قام  املتعاقبة  األوىل  السنوات  خالل 
العلامء  بكبار  واحتك  بعمق،  املتنوعة  األجنبية  الثقافات  ورأى  وغربًا،  األخرى رشقًا 
خاطره،  يف  مهمة  فكرة  فنشأت  وآرائهم،  أفكارهم  عىل  وتعّرف  واملثقفني،  املفكرين 

1- الباحث يف الدكتوراه يف قسم األدب العريب، جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية بحيدرآباد 
– اهلند.
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وجاشت بباله، بل أدرك بشعور صائب رضورَة قيام مؤسسة ثقافية، وجملس للروابط 
الثقافية تكون يف اهلند جذورها ومتتد إىل باقي الدول فروعها إلجراء التبادل والتعاون 
يف املجاالت الثقافية، والعلمية، واألدبية، واالجتامعية بني اهلند وشقيقاهتا األخرى من 
تركيا والرشق األوسط والصني وجرياهنا يف آسيا اجلنوبية الرشقية مما ينتهي إىل تعزيز 
ومتنح  العرصية  الروح  بخلق  وهتتم  السياسية  األغراض  ختدم  التي  الودية  األوارص 
الشعوب واجلامهري فرصة التعرف عىل ثقافة البلدين وسامهتا يف جماالت احلياة املختلفة.
الوجود،  حيز  عىل  الفكرة  هذه  جتسيد  نحو  اجلبارة  جهوده  يبذل  آزاد  موالنا  فبدأ 
برتحيب  املجهودات  هذه  قوبلت  وقد  املجلس،  هذا  إقامة  يف  األوىل  اخلطوات  واختذ 
بالغ يف مجيع البلدان األجنبية، فقد أعربت مرص، وسورية، ولبنان، والعراق، وإيران، 
القادة  تأييدها القوي لالقرتاح، كام أن  وأفغانستان، وبورما، ومجهورية إندونيسيا عن 
والزعامء اهلنود توافقوا عليها وعربوا عن أحاسيسهم ومشاعرهم العميقة جتاه احلاجة 
امللحة إىل إنشاء هذا املجلس وجتاه رضورة التبادل الثقايف بني اهلند والبلدان األجنبية.)1(

األهداف واملقاصد التي يرمي إليها املجلس: 
اختاذ احلكومة قرارا بإقامة املجلس جاء من جانبها اعرتافا بأمهيته املتزايدة التي بدت 
والبلدان  اهلند  بني  وأوثق  أعم  تفاهم  وإحالل  ثقافية،  روابط  إلقامة  االستقالل  عهد  يف 
بإجياز يف  إليها  املجلس وأشري  الذي اختذها  األخرى، ومن هنا تظهر األهداف واملقاصد 

السطور التالية: 
1- تأسيس وإحياء وتوثيق العالقات الثقافية بني اهلند واألقطار األخرى وذلك بام يأيت:

أ- توسيع نطاق املعرفة والتقدير للغاهتا وآداهبا وغري ذلك.
ب- إنشاء العالقات القريبة بني اجلامعات واملعاهد الثقافية.

السعج ي بجميع الوسائل لتنمية الروابط الثقافية.
الثقافية  بالعالقات  املتعلقة  والربامج  السياسات  وتنفيذ  صياغة  يف  املشاركة   -2

اخلارجية يف اهلند.
3- تعزيز وتقوية العالقات الثقافية والتفاهم املتبادل بني اهلند وبلدان أخرى.

1- جملة »ثقافة اهلند« املجلد األول، العدد الثاين، يونيو 1950 م، ص: 19
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وتطوير  وإنشاء  األخرى  والشعوب  الدول  مع  الثقايف  للتبادل  الدعم  تقديم   -4
العالقات مع املنظامت الوطنية والدولية يف جمال الثقافة والعلم واملعرفة واآلداب.

لتفعيل وجتسيد هذه األهداف  الُعّدة الرضورية   املؤثرة وهتيئة  5- اختاذ اخلطوات 
من حني آلخر.  

وهكذا تم تأسيس هذا املجلس عام 1950 م، باسم »جملس اهلند للروابط الثقافية« 
وأطلق عليه أخريا اسم »املجلس اهلندي للعالقات الثقافية« وهو جملس مستقل مرتبط 
تقدمها  التي  املالية  املساعدات  عىل  ذاته  متويل  يف  ويعتمد  اهلندية،  اخلارجية  بوزارة 
البداية يشق الطريق إىل األمام يف إرساء دعائم  احلكومة اهلندية، فاستمر املجلس منذ 
هذه األهداف التي ذكرهتا فيام قبل، ولتحقيق هذه األهداف واألغراض اختذ املجلس 
خطوات عديدة، منها: أنه يرسل البعثات العلمية ومجاعة الفنانني إىل البلدان األخرى 

لتمثيل الثقافة اهلندية، وكذلك ينظم الندوات واملؤمترات والربامج التبادلية.
األفالم  بعرض  ويقوم  خمتلفة،  أماكن  يف  معارض  أن املجلس يقيم  بالذكر  واجلدير 
اهلندية، ومسابقة ملحات من اهلند، ودورات الطهي، وبرنامج التبادل الثقايف، وتشكيل الفرق 
املوسيقية، وعروض الرقص، وإعطاء املنح الدراسية، إرسال البعثات العلمية والثقافية إىل 
الدول اآلخرى بام فيها دول العامل العريب، وإقامة الكرايس األستاذية فيها لتعليم الفلسفة 
اهلندية واللغات اهلندية باللغة اهلندية واألردية، ومن خالل هذه الربامج حترص عىل نرش 
الشعبني، كام حترص عليه بني احلكومتني، وكذلك  بني  العالقات  اهلندية وتوطيد  الثقافة 
تربز إنجازات معارصة يف جماالت متفرقة، بام فيها العلوم، والتقنية، والصناعة، والزراعة، 

والتطورات االقتصادية، وهذا النشاط يعد من أهم جوانب هذه اهليئة.
ثم إن املجلس قد افتتح حوايل ستة وثالثني فرعا يف خمتلف بقاع العامل بام فيها مرص 
الدول آسيوية وإفريقية وأوربية وأمريكية  السعودية وعدة  العربية  وأبوظبي واململكة 

للوصول إىل مقاصدها.

دور املجلس يف نرش الثقافة اهلندية بالعربية:
جملة »ثقافة اهلند«:

إن الصحيفة تلعب دورًا فعاالً يف هتذيب عقول العامة، وترتيب أفكار اخلاصة، وإصالح 
الصحف  بإصدار  اهلندي  املجلس  اهتم  ولذا  املتباعدة،  األمم  وتقريب  الفاسدة،  األلسنة 
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واملجالت، فأصدر املجلس يف ضمن ما أصدر من املجالت جملة »ثقافة اهلند« التي أحرزت 
قصب السبق يف الصدور بني املجالت العربية التي خرجت إىل النور يف ساحة اهلند املستقلة، 
بدأ إصدار هذه املجلة يف مارس عام 1950م حتت إرشاف فخامة الرئيس موالنا أبو الكالم 
جملة  املجلس  وأصدر  املجلس،  عن  الصادرة  املختلفة  باللغات  املجالت  بقية  إصدار  قبل 
»ثقافة اهلند« بالعربية بل جاءت فكرة إنشائها عندما كان موالنا أبو الكالم آزاد يبذل سعيه 
احلثيث نحو تأسيس هذا املجلس، حيث أرسل إىل رئيس التحرير هلذه املجلة األول الشيخ 
»العامل اإلسالمي عامة والعامل  فقال:  الفكرة،  آبادي، وأظهر عنده هذه  املليح  الرزاق  عبد 
العريب خاصة ال يعرفون شيئا عن اهلند، ويعتربوهنا كأهنا مل متض هبا ثقافة ومل متسها حضارة، 
وال  آهلة،  هلا  يسجدون  وثم  أصناما  فينحتوهنا  األحجار  إىل  يعمدون  اهلنود  أن  ويعتقدون 
وال  وآداهبا  وفلسفتها  بحضارهتا  وال  القديم  اهلند  بتاريخ  إملام  أي  اإلسالمي  للعامل  يوجد 
بدياناهتا، جهلهم ال ينتهي ههنا، بل هم جيهلون بالتاريخ اإلسالمي يف هذه الديار. ثم أتى 
الثقافية بني  إىل فكرته فقال: أمامنا مرشوع تأسيس جملس ثقايف، ونسعى إىل متتني العالقة 
اهلند والدول األخرى عامة والعامل اإلسالمي خاصة، وبالتايل تصدر عن املجلس جملة عربية 
رفيع املستوى ملدة ثالثة أشهر تنرش تاريخ اهلند القديم واحلديث بأسلوب شيق حتى يفهموا 
ما للهند ويقدروها حق قدرها ولكن هذه املجلة ال متت بصلة إىل السياسة وال إىل هتافاهتا 

- بل تظل علمية، ثقافية، أدبية، وتارخيية -«.)1( 
وبالتايل خرجت املجلة إىل النور، فصدر العدد األول يف مارس عام 1950م حسب 
الكبري  الصحفي  برئاسة  آزاد  الكالم  أيب  موالنا  إرشاف  حتت  األربعة  السنة  فصول 
الشيخ عبد الرزاق املليح آبادي، فبدأت تصدر أربع مرات يف السنة: يف مارس، ويونيو، 
وسبتمرب، وديسمرب بانتظام كامل والتزام تام باملوعد املحدد إال بعض األعداد صدرت 
من  يقع  ملا  األسف  أشد  »نأسف  التحرير:  رئيس  يقول  كام  خاصة  ألسباب  متأخرة 
التأخر يف صدور أعدادها، سنبذل اجلهد لسد اخللل املايض«.)2( ولكن بعد مرور ثامنية 
أعوام فاتت هذا االلتزام وطفقت تصدر كل ثالثة أشهر دون التقيد بالفصول األربعة. 

1- ذكر آزاد )ثامنية وثالثون عاما يف صحبة موالنا أيب الكالم آزاد(، تأليف: عبد الرزاق املليح آبادي، 
ص: 436 – 437، النرش والتوزيع: دفرت آزاد هند كلكتا، اهلند 

2- جملة »ثقافة اهلند« املجلد الثاين، العدد الثالث، ديسمرب 1951 م 
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األهداف التي ترمي إليها املجلة:
وهذه  فصلية«،  جامعة  ثقافية  علمية  »جملة  املجلة  بأن  األوىل  الصفحة  عىل  يكتب 

الكلامت تشري إىل أغراض املجلة، ونوعيتها.
كام تقدم من كالم موالنا آزاد يف إصدار املجلة، بأن الغرض األسايس منها هو نرش 
ومر  القرون  مدى  عىل  اهلند  عىل  فاضت  التى  العلمية  والثروات  املتنوعة،  الثقافات 
العصور، ومنح العرب فرصة االطالع عىل الشخصيات العلمية والثقافية يف تاريخ اهلند، 
وفرصة املعرفة بكل ما انتجته أذهان اهلنود من إبداعات األعامل األدبية والثقافية والفنية 
والتجارة  والصناعة  االقتصاد  جماالت  يف  والتقدم  التطور  من  اهلند  أحرزته  ما  وبكل 
اإلسالمي  العامل  أذهان  يف  وأهلها  اهلند  عن  اخلاطئ  الفهم  وتصحيح  والتكنولوجيا، 
إرساء دعائم  الكل  العريب، والغرض األسايس من هذ  العامل  وبصفة خاصة يف نفوس 
واألديب  والعلمي  الثقايف  التبادل  آفاق  وفتح  العريب  والعامل  اهلند  بني  الثنائية  العالقات 
واالقتصادي والتجاري والسيايس؛ ألن العالقة الثقافية هي أم العالقات بني الشعوب 
والبالد، وهبذه العالقات يمكن التقريب والتوفيق بني األمم املتباعدة والشعوب النائية.

 كام يلقي مديرها األول عبد الرزاق الضوء عىل هذه األهداف السامية يف افتتاحيتها: 
بأعباء  القائمني  لتقوم مع  الثقايف،  اهلند  املجلة -ثقافة اهلند- أصدرها جملس  »إن هذه 
والشؤون  بالبحوث  باهتاممها  وذلك  أممي،  حبي  جو  خللق  وتسعى  الثقافية،  الرسالة 
العلمية، واألدبية، الثقافية، ونرش ما كان للهند من احلظ العظيم الفّذ يف الثقافة، وذكر 

ما هي تبذل من املساعي يف هذا املضامر.
إن اهلند القديمة بلغت مكانا رفيعا من الثقافة، تشهد هلا بذلك آثارها العتيقة وفلسفتها 
وآداهبا ولغاهتا ومصنفاهتا، وإن الثقافة اهلندية جلديرة بأن تدرس بعناية ودقة؛ ألهنا امتازت 
بميزات واتصفت بصفات جعلتها متينة األساس، قوية األركان، مازالت وال تزال حية 

نشطة، مالكة مليزاهتا وقواها، عىل رغم ما مّر عليها من الكوارث ورصوف الزمان.
تبذل املجلة جهدها يف بيان الثقافة اهلندية، ونرش رسالتها وتقريب صورهتا إىل قراء 
العربية آملة بذلك تنمية العالقات احلبية وتوثيق الصالت الودية بني الشعب اهلندي 

وشعوب آسيا الغربية ومرص وتركيا«.)1(

1-  جملة »ثقافة اهلند«، املجلد األول، العدد األول، االفتتاحية، مارس عام 1950 م 
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كام كان من أكرب أهدافها االستطالع عن أحوال األمة العربية وأوضاعها وتزويدهم 
باملعرفة بام متثله اهلند من احلضارة القديمة واحلديثة وكذلك بام تسطره أقالم علامء اهلند 

يف العلوم اإلسالمية والعربية عىل حد سواء. 

خصائص جملة »ثقافة اهلند« بني املجالت العربية األخرى:
قامت املجلة عىل أساس نرش ثقافة اهلند وحضارهتا قديمة كانت أو حديثة، كام يتضح 
من اسمها بـ ثقافة اهلند، وتثقيف الشعوب العربية والبلدان األخرى بآثار اهلند وفلسفتها 
وآداهبا  املختلفة  ولغاهتا  الطويلة  القرون  عرب  الطويل  التاريخ  صفحات  عىل  املسجلة 
املتعددة اجلوانب ومؤثراهتا يف الديانات العديدة ونفيس كتبها الفلسفية الرامية إىل تطوير 
العربية وغريها، وجتدر  والبالد  اهلند  بني  املتبادل  والتفاهم  الثقافية وتوطيدها  العالقات 
اإلشارة هنا إىل أن هذه املجلة يف ماضيها وحارضها ال متثل أية فكرة أو ثقافة خاصة بل 
من  املختلفة  والفنون  العلوم  وتنرش  والقديمة  منها  اجلديدة  اهلندية،  الثقافات  مجيع  متثل 
القصة واملرسحية واحلكاية والرواية والسرية الذاتية وما إىل ذلك، وهكذا متهد هذه املجلة 
العربية،  والبلدان  اهلند  بني  الصداقة  عالقات  وبالتايل  الثقافية  العالقات  لتطوير  الطريق 
بالثقافة اهلندية قديمة كانت أو حديثة بنرش مقاالت يف  وهي هتتم باإلضافة إىل اهتاممها 
مقاالت  لكتابة  والباحثني  الكتاب  وتستكتب  واالجتامع،  والتاريخ  والسياسة  األدب 
مثل  اهلندية  اللغات  أو  اإلنجليزية،  من  العربية  إىل  الرتمجة  بعد  أوتنرشها  أصال  بالعربية 
اهلندية واألردية والبنغالية وما إىل ذلك من اللغات اهلندية املنطوقة يف خمتلف مناطق اهلند، 
اهلندي؛  الشعب  لغات  من  لغة  لكل  األدبية  الفنون  البداية عىل نرش  منذ  أهنا حترص  كام 
من  املرتمجة  القصرية  القصص  بعض  تنرش  تزال  وال  نرشت  قد  املجلة  أن  نرى  ولذلك 
بنرش  أكثر  هتتم  واملجلة  واهلندية،  األردية  من  ترجم  ما  وأكثر  العربية  إىل  اهلندية  اللغات 
املقاالت والبحوث يف الثقافة اهلندية، كذلك هتتم بعناية بالغة ببث تلك املقاالت املوضوعية 
واألبحاث التارخيية التي تسعى إىل البحث عن جذور العالقات اهلندية العربية منذ النشأة 
حتى اليوم؛ بل ال يكاد خيلو عدد واحد من هذا النوع من املقاالت التي تقدم صورا خمتلفة 
النواحي، ومتنوعة اجلوانب، وهكذا تبذل املجلة جهدها يف حتقيق أهدافها، ومن ضمنها 
تطوير اللغة العربية واألدب العريب من خالل املقاالت والبحوث التي تتعلق هبا، إما من 
الوصفية  الدراسة االستعراضية والدراسة  أو  النقدية  الدراسة  أو  املقارنة  الدراسة  حيث 
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للشخصيات األدبية من اهلند والعامل العريب، وإما بحثا عن اجلذور العربية يف اهلند وطرق 
كام نجحت يف  اهلندية،  واجلامعات  املدارس  الواقعية يف  ومناهجها وأوضاعها  تدريسها 
إليه يف  القديم وإىل ما وصلت  بام كانت عليه يف  اهلند  الثنائية وتعريف  العالقات  توطيد 
احلديث، وحول هذا قال موالنا آزاد خالل إلقائه خطبة أمام اجلمع احلاشد يف املؤمتر الذي 
اهلند«  باسم »ثقافة  عقده املجلس يف 14 فرباير سنة 1958م: »املجلس قد أصدر جملته 
الفصلية، ومشموالت املجلة قد أثرت عىل العامل اإلسالمي وطفق العامل اإلسالمي يعترب 
اهلند يف ضوء جديد، وقد نالت املجلة القبول واإلشادة البالغة احلسن يف مرص والعراق 
النص إىل لغة أخرى وحظيت باستحسان  وسورية وإيران واقتبسوا منها قطعة أو نقلوا 
الكتاب واألدباء النابغني، بل مجعت مؤسسة يف العراق بعض املقاالت وطبعتها يف كتاب، 
وتناول  كتاب،  شكل  يف  وأصدرت  إيران  يف  الفارسية  اللغة  إىل  املقاالت  بعض  ونقلت 

املسترشقون ترمجة بعض املقاالت إىل لغاهتم يف إنجلرتا وفرنسا وإيطاليا«.)1(

للعالقات  اهلندي  املجلس  من  بالعربية  والتارخيي  والثقايف  األديب  اإلنتاج 
الثقافية: 

إن املجلس ال يزال هيتم بنرش وطبع الكتب التي هلا صلة بالثقافة اهلندية أو ما يمت 
بعالقة علمية، أو أدبية، أو تارخيية أو فلسفية.

يف السطور التالية أتناول الكتب املرتمجة إىل العربية أو املوضوعة فيها التى صاغتها أذهان 
العلامء اهلنود يف املوضوعات ذات الصلة باهلند يف جمرى الفكر والفلسفة والتاريخ والثقافة 
السياسية  ودبلوماسية  املعارص  والنمو  االقتصادي  والتقدم  واألدب  والعلم  واحلضارة 
اخلارجية والعالقة الثنائية بني اهلند وبلدان العامل املختلفة وقد توىل املجلس مهام ترمجتها 

إىل العربية أوال ثم طبعها وإخراجها يف حلة قشيبة إىل  حيز الوجود بالدراسة التحليلية.
مدى  عىل  التعرف  فرص  بالعربية  الناطقة  لألمة  سنحت  الكتب  هذه  طريق  وعن 
إسهام وإثراء اهلنود يف الثقافة العاملية وبناء القيم واألسس العاملية الرؤى والتفكري يف 

العلم واألدب والفكر والفلسفة والثقافة واالجتامع والسياسة.

1- موالنا عبد الرزاق املليح آبادي:  ذكر آزاد )ثامنية وثالثون عاما يف صحبة موالنا أبو الكالم آزاد(، 
النرش والتوزيع: دفرت آزاد هند كلكتا، اهلند، ص: 455 – 456
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:)1959( Indian Heritage الرتاث اهلندي
تأليف: الربوفيسور مهايون كبري الرئيس الثاين للمجلس اهلندي للعالقات الثقافية: 
العربية  إىل  ثم ترجم  اهلند،  قبل استقالل  باللغة اإلنجليزية  املؤلف  الكتاب كتبه  هذا 
سفري  ترمجته  عىل  أرشف  وقد  العرشين،  القرن  من  السادس  العقد  هناية  فرتة  خالل 
اسم  يذكر  ومل  ريشة  أبو  عمر  الفيلسوف  الشاعر  اهلند  لدى  املتحدة  العربية  اجلمهورية 

املرتجم بالضبط. 
الرتمجة العربية تستوعب أكثر من 270 صفحة، طبعت باملرة األوىل عام 1959م، 
والتعبري  الرتكيبي  والتسلسل  الكلامت  ووضوح  العبارة  بسالسة  متتاز  الرتمجة  وهذه 
اهلندية  والكلامت  املصطلحات  وتعريب  نقل  يف  املرتجم  أجاد  وقد  الشيق،  الرشيق 
إجادة تامة حيث ال يشعر القارئ بأي تكأكؤ وال تلعثم؛ بل ال يكاد يفرق بني التأليف 

والرتمجة، فهذا يدل عىل طول باع املرتجم يف الثقافة الثنائية الواسعة باللغتني.
ومما جيدر بنا يف بداية استعراض هذا الكتاب أن نلقي الضوء عىل حمتوياته ومقدمته 
األنيقة املفيدة للقراءة يف هذا الكتاب، فاملؤلف بّوب الكتاب عىل ثالثة فصول كربى، 

وصدره بمقدمة، وذيله بملحق.
مقدمة الكتاب تلقي ضوًءا ساطًعا عىل تاريخ اهلند وتقدم لنا صورة يف غاية من الثراء عن 
تراث البلد وثقافته منذ العرص اآلري إىل العرص احلديث من منظور ثقايف وسيايس، حيث 
يأخذنا يف رحلة تارخيية، كشف فيها ما شهده هذا التاريخ من قيام إمرباطوريات كربى وممالك 
باإلسكندر األكرب  باآلريني ومرورًا  بدءا  قبلية وغريها،  اهلند من غزوات  له  وما تعرضت 
وبوذا ومهافريا ثم أشوكا وبعد ذلك اإلمرباطورية املورية وإمرباطورية جبتا مع اإلشارة إىل 
اضطرابات العرص وفتنه وانقسام اإلمرباطوريات واهنيارها، حتى أن جاء املسلمون فتولوا 
زمام احلكم وعنان احلكومة، ثم القوى اجلديدة التي جرها األوروبيون: االستعامر الربتغايل 
وأخريًا الربيطاين، واهلند ما بعد االستقالل، مؤكدا أن اهلند بدورها متكنت من التغلب عىل 
الشعوب واألفكار اجلديدة التي حتدهتا، واستطاعت حتقيق إنجازات مهمة لشعبها سياسيًا 

واقتصاديًا وأن تفتح الطريق ألفراده ملواكبة التطورات العاملية. 
املتعددة  الثقافات  اهلندية يف تطورها وتفاعلها مع  الثقافة  تاريخ  املؤلف  استعرض 
املتباينة التي محلتها إىل اهلند الغزوات املتتالية من اخلارج عرب العصور املتعاقبة، فأثبت 
عىل وجه غري مريب التوفيق الذي حالفها يف اإلبقاء عىل شخصيتها وذاتيتها وقدرهتا 
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عىل التنسيق والتأليف بني هذه الثقافات واقتباسها منها ما ينسجم وطبيعتها وخروجها 
من هذا كله بثقافة موحدة تامة.

العريب  البناء  »طراز  إن  حني  ففي  والفنني،  الثقافتني  بني  متبادال  كان  بالطبع  التأثري 
اإلسالمي أثر عىل التقاليد والعادات اهلندية القديمة، فإهنا بدورها تركت آثارها العميقة 
اللوتس واجلرة  اهلند، فشجرة  املباين اإلسالمية يف  اهلندويس عىل  الطراز  عىل خصائص 
تم استعامهلام بمهارة عىل أرضحة قبور  القديم  اهلندويس  املعامري  الفن  انفرد هبام  اللتان 

امللوك املسلمني«.)1(
ويف هذا السياق نفسه خيلص املؤلف إىل أن العنارص اإلسالمية اهلندوسية اندجمت 
معا لتشكل فنًا معامريًا جديدًا، فاملت حدة الفن اإلسالمي إىل الليونة وتقصلت املبالغة 
العريب  الفن  متيز  التي  والشكل  االنسجام  عنارص  اندجمت  فقد  اهلندوكي،  الفن  يف 

اإلسالمي بخصائص الروعة والزخرفة التي يمتاز هبا الفن اهلندي«.)2(
والثقافية  واالقتصادية  والتعليمية  االجتامعية  الراهنة  اهلند  خريطة  املؤلف  يقرأ 
العملية  االكتشافات  إن  حيث  تغري  من  األخرية  السنوات  شهدته  عام  كاشفا  والسياسية، 
االنقالب  »أسفر  األسواق  يف  البضائع  وتوزيع  اإلنتاج  وسائل  من  القديم  عىل  قضت 
الذي طرأ عىل وسائل اإلنتاج عن ثورة أخرى يف وسائل املواصالت واالختالط، كام أن 
بني  التنقل  تزايدت حركة  وملا  نفوذًا واسعًا جديدًا،  اكتسبت  والثقافية  الدينية  االجتاهات 
املدن والقرى أخذ نفوذ املدن بالنمو املتواصل، وبام أن املدن بطبيعتها هي املصدر لعمليات 
االختامر والتغيري، فقد أدى تعاظم أمهيتها يف بعث قوة ديناميتية متينة جديدة يف املجتمع«)3(
هكذا ينجح املؤلف يف الدفاع عن حرية البالد دفاعا جميدا وتبيني ما  تتمتع به اهلند 
وضوح  بكل  أفضل  عامل  لبناء  العاملية  املجموعة  مع  املواكبة  من  متكنها  عالية  قيم  من 

وجالء، ويف رسم صورة ثرية هلذا البلد ماضيه وحارضه وما حيمله له املستقبل.)4(

1- الربوفيسور مهايون كبري: امليادين االقتصادية والفنية، الوفاق يف القرون الوسطى، الرتاث اهلندي، 
النارش: امللجس اهلندي للعالقات الثقافية، بآزاد هبون، نيو دهلي - اهلند، 1959 م، ص: 146 - 147. 

2- املصدر نفسه.
النارش:  اهلندي،  الرتاث  العرصي،  اخلمري  البعث،  وحركة  النهضة  كبري:  مهايون  الربوفيسور   -3

امللجس اهلندي للعالقات الثقافية، بآزاد هبون، نيو دهلي - اهلند، 1959 م، ص: 253 - 265. 
4- مهايون كبري: الرتاث اهلندي، النارش: املجلس اهلندي للعالقات الثقافية، آزاد هبون، بنيو دهلي-اهلند 1959
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:)1960( Indo-Arab Relations  العالقات اهلندية العربية
تأليف: الربوفيسور سيد مقبول أمحد، األستاذ بجامعة عيل جراه اإلسالمية. 

تعريب: نقوال زيادة، املؤرخ واألديب اللبناين. 
هذا الكتاب حيمل مادة ثرية حول موضوع »العالقة العربية اهلندية«، ويبدو أن املوضوع 
لدى املؤلف خرب عيان ال بيان، قام بتأليف هذا الكتاب الدكتور مقبول أمحد األستاذ يف 
 Indo Arab«معهد الدراسات اإلسالمية بجامعة عىل جراه اإلسالمية باإلنجليزية بعنوان
املوضوع  الكتابة يف  له  يتيرس  إىل بريوت ودمشق حتى  املجلس  أرسله  Relations« وقد 

املذكور ويستفيد من صميم املراجع العربية املتوافرة يف هذين البلدين.)1(
 ،1960 سنة  بريوت  النرش  دار  من  مطبوعة  الكتاب  هلذا  عربية  ترمجة  يدي  وبني 
زيادة )1907  نقوال  اجلنسية  اللبناين  األصل  الفلسطيني  العريب  املؤرخ  بقلم  صدرت 
الرتمجة وأسلوهبا، فاسم املرتجم جودة أسلوهبا ورّس  نقول شيئا عن  2006(، وال   -
حسنها، وهناك ترمجات عديدة ظهرت من قلمه وخاصة من اإلنجليزية إىل العربية منها 

كتب الرنولد توينبي.
وأما حمتويات هذا الكتاب فإهنا شاملة لكافة جماالت املوضوع من العالقة الثقافية 
ابن  يرى  كام  املجتمعات  دعائم  املجاالت  وهذه  واالجتامعية،  والعلمية  واالقتصادية 
خلدون، قّسم املؤلف الكتاب إىل فصول، خص الفصل األول لبيان العالقات الثقافية 
والتعاون  الدبلوماسية  العالقات  لتوضيح  الثاين  والفصل  العريب،  والعامل  اهلند  بني 
السيايس، وسّلط الضوء يف الفصل الثالث عىل العالقات التجارية بني اهلند والبلدان 
يف  واهلند  القديمة  اهلند  إىل  العريب  األدب  يف  »ملحات  بـ  الكتاب  عنون  كام  العربية، 
وهوامش  بخامتة  وخمتوم  وتصدير  وعرفان  شكر  مبدؤه  والكتاب  الوسطى«  العصور 

مستقلة لكل فصل من هذه الفصول األربعة.
الذهبي  والعرص  القديمة،  العصور  نقاط:  أربع  عن  األول  الفصل  يف  املؤلف  حتدث 
الدينية  احلركات  وأثر  املتأخرة  الوسطى  العصور  الثقافية يف  الثقايف واالتصاالت  للتبادل 
العربية واإلصالحية والسلفية، تناول املؤلف يف الفصل األول العالقات الثقافية بني اهلند 

1- أنباء جملس اهلند للروابط الثقافية، جملة »ثقافة اهلند«، املجلد اخلامس عرش، العدد الثالث، يوليو 
عام 1964 م، ص: 88. 
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والعامل العريب مفصال، فبدأ من أبرزها منذ العصور القديمة، ويرى املؤلف أن هنالك مئات 
من اإلشارات التارخيية ال تدع جماال للشك عىل وجود يشء من التبادل بني اهلند وأقطار 

غرب آسيا يف فرتة األلف سنة التي مرت بني غوتاما بوذا يف اهلند وعرص النبي العريب«.
وحتدث يف الفصل الثاين عن نقطتني: األزمنة القديمة وفرتة العصور الوسطى وذكر 
ضمن ذلك من العرب والراجات واهلنود وفتح العرب للسند وحكام السند العرب 
والغرجارا - براتيهرا والعرب والراشرتاكوتا، وحكام اهلند املسلمني واخللفاء وعرب 
السند واخللفاء وسالطني دهلي واملغول واخللفاء، وختمه بذكر تيبو سلطان وأثبت أنه 
توىل إعادة العالقات التجارية والفنية مع الدولة العثامنية، ويرى املؤلف أنه من املرجح 
أن يكون عمل تيبو هو آخر مثل ملحاولة قام هبا حاكم هندي للحصول عىل تأييد ديني 

حلكمه من خليفة مسلم.
كام حتدث يف الفصل الثالث عن مخس نقاط: بدءا من العصور القديمة وانتهاء إىل 
والصادرات  الواردات  يف  العربية  التجارة  سيادة  ذلك  يف  ختلل  الربيطانية،  السيطرة 
وفرتة االنحطاط والتنافس بني الدول األوربية يف التجارة، ويرى املؤلف أن العالقات 
امليالد، وقد ذكر بعض  قبل  الثالثة  األلفية  إىل  تعود  العربية  اهلند والبالد  التجارية بني 
الفرتة  يف  التجارية  العالقات  حالة  تضاعف  إىل  لإلشارة  واألرقام  اإلحصاءات 

االقتصادية يف الثالثينيات واجلزء األول من احلرب العاملية الثانية.
وحتدث يف الفصل الرابع عن أربع نقاط من اجلغرافية والدين والفلسفة والشعب 
واملجتمع، والتنظيم السيايس، وتناول خالهلا احلدود واملساحة واملناخ والرتبة واجلبال 
واملعتقدات  والفرق  واملتاجر  واحليوان  والنبات  واجلزر  واملدن  واملوانئ  واألهنار 
الدينية ونظام الطبقات واخلصائص العنرصية والعادات الشخصية والثياب واجلريمة 
والعلوم  اجلميلة  والفنون  اخلمر  ورشب  والزنا  الزوجية  والعالقات  والعقاب، 
إىل  وأشار  الوسطى،  العصور  وملوك  القدامي  اهلند  ملوك  عن  حتدث  كام  العسكرية، 

بعض املؤلفات التي تلقي الضوء عىل حياة الشعب اهلندي وأحواله.
اهلندية أصبحت ضعيفة  العربية  الصالت  أن هذه  الكتاب  املؤلف يف خامتة  ويرى 
العرب  أن  العربية  البلدان  لبعض  زيارته  يف  اكتشف  وقد  األخريين  العقدين  يف  جدا 
املعرفة كام نحن اهلنود نعرف  حيرتمون اهلنود وثقافتهم ولكنهم ال يعرفون عنهم حق 

إال اليشء القليل عن العرب.
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ولقد أعجبني أسلوب املؤلف يف رسد املعلومات ونقده خالل ذلك وتقديم بعض 
كتابا  وستني  وواحد  عربيا  مؤلفا  وثالثني  مخسة  من  استفاد  وأنه  التذكارية  الصور 
غري  الرابع  الفصل  عنوان  ولكن  واضحة،  هوامش  وضع  وأنه  واإلنجليزية  باألردية 

واضح بالنسبة ملحتوياته.
عىل كل، فقد جاء الكتاب نموذجا مرشقا أيضا للعالقات العربية اهلندية تزدان به 

مكتبات العامل، وكفى بنا فخرا أن مؤلفه عامل هندي ومسلم جزاه اهلل خريًا.)1(

شّمني: )السمكات الصغرية( رواية ماليامل )1970(:
تأليف: الكاتب والروائي تكازي شيوا شنكارا بالي يف اللغة امللياملية

ترمجة: أ. د. حمي الدين األلوائي املفكر اإلسالمي واألديب العريب
هذا الكتاب هو الرتمجة العربية لقصة »شمني« إحدى روائع األدب املليباري اهلندي 
ملؤلفه تكازي شيوا شنكارا بالي، وهذه القصة نالت جائزة »أكاديمية اآلداب اهلندية« 
الرامي إىل  اليونسكو لرتمجتها حتت مرشوعها  عام 1957م، وانتخبها فيام بعد منظمة 
تقديم جمموعة من اآلداب املمثلة، وقد ترمجت إىل 19 لغة عاملية، ويعرتف هبا عىل وجه 
العموم واحدة من أحسن األعامل األدبية العاملية املعارصة، وأودع الكاتب فيها احلياة 
ملجمتع  البرشية  اآلالم  بصور  وتفيض  بالعواطف  وتزخر  احلي  الواقع  من  املستمدة 

الصيادين يف أحدى سواحل والية كرياال يف أقىص جنوب القارة اهلندية.

:)1983( Introducing India تقديم اهلند
تأليف: األستاذ الصحفي الكبري راغها فان

تعريب: الربوفيسور املرحوم عبد احلق األستاذ السابق بقسم الدراسات اإلفريقية 
والرشق األوسطية بجامعة جواهر الل هنرو بدهلي 

هذه الرتمجة لكتاب »Introducing India« للصحفي القدير راغهافان، فقد ألف 
اشتقت  الذي  السند  أرض  يف  الشعب  تاريخ  عن  موجز  تقديم  لغرض  الكتاب  هذا 

 ،1960 لبنان،   - بريوت  النرش  دار  املطبع  العربية،  اهلندية  العالقات  أمحد،  مقبول  الربوفيسور   -1
الطبعة األوىل.
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العمل  هذا  إىل  عنايته  لفت  والذي  و»هندي«  و»هند«  »هندوستان«  اهلند  أسامء  منه 
العديدة وألن  والديانات  املختلفة  الثقافات  مهبط  التي هي  اهلند  إىل  نظرته  اجلليل هو 
للهند وجودًا جغرافيًا مميزًا قد طور سكاهنا عرب القرون املزدهرة التوفيق بني املعتقدات 
باملوجات  متأثرة  اهلندية  القارة  شبه  كانت  كام  بينهم،  فيام  السلمي  والتعايش  املختلفة 
ورجال  وجتار  الجئني  من  اهلند  إىل  جاء  من  به  أتى  الذي  األجنبي  النفوذ  من  املتوالية 
إرساليات تبشريية وغزاة وهي أيضا أثرت عليهم وامتصت ما كان لدهيم من ثقافات 
وأصبغتهم بصبغتها الثقافية العريقة وهذه األنواع العرقية والدينية قد أدت إىل الرصاع 
فيام بينهم وأحيانا تعرضت البالد للخطر، فاملؤلف ركز اهتاممه يف الفصول األوىل عىل 
هذه األشياء يف االحتكاكات الروحية والتقلبات السياسية والتبادالت الثقافية والعلمية 
من خالل املالحم واألدب والفلسفة اهلندية فالفصول الثالثة األوىل تتحدث عن الفرتة 
التارخيية حتى أن نالت اهلند حريتها عام 1947م وأما يف الفصول البقية الثالثة واملالحق 
والثقافة  السياسة  جمال  يف  اهلند  يف  احلديثة  التطورات  لنا  يصف  أن  املؤلف  حاول  فقد 

والصناعة واالجتامع وصفا دقيقا وصافيا، كام تتجىل هذه األشياء من عناوين الكتاب.
وهذه الرتمجة صدرت للمرة األوىل يف عام 1976م باسم »فهم اهلند« ويف الطبعة 
الثانية صدرت بتغيري بسيط عام 1978م باسم »تقديم اهلند« ويف الطبعة الثالثة صدرت 

بتعديل يف بعض العناوين عام 1983م يف مئتني ومخسني صفحة.)1(

رؤيا اهلند Vision of India: املجموعة املختارة )1983(:
التعريب: الربوفيسور عبد احلق بن شجاعت عيل 

هذا الكتاب جمموعة خمتارة من كتابات النوابغ اهلنود السبعة الذين ملعوا عىل سامء 
اهلند بأفكارهم ونظرياهتم يف مضامر العلم واألدب والفلسفة والتصوف وسياسة البالد 

وإصالح املجتمع اهلندي وقيادة األمة اهلندية. 
صدر هذا الكتاب أوال باللغة اإلنجليزية باسم »Vision of India«، ثم توىل نقله 
إىل العربية  املجلس اهلندي للعالقات الثقافية بمساعدة ترمجة الربوفيسور عبد احلق - 

الذي سبق يل أن حتدثت عن حياته - عام 1983م.

1- رؤيا اهلند، النارش: املجلس اهلندي للعالقات الثقافية، آزاد هبون بنيو دهلي - اهلند 1983. 
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هذه املجموعة املختارة تقدم لنا أفكار السبعة النشطاء يف القرن املايض الذين لعبوا 
دورا حيويا يف جتديد الثقافة اهلندية احلديثة وتوحيدها من جديد وكشفوا عن وعي اهلند 

عىل عهودهم املختلفة، من هؤالء السبعة: 
األول:»رابندر ناث طاغور«)1861-1941( كان شاعرا وفيلسوفا عظيام للهند احلديثة.
املعلمني  قائمة  رأس  عىل  وهو   )1902-1863( فيفيكاناندا«  »سوامي  الثاين: 
وبداية حركة جديدة للديانة اهلندوسية ،وكانت رسالته »الفيدانتيه« وكانت رؤياه: أن 

اهلند املتحدة استطاعت أن ختدم كهداية روحية قوية للبرشية.
احلق  ومها  التوأمني  بمبدأ  يتبع  كان   )1948-1879( غاندي«  »املهامتا  الثالث: 

وعدم العنف يف اإلصالح االجتامعي والنشاطات السياسية.
احلركة  يف  البارزين  الرجال  أحد  كان   )1950-1873( أوربند«  »رسي  الرابع: 
الوطنية يف بداية القرن وطور نظاما شامال للتفكري، وهو نظام فريد وعميق، واملفهوم 

األسايس يف فلسفته هو النمو الروحي.
اخلامس:»موالنا أبو الكالم آزاد« )1888-1958( كان قائدا عظيام وباحثا علميا وخطيبا 
مصقعا وكانت له قدرات يف خمتلف اللغات العربية والفارسية واإلنجليزية واألردية وهو 
أدى دورا رياديا يف حركة االستقالل اهلندية وكانت نظريته يف الثقافة متعاطفة ومتجانسة 

بفضل معرفته العميقة باإلسالم كام كانت موحدة وواسعة يف الثقافة اهلندية والعاملية.
أملعيا  أكاديميا  كرشنان«)1888-1975(كان  رادا  بايل  سارفيا  السادس:»الدكتور 
وفيلسوفا كبريا تعد كتاباته من الكالسيكية املعارصة من حيث العمق يف الدراسة والوضوح 

يف التعبري.
السابع: »جواهر الل هنر و» )1889-1964( ويعد من الزعامء املتحمسني للنضال 

التحريري، والذي اختري رئيسا للوزراء للهند املستقلة.
فهؤالء السبعة كتبوا بوفرة ووضوح أثناء حياهتم املذكرات والسري الذاتية واخلواطر 
األمة  وحياة  والفلسفة  والسياسة  الثقافة  يف  أنظارهم  وجهات  فأخذت  واألحاسيس، 
املتحرضة ونقلت أفكارهم وإنتاجاهتم الذهنية ومجعت يف صورة كتاب واحد كام نقلت 

تلك املجموعة إىل العربية باسم »رؤيا اهلند« يف أكثر من أربع مائة صفحة.)1(

1- رغها فان، تقديم اهلند، النارش امللجس اهلندي للعالقات الثقافية، آزاد هبون، بنيو دهلي- اهلند، 1983. 
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شاكونتاال )اخلاتم املفقود( )1960(:
تأليف الشاعر األعظم كايل داس باللغة السنسكريتية.

عّرهبا شعرا: الشاعر اللبناين وديع البستاين
مما جيدر باإلشارة هنا هو أن املجلس كام تعكس أهدافه السامية إىل نرش الثقافة اهلندوسية 
يف العامل بأرسه اشرتى حقوق الطبع للرتمجات العربية لستة أعامل أدبية كالسيكية هندية قام 
برتمجتها الشاعر العريب الشهري وديع البستاين، من ضمنها: »كيتا«، و»راميانا«، و»مهاهبارتا«، 
و»شاكونتاال«، و»ناال داميانتي«، وطبع املجلس منها: مرسحية »شاكونتاال« عام 1960م، 

وأسطورة »ناال داميانتي« عام 1971م، وملحمة »راميانا« عام 1986م.)1(
هذه مرسحية سنسكريتية من أشهر أعامل الشاعر األعظم السنسكريتي كاليداس باسم 
شكنتال تأخذ اسمها من إحدى الشخصيات املركزية للمرسحية وهي شابة ناسكة تعيش 
يف الغابات وقتا حمددا، وهي مأخوذة من األساطري اهلندوسية، وتعد من إبداعات األعامل 
األولية يف األدب السنسكريتي التي ترمجها بل عرهبا شعرا الشاعر اللبناين وديع البستاين.

غرام  فيها  عرض  وأروعها،  داس  كايل  مرسحيات  أحسن  من  املرسحية  هذه  إن 
امللك »دشينت وشكنتال« بشكل زجل غرامي، وتعد قصة شكنتال وردة مجيلة خالدة 
للغة السنسكرتية، فإن كان كايل داس هو قلب اللغة السنسكرتية فإن شكنتال نبضات 
هذا القلب وأمانيه وأحالمه، وتنتعش بدراسة مرسحية شكنتال األماين احللوة السامية 
واألفكار اجلميلة الطيبة، وعندما تذكر شكنتال تبدو أمام األنظار صورة باسمة مجيلة 
مدهشة  الصورة  هذه  وتكون  الذكاء،  وتنشط  النفس  وتزكي  العني  وتقر  القلب  تثلج 
بني  مجيلة  وأحالما  الشعور  يف  ويقظة  القلب  يف  حرقة  تنشئ  أخاذة،  ساحرة  جذابة 
»زمانه«  جريدة  مدير  نجم  نرائن  ديا  الكاتب  يقول  فيها -كام  وتوجد  القلب،  جوانح 

التي كانت تصدر من كانفور- لطافة األزهار والورود ولينة األوراق.
وحتوي هذه املرسحية سبعة فصول: الفصل األول يف املشهد: فاحتة الربكة والثاين يف 
املشهد: سهل بجانب الغابة ويف املشهد: الصومعة والثالث يف املشهد: الغيضة املقدسة 
ويف املشهد: حديقة الصومعة والرابع يف املشهد: جوار الصومعة واخلامس يف املشهد: 

1- السيد إنعام الرمجن: تقرير السنوات اخلمس عن املجلس، جملة »ثقافة اهلند« املجلد السابع، العدد 
األول، والثاين، مارس ويونيو عام 1956 م، ص: 157
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وهكذا  اجللد.  املشهد:  يف  والسابع  القرص  حديقة  املشهد:  يف  والسادس  القرص  قاعة 
تنتهي املرسحية وبعد ذلك يذيل املعرب باحلوايش عليها.)1(

ناالدامينتي)Nala-Damayanti( من ملحمة »املهاهبارته«)1971(:
التعريب: الشاعر اللبناين وديع البستاين   

القصيدة فقط،  للمهاهباراتا نحو ربع  الرئييس  املوضوع  التي تكون  القصة  تشكل هذه 
وتتخلل القصة كثري من احلكايات األخالقية واألساطري والطرائف املليئة بالتعاليم الدينية 
واملبادئ الفلسفية اهلندية، كام تشتمل أيضا عىل مقاطع من فن احلكم واحلكومة الصاحلة، 
»ناال  بام يف ذلك قصة  الشعبية األخرى  القصص  املهاهباراتا كذلك عىل عدد من  وحتتوي 
وتقدم  »شاكونتاال«.  وقصة  »راما«،  وقصة  وساتياوان«،  »سافرتي  وقصة  ودامايانتي«، 
معركة كوروكشتريا فرصة لدراسة ونقاش االسرتاتيجية العسكرية، ولكن الفكرة األساسية 
للمهاهباراتا تتعلق بالواجب األخالقي والسلوك القويم من وجهة النظر اهلندية. وقد أتاح 
الرصاع الطويل واملعقد الذي مّزق أرسة هباراتا امللكية الفرصة لبيان الواجبات والسلوك 
الدين والناس  أيًضا تبنّي مثاليات السلوك للرعايا واجلند ورهبان  املتوقع للملك. كام أهنا 
)فياسا( هو  القديم  العاملمِ  أن  الناس  واملتعارف عليه بني  والباليا،  املحن  يعانون من  الذين 
ملؤلفني  كتابات  كمجموعة  تبدو  فامللحمة  مجعها،  أنه  األرجح  ولكن  املهاهباراتا،  مؤلف 

عديدين عاشوا يف أزمنة خمتلفة.
فهذه القصة يف األصل جزء من ملحمة املهاهبارته وهي أسطورة متثل الوفاء واحلب 
اخلالص املتمثل باألمرية فيداربا األسطورية وحبيبها األمري ناال. ويشكل موضوع هذه 

القصة فصاًل من املوضوع األسايس يف البورانا.)2(

:)1983( )Gandhi: A life Revisited( غاندي
السابق  األستاذ  الرمحن  د. سيد إحسان  أ.  ترمجة:  السيدة رضية إسامعيل.  تأليف: 

بقسم الدراسات اإلفريقية والرشق األوسطية بجامعة جواهر الل هنرو دهلي. 

آزاد  الثقافية،  للعالقات  اهلندي  املجلس  النارش:  سنسكريتية،  مرسحية  شاكونتاال  داس،  كايل   -1
هبون، بنيو دهلي - اهلند 1960. 

2- ناال داميانتي، النارش: املجلس اهلندي للعالقات الثقافية، آزاد هبون، بينو دهلي - اهلند، 1983.
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باللغة اإلنكليزية وطبع من رشكة  الكتاب يف األصل رتبته رضية إسامعيل  هذا 
انرت برينت بدهلي، ثم نقله األستاذ سيد إحسان الرمحن إىل العربية بأمر املجلس وطبع 

عام 1983م فيام يقرب من مائة ومخسني صفحة.
اهلندي  الزعيم  حماوالت  من  يسرية  ونبذة  ترمجة  هو  أيدينا  بني  الذي  الكتاب 
املهامتا غاندي أيب األمة اهلندية يتناول كافة جوانب حياته وأعامله احلركية والنضالية 
وفلسفاته االجتامعية واالقتصادية والسياسية النرية التي هبرت العامل بأرسه يف سيادهتا 

وأصالتها وتلمسها للواقع احلارض.
السياسية وخدماته اجلليلة نحو  الفكري وحماوالته  تراثه  ببيان  املؤلفة  تبدأ 
الوطن وأهاليه، كام أهنا تلفت اهتامم القارئ إىل جهوده املبذولة لبناء شخصيته 
العبقرية عىل رغم أنه مل يكن شاعرا ملهام مثل طاغور ومل يكن صوفيا مثل راما 
يف  أثبتت  وبسالته  ولكن شجاعته  شنكارا  مثل  عبقريا  طفال  يكن  ومل  كريشنا 
حياته شخصيته النرية كام أشارت الكاتبة إىل املكانة التي حتتلها شخصيته عىل 
املؤلفة  حتدثت  ثم  والثقايف،  السيايس  التفاعل  يف  آرائه  وقيمة  الدويل  الصعيد 
إنجلرتا  إىل  للدراسة  والذهاب  الشباب  وعهد  والرتبية  والتعليم  الوالدة  عن 
التي  شخصيته  عىل  طرأت  التي  التغريات  املؤلفة  تذكر  ثم  هناك،  وتفاعالته 
حماوالته  إىل  أشارت  أهنا  كام  وآرائه،  فلسفاته  إىل  اندلعت  ثم  املهامتا  جعلته 
ثم  واالستشهاد،  واحلرية  اهلند  هجر  حركة  مثل  النضالية  وحركاته  السياسية 
املؤلفة  أن  كام  اهلندي،  للشعب  كبرية  خسارة  شكلت  التي  وفاته  عن  حتدثت 
حاولت حماولة جادة تصوير اهلند من منظار غاندي وتطبيق فلسفاته عىل ساحة 

اهلند والربط بني غاندي واهلند، كام أهنا وضحت بعض معامل حياته.
يف واقع األمر هذا الكتاب ال حييط بحياته ولكنه يلقي أضواء خاطفة عىل مالحمه 
السياسية وشخصيته العبقرية، أما الصور املزدان هبا الكتاب فهي تزيد الكتاب قيمة 

وغالء، حسنا وهباء.)1(

1- رضية إسامعيل، غاندي Gandhi: A life Revisited، النارش: املجلس اهلندي للعالقات الثقافية، 
آزاد هبون، بينو دهلي - اهلند، 1983. 
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قصص قصرية من اهلند: املجموعة املختارة  )1985(:
 جمموعة منتخبة من  قصص األدباء اهلنود يف خمتلف اللغات اهلندية 

ترمجة: الربوفيسور سيد إحسان الرمحن األستاذ السابق بقسم الدراسات اإلفريقية 
والرشق األوسطية بجامعة جواهر الل هنرو دهلي.

من أبرز خصائص اهلند أهنا جتمع التنوع يف وحدهتا املتكاملة يف مجيع ميادين احلياة 
والفلسفة  اهلندية  الفكرة  أساس  عىل  جتتمع  ولكنها  وتعدد  تتنوع  ولغاهتا  آداهبا  حتى 
اهلند،  حقل  يف  املزروع  األدب  وحصاد  اهلند  أرض  من  الناشئ  الفكر  وينبوع  اهلندية 
وسريا مع آداهبا نرى أهنا تضاهي اآلداب العاملية بل تغذهيا بام تتمتع من خيال خصب 
وفكر مرهف وإحساس رقيق وشعور بالغ، املجموعة التي أتناوهلا اآلن هي جمموعة 
املعمورة  اهلند  أرجاء  خمتلف  يف  تنطق  لغة  وعرشين  بإحدى  مكتوبة  قصرية  قصص 

بالشعوب الناطقني هبذه اللغات التي متثل روعة أدهبا ومجال فنها أيام متثيل.
القصص القصرية التي اختريت هلذه املجموعة من قبل مدير التحرير كيشاف ملك 
لتقديم ملحات موجزة عن خمتلف األمزجة واألفكار املتنوعة هي نبضات أقالم الكتاب 

اهلنود الذين يشكلون بنية هامة ألدب تلك اللغة.
من هذه القصص قصة »تاريني املالح«، وهي تعالج موضوع فيضان مل يسبق له مثيل 
تسبب يف خسارة فادحة يف احلياة البرشية والعواطف اإلنسانية، وقصة »اجلرذان« تتحدث 
كرب  بني  وسطا  حمال  حتتل  املهجور  وقصة  لالرتزاق،  واملحاولة  الطعام  عن  البحث  عن 
السن والوحشة وقصة »مبارزة« تقدم امرأتني تتشاجران حيال مصدر رزقهام، كام أن قصة 
»السلحفاة« و»نار يف القشة« و»النسيم األرج« وغريها من القصص تدل عىل حياة اهلند 
الريفية وآماهلا وطموحاهتا وبسالتها واكتئاهبا ويأسها وهذه القصص كلها مكتوبة بطريقة 
إلبراز  حماولة  وهنا  الرضورية،  غري  اإلضافية  املعاين  إلجياد  حماوالت  من  ختلو  ال  بسيطة 
النقائض للنظام الطبقي والطقوس الدينية وما إىل ذلك يف عرص ختلفوا عن املسرية اجلنونية 
»توديع شبح«،  نفسها عاجلتها قصة  والفكرة  »التدريب«،  امليكانيكية يف قصة  للحضارة 
الطرد  الناتج عن  اهلندي  املجتمع  املرأة يف  قضايا  تعالج  التي  املنزل«  »ربة  وكذلك قصة 
واحلرمان وسيادة اليأس والقنوط وسيطرة االضطهاد يف احلياة كلها، وأكثر هذه القصص 
تتحدث عن انتهاك حرمة األخالقيات إال أن عددا منها يعكس قدرات اإلنسان ما فوق 
و»موين«  العامل«  »موسيقى  قصة  يف  االجتاه  هذا  نجد  كام  الروحانية،  الطبيعة  أو  الطبيعة 
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بالرمزيات وكذلك قصة  وأما قصة »هذا فرس« فهي مملوءة  النجاة«،  البحث عن  و»يف 
»الصخور«، وأما باقي القصص فهي تتحدث بأعىل صوت عن حالة املنبوذين واملترشدين 
األخالقي  اجلهل  هتاجم  القصص  وهذه  املالية،  واالقتصادية  االجتامعية  الظروف  يف 
اهلندي  الوضع  مع  ينسجم  ال  مما  اهلندية  الطبقات  عىل  السائدة  واالنعزالية  والرببرية 
الديموغرايف أو اجلغرايف البرشي، وهذه الكتابات تساعد عىل استفاقة الضمري من سبات 
عميق وهتدف إىل إجياد الوعي إزاء االلتزامات البرشية القويمة والقيم اخللقية اإلنسانية.)1(

 منتخب شعري للشاعر اهلندي سوبرا مانيام هباريت )1982(: 

أن  بعد  املجلس  مانيام هباريت، طبعها  لقصائد سوبرا  ترمجة شعرية  املجموعة  هذه 
العربية، وهي قصائد تدول حول احلياة، وفلسفة احلياة، ومل أعثر  ترمجت قصائدة إىل 

عىل هذه املجموعة رغم كثرة تتبعي هلا.
:)1986( )Ramayana( الرامايانة 

تأليف: الشاعر الفيلسوف فامليكي، التعريب شعرا: الشاعر العريب وديع البستاين. 
الشاعر  أنجزها  نادرة  عربية  امللحمة يف صيغة  الضوء هذه  إىل  األوىل خرجت  للمّرة 
وديع البستاين، فعرهبا شعرا موزونا ومقفى، جاعال إياها يف ما يقارب أربعة آالف بيت، 
مجالية  بروح  واملصبوغ  وإتقان  بجزالة  املسبوك  العريب  الشعري  الصنع  عيون  من  هي 
ونفس ملحمي شديد التامسك رسدا وإيقاعا. وكان البستاين وضع اللمسات األخرية عىل 
خمطوطته يف العرشين من أغسطس عام 1953 مهذبا احلوايش، ولكنه مل يستطع أن خيرج 
هذه الباقة من عتمة الذاكرة وتصبح بني يدي القارئ العريب بصفتها منجزا ملحميا عربيا 
والفضل يف إخراج هذا العمل الفريد إىل الضوء إنام يرجع إىل املرتجم والناقد األكاديمي 
األردين خليل الشيخ الذي توىل هذه املخطوطة باالعتناء الكامل، فحققها وقدم هلا ودقق 
فيها حتاشيا لألخطاء الطباعية التي تؤذي نظام العروض، عطفا عىل حتريره احلوايش التي 

ال غنى عنها البتة. 
تبدو النسخة العربية للملحمة يف صيغة وديع البستاين ملحمة عربية اللغة، موزونة 
ومقفاة وفق العروض العريب البهي الصنعة، لكن مضموهنا هندي أسطوري نابع من 

1- كيشاف ملك، القصص القصرية من اهلند، النارش: امللجس اهلندي للعالقات الثقافية، آزاد هبون 
ينو دهلي- اهلند 1985. 
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أرض ترضب جذورها يف عمق التاريخ. وقد نجح املعرب يف التقريب بني ذائقة القارئ 
العريب وعامل هذه امللحمة الشديد الغرائبية. وقد جيد قارئ الرتاث والقارئ الكالسيكي 
إتقان،  أيام  البستاين  أتقنها  التي  البديعة  الصنعة  نتيجة هذه  كبرية،  متعة  العمل  هذا  يف 
مرسخا البيان والبديع العربيني يف صميم فعل الرتمجة أو التعريب، وهذا العمل هو حتام 

من عيون تراث الرتمجة الذي شهده العامل العريب قدياًم وحديثًا.
 جواهر الل هنرو: سرية ذاتية )2005(:

يف  العربية  اللغة  حمارض  عامل،  صهيب  دكتور  تعريب:  راؤ،  تشاالبتي  إم  تأليف: 
جامعة دهلي.

هذا الكتاب سرية ذاتية جلواهر الل هنرو، مجعه أحد الصحفيني وهو إم تشاالبتي راؤ 
الذي كرس دراسة حياته عن كثب، وصور حياته وأعامله بدقة التصوير وخري التقييم ألنه 
كان ينظر إليه نظرة الوظيفة الصحفية، فقد درس حياته بنظرة عميقة وقريبة فقدم خالصة 
فاحصة عن حياته مع تقييم اجتاهاته وأعامله االجتامعية وآرائه السياسية، وكيف استطاع 
العمل يف حلظات عصيبة وكيف تعامل مع القضايا السياسية واالقتصادية املستجدة يف 
زمن رئاسته وما األهداف التي حققها بحكمته البالغة، وهكذا ناقش العناوين اآلتية: 
املرحلة االبتدائية، واملرحلة اإلعدادية، ومرحلة االضطراب والقلق، وحركة االستقالل 
حلق  واجلهد  املؤمتر  حزب  وتطور  البالد  ودستور  الوطنية  والوحدة  البالد،  وانقسام 
الوطن، ويف سبيل احلرية، ويف سياسة السالم وكشمري والصني واأليام األخرية، كام أنه 

صدر الكتاب بمقدمة ضافية عن أحواله وسريته وسلوكه السيايس والدبلومايس.
والرتمجة مزدانة بالرشاقة والسالسة وقد أجاد املرتجم يف تقديم هذه الرتمجة املمتدة 

عىل أربع مئة ومخسني صفحة.
 موالنا أبو الكالم آزاد: سرية ذاتية )2005(:

اللغة  حمارض  عامل،  صهيب  دكتور  ترمجة:  ملسياين،  عرش  الشهري  الكاتب  تأليف: 
العربية يف جامعة دهلي. 

قبل  من  إليه  مفوض  مرشوع  حتت  ملسياين  عرش  األستاذ  ألفه  الكتاب  هذا 
مؤسسة علمية أقامها موالنا آزاد للطبع والنرش للكتب اهلندية »ساهتيه أكاديمي« يف 
أكثر من مائتي صفحة، يقدم الكاتب لنا صورة واضحة عن حياة موالنا آزاد وعبقرية 
العلوم  يف  وتضلعه  واالجتامعية،  السياسية  وسلوكياته  املستقيمة  وآرائه  شخصيته 
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العلمي  املؤلف حياته ومشواره  اإلسالمية، وتفوقه يف األدب والثقافة، واستوعب 
والعميل يف إطار املحاور اآلتية: املرحلة االبتدائية، وتشمل مرحلة الوالدة والتعليم 
االبتدائي اشتغاله بالصحافة وولوعه بنرش املقاالت االجتامعية والعلمية والسياسية 
وسجنه بمدينة رانتيش وبدايته احلياة السياسية، وسعيه ملؤمتر اخلالفة وحياته بعد عام 
تعيينه  ثم  اهلند،  عن  اجلالء  حركة  يف  ودوره  املؤمتر،  حلزب  رئيسا  وانتخابه   1922
الكتابة، كام حتدث عن  وبراعته يف  الكاتب عن علومه  ثم حتدث  للمعارف،  وزيرا 
كام  أصدقائه،  عن  احلديث  إىل  شخصيته  جتاوز  وأيضا  حياته،  يف  متعددة  جوانب 
آرائه  عن  الكالم  وأسهب  فيه،  ومشاركته  الوطني  املؤمتر  حزب  اجتامع  عن  حتدث 

وأفكاره ورسائله نحو الشعب اهلندي واألمة اإلسالمية معا.
 واقع اللغة العربية يف اجلامعات اهلندية )2005(: 

تأليف: إرشاد أمحد
عن  اهلندية«  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  »واقع  املسمى  فه  مؤلَّ يف  الكاتب  حتدث 
تاريخ تدريس اللغة العربية، ومناهج التدريس املتبعة يف اجلامعات اهلندية احلكومية 
التي تقدم برامج التعليم العايل: مساق البكالوريوس اآلداب واملاجستري وماجستري 
أعده  قد  كان  الواقع-  –يف  الكتاب  وهذا  والدكتوراه،  الدكتوراه  قبل  ما  الفلسفة/ 
نيو دهلي، ونظرا إىل اإلفادة  امللية اإلسالمية -  الباحث رسالة للدكتوراه يف اجلامعة 

طبعه املجلس عام 2005 م.
 أمهية التصوف يف العامل املعارص )2004(:

رئيسة التحرير: سيدة سيدين محيد 
نظرا إىل اهتامم موالنا آزاد بالتصوف عقد املجلس ندوة دولية بموضوع »التصوف« 
يف الفرتة ما بني 11 - 13 نوفمرب 1991م يف فيجيان هباوان )Vigyan Bhavan( يف نيو 
دهلي امتدادا لذكرى ميالد موالنا آزاد املئوية التي أحيتها احلكومة اهلندية سنة 1988م 
واشرتك فيها علامء من سبع عرشة دولة وقدم فيها مخسون بحثا تغطي اجلوانب املختلفة 
وتقديرا  إجالال  منتخبة  مقاالت  عىل  حيتوي  جملد  إخراج  املجلس  وقرر  للتصوف، 
للشخص الذي تعقد الندوة لذكراه، وشكلت جلنة حترير فوض إليها أمر االنتقاء الدقيق 
عىل أساس املوضوعات التي عوجلت يف املقاالت املختلفة، وكانت سيدة سيدين محيد 

عىل رأسها فقامت بإخراج جملد ضخم مشتمل عىل ثالثة أجزاء أو فصول:
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الفصل األول: التصوف، التاريخ والفلسفة، وضمن هذا املحور ناقش املشاركون 
إىل  خاصة  إشارة  مع  للوجود  والصويف  الفلسفي  واملنظور  والتصوف،  الفيدانتا  فيه 
كتابات موالنا آزاد يف دور القرآن يف كتابات ابن عريب، األمري خرسو بني يدي مرشده 
حرضة الشيخ السيد نظام الدين، دور اخلدمة االجتامعية واملرأة يف التصوف يف ضوء 
البنغال،  إىل  الصوفية  ووصول  اإلصبهاين،  السلفي  طاهر  أيب  للحافظ  السفر  معجم 

ووظيفة القطب من منظور التصوف والتصوف واألدب الرتكي.
 الفصل الثاين: التصوف والفنون، ضمن هذا املحور ذكر تأثري الصوفية يف احلضارة 

واملجتمع اهلنديني، والصويف والشاعر: ديالكتيكية األلوهية واإلنسانية.
والفصل الثالث: أمهية التصوف يف العامل املعارص وضمن هذا املحور ذكر الكاتب 
اهلند  حضارة  قيم  بناء  يف  التصوف  ودور  الفارسية-اهلندوكية،  الصوفية  الكتابات 
املركبة، والداللة الغيبية للمقامات الصوفية، ووجهة نظر الصوفية يف العلم وأمهيتها، 
وكذلك التصوف والنظام االجتامعي، ومشكلة النفس يف اإلسالم قراءة يف خطبة عبد 
القادر اجليالدي، واعتبار القرآن الكريم كالم اهلل، وأبو الكالم ومسألة خلق القرآن، 
والتصوف يف كشمري ومن جمموع األوراق اخلمسني اختريت 14 ورقة إلدراجها كاملة 

يف ثالثة أجزاء. واسم املرتجم غري مذكور.
 موالنا أبو الكالم آزاد وإسهاماته يف الصحافة العربية يف اهلند )2006(:

تأليف: د. صهيب عامل
آزاد  مسابقة موالنا  ينظم  الثقافية  للعالقات  اهلندي  املجلس  أن  مسبقا  كام حتدثت 
قبله  من  املقرتحة  املواضيع  الباحثني حيال  ويدعو  املكتبة،  منحة  برنامج  للكتابة حتت 
املتعلقة بحياة وأفكار موالنا آزاد، وإذا حتقق النجاح ألحد من الباحثني ساعده املجلس 
وهذا  الكتابية،  الصياغة  يف  املقالة  تلك  تنرش  ثم  بحثه،  خالل  ودعمه  مالية   بمعاونة 

الكتاب الذي بني أيدينا ألف حتت ذلك الربنامج،ومؤلفه وزعه عىل أربعة أبواب:
الباب األول: يتعلق بحياة شخصية موالنا أيب الكالم آزاد وأفكاره وأعامله اجلليلة 
باألدب  وولوعه  القيمة  ومؤلفاته  الوطني  ونضاله  السياسية  وآرائه  الديني  وتساحمه 

العريب واستشهاده بالشعر العريب يف كتاباته. 
الباب الثاين: يرسد قصة بداية الصحافة العربية يف اهلند.

باللغة  »اجلامعة«  باسم  آزاد  موالنا  أصدرها  جملة  عن  فيه  حتدث  الثالث:  الباب 
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العربية، أثارت ضجة وصدمة أمام العدو الصهيوين وأثارت محية العرب عىل تفرقهم 
جتاه السلطنة العثامنية.

الباب الرابع: عرف جملة »ثقافة اهلند« التي تصدر من املجلس اهلندي للعالقات الثقافية 
الكتاب  صدر  وقد  األمام.  إىل  اهلند  يف  العربية  الصحافة  عجلة  دفع  يف  إسهامها  ومدى 

بمقدمة مفيدة حتدث فيها عن تاريخ نشأة اللغة العربية يف اهلند بيشء من اإلجياز.)1(

مسك اخلتام:
الثقافية  الروابط  إلحياء  1950م  عام  الثقافية  للعالقات  اهلندي  املجلس  أقيم 
والعالقات الودية بني اهلند والعامل وخاصة إنعاش األوارص الودية مع الدول العربية 
منها:  السامية  األهداف  لتحقيق هذه  أولية  املجلس خطوات  العريب، واختذ  والشعب 
الثقافة  بنرش  التي هتتم  عام 1950م  العربية  باللغة  الفصلية  اهلند«  »ثقافة  إصدار جملة 
اهلندية يف العامل العريب وخلق التفاهم العام بني الشعبني إىل جانب عنايتها بأصالة اللغة 
العربية وموضوعية املواد التي تؤدي إىل تقديم املساعدة القيمة الزدهار اللغة العربية 
النوابغ  اهلندية والشخصيات  الديانات  املجلة تنرش عن  ونموها يف أرجاءاهلند، وهذه 
التي  باخلطوات  وتعرف  والرتبية،  والتعليم  اهلند،  تاريخ  يف  هاما  دورا  لعبوا  الذين 
العربية وآداهبا يف اهلند والفنون اجلميلة من موسيقى  اللغة  أحرزهتا اهلند وتقدم واقع 
وآداهبا مع مجيع صنوفها  اهلندية  اللغات  تعرض  ورقص ودراما ورسم وعامرة، وكام 
عقد  املجلس:  اختذها  التي  اخلطوات  ومن  هبا.  تأثر  أو  العربية  عىل  تأثري  من  هلا  وما 
الندوات واملؤمترات العلمية وإقامة املهرجانات االحتفالية واملعارض الثقافية للوحات 
األجانب،  والطالب  للباحثني  املالية  والزماالت  الدراسية  املنح  وإعطاء  والرسوم، 
واللقاءات العلمية وإرسال البعثات الثقافية إىل خارج اهلند وبصفة خاصة إىل الدول 
العربية، وإنشاء الكرايس األستاذية يف اجلامعات األجنبية يف خمتلف قطاع العامل لدراسة 
األقسام  وافتتاح  اهلند،  يف  والفلسفات  واألفكار  واآلداب  والعلوم  والثقافة  احلياة 
الفرعية يف خارج اهلند، ويف الدول العربية توجد ثالثة فروع يف كل من القاهرة -مرص، 

املجلس  مطبع  اهلند،  العربية يف  الصحافة  آزاد ومسامهته يف  الكالم  أبو  عامل: موالنا  د. صهيب   -1
اهلندي للعالقات الثقافية، آزاد هبون دهلي 2006 م .
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السعودية، واهتامم  العربية  املتحدة، والرياض -اململكة  العربية  وأيب ظبي -اإلمارات 
املجلس بطبع ونرش تلك املؤلفات اهلامة التي أنتجها أساطني العلم واألدب والنوابغ 
املوضوعة  أو  العربية  إىل  اهلندية  اللغات  خمتلف  من  املرتمجة  فيها  بام  اهلنود،  علامء  من 
فيها أصالة، وهذه الكتب تتحدث عن املحاور التي ترتبط باهلند تارخييا وثقافيا وعلميا 
وأدبيا، ويف هذا املوضوع قد قدمت بحثا مكمال للجزئيات املتطلبة للدرجة التمهيدية 
ما قبل الدكتوراه -أعني املاجستري- يف الفسلفة مشتمال عىل ثالثامئة صفحة يف جامعة 

اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية بحيدرآباد اهلند. 
خالصة القول: إن املجلس ال يزال يسري إىل أهدافه يف سبيل نرش الثقافة اهلندية وكل 
ما يمت بصلة إىل الثقافة اهلندية، كام حياول أن يعرف الشخصيات العمالقة من خالل 
كتاباهتم أو خدماهتم اجلليلة للبالد، وقد أثمرت مساعي املجلس بشكل كبري، حيث 
ست  تصدر  تزال  وال  العربية،  باللغة  املهمة  املوضوعات  ذات  اهلامة  الكتب  نرشت 
جمالت منه، واحدة منها بالعربية وهي »ثقافة اهلند«؛ ولكن مع هذا تضاءلت نشاطاته 

العربية يف احلقبة األخرية، فالبد من تنشيطها وإيقاظها.
تم البحث بتوفيق اهلل،  واحلمد هلل رب العاملني.
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الأدب العربي يف الهند وترجمته اإىل الّلغات الهندية
الباحث/ حممد جسيم الدين)1( 

زمام  كان  عندما  اإلسالم  جميء  قبل  وبشعوهبا  باهلند  ولغتهم  العرب  عالقة  بدأت 
التجارة البحرية يف أيدي العرب وهم يقبلون عىل رشق اهلند وينزلون يف شواطئ مليبار 
التوابل مثل  الثمينة وأنواع  أندونيسيا والصني جللب األمتعة  إىل  أثناء سفرهم  )كرياال( 
الفلفل األسود واهليل والزنجبيل إىل األسواق العربية وقد متكنوا من التحاور مع رجال 
احلكومة والتجار من الشعب يف كرياال بالعربية، واستطاعوا توصيل األخبار عن النبي 
 ومعجزة انشقاق القمر إىل ملكهم شريامان بريومال. ومما الخيفى أنه ارحتل اىل حرضة 
الرسول  وأنه أسلم يف حرضته وما حدث يف كرياال بعد هذا كله يشري إىل قدم تاريخ 
الرتاث العريب يف كرياال حيث إنه مل تصل العربية مبارشة من العرب إىل شامل اهلند بل 
وصلت إليه بواسطة األتراك والفرس مع انتشار اإلسالم فيه، وحيث إن حممد بن القاسم 
الثقفي مل يفتح السند الفتح األول للعرب يف اهلند يف تاريخ اإلسالم إال بعد أن ظهر يف 
املياه اهلندية أول أسطول مسلم يف عام 631 م املوافق عام 15 اهلجري يف عهد اخلليفة 
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ملا أرسل وايل البحرين وعامن جيشا عن طريق البحر اىل 
»تانا« قريب من كانور يف شامل مليبار )كرياال( يف جنوب اهلند حتت قيادة احلََكم بن أيب 
باهلجوم عىل أهل مليبار ألن اإلسالم قد  له عمر ريض اهلل عنه  الثقفي وسمح  العاص 
وصل إليهم قبل ذلك وطبقت بعض أحكام الرشيعة اإلسالمية بأيدي اعضاء ارسة امللك 
الذي اسلم عىل يد الرسول  وبعده عىل أيدي أصحاب الشيخ مالك بن دينار الذين 
وصلوا إىل كرياال وأقاموا هبا وكتب عمر ريض اهلل عنه اىل احلكم بن أيب العاص: »يا أخا 

ثقيف، محلت دودا عىل عود وإين أحلف باهلل أن لو أصيبوا ألخذت من قومك مثلهم«.
وتقدمت  فاستمرت  التجارة  جمال  يف  خاصة  )كرياال(  بمليبار  العالقات  هذه  أما 
صارت  حتى  العباسية  اخلالفة  عصور  إىل  وتواصلت  األموي  العرص  يف  وازدهرت 

سواحل ماالبار ذات أمهية اقتصادية للعرب.
الذين  اليمنيني  العرب  إن  بل  فحسب  التجارة  يف  تنحرص  العالقات  هذه  تكن  ومل 

1- باحث الدكتوراه فی قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة دهلي.
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أقاموا يف خمتلف أرجاء اهلند اجلنويب أسسوا املساجد وبدؤوا حلقات الدروس فيها لتعليم 
املسلمني اللغة العربية ومبادئها النحوية والتعاليم الدينية والقرآن واألحاديث النبوية.

تأثري  فرتة  وهي  اإلسالم  ظهور  عقب  اهلند  جنوب  يف  جديدة  فرتة  بدأت  هكذا 
العرب والعربية يف اهلند وذلك ما بني القرن السابع امليالدي والعارش ويسمي »العرص 
زبري  الدكتور  املرحلة  يلقي عىل هذه  العريب.  العامل  اهلند وبني  بني  للعالقات  الذهبي« 
أمحد الفاروقي بعض األضواء فيقول: »وقد وصفت هذه املرحلة بأهنا مرحلة احلوار 
املجاالت  يف  خاصة  جديدة  ذروة  العالقات  وبلغت  للكلمة،  احلقيقي  باملعنى  الثقايف 
التحديد  وجه  عىل  العرص  هذا  ففي  العبايس،  العرص  أثناء  واألدبية  والثقافية  الفكرية 
اهلندية من خالل  باحلكم والفلسفة والديانة والثقافة والعلوم والفنون  العرب  تعرف 
من  العرب  السياح  سجله  وما  والسنسكريتية،  الكالسيكية  للكتب  العربية  الرتاجم 
انطباعاهتم عن هذه البالد، ويف مقدمتهم أبو زيد الرصايف، وسليامن التاجر واملسعودي 
وابن حوقل واجلاحظ واإلصطخري واملقديس وابن حزم وبزرك وشهريار والبريوين 
وابن بطوطة وكثريون غريهم من مرتمجني وعلامء وحكامء أمثال الكندي والرسخيس 

واخلوارزمي وجلميعهم الفضل يف نقل الثقافة اهلندية اىل العامل العريب«.
وقال السيد أبو احلسن عىل احلسني الندوي العالمة األديب العظيم اهلندي الراحل 
عام كان العرب حيملون معهم اىل اهلند يف أسلوبه املوجز املقنع: »دخل املسلمون اهلند 
دينا  حيملون  العهد،  ذلك  يف  املعمور  املتمدن  العامل  يف  بل  الرشق،  يف  أمة  أرقى  وهم 
ازدهرت وتوسعت، وحضارة هتذبت  جديدا، سائغا معقوال، سهال سمحا، وعلوما 
ورقت حواشيها، حيملون معهم خالصة عقول كبرية كثرية ونتاج حضارات متنوعة 
الرتك،  وفروسية  الفرس،  حس  ولطافة  العرب،  ذوق  سالمة  بني  جيمعون  متعددة، 

وكانوا حيملون للهند وأهلها غرائب كثرية وطرفا غالية«.
وظلت هذه اللغة من اللغات الدخيلة يف شامل اهلند عىل مدى عصورها اإلسالمية 
ومل تتمتع قط باملكانة الرسمية إال يف السند حتت قيادة حممد بن القاسم الثقفي مع أهنا 
أما  القرآن والسنة.  لغة  او  دينية  اهلند كلغة  أنحاء شامل  أكثر  كانت مقبولة ومنترشة يف 
هبا  يتكلمون  وسكاهنا  العربية  فانترشت  غريها  السند  ومناطق  وامللتان  املنصورة  يف 
ويفهموهنا ما دامت هي حتت رعاية الدولتني األموية والعباسية ومساعدة العرب الذين 
استوطنوها وأما يف بقية املناطق فعدد الذين اعتنوا بالعربية كان قليال جدا بالنسبة للذين 
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قّل  بينام  أدهبا  الفارسية وازدهر  الكتب يف  الفارسية وألجل ذلك كثرت  باللغة  اهتموا 
األدب العريب يف هذه البالد، ولكن بدأت النشاطات الدينية والكتابة يف العربية متأخرة 
يف خمتلف أرجاء شامل اهلند وظهر عدد كبري من الكتب الدينية كالفقه واحلديث والفلسفة 
بعضها يف العربية ومعظمها مرتمجة من العربية إىل الفارسية وإىل اللغة األوردية فيام بعد.

النابغني  املؤلفني  من  كثريين  أنجبت  قد  كله  هذا  من  بالرغم  اهلند  أن  يف  شك  وال 
يف العربية الذين ذاع صيتهم يف مجيع البالد العربية واإلسالمية كام قد أصبحت بعض 
مؤلفاهتم كأمهات الكتب يف الفنون اإلسالمية والعربية. وأخذت اللغة العربية والثقافة 
اإلسالمية تنمو وتزدهر يف مناطق غجرات من القرن الثامن اهلجري حتت ظل احلكومة 
اإلسالمية املستقلة فيها وهي الدولة املظفرية حيث اجته اليها عدد من العلامء العرب امثال 
حممد بن أيب بكر الدماميني والفاكهي وباكثري وغريهم كثريون، فبجهود هؤالء العرب 
نبغ يف مناطق غجرات والدّكن العلامء بعدد ال بأس به وراجت سوق اللغة العربية يف 
هذه الدولة اإلسالمية املستقلة، واجلدير باملالحظة هنا أن للحكومة العربية اإلسالمية 
فقد  اهلندية،  املنطقة  تلك  يف  العربية  اللغة  انتشار  يف  أعمق  وتأثريا  أكرب  دورا  السند  يف 
أنجبت األرض اخلصبة السندية من الشعراء والعلامء النابغني من أمثال الشاعر احلاميس 
بن عبد  الشهري أيب معرش نجيح  السندي )ت 180 هـ( واملحدث  املخرضم أيب عطاء 

الرمحن السندي املدين )ت 170 هـ( الذي يعد من أقدم الكتاب يف السرية النبوية«.
يف  منحرصة  وجنوبا  شامال  اهلندية  القارة  شبه  يف  العربية  املؤلفات  ظلت  وقد 
واحلديث  الكريم  القرآن  لغة  بصفتها  يدرسوهنا  كانوا  والناس  الدينية  املوضوعات 
الرشيف والرشيعة اإلسالمية وحيرتموهنا لغة مقدسة حتى إهنم إذا وجدوا بعض احلروف 
العربية مكتوبة فال يمسها أحد إال بعد أن يتوضأ، وبذل العلامء جهدا كبريا حلفظ هذه 
اللغة ولنرشها وتطويرها يف أصقاع اهلند واهتموا بتصنيف الكتب يف العربية نفسها بدال 
دينية  رائعة يف موضوعات  أعامال  املحلية وقدموا  لغاهتم  اىل  العربية  الكتب  ترمجة  من 
ولغوية وأدبية. ومل يزل مفهوم األدب لدهيم مقترصا عىل الكتب الدينية ومل يلتفتوا نحو 
القصة والرواية واألقصوصة واملرسحية حتى جاء جيل جديد من خرجيي اجلامعات يف 
العرص احلديث الذين تعلموا اآلداب األخرى وتأثروا باملذاهب األدبية احلديثة. ولكن 
فضل محاية هذه اللغة وآثارها يف اهلند يرجع إىل هؤالء العلامء من القدامى، شهد هلم 
علامء العرب كفطاحل اللسان العريب يقتبسون من مؤلفاهتم ويستدلون وحيتجون منها.
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ويف العرص الراهن تغريت األوضاع ملصلحة العربية يف اهلند عقب اكتشاف البرتول يف 
معظم الدول العربية وتركزت التجارة الدولية يف اخلليج العريب. هذه التغريات أدت اىل 
اكتساب اللغة العربية أبعادا أوسع يف املجاالت الثقافية واالجتامعية واالقتصادية وازدادت 
الفرص للوظائف واألعامل املختلفة يف اخلليج العريب، وليست اليوم اللغة العربية لغة علامء 
اإلسالم فحسب، بل حظيت باهتامم الناس من خمتلف طبقاهتم وجماالهتم وهم يتعلموهنا 
ويتمهرون فيها حتقيقا ألغراضهم االقتصادية وبدؤوا يف اهلند هيتمون بأدهبا وأنواعها أمثال 
الرواية واألقصوصة وبرتمجتها اىل اللغات اهلندية مع اننا قد اعرتفنا ان اول كتاب يف العربية 
اللغة  اىل  الكشمريي برتمجته  فتح اهلل  قام  الكريم وذلك عندما  القرآن  اهلند كان  ترجم يف 
الفارسية يف سنة 635 هـ وهي أول ترمجة للقرآن يف شبه القارة اهلندية، وجاء بعدها ترمجة 
املحدث شاه ويل اهلل الدهلوي، وتالها دور الرتمجة قديام يف اهلند، وإنشاء املدارس، التي نبغ 
هبا رجال الدين فقط، ومنهم الشيخ يعقوب الرصيف عام 928 هـ والشيخ امحد الرسهندي 

املجدد لأللف الثاين والشيخ عبد العزيز الدهلوي والعالمة أنور شاه الكشمريي.
جاء  حتى  الدين  علامء  قبضة  يف  اهلند  يف  وتعليمها  العربية  اللغة  تعلم  يزال  وما 
اليوم جيل جديد ممن تعلموا يف اجلامعات العرصية مع مطالعة الفنون احلديثة كاملقالة 
نتيجة  أساليبهم  وجتددت  معلوماهتم  توسعت  وقد  واملرسحية  والرواية  واألقصوصة 
اطالعهم عىل االجتاهات األدبية احلديثة فرأوا أن األدب ألجل األدب أو الفن للفن، 
التمتع أكثر منه ألجل نقل  وأدركوا ان األدب ليس ملجرد رسد احلقائق ولكنه ألجل 
احلقائق أو تبادل اآلراء، واعرتفوا بأن األدب خيتلف عن العلم، فقام هذا اجليل يدرس 
التفهم اجلديد عن األدب أّدى اىل كثرة ترمجة  األدب من مجيع اللغات يف العامل وهذا 
األدب اخلالص مثل الرواية واألقصوصة. وهذه احلركة نتجت من ترمجة مجيع الروايات 
العربية واألقاصيص فيها إىل اإلنجليزية والفرنسية، ولكن مل يتغري يف اهلند املفهوم العام 
عن العربية بأهنا لغة مقدسة للدين اإلسالمي ومل يلتفت إليها أغلب الناس وال يعتربون 
اللغات  إىل  ترمجتها  تقللت  ولذا  او مرسحيات عرصية.  روايات حديثة  العربية  ان يف 
اهلندية إال أن احلالة تغريت بعد أن حاز نجيب حمفوظ املرصي جائزة نوبل، وتقدمت 
يف كرياال بجنوب اهلند كاتبة شهرية باسم يب. م. زهرة برتمجة رواية نجيب حمفوظ »بني 
القرصين« اىل »مااليامل« اللغة املحلية يف كرياال، وتليها ترمجة »دعاء الكروان« للدكتور 
طه حسني قام هبا املولوي حممد كوتاشريي عميد كلية العربية روضة العلوم بكاليكوت 
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وبعدها قام السيد م. ك. ناالكات والّسيد يف. م. كويت معا برتمجة رواية »أسامء« جلرجي 
زيدان و»أهل الكهف« مرسحية توفيق احلكيم و»امللك احلري« له كام ترمجت اىل مااليامل 

بعض أقاصيص املنفلوطي ومعظم الروايات اإلسالمية لنجيب الكيالين.
وجدير بالذكر ان كثريا من الكتب اإلسالمية احلديثة لفحول من الكتاب أمثال سيد 
قطب وحممد قطب وزينب الغزايل وهيكل ويوسف القرضاوي قد ترمجت اىل مااليامل 
منذ الستينيات ومن أشهرها »يف ظالل القرآن« لسيد قطٍب كام ترمجت الكتب الدينية 

مجيعها اىل األوردية حتى املجلدات الضخمة واألجزاء املتعددة.
واآلن هناك جيل آخر يعملون يف الرشكات الدولية يف اهلند ويف خارجها يف جمال ترمجة 
األوراق التجارية والصناعية، حيث قويت العالقات الثنائية يف جمال التجارة واملقاوالت 
الصناعية لتطوير التسهيالت الرتكيبية بني اهلند والدول العربية وفتحت مكاتب عديدة 
للرشكات يف املدن الرئيسية يف اهلند مثل ممباي وبانكلور وتريوفاندرام وحيدرآباد ودهلي. 

وقد تطورت فيها املراسالت شفويًة عرب اهلاتف واخلطوط اإللكرتونية كتابًة أيضا.
وال خيفى أنه يف كرياال قد ازداد حاليا عدد الذين من عامة الناس ينطقون بالعربية 
حيث إهنم قضوا مدة طويلة يف دول اخلليج العريب يف جماالت األعامل املختلفة وعادوا 
يف  والكتابة  القراءة  يقدرون  ال  معظمهم  ألن  العربية  بتعلم  مولعون  أهنم  ويبدو  منها، 
االعتبار  بعني  األمر  هذا  العربية  احلكومات  اخذت  فلو  هبا  ينطقون  أهنم  مع  العربية 
لتطبيق بعض اإلجراءات التي تلزم عىل األجانب املقيمني يف الدول العربية ان يتعلموا 
كتابة العربية وقراءهتا يف مقر العمل حتت إرشاف الكفالء رشطا واجبا ملنحهم رخصة 
لغة شعبية  فيها  استعامهلا  ولشاع  واداهبا يف كرياال  العربية  اللغة  لنرشت رسيعا  اإلقامة 

واشتد ولوعهم إلتقان األدب العريب.
أما نرش األدب العريب اخلالص يف اهلند أو ترمجته إىل اللغات اهلندية فال يوجد أي 
نوع من التشجيع له لدى احد يف اهلند إال عند بعض األكاديميني يف اجلامعات، حيث إن 
صدارة تعليم العربية وآداهبا يف اهلند ال تزال يف أيدي علامء الدين املخلصني الذين كانوا 
حيفظون هذه اللغة يف اهلند عرب القرون املاضية وهم ال يرضون بتعليم »القاهرة اجلديدة« 
أو »زقاق املدق« لنجيب حمفوظ أو »موسم اهلجرة اىل الشامل« للطيب صالح السوداين 
أو  السعودية  الصانع  لرجاء  الرياض«  »بنات  أو  األسواين  لعالء  يعقوبيان«  أو »عامرة 

»فسوق« لعبده خال السعودي يف معاهدهم وكلياهتم الدينية التي يعتربوهنا مقدسة.
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فلذا كثرت يف اهلند قديام وحديثا املؤلفات واملصنفات يف التاريخ والفقه والتفسري 
والعلوم الدينية وتوافرت هذه اإلنتاجات ألجل دوراهنا يف دوائر العلامء وطالب العربية 
الكتب  لرتمجة  حاجة  جيدوا  ومل  الناس  عامة  أو  بالشعب  عالقة  أية  هلا  وليس  والدين 
العربية إىل لغاهتم املحلية فقّلت ترمجة األدب العريب يف اهلند ولكن توافر التصنيف يف 
العربية يف جنوب اهلند وشامهلا قديام وحديثا، كام تطور إصدار املجالت الفصلية من 
الصحف العربية يف اهلند يف العرص الراهن. وجيدر هنا إلقاء بعض األضواء عىل هذا 

اإلسهام اهلندي يف األدب العريب شعره ونثره.

فحول األدب العريب يف اهلند
1 - الشيخ زين الدين املخدوم الكبري:

أرشنا سابقا إىل نزول اليمنيني يف ديار كرياال قديام، ومنهم أرسة املخاديم التي أقامت 
يف قرية فوناين يف شاطئ البحر العريب وعني يف ما بعد الشيخ عيل بن أمحد املعربي من 
بلدة  املعربي يف  إبراهيم  بن  الدين  منطقة كوشني وأخوه زين  قاضيا عىل  هذه األرسة 
زين  عمه  كفالة  يف  ترّبى  املخدومي  الدين  زين  أمحد  بن  عيل  الشيخ  ولد  وكان  فوناين 
الدين بن إبراهيم كام تعلم منه القرآن الكريم وعلوم الرصف والنحو والفقه وغريها. 
ثم أتم تعلمه من الفقيه فخر الدين أيب بكر رمضان الشاليايت الشاعر الشهري بكاليكوت 
وبعدئذ توجه إىل مرص ومكث هناك مخس سنوات مع جهابذة علامئها، ثم رجع إىل اهلند 
بعد أداء فريضة احلج وهنض ببناء املسجد اجلامع الكبري يف فوناين بمساعدة املسلمني 
واملواطنني وبدأ القاء الدروس الدينية فيه وذاع صيته حتى أن الناس كانوا يتوافدون 
إليه من خمتلف األماكن من داخل البالد ومن خارجها. والفضل يف إنشاء »الدرس« يف 

املساجد يرجع إليه وله كتب يف خمتلف الفنون العربية واإلسالمية، منها:
1 - مرشد الطالب.
2 - كناية الفرائض.

3 - رساج القلوب وعالج الذنوب.
4 - حتفة األحباء وحرفة األلباء يف األذكار.

5 - تسهيل القافية يف رشح الكافية البن احلاجب.
6 - حاشية وافية عىل اإلرشاد البن املقرئ يف الفقه من الطهارة إىل احليض
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7 - شعب اإليامن - هذا الكتاب معرب من الفارسية. 
8 - شمس اهلدى كتاب يف املواعظ

9-هداية األذكياء إىل طريق األولياء )هذا الكتاب نظم يف األخالق والنصائح يف 189 بيتا(
10-حتريض أهل اإليامن عىل جهاد عبدة الصلبان )هذا أيضا منظوم وهو من أروع أعامله(

2 - أبو عطاء السندي:
»الشعر  كتابه  يف  قتيبة  ابن  وذكره  أفلح،  األغاين  كتاب  يف  جاء  كام  احلقيقي  اسمه 
والشعراء« باسم مرزوق أبو عطاء حيث إنه اختار غالما باسم عطاء لرواية أشعاره. أرسته 
كانت من األسارى حني فتح حممد بن القاسم بالد السند وانتقلت هذه األرسة إىل الكوفة 
حيث ولد أبو عطاء يف مطلع القرن الثاين للهجرة، وكان مملوكا لعنرب بن سامك بن احلصني 
األسدي الذي أراد أن يأخذ ما يكتسب الشاعر بمدحه األمراء فساءت العالقة بينهام وقال:

 إذا ما كنت مّتخذا خليــــال
 فال تثقن بكل أخي إخــــاء
 وإن خريت بينهم فأصــدق
 بأهل العقل منهم واحليـــاء
 فال تثقن من النوكي بشـيء
 ولو كانوا بنى ماء السمــاء
 كعنرب الوثيق بناء بيـــــت

 ولكن عقله مثل اهلبـــــــاء
 وليس بقابل أوًبا فدعـــــه
 وكن منه بمنقطع الرجــــاء

3 - الشيخ زين الدين املخدوم الصغري:
الشيخ  الكبري تربى يف حضانة عمه  الشيخ املخدوم  الشيخ املخدوم الصغري حفيد 

عبد العزيز املعربي ألن والده حممد الغزايل توىف يف صغر سنه.
وقد حفظ القرآن الكريم عىل يد عمه بفوناين ثم ارحتل اىل مكة املكرمة وتلقى العلوم 
من العالمة احلافظ شهاب الدين بن حجر اهليتمي الفقيه اجلهبذ والشيخ املفتي عز الدين 
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بن عبد العزيز الزمزمي وقىض هناك يف األرايض املقدسة عرش سنوات ثم عاد إىل وطنه.
وبدأ هذا الشيخ املتضلع يف التفسري واحلديث والفقه والتاريخ واللغة العربية يشتغل 
للمسلمني  زعيام  كان  أنه  مع  سنة   36 مدة  فيه  وقىض  بفناين  الكبري  اجلامع  يف  مدرسا 
الديني  التعليم  إلصالح  حاول  وقد  الربتغايل.  االحتالل  ملواجهة  متصديا  وسياسيا 
يف  الدرس  حلقات  يف  الفقه  لتعليم  كتابا  وألف  الدراسية  املناهج  يف  النظر  وإلعادة 
املساجد وهو »فتح املعني« واشتهرت مدرسته يف املسجد اجلامع بفوناين وكان الطالب 

يأتون إليها حتى من إندونيسيا وغريها من األماكن النائية.
وقد اشتهر اسمه يف تاريخ اهلند بسبب كتابه وهو »حتفة املجاهدين يف بعض أخبار 
الربتغاليني«. هو أول كتاب ألفه كرياالوي يف تاريخ كرياال وقد عاش يف مليبار وشاهد 
بعينه كل األنواع من ظلم الربتغاليني وجورهم حيث إهنا كانت حتت وطأة االحتالل 
الربتغايل آنذاك فكتبها يف كتاب »حتفة املجاهدين« وصار هذا الكتاب فيام بعد مرجعا 

رئيسيا موثوقا به لتاريخ كرياال خاصة واهلند عامة.
ومن مؤلفاته األخرى:

1- إرشاد العباد إىل سبيل الرشاد. 
2- إحكام أحكام النكاح. 

3- قرة العني بمهامت الدين.
4- رشح الصدور يف أحوال املوتى والقبور.

5- الفتاوى اهلندية. 
6- األجوبة العجيبة عن األسئلة الغريبة.

7- اجلواهر يف عقوبة أهل الكبائر، نرشته املكتبة األدبية يف حلب يف سورية سنة 1967م

4- القايض حممد بن عبد العزيز الكاليكويت:
ولد يف سنة  العريب يف كرياال.  الشعر  ورائد  كاليكوت  »القضاة« يف  من أرسة  كان 
القراءة  تعلم  كام  والدته  من  االبتدائية  الدينية  العلوم  وتلقى  بكاليكوت  1577م 
وتوىل  املعربي  العزيز  عبد  والشيخ  القاييل  لبا  عثامن  الشيخ  عىل  تتلمذ  منها،  والكتابة 
قضايا  ويف  الفقهية  املسائل  يف  الفتاوى  يصدر  وكان  أخيه،  وفاة  بعد  القايض  منصب 
قصائد  وله  العريب،  والشعر  العربية  اللغة  يف  بمهارته  مشهورا  وكان  املهمة.  املسلمني 
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كثرية بالعربية وأشهرها قصيدة »الفتح املبني« وموضوعها حادثة فتح قلعة شاليام التي 
شّيدها الربتغالّيون عىل أيدي جنود امللك اهلندويس بكاليكوت ساموتريي )سامري( 

وهذا الفتح كان نجاحا للمسلمني أيضا والشاعر يمدحه هبذا فيقول:
 فالسامري أعطى له يف الشاليات
 بعلقة ثم بناها عاليــــــــــات
 فتلك حصن ما هلا نظيــــــــر
 فيام حكى الرائي ومن يسيــــر
 والبنى اإلفرنج يف مليبـــــــار
 فيام سمعنا مثل هذا احلصــــار

ويقول إرشادا للمسلمني:
 فإن هذى قــصة عجـيبــــــه
 يف رشح حرب شأهنا غريبــــه
 واقعة يف خطة املـــليبـــــــار
 ومثلها مل جير يف تلك الديــــار
 بني حمب املسلمني السامـــري
 وبني خصـمه الفرنج الكافــر
 وهو حمب ديننا اإلســــــالم
 واملســلمني بني ذا األنــــام

 ناصـر ديننا وجمرى رشعنــــا
 حتى بخطبة عىل سـلطاننـــــا
 فواجب عىل مجيع املسلميـــن
 أن يدعوا ملثل ذا يا مسلميـــن

5 - اإلمام ويل اهلل الدهلوي:
كان قطب الدين أمحد امللقب بشاه ويل اهلل الدهلوي العمري أعظم عامل ومفكر وأبرز 
جمدد عرفته اهلند ولد يف سنة 1702 م ببلدة فلت قريبة من دهلي ويقال إن نسبه يصل إىل 
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اخلليفة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه وهو يعّد يف اهلند ويف العامل اإلسالمي كله من كبار 
املجددين أمثال الشافعي وأمحد بن حنبل وابن تيمية. فقد كان فقيها وفيلسوفا وشاعرا 
بالعربية والفارسية سواء، استفاد كثريا من الشيخ أيب طاهر املدين وغريه من معظم العلامء 
يف احلرمني الرشيفني أثناء مكثه فيهام. ومن أشهر مؤلفاته: )1( »حجة اهلل البالغة« وقد 
ذاع صيته يف اآلفاق هبذا الكتاب الفريد يف نوعه. )2( إزالة اخلفاء من خالفة اخللفاء. )3( 

التفهيامت اإلهلية. )4( البدور البازغة. وما عدا هذه الكتب يعد له مخسون كتابا.

6- السيد غالم عيل آزاد البلكرامي:
ينسب إىل قرية بلكرام يف مقاطعة هريدوار يف شامل اهلند. ولد السّيد سنة 1116 هـ 
وقد تعلم اللغة العربية واحلديث والسري من والد أمه السيد مري عبد اجلليل البلكرامي 
أحد العلامء البارزين يف ذلك الوقت وتلقى بعض العلوم من الشيخ مري طفيل حممد أحد 

أعالم عرصه.
وكان لرحالته أثر كبري يف تسديد نظرياته وإثراء اجتاهاته. وقد قرأ صحيح البخاري 
يف املدينة املنورة عىل الشيخ حممد حياة السندي، ثم الزم الشيخ عبد الوهاب الطنطاوي 

املرصي ملّدة مخس سنوات. وهو الذي كان يضيف اىل اسمه لقب آزاد.
وقد اشتهر بلقبه »حسان اهلند« وذلك لكثرة مدح النبي عليه الصالة والسالم، ومن 

قوله فيه:
 شمس عىل أوج اجلالل حممـــد
 بدر عىل أفق الكامل حممـــــــد
 أرسى إىل الفلك املحدد وانثنـى
 وأتى بإمكان املحال حممـــــــد
 منظور رب العاملني حبيبـــــــه
قد فاق يوسف يف اجلامل حممــد

ومن أشهر مؤلفاته يف العربية:
1- سبحة املرجان يف آثار هندوستان.

2- السبعة السيارة. 
3- مظهر الربكات.
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4- ضوء الدراري يف رشح صحيح البخاري.
5- تسلية الفؤاد يف قصائد آزاد. 

6- شفاء الغليل يف االصطالحات عىل أبيات أيب الطيب املتنبي.
7- الشجرة الطيبة يف انساب السادة من أهل بلكرام. 

8- سند السعادات يف حسن خامتة السادات.
9- أوج الصفا يف حممد املصطفى. 

10- الدر الثمني يف حماسن التضمني.
11- المية املرشق. 

12- مرآة اجلامل.

7 - الشيخ صدقة اهلل القاهري:
إىل  يصل  ونسبه  اهلند  جنوب  يف  نادو  تاميل  والية  يف  سليامن  الشيخ  أرسة  من  هو 
اهلند  إىل  وأحفاده هاجروا  العباسيني  أيام  املدينة  الذي عاش يف  اخللجي  الشيخ حممد 
من مرص يف القرن الثالث اهلجري وسموا املدينة التي هبا نزلوا يف جنوب اهلند. »قاهرة 
بتنم« وأصبحت فيام بعد »كايال بتنم« وبتنم معناه مدينة يف لغة تاميل. ولد صدقة اهلل 
عام 1032 هبذه »القاهرة« اهلندية. وكان الشيخ القاهري عاملا متضلعا يف معظم العلوم 

يف عرصه كام أتقن العربية بام حفظه من األساليب واألمثال والتعابري البارزة.
ومن أشهر مؤلفاته:

1- توضيح الداللة يف تصحيح اجلاللة 
2- استدعاء األعالم اىل دعاء عتبة العالمة.

3- تقطيف اجلاين اىل ترصيف الزنجاين. 
4- احلوايش عىل البيضاوي والدمريي والدر املنثور.

ومن أشعاره:
1- التخميس والتذييل عىل القصيدة الوترية للشيخ أيب بكر بن حممد البغدادي.

2- ختميس قصيدة الربدة للبوصريي. 
3- ختميس بانت سعاد.
4- ختميس ذخر املعاد.
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8 - القايض عمر البالنكويت املليباري:
هو من أبناء كرياال الثوار املجاهدين ضد االحتالل اإلنجليزي الذي سجلت بطولته 

يف تاريخ مسلمي كريال.
ولد القايض عمر يف سنة 1177هـ يف بيت عريق يف الدين والعلم وتلقى التجويد 
بدرس  التحق  ثم  العارشة،  سنه  يبلغ  أن  قبل  مات  الذي  والده  من  الفقهية  والعلوم 
املسجد بقرية تانور ثم بعد ذلك ارحتل اىل فناين القرية املعروفة بمكة الصغرية مقر أرسة 
الغزايل عند  الدين لإلمام  الكتب األساسية مثل إحياء علوم  املخدوميني، حيث تعلم 
أستاذه الشيخ القايض مامي كويت مسليار ورحل منها بعد وفاته قاصدا السيد علوي 

احلرضمي وهو من ساللة العرب الذين أقاموا بمليبار.
املساجد  يف  القايض  منصب  توىل  ذلك  وبعد  ولينكود  قرية  يف  القايض  منصب  توىل 
اإلنجليزية  للحكومة  الرضائب  تسديد  أبى  من  أول  عمر  والقايض  املتجاورة.  العديدة 
املستعمرة، بل منع املسلمني خاصة من دفع الرضيبة لالحتالل اإلنجليزي وأرص عىل هذا 
بالرغم من اإلغراءات املكررة بشتى الرسائل من جانب املندوب اإلنجليزي للحكومة 
وذلك قبل مائة عام ملا اختذ غاندي نفس املسلك يف مقاومة اإلنجليز ومن أشهر مؤلفاته 

»نفائس الدرر« و»مقاصد النكاح« و»أصول الذبح« وله عدة قصائد أيضا.

9 - األمري صديق حسن خان القنوجي:
هو من أرسة اإلمام شاه ويل اهلل الدهلوي ثقافة ودعوة كام هو مسنوب إىل جالل 
السند  يف  وملتان  بخراسان  مرورا  دهلي  إىل  املدينة  من  أسالفه  ونزح  البخاري  الدين 

وأقاموا يف قرية قنوج وولد األمري صديق حسن عام 1248هـ.
ومن أبرز مؤلفاته:

1 - اإلكسري يف أصول التفسري.
2 - أبجد العلوم يف ثالثة اجزاء.

3 - اإلقليد ألدلة االجتهاد والتقليد.
4 - البلغة يف أصول اللغة.

5-  فتح البيان يف مقاصد القرآن.
6 - التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول.
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10 - اإلمام حممد عبد احلي الفرنكي حميل:
ولد الشيخ عبد احلي يف مهد العلوم واملعارف يف سنة 1264هـ بقرية بانده يف والية 
اوتربراديش الشاملية وقد وفق للقاء كبار العلامء يف احلرمني الرشيفني وتعلم احلديث 
والفقه منهم. وظهرت لديه بواكري التأليف عندما كان طالبا حيث إن والده عبداحلي 
كان حيثه عىل هذا. فقال مرة: »وقد وفقني اهلل لالشتغال بالتدريس والتأليف يف عنفوان 
الشباب، بل من زمان الصبا وهلل عيل من نعم ال تعد وال حتىص« ووجد لذة وارتياحا يف 

التأليف وذلك بمزيد التشوق، انظر إىل أبياته:
 سهري لتنقيح العلوم ألذ لــــي
 من وصل غانية وطيب عنــــاق
 ومتاييل طربا حلل عويصــــــــة
 يف الذهن أشهى من مدامة ساقي

لكنهو  إىل  التأليف وعاد  ملواصلة  الوظيفة احلكومية يف حيدرآباد  يرفض  وقد كان 
املوضوعات من  إنه كتب يف خمتلف  ويف احلقيقة كان موسوعة علوم يف عرصه حيث 
الفقه والتاريخ والرتمجة واملنطق والفلسفة وعلم الكالم واملناظرة واحلديث. وله عدة 

مؤلفات أمهها مصباح الدجى، والسعاية، والتعليق املمجد، وظفر األماين.
 ومن جهابذة العلامء واألدباء يف اهلند القديمة:

1 - العالمة شبيل النعامين.
2 - العالمة السيد عبد احلي احلسني اللكنوي.

3 - الشيخ حممد أنور شاه الكشمريي.
4 - العالمة محيد الدين الفراهي.

5 - الشيخ يعقوب الرصيف.
6 - موالنا عبد الرشيد الشوبيايت.
7 - موالنا مريك شاه الكشمريي.

8 - موالنا حممد يوسف شاه أمري الوّعاظ.
9 - مري السيد عىل اهلمداين.

10 - موالنا قاسم شاه البخاري.
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يف العرص احلديث:
اهلند  علامء  إخواننا  عناية  و»لوال  والعربية،  لإلسالم  جليلة  خدمات  اهلند  قدمت 
بعلوم احلديث يف هذا العرص لقيض عليها بالزوال من أمصار الرشق وقد ضعفت يف 

مرص والشام والعراق واحلجاز منذ القرن العارش.
ومن أعالم اإلنجازات بالعربية بعد استقالل اهلند يف جمال التحقيق والتنقيح العالمة 
العريش والدكتور محيد اهلل خان احليدرآبادي  امتياز عيل  امليمني والعالمة  العزيز  عبد 
والدكتور عبداحلليم الندوي والدكتور خمتار أمحد أرزوا واألستاذ أبو حمفوظ عبدالكريم 
املعصومي واألستاذ حممد اجتباء الندوي والعالمة السيد سليامن الندوي ومسعود عامل 
العمري  كوكن  يوسف  حممد  اهلند  جنوب  يف  ومنهم  احلسني.  حممد  والسيد  الندوي 
»شّمني«  مااليامل  لغة  يف  الشهرية  الرواية  ترجم  الذي  اآللواي  الدين  حميي  والدكتور 

)روبيان( إىل العربية.
وممن نبغ وملع يف الشعر العريب والنظم بالعربية الشيخ فييض احلسن السهار نفوري 
املريان  بن  ليىل حممد  أبو  املولوي  الديوبندي  الفقار عىل  وذو  اخلريآبادي  احلق  وفضل 
الفلكي  حممد  والشيخ  الدين  مجال  واملولوي  املليباري  الفضفري  القادر  عبد  والشيخ 

املليباري والشيخ عبد اهلل النوراين.

العالمة السيد أبو احلسن عيل احلسني الندوي:
مما ال شك فيه أن الشيخ أبا احلسن الندوي هو األعظم من مجيع علامء اهلند املذكورين 
وأدبائها يف العربية وأنه يعد من كبار مؤلفي العربية يف العامل اإلسالمي، وشخصيته غنية 
عن التعريف للعامل اإلسالمي، حيث إنه مل يشهد من أبناء اهلند أحد غريه صنع مثل ما 
صنعه العالمة الندوي بأعامله وإنتاجاته األدبية، وكان له صدارة التحرير يف الصحافة 
العريب  الندوة. وله مؤلفات عديدة يف األدب  العربية يف اهلند حيث ترأس حترير جملة 
ونقده وموضوعات إسالمية خمتلفة، وله ما يقرب من 903 كتب من أبرزها »رجال 
الفكر والدعوة يف اإلسالم« و»ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني« و»السرية النبوية« 
و»أسبوعاته يف املغرب األقىص« و»من هنر كابل إىل هنر الريموك« و»التفسري السيايس 
مع  و»حديث  قطب«  وسيد  املودودي  األعىل  أيب  األستاذ  كتابات  مرآة  يف  لإلسالم 

الغرب« و»نظرات يف األدب«.
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وبعده يأيت الشيخ حممد الرابع الندوي الذي له خربة واسعة يف جمال العلم والتدريس 
العلمية واألدبية  األوساط  قبوال حسنا يف  نالت  قيمة  مؤلفات  وله  واألدب واإلنشاء 
ترأس هيئة األحوال  بلكناؤ كام  العلامء  ندوة  الندوي  أيب احلسن  بعد وفاة  ترأس  وقد 

الشخصية اإلسالمية لعموم اهلند.
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اللغة العربية ودورها يف حماية الهوية الإ�شالمية يف الهند
الباحث/ عبد السالم محود غالب)1(

املقدمة:
وصالة  اجلزاء،  ليوم  الناس  جامع  والسامء،  األرض  رب  األسامء،  خري  اهلل  بسم 

وسالما عىل خري األنبياء حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحبه النجباء، أما بعد:
لقد أدركت كل األمم أن قضية اهلوية قضية حمورية، وأن من مل ينتبه إليها سيذوب 

حتاًم يف ثقافة غريه، وستتالشى مميزاته اخلاصة ليكون ذياًل أو ذنًبا.. لآلخرين.
التوحيدية وثقافتها  وأعداء األمة مل ولن يرتكوها عىل هويتها اإلسالمية وعقيدهتا 
اإليامنية، بل يكيدون الليل والنهار، ليزحزحونا عنها ويطمسوها عنا قال تعاىل: }َوال 
تعاىل:  وقال  اْسَتَطاُعوا{]البقرة:217[  إمِنمِ  دمِينمُِكْم  َعْن  وُكْم  َيُردُّ َحتَّى  ُيَقاتمُِلوَنُكْم  َيَزاُلوَن 
تعاىل:  وقال  َتُهْم{]البقرة:120[   لَّ ممِ َتتَّبمَِع  َحتَّى  النََّصاَرى  َوال  اْلَيُهوُد  َعنَْك  َتْرَض  }َوَلْن 

َلْو َتْكُفُروَن َكاَم َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َسَواًء{]النساء:89[ وا  }َودُّ
ْن  ارًا َحَسدًا ممِ ْن َبْعدمِ إمِياَمنمُِكْم ُكفَّ وَنُكْم ممِ ْن َأْهلمِ اْلكمَِتابمِ َلْو َيُردُّ وقال تعاىل: }َودَّ َكثمِرٌي ممِ

ْم{]البقرة:109[ همِ نْدمِ َأْنُفسمِ عمِ
والذي ينبغي أن ينتبه له أهل اإلسالم أن أعداء اإلسالم حيرصون عىل هوياهتم مع 
معاملها  املسلمني وطمس  تذويب هوية  أجل  من  والرخيص  الغايل  وبذهلم  اجتهادهم 
والنأي هبم بعيدا عن دينهم حتى تغيب شمس اإلسالم وتندثر تعاليمه وتتاليش هوية 

اتباعه فحرصا عىل تقديم نوع من النصائح والتوجيهات جاء هذا اجلهد املتواضع. 

من أسباب اختيار املوضوع:
1- أمهية احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية يف كل بقاع العامل اإلسالمي بمختلف أطيافه 

وألوان دوله وأماكن التواجد.
2- إبراز الدور الذي تلعبه اللغة العربية يف احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية والعربية يف 

خمتلف املجاالت الثقافية والدينيه واالجتامعية وغريها.

1- اليمن، صنعاء.
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3- مكانة اللغة العربية عند املسلمني لنزول القرآن بلغة العرب وكذلك نبي آخر 
الزمان من العرب.

4- معاجلة العوائق واالشكاليات والصعوبات التي تواجهها اللغة العربية والتآمر 
عليها من قبل أعداء اإلسالم سواء يف الدول العربية أو اإلسالمية.

5- اإلسهام يف إجياد الطرق والوسائل لنرش اللغة العربية يف اهلند وبثها بني أوساط 
عىل  واحلفاظ  واحلضاري  اإلسالمي  املوروث  عىل  التعرف  ليسهل  اهلندي؛  الشباب 

اهلوية اإلسالمية وعدم الذوبان يف سلبيات اآلخر. 
وقد اشتمل البحث عىل املباحث التالية:

 
املبحث األول- التعريفات

تعريف اللغة وأمهيتها
تعريف اهلوية اإلسالمية والثقافة

املبحث الثاين- ركائز اهلوية اإلسالمية وخصائصها 
املبحث الثالث- دور اللغة العربية يف احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية يف اهلند

املبحث الرابع- العوائق والصعوبات التي تواجه اللغة العربية يف اهلند 
اخلامتة والتوصيات والنتائج

املبحث األول التعريفات
مفهوم اللغة:

تشري أمهات املعاجم العربية التي وقفنا عندها إىل أن كلمة )لغة( يف العربية ترجع إىل 
اجلذر‹ لغو أو‹لغ‹ وهو يدور حول معاين الرمي والطرح واإللقاء، واإللغاء.

فالكالم  الطرح.  وهو  يقول:اللغو  حني  تاجه  يف  الزبيدي  املعنى  هذا  عىل  ويؤكد 
لكثرة احلاجة إليه يرمى به.

وال خيرج صاحب لسان العرب عن املعاين التي أومأنا إليها آنفا، واملتصلة بمدلول 
كلمة )لغة(: فاللغو واللغا: السقط، وما ال يعتد به من كالم وغريه، وال حيصل منه عىل 

فائدة وال نفع... وكل ما أسقط، فلم »يعتد به ملغى.« 
قال عز وجل }ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أيامنكم{.املائدة، اآلية: 89
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يف  منترشة  كانت  التي  اللهجات  عىل  للداللة  و)لغات(  لغة،  كلمة  استعامل  وشاع 
العربية، وهي عادة ما تنسب إىل قبيلة بعينها،أو جمموعة قبائل يف فضاء جغرايف  اجلزيرة 
هذيل  ولغة  قريش،  ولغة  متيم  لغة  أو  اليمن،  أهل  ولغة  احلجاز،  أهل  لغة  فقيل  معني، 
التي استأثرت  ،«ورسعان ما توحدت )اللهجات( عىل أعىل مستوى أديب يف لغة قريش 
ميادين األدب شعره وخطابه...وجاء القرآن الكريم ليجسد هذه الوحدة، وهو كتاب اهلل.

من  أداة  يشكل  والرموز،  اإلشارات  من  نسق  إهنا  أيضا:  اللغة  تعريف  عن  ويقال 
أدوات املعرفة، وتعترب اللغة أهم وسائل التفاهم واالحتكاك بني أفراد املجتمع يف مجيع 
ارتباًطا  بالتفكري  اللغة  املعريف. وترتبط  الناس  نشاط  يتعذر  اللغة  احلياة. وبدون  ميادين 
وثيًقا؛ فأفكار اإلنسان تصاغ دوًما يف قالب لغوي، حتى يف حال تفكريه الباطني. ومن 
خالل اللغة فقط حتصل الفكرة عىل وجودها الواقعي. كام ترمز اللغة إىل األشياء املنعكسة 

فيها.
وعرف صاحب معجم اللغة العربية املعارصة اللغة فقال:)1(

ُلَغة ]مفرد[: ج ُلغات وُلًغى:
1 - أصواٌت يعربرِّ هبا ُكلُّ قوٍم عن أغراضهم »اللُّغة العربّية/ الفرنسّية/ اإلنجليزّية« 

اد: وكذلك اللَُّغة العربيَّة. وتسمى ُلَغة الضَّ
»لغة  واأللفاظ  واألصوات  كاإلشارات  واألفكار  املشاعر  لتبادل  وسيلة  ُكلُّ   -  2
حّية- لغات أجنبّية- لغة التخاطب« ُأحادّي اللَُّغة: معربَّ عنه بلغة واحدة فقط، أو َمْن 

يعرف أو يستخدم لغة واحدة فقط-
واللغة هلا دور كبري يف احلفاظ عىل اهلوية:)2( وال شك يف أن اللغة هي أول ثابت من 
ثوابت اهلوية عرب األزمنة والتاريخ، فهي العنرص املركزي والوحيد الذي جعل الناس 
»مجاعة« واحدة ذات خصائص حمددة ومتميزة بعاداهتا وثقافتها وطقوسها وحضارهتا 
الربط  »يتم  درجة  إىل  واهلوية  باللغة  التالحم  هذا  كان  هنا  ومن  )هوية(،  وجغرافيتها 

بينهام ويتامهيان إىل درجة أهنام يكادان يصبحان شيئا واحدا.«

1- معجم اللغة العربية املعارصة، املؤلف: د أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: 1424هـ( بمساعدة 
فريق عمل، 2020/3، النارش: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 1429 هـ/ 2008م

2- دور اللغة العربية يف احلفاظ عىل مقومات اهلوية القومية وكسب رهانات وحتديات العوملة، ص7، 
جامعة اجلزائر 
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ويقولون عن اللغة العربية كام ذكر يف املوسوعة:)1(
أكثر  السامية، وإحدى  اللغات  اللغات حتدثا ضمن جمموعة  العربية هي أكثر  اللغة 
اللغات انتشارًا يف العامل، يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة،]2[)1( ويتوزع متحدثوها 
يف الوطن العريب، باإلضافة إىل العديد من املناطق األخرى املجاورة كاألحواز وتركيا 
اإلسالمية حيث  الدول  من  وباكستان وغريها  واهلند  وإرترييا  والسنغال  ومايل  وتشاد 
بدأت تنترش وبكثرة. واللغة العربية ذات أمهية قصوى لدى املسلمني، فهي لغة مقدسة 
)لغة القرآن(، وال تتم الصالة )وعبادات أخرى( يف اإلسالم إال بإتقان بعض من كلامهتا. 
 العربية هي أيضا لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس املسيحية يف الوطن 
العصور  يف  اليهودية  والفكرية  الدينية  األعامل  أهم  من  الكثري  هبا  كتبت  كام  العريب، 
الوسطى. وأّثر انتشار اإلسالم، وتأسيسه دوالً يف ارتفاع مكانة اللغة العربية، وأصبحت 
لغة السياسة والعلم واألدب لقرون طويلة يف األرايض التي حكمها املسلمون، وأثرت 
العربية تأثرًيا مبارًشا أو غري مبارش عىل كثري من اللغات األخرى يف العامل اإلسالمي، 
كالرتكية والفارسية واألمازيغية والكردية واألردوية واملاليزية واإلندونيسية واأللبانية 
وبعض اللغات اإلفريقية األخرى مثل اهلاوسا والسواحيلية، وبعض اللغات األوروبية 
س بشكل  وخاصًة املتوسطية منها كاإلسبانية والربتغالية واملالطية والصقلية. كام أهنا ُتدرَّ

رسمي أو غري رسمي يف الدول اإلسالمية والدول اإلفريقية املحاذية للوطن العريب.
وهي إحدى اللغات الرسمية الست يف منظمة األمم املتحدة، وحُيتفل باليوم العاملي 

للغة العربية يف 18 ديسمرب كذكرى اعتامد العربية بني لغات العمل يف األمم املتحدة. 
واللغة العربية من أغزر اللغات من حيث املادة اللغوية يف العامل وتم تدوين الكثري 

من املعاجم والقواميس التي حتتوي عىل آالف الكلامت واملعاين.

تعريف اهلوية:)2(
أن  نجد  لذا  وحقيقته،  اليشء،  جوهر  أهنا  بمعنى  ُهَو«   .. »ُهَو  من  مأخوذة  اهلوية 

1- ويكبيديا املوسوعة احلرة، تاريخ الزيارة 2013/15.
8A%D8%A9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9

2- العوملة وأثرها عىل اهلوية ]2/1[، د. خالد بن عبد اهلل القاسم 1427/5/2/ 2006/05/29، 
موسوعة الشحوذ للمقاالت والبحوث 
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اجلرجاين يف كتابه الذائع الصيت »التعريفات« يقول عنها: بأهنا احلقيقة املطلقة املشتملة 
عىل احلقائق اشتامل النواة عىل الشجرة يف الغيب.

فهوية اإلنسان .. أو الثقافة .. أو احلضارة، هي جوهرها وحقيقتها، وملا كان يف كل 
يشء من األشياء -إنسانًا أو ثقافة أو حضارة- الثوابت واملتغريات .. فإن هوية اليشء 
هي ثوابته، التي تتجدد التتغري، تتجىل وتفصح عن ذاهتا، دون أن ختيل مكاهنا لنقيضها، 

طاملا بقيت الذات عىل قيد احلياة.
»إن هوية أية أمة هي صفاهتا التي متيزها من باقي األمم لتعرب عن شخصيتها احلضارية«.
واهلوية معناها: تعريف اإلنسان نفسه فكًرا وثقافة وأسلوب حياة.. أو هي جمموعة 

األوصاف والسلوكيات التي متيز الشخص عن غريه.
وكام أن لإلنسان هوية كذلك للمجتمع واألمم هوية.. فهناك جمتمع إسالمي، وجمتمع 
علامين، وهناك النرصاين، وأيضا الشيوعي والرأساميل.. ولكل منها مميزاهتا وقيمها ومبادئها.
فإذا توافقت هوية الفرد مع هوية جمتمعه كان األمن والراحة واإلحساس باالنتامء، 
وإذا تصادمت اهلويات كانت األزمة واالغرتاب، ومن هنا يمكنك فهم معنى حديث 

يًبا؛ َفُطوبَى لمِْلُغَرَباءمِ«]مسلم[. يًبا َوَسَيُعوُد َكاَم َبَدَأ َغرمِ ْساَلُم َغرمِ : »َبَدَأ اإلمِ النبي 
هذه اهلوية هي التي تتبناها النفس، وتعتز باالنتساب إليها، واالنتامء هلا، واالنتصار 
هلا، واملواالة واملعاداة عىل أساسها، فبها تتحدد شخصية املنتمي وسلوكه، وعىل أساسها 

يفاضل بني البدائل.
وبالنسبة للمجتمع تعترب احلصن الذي يتحصن به أبناؤه، والنسيج الضام، واملادة 

الالصقة بني لبناته، فإذا فقدت تشتت املجتمع، وتنازعته املنتاقضات.

مقومات اهلوية:
تقوم اهلوية عىل العنارص التالية:

االول: العقيدة التي توفر رؤية للوجود.
الثاين: اللغة واللسان الذي جيري التعبري به.

الثالث: الرتاث الثقايف الطويل املدى، وسنذكر تعريفا للثقافة.
الرابع: الشعب واجلغرافية التي يسكنها، فمن الصعب وجود هوية بدون أناس ونطاق 

جغرايف يسكنونه. 
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وهناك من يقول بأن الثقافة هي أيضا يقصد هبا اهلوية ولكن هوية ثقافية اجتامعية 
تراكمية لطبيعة املجتمع، ونذكر تعريف الثقافة:

هي جمموع العقائد والقيم والقواعد التي يقبلها ويمتثل هلا أفراد املجتمع؛ ذلك 
عن  تصوراهتم  ألفراده  حتدد  املجتمع،  لسلوك  موجهة  وسلطة  قوة  هي  الثقافة  أن 
أنفسهم والعامل من حوهلم وحتدد هلم ما حيبون ويكرهون ويرغبون فيه ويرغبون عنه 
كنوع الطعام الذي يأكلون، ونوع املالبس التي يرتدون، والطريقة التي يتكلمون هبا، 
واأللعاب الرياضية التي يامرسوهنا واألبطال التارخييني الذين خلدوا يف ضامئرهم، 
والرموز التي يتخذوهنا لإلفصاح عن مكنونات أنفسهم ونحو ذلك والطابع الديني 
والتعاليم السلوكية والقيم واملبادئ فإذا أضفينا عليها الصبغة اإلسالمية كانت ثقافة 

إسالمية منضبطة.

من هذا التعريف يتبني أن الثقافة:)1(
1- ذات نمو تراكمي عىل املدى الطويل: بمعنى أن الثقافة ليست علومًا أو معارف 
وإنام  قصري،  زمن  يف  ويتمثلها  ويستوعبها  عليها  حيصل  أن  للمجتمع  يمكن  جاهزة 

ترتاكم عرب مراحل طويلة من الزمن.
2- تنتقل من جيل إىل جيل عرب التنشئة االجتامعية: فثقافة املجتمع تنتقل إىل أفراده 
الذوق  نموهم  مراحل  خالل  األطفال  يكتسب  حيث  االجتامعية،  التنشئة  عرب  اجلدد 

العام للمجتمع.
حيث  للجامعة،  وإنام  للفرد  خاصة  صفة  ليست  أهنا  أي  مجاعية:  طبيعة  ذات   -3

يشرتك فيها الفرد مع بقية أفراد جمتمعه ومتثل الرابطة التي تربط مجيع أفراده.
املنطقة  التي سادت وسيطرت عىل  الثقافة اإلسالمية والعربية  القول:  ويمكن 
العربية وانترشت إىل أنحاء املعمورة معززة اهلوية اإلسالمية فالثقافة يمكن القول 
عنها إهنا رافد للهوية فإذا كانت ثقافة إسالمية بضوابط نستطيع أن نقول: إهنا تنتج 

هوية إسالمية.

1- احلوار مع أصحاب األديان مرشوعيته ورشوطه وآدابه ألمحد بن سيف الدين تركستاين، ص14، 
منشورات موقع اإلسالم.
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مفهوم اهلوية اإلسالمية:
اإلسالم  دين  وإىل  ورسوله  اهلل  إىل  االنتامء  هي  احلقيقة  يف  اإلسالمية  واهلوية   
وعقيدة التوحيد التي أكمل اهلل لنا هبا الدين وأتم علينا هبا النعمة، وجعلنا هبا األمة 
َوَمْن  اهللَّمِ  ْبَغَة  }صمِ بفضلها بخري صبغة  للناس، وصبغنا  أمة أخرجت  الوسط وخري 
إىل  انتامء  اإلسالمية  فاهلوية  َعابمُِدوَن{ )البقرة:138(  َلُه  َوَنْحُن  ْبَغًة  صمِ اهللَّمِ  َن  ممِ َأْحَسُن 
ذات  اإلسالمية  الدولة  وتشكيل  واملجتمع  الفرد  عىل  وتطبيقه  اإلسالمي  الدين 
اهلوية اإلسالمية املتكاملة والشاملة جلميع جوانب احلياة والرامية إىل العاملية والرقي 

والقيادة لالمم والبرشيه مجعاء.

ونظرا ألمهية اهلوية لألمم تسعى كل أمة للحفاظ عىل هويتها:
 األمم التي تريد أن تبقى هي التي حتافظ عىل هويتها، ولذلك ال عجب أن حتاول كل 
دولة أو أمة أن تصون ألتباعها هويتهم وحتميهم عن غزو الثقافات األخرى لثقافتهم.. 
األمريكية  الثقافية  املواد  دخول  إىل  تؤدي  اجلات  اتفاقية  أن  الفرنسيون  رأى  فعندما 
بمعدالت كبرية لفرنسا مما يشكل هتديدا صارخا هلويتهم القومية، رفضوا التوقيع عىل 

اجلزء الثقايف من االتفاقية وطالبوا بتخفيض تلك املعدالت.
عيد  يوم  الزهور يف  بيع  بمنع  اهلند  بالد  اهلندوس يف  يقوم  أن  وأعجب من هذا 
احلب »فالنتاين« وحرق املحالت التي تبيعه ألن ذلك ليس من اهلندوسية وحيارب 

الثقافة اهلندية.
وهذا كله إن دل فإنام يدل عىل مدى حمافظة كل أمة عىل هوية أبنائها ومحايتهم 
من السقوط يف هوة االنبهار بثقافات اآلخرين.. فمتى هنتم نحن هلذا ونحوط 
أبناء أمتنا ونحميهم من الوقوع يف هذه احلمأة..؟!  وكذلك اليهود حيرصون عىل 
هويتهم والبحث عن تراثهم املزعوم وهو هيكل سليامن حتت املسجد األقىص 
وعدم  املسلمني  هتجري  عىل  والعمل  املسلمني  هوية  طمس  عىل  منهم  حرصا 
لك  اهلويه  عىل  البقاء  عىل  رصاع  فهو  واملقدسيني  الفلسطينيني  الالجئني  عودة 
أمة وشعب من شعوب العامل فنرى األمم حتافظ عىل هويتها ولغتها وتعمل عىل 
نرشها عن طريق املراكز الثقافيه املوجود يف سفاراهتا يف خمتلف أنحاء العامل كام 

نرى الثقافة األمريكية وغريها.
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املبحث الثاين: ركائز اهلوية اإلسالمية وخصائصها)1(

اهلوية اإلسالمية ذات خصائص راسخة اجلذور، منها:
1- أهنا ربانية األصل واملصدر واملرجعية.

2- وهي عاملية التعرتف باحلدود املصطنعة.
االحتواء  التقبل  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  املجاالت  لكل  شامله  وهي   -3
واالنكامش يف هوية أخرى، والتقبل فرض نموذج أجنبي يفرض عليها إرادته أو أيدلوجياته. 
4- كام تتميز باستقالل الشخصية فال تقبل الذوبان يف غريها.. إهنا حتسن حني حيسن 
الناس ولكنها حني يسيئون التظلم، المانع من األخذ عن الغري ما هو نافع وطرح ما 
: »ال تكونوا إمعة، تقولون:  هو ضار، عن حذيفة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن 
حتسنوا وإن أساؤوا فال تظلموا«.. واإلعالن عن اهلوية وعن العقيدة من األمور التي 

جيب أن يعتز هبا كل مسلم وأال يفرط فيها أو يتهاون بحال من األحوال. 

خصائص اهلوية اإلسالمية:
أوال: الثبات

فال تتأثربأبواق العدو أو وسائل إعالمه بل تظل متمسكة بعقيدهتا ودينها معتصمة 
مع  يذهب  الذي  الضعيف  املؤمن  من  اهلل  إىل  وأحب  خري  القوي  فاملؤمن  اهلل.  بحبل 
الريح أينام ذهبت ولكن البد من الثبات والتمسك بالقيم والقابض عىل دينه كالقابض 

عىل اجلمر وهي من عالمات آخر الزمان وعالمات الساعة.
ثانيا: احلرص عيل التقدم العلمي ومواكبته:

 فال تتأخر عن ركب التقدم والتضعف، والمانع من االستفادة من الغري فاحلكمة ضالة 
العلم وفضله  الرسول  يف كثري من األحاديث إىل  أنا وجدها فهو أحق هبا ودعا  املؤمن 

1- بقلم :د. أمحد عمر هاشم منشور يف موقع الواحة املرصية
 http://www.egyptianoasis.net/%E4%CF%C7%C1-%C7%E1%C5%ED%E3%C7%E4-
14/%CE%D5%C7%C6%D5-%C7%E1%E5%E6%ED%C9-%C7%E1%C5%D3%E1%C7%E3%E

D%C92013/4/29 الزيارة   -3291/ تاريخ 
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القوم  لغات  بتعلم  وأمر  الدين  يف  وتفقه  تعلم  ملن  واخلريية  العلم  طالب  ومكانة  ومكانته 
ألمن مكرهم وحث عىل قراءته امتثاال ملا جاء يف القران )اقرأ باسم ربك الذي خلق( وكانت 
األمة اإلسالمية يف مصاف الدول املتقدمة واملنتجة واخلادمة للبرشية وخري شاهد عىل ذلك 
حضارة األندلس وقلعة العلم يف بغداد وتفرد علامء املسليمن يف الطب والرياضيات وكذلك 
إرسال  إىل  األوربيني  محل  مما  الكثري  واخرتعوا  املواد  من  العديد  واكتشفوا  العلوم  خمتلف 
أبنائهم ليتعلموا يف الدول اإلسالمية وجاء املسترشقون وغريهم إىل بالد املسلمني ليتعلموا.

ثالثا: استقالل الشخصية:
 فالشخصية واهلوية اإلسالمية مستقلة متفردة بقيمها وأخالقها مل تتأثر باآلخر وبام 
هيدم قيمها ومبادئها وكان احلرص عىل التميز وعدم التبعية وجاءت نصوص كثريه تدعو 
اىل التميز وذكر الرسول  منها خمالفة اليهود فكانت خمالفتهم يف كل ما يرتبط بالعقائد.

رابعا: التسامح:
اآلية  ذلك  يف  والشعار  ثباهتا:  مع  والرتاحم  بالتسامح  اإلسالمية  اهلوية  تتسم  حيث 
نمِنَي{ )134()1( نَي اْلَغْيَظ َواْلَعافمِنَي َعنمِ النَّاسمِ َواهللَُّ حُيمِبُّ امْلُْحسمِ الكريمة قال تعاىل:}َواْلَكاظمِممِ
العذاب  أشد  أن ساموه  بعد  قال هلم  فتح مكه حيث  الرسول  يف  فعل  وكذلك 
وطردوه منها: اذهبوا فأنتم الطلقاء وشعاره العفو عند املقدرة ال كام هو حاصل عند 
األخشبني  عليهم  ليطبق  اجلبال  ملك  جاءه  عندما  الطائف  يف  وكذلك  اليوم،  الغرب 

فقال: لعل اهلل أن خيرج من أصالهبم من يقول ال إله إال اهلل. 
خامسا: أصالة اهلوية:

فاهلوية أصلها ثابت وفرعها يف السامء هوية إسالميه ناصعة البياض تستمد قوهتا من 
الدين اإلسالمي وتعاليمه املبثوثه يف القرآن والسنة املطهرة وأمر اهلل ورسوله واخلضوع 

واالستسالم هلام.
 سادسا: الشجاعة:

إىل  تقوده  األصيلة،  اإلسالمية  اهلوية  صاحب  املسلم  صفات  أبرز  من  فالشجاعة 
الدفاع عن املقدسات واألوطان واألموال واألنفس، ومن قتل دون ماله أو عرضه فهو 
شهيد، كام ذكر يف احلديث، واجلهاد يف سبيل اهلل هو من أجل إعالء كلمة اهلل ونرش دينه 

1- سورة آل عمران، اآلية: 134
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ونرصة املظلوم وإعانة املحتاج واملستضعفني يف األرض فهذه هي أهداف اجلهاد وليس 
التوسع والسيطرة كام يروج لذلك أعداء اإلسالم.

سابعا: التوكل عىل اهلل مع األخذ باألسباب:
والقيام بالعمل:

تعاىل  قال  باألسباب  اهلل واألخذ  االعتامد عىل  الشخصية واهلوية االسالمية  فكامل 
ٍء َقْدًرا )3({ سورة  همِ َقْد َجَعَل اهللَُّ لمُِكلرِّ يَشْ ْل َعىَل اهللَّمِ َفُهَو َحْسُبُه إمِنَّ اهللََّ َبالمُِغ َأْمرمِ َيَتَوكَّ }َوَمْن 

الطالق)1( وذكر يف احلديث اعقلها وتوكل 
ثامنًا: األخوة:

تلك األخوة التي التكون إال باإليامن فهو من أهم ركائز األخوة يف اهلل واحلب يف 
أحدكم  الرسول  )اليؤمن  ويقول  األخوة،  اإليامن التوجد هذه  يوجد  مل  وإذا  اهلل، 

حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه(.
ويقول اهلل تعاىل: )إنام املؤمنون إخوة(، واألخوة مكفولة لكل املسلمني يف كل بقاع 

العامل جيمعهم ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل. 
تاسعًا: إقامة العدل وعدم الظلم أو املحاباة:

األمر بالعدل حتى مع اآلخر، وقصة عيل بن أيب طالب مع اليهودي عندما احتكموا 
األقباط  أحد  رضب  عندما  وابنه  العاص  بن  عمرو  قصة  وكذلك  القايض  رشيح  إىل 

عندما هزمه يف السباق فاقتص منه عمر بن اخلطاب.
قال اهلل تعاىل: »يا أهيا الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هلل ولو عىل أنفسكم 
أو الوالدين واألقربني إن يكن غنيا أو فقريا فاهلل أوىل هبام فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن 

تلووا أو تعرضوا فإن اهلل كان بام تعملون خبريا«.
إىل  التخريب ومحاية األنفس واألموال واألعراض والسعي  التعمري وعدم  عارًشا: 

بناء وإعامر األرض وإسعاد البرشية:
التعمري  حتقيق  عىل  يعملوا  أن  اتباعه  هبا  أمر  التي  اإلسالم  تعاليم  يف  هذا  ويتجىل   
وعدم التخريب، فاإلسالم يرفض العنف وسفك الدماء والعبث واإلفساد يف االرض 

حيث يقول تعاىل: )إن اهلل ال حيب املفسدين(.

1- سورة الطالق، اآلية: 3.
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احلادي عرش: إنسانية الترصف والتوجه، ألهنا نابعة من إيامن وضمري ديني حي:
اهلوية  إن  للجميع،  والعطاء، والسالم واالستقرار وحب اخلري  إىل اخلري  إال  تنزع  فال 
اإلسالمية يف انسانياهتا متد يدها بالعطاء احلضاري وبالسالم العاملي، وبالتعايش السلمي، 
فال تنكفئ عىل ذاهتا، وال تتعصب جلنسها، والحتاول فرض هيمنتها عىل الغري كام نشاهد 
هذا يف »العوملة« التي تسعى إىل تغيري اهلويات وتذويبها، من أجل إخضاع العامل إىل هوية 
واحدة وسيطرة حضارة معينة واستخدام كافة السبل والطرق لذلك حتى القوة واالضطهاد 
وكبت حريات اآلخرين وفرض نوع واحد من الثقافة أو اهلوية كام نالحظه اآلن من سيطرة 

النظام العاملي اجلديد عىل جمريات األحداث يف العامل بعد اهنيار االحتاد السوفيتي.
الثاين عرش: تعاون اهلوية اإلسالمية حضاريا وثقافيا مع كل اهلويات واحلضارات املختلفة
 دون رصاع أو حماولة فرض ثقافة معينة، والتقبل اهلوية اإلسالمية فرض حضارة 
اإلسالمية  اهلوية  عيل  احلفاظ  ألن  شأهنا،  كان  مهام  والهوية  أخرى  والثقافة  عليها 
حياتية  رضورة  اإلسالمية  باهلوية  وااللتزام  اإلسالمية،  العقيدة  متليه  ديني  واجب 
من  استقتها  مبادئ  ذات  ألهنا  أخرى،  هوية  ألي  اخلضوع  وال  عنها  التنازل  اليمكن 
الوحي اإلهلي املعصوم وألن مبادئها التتعارض مع القيم الرشيدة بل تدعو إليها وإىل 

حقوق اإلنسان وتسعى للتعاون احلضاري مع اجلميع.

املبحث الثالث: دور اللغة العربية يف احلفاظ عىل اهلوية
مما الشك فيه وال ريب أن اللغة تعد عامال مهام جدا للشعوب للحفاظ عىل هويتها 
وتراثها احلضاري، فعن طريق اللغة عرفنا الكثري من احلضارات املختلفة التي اندثرت 
واليونان  اهلند  وكذلك  سبأ  وحضارة  والبابلية  املرصية  احلضارة  مثل  بعيد،  زمن  منذ 
إلينا  وصلت  التي  والرسومات  الكتابات  طريق  عن  بلغتهم  ذلك  دون  فقد  وغريها، 

فحفظت اللغة هوية تلك احلضارات وعرفنا بعضا منها.

دور اللغة العربية يف حفظ اهلوية االسالمية يف اهلند:
1- اللغة العربية أسهمت يف حفظ الثقافة اإلسالمية والعربية ومما ال شك فيه أن اللغة 
ترتبط بالثقافة ارتباطا محيميا، وهي بذلك آلية إنتاج الثقافة، وال يمكن أن نتصور ثقافة ما 
بدون لغة تكون سندا هلا ووعاء حيتوهيا وينقلها ويتفاعل معها، فـ«مها دائرتان متداخلتان 
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ال يمكن أن نخلص إحدامها من األخرى... فنرى كيف دّون أصحاب قريش حياهتم عن 
طرق األشعار واملعلقات وجعلوها مثاال بارزا، وكيف كانوا يتفاخرون بالشعراء واخلطباء 
أيضا، فبواسطة نرش اللغة وتعليمها يف اهلند يتم التعرف عىل املوروث الثقايف العريب ونرشه 

يف اهلند لتالقح الثقافات واحلضارات املختلفة وأخذ النافع منها واالبتعاد عن الضار.
الدين وفهمه  العربية تساعد يف حفظ  فاللغة  الدين االسالمي وتعاليمه  2- حفظ 
الن الدين اإلسالمي مرتكز عىل القران والسنه وقد جاء بلغة العرب والرسول عريب 
فنوهنا  ومعرفة  العربية  اللغة  بدون  وتعاليمه  الدين  فهم  فيصعب  عريب  القرآن  ولفظ 
باللغة  الناطقة  غري  الدول  يف  خاصة  وتعاليمه  الدين  حفظ  يف  بارز  دور  فلها  املختلفه 

العربية والتي منها اهلند.
زاخر  اإلسالمي  الرتاث  أن  فيه  الشك  مما  والعريب:  اإلسالمي  الرتاث  حفظ   -3
بالعلوم املختلفة وقد دون باللغة العربية، ومعرفة اللغة العربية تساعد عىل معرفة الرتاث 
اإلسالمي والعريب ومن ضمنها الكتب واملخطوطات العربية واحلضارة اإلسالمية الكبرية 
التي أنارت للعامل ونرشت العلم واملعرفه وملكة زمام املنهجية العلمية والبحث العلمي 
فبمعرفة اللغة العربية يف اهلند ونرشها يتم التعرف عىل الرتاث العريب واملخطوطات العربية 

وقد وجدت الكثري منها يف اهلند وتم ترمجة الكثري من العلوم املختلفه باللغات اهلندية.
4- معرفة التاريخ احلضاري االنساين وكذلك األمم السابقة فكله موجود وموثق 
وقصص  السري  وأهل  املفرسون  ونقله  الكريم  القرآن  ذكره  ما  وخاصة  العربية  باللغة 
األنبياء وأقوامهم فبمعرفتنا للغة القرآن نستطيع التعرف عىل التاريخ اإلنساين املدون يف 
القرآن وأخذ العربة والعظة من األقوام واألمم السابقة ونقله ونرشه يف اهلند وتوضيح 

ذلك بيرس وسهولة بواسطة اللغة العربية.
5- بمعرفة اللغة العربية ونرشها يف اهلند يتم مد اجلسور الثقافية واملعرفية بني اهلند 
واملوروث العريب الثقايف واالجتامعي ونرش النافع منه واجتناب الضار وإبراز احلقيقة 
العلم  واكتساب  النور  إىل  الظلامت  من  للبرشية  وإنقاذه  والدين اإلسالمي  اإلسالمية 

واملعرفة والتعرف عىل حضارات خمتلفة.
6- ومن الدور البارز للغة العربية يمكن االستفادة من الرتمجة إىل اللغات املختلفة 
فائدة،  فيه  وما  منها  النافع  وأخذ  العرب  إىل  اهلندية  اهلندي واحلضارة  املوروث  ونقل 

فمعرفة اللغة له درو كبري يف نرش الثقافات والتبادل الثقايف واألديب واحلضاري.
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7- ارتباطها الوثيق بالدين اإلسالمي والقرآن الكريم، فقد اصطفى اهلل هذه اللغة 
من بني لغات العامل لتكون لغة كتابه العظيم ولتنزل هبا الرسالة اخلامتة }إنا أنزلناه قرآنا 

عربيا لعلكم تعقلون{.

املبحث الرابع: العوائق التي تعاين منها اللغة العربية يف الوقت احلارض يف اهلند
ونشري هنا إىل بعض املرشوعات اجلديدة الرامية إىل طمس اهلوية العربية واإلسالمية 

وخاصه اللغة العربية:)1(
العريب  والوطن  والعربية  العروبة  مصطلح  استبعاد  إىل  الرامية  املرشوعات   -1
واألمة العربية كمرشوع الرشق األوسط اجلديد ومرشوع الرشاكة األوروبية املتوسطية.
املتحدة  األمم  هيئة  يف  العاملية  اللغات  بني  من  العربية  اللغة  استبعاد  حماولة   -2
واملنظامت التابعة هلا، وكذلك اعتامد اللهجات العامية لألقاليم العربية« إقليم املغرب 

العريب، إقليم مرص والسودان، إقليم بالد الشام والعراق، إقليم اخلليج العريب«
تغيري املناهج الدراسية وجعل اللغة اإلنجليزية هي السائدة يف التعليم يف املدارس   -3
اخلاصة واجلامعات اخلاصة يف دول اخلليج العريب، واللغة الفرنسية يف دول املغرب العريب، 

ما أسهم يف تعزيز اللهجات الدارجة يف القنوات الفضائية وعىل« اإلنرتنت«.
العريب  التاريخ  وتشويه  اإلسالمية،  العربية  احلضارة  عىل  التعتيم  إىل  السعي   -4
وتزويره، والدعوة إىل قطع العالقة مع الرتاث، وتصوير العرب وثقافتهم ثقافة الكأس 

واجلارية.
خالصة القول، إن اللغة العربية هي أهم عنارص اهلُوية، والتفريط يف اللغة هو تفريط 
اإلنسان  اهتم  وكلام  القومية،  وسيادتنا  واألخالقية  الثقافية  وقيمنا  التارخيية  هويتنا  يف 

بلغته كان دلياًل عىل قوته وهنضته وأصالته، والعكس صحيح.

أما العوائق والصعوبات التي تواجه اللغة العربية يف اهلند فمنها:
1- صعوبة التعلم هلا من قبل اهلنود لكثرة قواعدها وفنوهنا املختلفة.

العدد:  املتمدن،  احلوار  يف  منشور  مقال  خويل،  معمر  التنمية،  ورهان  اهلوية  رمز  العربية:  اللغة   -1
16:59 - 18 /3 /2012 - 3671
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2- قلة املناهج والدراسات املنهجيه النتاج منهج خاص ميرس ومسهل لتعليم اللغة 
العربية لغري الناطقني هبا وتقييم املناهج املوجوده وتطويرها بام يناسب املجتمع اهلندي 
3- قلة املراكز املتخصصة بتعليم اللغة العربية وفنوهنا مقارنة بعدد املسلمني يف اهلند.
4- قلة البيئة املصاحبة لتعليم اللغة العربية واستضافة أهل اللغة العربية من العرب 
ملساعدة للدارسني والباحثني يف جمال الغة العربية فاالحتكاك بأصحاب اللغة األصيلة 

يساعد عىل رسعة الفهم والنطق.
5- طغيان اللغة اهلندية عىل التعامل بني املسلمني وكذلك املدارس واملراكز الدينية 

واالسالمية مما يصعب رسعة الفهم واإلدراك للغة العربية.
6- قلة الزيارات املتبادلة بني العرب واهلند وكذلك البعثات الطالبية وتأهيل املدرسني 
يف البالد العربية يف طرق التدريس والوسائل احلديثة واالحتكاك املبارش بأصحاب اللغة.

وغريها من الصعوبات التى تواجهها اللغة العربية يف اهلند كقلة الكتب واملراجع 
العربية والكتب املتخصصة يف خمتلف فنون اللغة العربية وكذلك املجالت والدوريات 

الناطقة بالعربية فهي تساعد عىل التعلم ونرش الثقافه العربية واالسالمية .
ويف األخري نربز أهم التوصيات والنتائج التي توصل إليها الباحث:

1- أمهية اللغة العربية يف حفظ اهلوية الثقافية واإلسالمية واحلضارية 
2- مكانة اللغة العربية بني اللغات العاملية وأمهيتها للمسلمني 

3- احلرص عىل اللغة العربية وتعليمها ونرشها يف اهلند 
4- التنوع يف املناهج التي تعلم اللغة العربية والسعي إىل تطويرها بام يسهل الفهم 

واإلدراك للمتعلمني.
البعثات  وإرسال  واهلند  العربية  الدول  بني  الزيارات  وكذلك  الثقايف  التبادل   -5

الطالبية وكذلك املعلمني ألخذ اخلربة وتصحيح النطق واملعنى يف بالد العرب.
العربية وتساعد عىل نرشها  اللغة  التي ختدم  والفعاليات  األنشطة  اإلكثار من   -6
النرشات واملجالت  للمشاركة، وكذلك  العرب  والندوات واستضافة  املؤمترات  مثل 

واستخدام وسائل اإلعالم املمكنة واملتاحة يف اهلند لنرش اللغة العربية.
ونسأل اهلل التوفيق والسداد ونأمل من اهلل أن يوفقنا إىل تقديم اليرس حول املوضوع 

وما تيرس مجعه وصياغته ونطلب العون والتوفيق منه سبحانه إنه عىل كل يشء قدير.
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دور املخطوطات العربية ون�شر الثقافة يف الهند
الباحث/ ظفر دارك القاسمي)1(

تعريف املخطوطات:
اليقبلون  الفيلولوجيني  أن  إىل  نشري  اللفظ  هلذا  الداليل  املفهوم  يف  اخلوض  قبل 
الكتاب املخطوط ألنه ليس  إذا أحلق بكلمة كتاب فيقولون  استعامل لفظ خمطوط إال 
كل ما كتب باليد يعد بالرضورة خمطوطا، فشواهد القبور وما نقش عىل األحجار وما 
ذاهتا  يف  بالرضورة  ليست  باليد  والكتابة  خمطوطا،  اعتباره  اليمكن  الصخور  عىل  نقر 
باملفهوم الفيلولوجي للمخطوط، فلنبحث اآلن يف مادة هذا اللفظ يف اللغة مع حماولة 
رصد بداية تداوله وذلك باستشارة املعاجم واستقراء النصوص التي يمكنها أن متدنا 

باملعلومات عن بدء استعامله.
أنه استعمل ألول مرة يف أحد  MANUSCRITE جيد  الفرنسية  اللغة  لفظ خمطوط يف 
نصوص هذه اللغة يف سنة 1594م اي يف هناية القرن 16م، وعىل الرغم من أنه لفظ التيني 
MANUSCRIPTUN فإن الفرنسيني استعاروه من اللغة اإليطالية التي عرفت استعامل اللفظ 

LIBRI قبل فرنسا بحكم سبقها التمسك بالنهضة احلديثة، وقد أطلقوا عىل املخطوط لفظ

أمهية املخطوطات:
ُترك أمر حتديد أمهية املخطوط للسوق املتمثل يف عامل البائعني، وبيوت املزادات، وهواة 
االقتناء، وعىل الرغم من أن القطاع اخلاص كان أسبق يف معرفة أمهية املخطوطات قبل أن 
يقوم النقاد وأمناء املكتبات بجهود منظمة الستعادهتا واالحتفاظ هبا، فإن السوق مل يقم إال 
بالقليل يف سبيل الكشف عن القيمة احلقيقة ملوادها. وربام اليكون من اإلنصاف متاما أن 
نقول كام قال أو سكاروا يلد WILDE: إن السوق يعرف سعر كل يشء، واليعرف قيمة 
أي يشء. وما يقوم به السوق هو حتديد السعر، أما مسائل القيمة فإهنا تنتمي إىل مكان آخر.

غري أن االفتقار إىل التفكري التأميل والتحليل النقدي مل يبطئ برواج عامل املخطوطات 
االقتناء  والدارسني وهواة  والتجار  املتاحف  وأمناء  املكتبات  أمناء  فاآلالف من  األدبية 

1- باحث الدكتوراه يف قسم الديانة السنية - اجلامعة اإلسالمية عليكراه.
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ومل  األولية.  املواد  من  ضخمة  )أرشيفات(  املحفوظات  دواوين  ببناء  اآلن  يقومون 
تقرتب أي ثقافة يف التاريخ من مستوى النشاط يف هذا الصدد كام هو احلال يف أمريكا، 
هبا،  وحتتفظ  املخطوطات  مواد  عىل  لتحصل  طائلة  أمواال  تنفق  األمريكية  فاملؤسسات 
واجلامهري الغفرية ترتدد عىل املعارض العامة، بينام يتوافد الدارسون عىل قاعات القراءة 
ليدرسوا عىل مهل، وجمالت التصنيف والفهرسة )الببليوغرافيا( ونرشات )كتالوجات( 
املعارض واملطابع، والصحف تراجع املعارض الكربى وتغطى املزادات املهمة، ودون 
أن يعرف السبب عىل نحو واضح أمجعت الثقافة عىل أنه حتى يف عرص تتقلص فيه املوارد 
يكون جلمع املخطوطات األدبية واحلفاظ عليها أولوية، ومنذ مئتي عام مل يكن أحد يف 

الغرب ليجشم نفسه عناء االحتفاظ بمحتويات أفضل املخطوطات املعارصة له.

بداية رحلة املخطوطات العربية إىل اهلند:
احتضنت اهلند جزءًا من الثقافة العربية ملئات من السنني، ويوجد يف مدهنا وقراها 
العربية، ولكن كيف وصلت هذه  املخطوطات  من  اآلالف  مدارسها وجوامعها  ويف 
اآلالف من املخطوطات العربية إىل هذه البالد التي التتحدث العربية؟ وما دور العرب 

يف إنقاذ هذا الثروة العظيمة؟.
كانت بداية الفتح العريب لبالد اهلند بفتح حممد بن القاسم للسند سنة 92هـ/811م، 
ولكن العرب مل يواصلوا طريقهم يف فتح عموم اهلند غري أن حكام املسلمني من الغزنويني، 
الغورية، واملغول، واخلجية أخضعوا سائر بالد اهلند لسيطرهتم باسم اإلسالم حتى جميء 
الربيطانيني الذين نفوا آخر أباطرة املغول سنة 1857. وطيلة فرتة احلكم اإلسالمي للهند 
ظهر فيها جمموعة من العلامء املسلمني، وخاصة من املتأخرين أثر واحلياة األدبية والعلمية، 
وبقيت بعض آثارهم يف املكتبات، عامة وخاصة ومعظم اجلامعات اهلندية ولكن الدراسات 
حول هذه اآلثار قليلة، واهتامم الدول العربية هبذه الثروة اليكاد يذكر، وعىل الرغم من أن 
بريطانيا استولت عىل كثري من اآلثار اهلندية فإن معظم املخطوطات العربية بقيت يف اهلند.

ترسبت اللغة العربية وآداهبا إىل هذه البالد مع الفتح اإلسالمي ألجزاء منها، ومع 
حكام جاؤوا من بالد العرب وبالد الفرس واألفغان ليؤّسسوا ممالك وإمارات متعددة 
خلفت وراءها جمموعات كبرية من املخطوطات العربية والفارسية واألردية والرتكية، 

ولكن غلبت عليها العربية التصاهلا بالدين اإلسالمي احلنيف.



-556-

وجود املخطوطات وعددها يف اهلند:
حتتضن مجهورية اهلند حوايل مائة ومخسني ألف خمطوطة )150،000( منها حوايل  %40 
عريب،  خمطوط   )55،000( ألف  ومخسني  مخسة  عىل  مايزيد  أي  العربية  باللغة  خمطوطات 
يرجع بعضها إىل القرن األول اهلجري، ويف بعض اهليئات العلمية يوجد ما بني ثامنية آالف 

إىل حوايل اثنى عرش ألف خمطوط عريب حتتاج إىل مساعدة إلنقاذها وفهرستها وتصويرها.

االهتامم باملخطوطة يف اهلند:
فقام  املخطوطات وتسجيلها،  بحفظ  اهلند  االهتامم يف  بدأ  التاسع عرش  القرن  منذ 
وقام  ملخطوطات  لبعض  سجل  بإعداد  اهلنود  املسلمني  من  وخاصة  الباحثني،  بعض 
وموضوعها،  ومؤلفها  ملخطوطة  اسم  يشمل  خمترص  وصف  بإعداد  اآلخر  البعض 
من  جمموعة  بتحقيق  اهلنود  العلامء  بعض  فقام  املخطوطات،  هبذه  االهتامم  تطور  ثم 
العثامنية بحيدرآباد، أو مكتبة  العربية وخاصة ما قامت به دائرة املعارف  املخطوطات 

رضا برامبور، وغريها من املراكز الثقافية اهلندية.
إن احلديث عن املراكز العلمية اهلندية التي تضم جمموعات من املخطوطات العربية 
ولكننا  وممال  طويال  سيكون  احلديث  وهذا  اهلند  أنحاء  مجيع  يشمل  متشعب  حديث 
سنكتفي باحلديث عن أهم املراكز العلمية التي حتتضن مئات أو آالف املخطوطات أو 

دأبت عىل نرش الرتاث العريب اإلسالمي. ومن مراكز املخطوطات املهمة.

املراكز واملدارس واجلامعات التي احتضنت املخطوطات العربية:
البلجرامي  امللك سيد حسني  أسسها عامد  آباد:  العثامنية بحيدر  املعارف  دائرة   -1
أجل  من  حياهتم  كرسوا  األفذاذ  العلامء  من  جمموعة  وشاركه  اهلند،  نجمة  صاحب 
الدراسات العربية والرشقية ومن هؤالء موالنا حممد أنوار اهلل خان، ومال عبد القيوم، 
تلك  وخاصة  طبعها  ثم  وحتقيقها  وصيانتها  املخطوطات  مجع  الدائرة  هدف  وكان 
املخطوطات القديمة التي يرجع تارخيها إىل ما بني القرن األول والقرن الثامن اهلجريني 

)من القرن التاسع إىل القرن السادس عرش امليالديني(.
 قامت الدائرة بنرش جمموعة كبرية من املخطوطات شملت خمتلف العلوم والفنون 
واللغة  والفقه،  والتاريخ،  والرتاجم،  والسري  واحلديث،  التفسري،  منها  اإلسالمية، 
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العربية وآداهبا، والفلسفة والرياضيات، وغري ذلك من املوضوعات، وهكذا برزت إىل 
الوجود جمموعة من املعلومات القيمة التي ختتزهنا املخطوطات العربية.

2- اجلامعة العثامنية يف حيدرآباد: تلك اجلامعة التي تضم عرشات الكليات، وأكثر 
من مئة ألف طالب، وتأسست مكتبتها عام 1918م، ويبلغ عدد املخطوطات فيها ما 
مئة  وست  ألف  منها  خمطوطة   )3418( عرشة  وثامين  مائة  وأربع  آالف  ثالثة  يقارب 
وثالث وسبعون )1673( خمطوطة عربية، ومعظم هذه املخطوطات جاء من عدد من 

املتربعني، منهم احلكيم الدكتور قاسم، والسّيد أكرب حيدري وغريمها 
 )3141( وأربعني  وإحدى  ومئة  آالف  ثالثة  تضم  التي  السعيدية:  املكتبة   -3
خمطوطة، وخمطوطات هذه املكتبة معظمها باللغة العربية وأسس هذه املكتبة املفتي حممد 
املخطوطات  من  نادرة  جمموعة  عىل  املكتبة  وحتتوي  حيدرآباد،  علامء  كبار  أحد  سعيد 
العربية اإلسالمية، غري أن فهرست هذه املكتبة مكتوب بخط اليد، ومل جير تصوير هذه 
املخطوطات، ومن بني هذه املخطوطات، خمطوط تاريخ دمشق البن عساكر، والتبيان 

يف تفسري القرآن أليب جعفر الطويس، وحتفة الغريب للدماميني.
إن احلديث عن املخطوطات العربية بحيدرآباد يثري يف النفس االعتزاز والشفقة، 
أما االعتزاز فهو يف احتضان هذه البالد آلالف املخطوطات العربية مما يشري إىل مكانة 
الثروة،  العلامء العرب واملسلمني يف دفع عجلة احلضارة اإلنسانية واهتامم اهلند هبذه 
وأما اإلحساس باألمل ففي وضع تلك املخطوطات حيث إهنا حتتاج إىل كثري من الباحثني 
إلنقاذها مما هي فيه كام حتتاج إىل األموال ملساعدة علامء اهلند للعناية هبذه املخطوطات، 
ففي  املتاحف،  نافستها  بل  واملكتبات،  اجلامعات  عىل  املخطوطات  مجع  يقترص  ومل 
خمطوطة،   )8519( عرشة  وتسع  مائة  ومخس  آالف  ثامنية  يوجد  جنغ  ساالر  متحف 
املخطوطات  ألفان وست مئة وعرشون )2620( خمطوطة عربية، ومعظم هذه  منها 
الثالث يوسف عيل خان )حاكم سابق  ختص عائلة ساالر جنغ وخاصة ساالر جنغ 
الفهارس  من  جملدًا  عرش  سبعة  يف  املخطوطات  هذه  وصنفت   ،)1949 آباد  حليدر 

باللغات العربية، والفارسية، واألردية.
ويف والية آندرا براديش حيث حيدرآباد جمموعة كبرية من املراكز العلمية التي تضم 
آالف املخطوطات، ومل أستطع زيارة مجيع املراكز التي تضم املخطوطات العربية حيث 

إن األمر يطول.
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للمخطوطات  مركز  أهم  ففيها   Patna بتنا  مدينة  حيث  بيهار  والية  إىل  انتقلنا  فإذا   
العربية، وهي مكتبة خدا بخش الرشقية العامة التي تضم عرشين ألفا ومائة وواحدة من 
املخطوطات )20101( منها أقل بقليل من تسعة آالف خمطوطة باللغة العربية، وشاء اهلل 
أن أطلع عىل بعض نوادر املخطوطات العربية التي ترجع إىل القرن األول اهلجري، وهذه 
املكتبة أسسها موالنا حممد بخش الذي استوطن اهلند قادمًا من فارس، ثم طور املكتبة ابنه 
موالنا خدا بخش، ومل يبق من هذه العائلة أحد فآلت ملكيتها إىل الدولة واكتسبت دهلي 
أمهية كبرية يف تاريخ اهلند بعد أن أصبحت عاصمة مللوك املسلمني األوائل منذ عام ست 
مائة واثنني ثم أصبحت عاصمة أباطرة املغول، واستمرت يف اكتساب األمهية حتى يومنا 
هذا وتدفقت عليها جمموعات كبرية من العلامء واملفكرين والشعراء وازداد عدد سكاهنا 
التقدر  واآلثار  املخطوطات  من  ثروة  وراءهم  هؤالء  فخلف  ماليني،  أصبحوا  حتى 
مكتبة  مثل  الثقافية،  واملراكز  واملساجد،  واجلامعات،  املكتبات  ضمتها  اآلثار  هذه  بثمن 
ومكتبة  دهلي،  وجامعة  الوطني،  األرشيف  ومكتبة  الثقافية،  للعالقات  اهلندي  املجلس 
املتحف الوطني، ومكتبة ذاكر حسني، وغريها من املراكز العلمية والثقافية التي تزدحم 
باملخطوطات العربية، أسس موالنا أبو الكالم آزاد )املجلس اهلندي للعالقات الثقافية( 
وهو أول وزير للتعليم يف حكومة االستقالل، واملولود يف مكة من أم عربية وأب هندي، 
املخطوطات  من  كثريا  تضم  ال  املجلس  هذه  ومكتبة   1955 عام  املجلس  هذا  وأسس 

ولكن املجلس يرشف عىل كثري من األنشطة الثقافية، ومنها حفظ وصيانة املخطوطات. 
ثالثة آالف  التي أسست عام 1956م تضم   )Hamdard( أن جامعة مهدرد  غري 
والفارسية،  العربية  باللغتني  معظمها  خمطوطة،   )3619( عرشة  وتسع  مائة  وست 
ضمن  مازالت  العربية  ولكن  الفارسية،  املخطوطات  وتوثيق  بتصنيف  إيران  وقامت 

سجل كبري مكتوب بخط اليد. وأسامء بعض املخطوطات غري واحضة.
اإلسالمية  امللية  باجلامعة  اهلند(  رؤساء  )أحد  حسني  ذاكر  الدكتور  مكتبة  وتضم 
مايقارب  منها  خمطوطة،   )2200( ومائتي  ألفني  حوايل   )Jamia Millia Islamia(
املجموعة  لعلامء مسلمني وبعضهم هنود، ولكن هذه  العربية  باللغة  النصف مكتوب 
من املخطوطات ظلت للعرض فقط وما حقق منها يعد بعدد األصابع، وهي عرضة 
لآلفات وألمراض املخطوطات، تعترب املخطوطات من أهم وأقيم الثروات التي تركها 

لنا أجدادنا وعلامؤنا االجالء.
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لتكون   )Aligarh( عليكرة  جامعة  بإنشاء  1877م  عام  خان  أمحد  سيد  السري  قام 
مركزًا للدراسات اإلسالمية يف مدينة عليكرة بوالية أترا براديش، كان يطلق عىل مكتبة 
اجلديد  املبنى  هنرو  الل  جواهر  افتتح  ما  وعند   )Lytton( ليتون  مكتبة  اسم  اجلامعة 
وحتتوي  آزاد،  الكالم  أيب  باسم  تيمنا  املكتبة  عيل  آزاد  موالنا  اسم  اطالق  تم  للمكتبة 
هذه املكتبة عىل جمموعة كبرية من املخطوطات تبلغ أربعة عرش ألفا وأربع مائة وستني 
خمطوطة )14460( منها مخسة آالف ومائة وست عرشون )5126( خمطوطة عربية، 
وتوضع هذه املجموعة الضخمة عىل أرفف عرضة للغبار واحلرشات واآلفات غري أن 

القائمني عليها حياولون، بقدر االمكان املحافظة عليها.
من  وجمموعة  اإلسالمي  للطب  خاصًا  قساًم  عليكرة  بجامعة  الطب  كلية  تضم 
والرازي  سينا  ابن  مؤلفات  مثل  والعربية  بالفارسية  اإلسالمية  الطبية  املخطوطات 
وغريمها من علامء املسلمني يف الطب، ومن خمطوطات مكتبة جامعة عليكرة كتاب: 
عيون األجوبة يف فنون األسئلة أليب القاسم عبد الكريم بن هوازن القشريي )ت: 
465هـ( وكتاب عقائد اخلواص البن العريب )ت: 638هـ( كتاب نادر، وغريها من 

املخطوطات العربية.
وتقع مدينة ديوبند )Deoband( إىل الشامل من نيو دهلي، وميزة هذه املدينة أهنا حتتضن 
جامعة دار العلوم األهلية التي تأسست عام 1866م جاء ذلك إثر سيطرة اإلنجليز عىل 
بالد اهلند عام 1857م وخشية علامء اهلند زوال مصري اإلسالم يف هذه البالد كام زال 
من األندلس، لذا قام احلاج حممد عابد حسني بتأسيس هذه اجلامعة لتصبح دارًا للعلوم 
اإلسالمية وتضم املكتبة حاليًا حوايل ألف ومخس مائة وثالث وستني خمطوطة )1563( 

معظمها باللغة العربية، وحتتاج من حمبي العلم واألدب إىل من ينقذها.
 Lucknow لكناؤ  مدينة  حيث  الرشقي  اجلنوب  إىل  نتجه  دهلي  نيو  شامل  من 
حيث مركز آخر من مراكز العلوم اإلسالمية ويف هذه املدينة تقع مكتبة النارصية، 
الذي أمىض معظم حياته يف كربالء  بناها موالنا حامد حسني  وهي مكتبة خاصة 
التي تضم حوايل ثالثني  املكتبة الضخمة  )العراق( ونقل كتبه وخمطوطاته إىل هذه 
الشيعية،  بالدراسات  املكتبة  العربية وهتتم هذه  باللغة  تقريبًا  نصفها  ألف خمطوطة 
وأمهيتها تأيت من وجود جمموعة من املخطوطات القديمة والنادرة، ومنها: )تلخيص 
كتاب املستقىص( التي يصف فيها املسجد األقىص يف القدس ملؤلف جمهول، وكتاب 
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حممد  جعفر  أليب  )املنمق(  وكتاب   )1127 )ت:  البطليويس  اهلل  لعبد  )احلدائق( 
البغدادي )ت: 895هـ( وكتاب )مواليد أهل البيت( لعيل بن موسى الرضا وغريها 

من املخطوطات النادرة.
وتأسست مكتبة ندوة العلامء يف سنة 1884م ثم أصبحت جزءًا من جامعة ندوة العلامء 
التي تأسست عام 1921م لتكون من أكرب مراكز الدراسات اإلسالمية يف اهلند واهتمت 
تبلغ  التي  إنشائها، وانصب اهتامم املكتبة عىل حفظ املخطوطات  العربية منذ  بالدراسات 
حوايل أربعة آالف خمطوطة )4000( نصفها خمطوطات عربية وقامت اجلامعة بنرش وحتقيق 

جمموعة من املخطوطات العربية ووضع سيد أمحد حسيني فهرسًا لتلك املطبوعات.
إذا ذهبنا بعيدًا إىل الرشق من نيو دهلي حيث والية البنغال الغربية، قرب احلدود مع 
بنجالديش، حيث مدينة كلكتا، نجد مكتبة اجلمعية اآلسيوية تلك املكتبة القديمة التي 
بنيو دهلي،  املركزية  اهلند  تأسست يف عام 1784م وهذه اجلمعية حتت رعاية حكومة 
وتقدم خدماهتا ألعضائها فقط أما غريهم فإهنم حيتاجون إىل إذن خاص، وتضم مكتبة 
اجلمعية جمموعة من املخطوطات تبلغ ستة آالف ومخس مائة وواحدة وتسعني خمطوطة 
يفهرس  مل  عربية  خمطوطة   )2367( وستون  وسبع  مائة  وثالث  ألفان  منها   )6591(
منها سوى ألف وسبع مائة وسبع وستني )1867( خمطوطة، وما تبقى ينتظر دوره يف 
الفهرسة، بعض هذه املخطوطات تم رشاؤه، وبعضها جاء من مكتبة كلية قلعة وليم 
The Fort William وحفظ يف هذه املكتبة، والبعض اآلخر من مقتنيات املكتبة جاء من 

التربعات، ومن خمطوطات هذه املكتبة كتاب: )إحتاف الورى بأخبار أم القرى( لنجم 
الدين أيب القاسم حممد، وهو كتاب يبحث يف تاريخ مكة املكرمة من ميالد رسول اهلل 
. إىل السنة األوىل من اهلجرة، وأقدم خمطوطة يف مكتبة اجلمعية هي: )صحيح مسلم( 

وكتاب: )القراءات السبع( الذي يرجع تاريخ نسخه إىل القرن اخلامس اهلجري.
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الباب اخلام�س
علماء الهند وخدماتهم يف اللغة العربية
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حتفة املجاهدين 
من اأقدم املوؤلفات واملطبوعات العربية يف الهند

الدكتور حمسن عثامين الندوي)1(

يرجع تاريخ الصالت اهلندية العربية إىل أقدم العصور، دخلت اللغة العربية يف بالد 
اهلند بواسطة التجار العرب، ومنذ ذلك الوقت بدأت الثقافة العربية تترسب إىل املناطق 
املنطقة اجلنوبية، وهذا كان أول  اهلند، وباخلصوص سواحل »ماالبار« يف  املختلفة يف 
التقاء واحتكاك بني اهلند والعرب، وبعد ما فتح حممد بن القاسم بالد السند استقرت 
اللغة العربية وقدم عدد كبري من علامء العرب إىل اهلند، فنشأ بذلك جيل مثقف بالعلوم 
اإلسالمية واللغة العربية يف تلك البقعة من هذه البالد، فنبغ كثري من أهل اهلند يف العربية 

نطقًا وكتابة وانترشت العربية إىل ديار الديبل واملنصورة وملتان ونواحي غجرات.
وأنجبت اهلند بعد ذلك يف قرون متتالية علامء تبحروا ومتهروا يف التفسري واحلديث 
واللغة العربية وحتى أثرت اللغة العربية يف اللغات اهلندية املختلفة حيث توجد مئات 

من الكلامت العربية يف اللغة األردية واهلندية واللغات املحلية يف اهلند.
ومن املؤلفني الذين كان هلم باع يف العلوم العربية واإلسالمية اإلمام حسن بن حممد 
الصغاين الالهوري من رجال القرن السابع اهلجري، وكتابه »العباب الزاخر« يعد من مراجع 
اللغة العربية وغرر كتبها، والشيخ عيل بن حسام الدين املتقي الربهان فوري )975هـ( له 
كتاب »كنز العامل« وهو من الكتب التي انتفع هبا علامء احلديث كثريًا، والشيخ حممد طاهر 
الفتنى )986هـ( له كتاب »جممع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار« مجع 
احلنفي  الشكور  عبد  بن  اهلل  حمب  والشيخ  فيه،  ألف  وما  احلديث  غريب  كل  املؤلف  فيه 
يف  عظيام  قبوال  الكتاب  هذا  رزق  وقد  الثبوت«  »مسلم  كتاب  له  )1119هـ(  البهاري 
األوساط العلمية وتناوله كبار العلامء يف عصورهم بالتدريس والرشح، والشيخ حممد أعىل 
التهانوي من رجال القرن الثاين عرش، له كتاب »كشاف اصطالحات الفنون« وهو كتاب 
عظيم النفع، تلقاه املشتغلون بالعلم يف بالد العرب بالقبول، وأثنوا عليه، والشيخ اإلمام 
ويل اهلل الدهلوي )1176هـ( له كتب كثرية، من أمهها »حجة اهلل البالغة« يف أرسار أحكام 

1- عميد الدراسات العربية )سابقًا( بجامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية بحيدرآباد.
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الرشيعة وفلسفة الترشيع اإلسالمي، وهو كتاب مبتكر يف موضوعه ال يوجد له نظري يف 
بالزبيدي،  البلغرامي املشهور  املكتبة العربية اإلسالمية عىل سعتها، والسيد مرتىض حممد 
لغوية  مكتبة  وهو  يعرف  أن  من  أشهر  وهو  القاموس«  رشح  يف  العروس  »تاج  كتاب  له 
علمية عظيمة يف عرشة جملدات كبار، والشيخ العالمة عبداحلي احلسني، له كتاب »نزهة 
اخلواطر...« طبع باسمه اجلديد »اإلعالم بمن يف اهلند من األعالم« وهناك قائمة طويلة 
للمؤلفني املشهورين اهلنود الذين ألفوا باللغة العربية الفصيحة كتبًا نالت قبوالً وإعجابًا يف 

األوساط العلمية والثقافية يف العامل العريب واإلسالمي كله.
وأما من ناحية الطباعة والنرش باللغة العربية فإن بالد اهلند قد أحرزت قصب السبق 
وسبقت مجيع البالد العربية واإلسالمية يف جمال الطباعة ما عدا تركيًا ولبنان، فعرفت 
الطباعة يف العراق وفلسطني عام 1830م، ويف اليمن عام 1877م، ويف احلجاز عام 
مع  دخلتها  قد  املطبعة  كانت  فإن  مرص  يف  وأما  1892م،  عام  األردن  ويف  1882م، 
بينام  الزمان،  العربية مل تصدر هبا إال بعد ربع قرن من  الكتب  نابليون، ولكن  جيوش 

نجد يف اهلند أن الطباعة العربية بدأت ببداية القرن التاسع عرش املسيحي.
وتوجد يف »مكتبة موالنا آزاد بجامعة عليجراه اإلسالمية« بعض مطبوعات اهلند 
القديمة، منها: جمموعة الكتب النحوية التي رتبها جانبييل ونرشهتا مكتبة الرشق اهلندية 
اليمن« لليمني  )East India Company( يف كولكاتا، عام 1805م، وكتاب »نفحة 
عام 1811، ورسالة من رسائل إخوان الصفا طبع عام 1812م، والرباهني الساطعة 
طبع عام 1813م، وديوان املتنبي عام 1814م، والرسالة القطبية لقطب الدين الرازي 
عام  لعبدالرحيم  السبع  املعلقات  ورشح  للجامي،  الضيائية  والفوائد  1815م،  عام 

1817م، ومجيعها طبع يف مكتبة اهلند يف كولكتا.
ومما يؤكد أن حركة الطباعة العربية كانت مبكرة من خالل دراسة كتب الفهارس 
من تاريخ طباعة الكتب العربية يف األماكن املختلفة وثبت من تاريخ األدب العريب لـ 
»كارل بروكلامن« أن كثريًا من الكتب العربية طبعت أوالً يف اهلند، وبعد ذلك يف البلدان 
1805م،  سنة  كولكتا،  يف  طبع  احلاجب  البن  الكافية  كتاب  فمثاًل  األخرى،  العربية 
1345هـ،  القاهرة  ويف  1262هـ،  سنة  لكناؤ  يف  طبع  للكافية  الريض  رشح  وكتاب 
وكتاب »نخبة الفكر« البن حجر طبع يف كولكتا سنة 1862م ويف القاهرة 1891م، 
وكتاب االستيعاب البن عبدالرب طبع يف حيدر آباد سنة 1318هـ ويف القاهرة 1323هـ، 
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وكتاب اهلداية للمرغيناين طبع يف كولكتا سنة 1234هـ ويف القاهرة 1242هـ، والكافية 
البن احلاجب طبع يف كولكاتا سنة 1805م ويف آستانة 1819م، وكتاب املوطأ لإلمام 
مالك طبع يف دهلي سنة 1216هـ ويف تونس والقاهرة سنة 1280هـ، وكتاب الصحيح 
لإلمام مسلم طبع يف كولكاتا سنة 1265هـ ويف القاهرة سنة 1327هـ، وكتاب معامل 

التنزيل للبغوي طبع يف مومباي سنة 1269هـ ويف القاهرة سنة 1305هـ.
وهذه التفاصيل كلها تدل داللة واضحة عىل أن اهلند نالت قصب السبق يف جمال 
الطباعة والنرش للكتب العربية، ولكن هذه الكتب كلها مل تكن مؤلفة يف اهلند، وأريد 
أن أسلط الضوء يف هذه العجالة عىل موضوع كتاب يسمى بـ »حتفة املجاهدين« وهو 
مؤلف هندي ملؤلف هندي ألف قبل أربعامئة قرن وربع القرن تقريبًا، ويعد هذا الكتاب 
ونرشًا  دراسة  البلدان  خمتلف  من  العلامء  تناوله  اهلند،  يف  العربية  املطبوعات  أقدم  من 

وترجم إىل لغات هندية وأوروبية خمتلفة.
ومؤلف هذا الكتاب الشيخ أمحد زين الدين املخدوم وهو حفيد الشيخ خمدوم زين الدين 
الكبري فيسمى مؤلف هذا الكتاب املخدوم أمحد زين الدين الصغري املعربي املليباري، ولد 
يف بلدة شومبال جونبل بقرب منطقة »ماهي« وقد أتم الشيخ زين الدين املخدوم الصغري 
التعليم االبتدائي عىل يد والده الشيخ حممد الغزايل وعمه الشيخ عبد العزيز، ثم سافر إىل 
، ومكث بمكة عرش  مكة املكرمة للدراسة العليا وأدى مناسك احلج وزار مدينة الرسول 
سنوات جيالس العلامء العظام وأخذ العلوم خاصة من العالمة احلافظ شهاب الدين أمحد 
بن حجر مفتي احلرمني وكان الشيخ ابن حجر معجبًا بتلميذه إعجابًا شديدًا، وتلقى علم 
التصوف من الشيخ العارف قطب الزمان زين العابدين حممد حتى أصبح صاحب حال يف 
الزهد والتصوف، فألبسه الشيخ إحدى عرشة خرقة وجعله من املشائخ القادرية، وبعد ما 
فرغ من الدراسة من مكة املكرمة رجع الشيخ زين الدين الصغري من احلجاز وقىض بقية 

حياته مدة ستًا وثالثني سنة مدرسًا ومربيًا يف املسجد اجلامع الكبري.
أنه كان عاملًا وزاهدًا، فلام سمع  قائدًا وجماهدًا أيضًا كام  الكتاب  وكان مؤلف هذا 
بتفاقم اعتداء الربتغاليني عىل مسلمي مليبار بمنطقة كرياال بجنوب اهلند طاف املواقع 
ودون الوقائع، وألف كتابه املشهور »حتفة املجاهدين« دعا فيه املسلمني إىل أن الوقوف 
العدو الربتغايل االستعامري بكل ما استطاعوا من  امللك الساموتري ملواجهة هذا  مع 
الدين الصغري يف عهد امللك أكرب املغويل وكانت  أسلحة وأجهزة وعتاد. وعاش زين 
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العالقات ودية محيمة بينه وبني عيل عادل شاه األول سلطان بيجافور الذي حكم يف 
امللك  أيضًا خطوة كبرية ومنزلة عالية عند  له  فرتة بني سنة 1557م-1580م، وكان 
إىل  ساموتري  أرسلها  التي  الرسائل  لكتابة  مسؤوالً  كان  إنه  فقيل  ساموتري  مليبار 

الدول اإلسالمية باللغة العربية.
يف  ال  العلمية  األوساط  يف  عظياًم  قبوالً  نال  قد  املجاهدين«  »حتفة  الكتاب  هذا  إن 
العلامء  فكل  البالد،  خارج  إىل  شهرته  جتاوزت  بل  فحسب  اهلند  يف  وال  فحسب  كرياال 
الكتاب  الكتاب، فأصبح  يعتمدون عىل هذا  املنطقة  التاريخ هلذه  يريدون تسجيل  الذين 
مصدرًا ومرجعًا للمؤرخني، كان املؤلف عاش يف عهد كانت ديار مليبار تعاين من احتالل 
الدامية  األحداث  لتلك  عيان  شاهد  فكان  وجورهم  وقساوهتم  وطغياهنم  الربتغاليني 
فسجلها يف حتفة املجاهدين بصدق وأمانة، فجاء هذا الكتاب مرجعًا رئيسًا موثوقًا به عن 
تاريخ مليبار، اهتم به املؤرخون من أهل الرشق والغرب واعتنى به الباحثون من العرب 
والعجم حتى ترجم إىل عدة لغات عاملية، ومنها: اإلنجليزية والالتينية والربتغالية واألملانية 
واألسبانية والفارسية كام ترجم إىل اللغات األردية واهلندية والتاميلية والكنادية واملليبارية 
وغريها من اللغات، فإن هذا الكتاب الذي ألفه أبو حييى زين الدين الصغري املخدومي 
الضوء  ويسلط  اهلند،  من  اجلنوبية  املنطقة  يف  البالد  أحوال  عن  يكشف  املليباري  الفناين 
عىل اعتداءات الربتغاليني املستعمرين الذي كانوا ال يعرفون هوادة ورمحة، يكتب املؤلف 
يف مستهل هذا الكتاب: »ومما ال خيفى أن اهلل تعاىل أدخل دين اإلسالم يف أكثر األرايض 
العامرة، ففي أكثر األقطار بالسيف واإلرغام، ويف بعضها بالدعوة إىل اإلسالم، وقد أكرم 
اهلل تعاىل أهل املليبار من اهلند بقبول دين اإلسالم طائعني راغبني، ال راهبني وال خمضعني 
وذلك أن مجيعًا من املسلمني دخلوا يف بنادر )مريس( مليبار، وتوطنوا فيها ودخل أهلها يف 
دين اهلل تعاىل يومًا فيومًا وظهر فيها اإلسالم ظهورًا بالغًا، حتى كثر املسلمون فيها، وعمر 
هبا بلداهنا مع قلة ظلم رعاهتا الكفرة وعدم تعدهيم عن رسومهم القديمة، وأعطاهم اهلل 
نعمة وسيعة، فغربوا عىل ذلك زمانًا، ثم بدلوا نعمة اهلل كفرانًا، أذلوا وخالفوا، فسلط اهلل 
سبحانه عليهم أهل برتغال من اإلفرنج خذهلم اهلل تعاىل، فظلموهم وأفسدوهم، واعتدوا 
عليهم بام ال خيفى من أصناف الظلم والفساد الظاهرة بني أهل البالد ومضوا عىل ذلك 
برهة من األزمنة تنيف عىل ثامنني سنة، حتى آلت أحوال املسلمني إىل رش مآل من الضعف 

والفقر والظلم، وصاروا ال يستطيعون حيلة وال هيتدون سبياًل«.
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قسم هذا الكتاب الذي ال يتجاوز ثامنني صفحة أربعة أقسام: القسم األول حيتوي 
ظهور  بدأ  تاريخ  عىل  حيتوي  الثاين  والقسم  عليه،  واحلث  وثوابه  اجلهاد  أحكام  عىل 
اإلسالم يف ديار مليبار، والقسم الثالث حيتوي عىل نبذة من عادات املرشكني والكفرة 
مليبار،  بالد  عىل  والربتغاليني  اإلفرنج  غارات  عىل  حيتوي  الرابع  والقسم  مليبار،  يف 

واعتداءاهتم العنيفة وأفعاهلم الشنيعة.
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التعريف ببع�س �شروح الإمام البخاري لعلماء الهند 
باللغة العربية

األستاذ الدكتور حممد سعود عامل القاسمي)1(

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن سار عىل هنجه إىل 
يوم الدين، أما بعد:

فإن احلديث الرشيف يعد املصدر الثاين للترشيع اإلسالمي بعد القرآن، وكذلك فإن 
احلديث شارح ومبني ملا أمجله اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز، ولذا فقد اهتم علامؤنا 
الصحيح  احلديث  مجعت  التي  الكتب  ومن  نقيًا،  صافيًا  إلينا  ليصل  وتنقيته  بجمعه 

صحيحا البخاري ومسلم.
الكتب بعد كتاب اهلل صحيح  السنة واجلامعة عىل أن أصح  اتفق مجهور أهل  وقد 
البخاري لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري ثم صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج 
النيسافوري من أجل ذلك بذل علامء اإلسالم وخصوصًا علامء اهلند اجلهد واالجتهاد 

يف رشحهام واستخراج كنوز العلم من متنيهام.
الدين  ريض  للعالمة  األنوار  مشارق  كتاب  عىل  اهلند  يف  احلديث  درس  مدار  وكان 
األصفهاين، ومن ترقى وصل إىل كتاب مشكاة املصابيح للعالمة البغوي، ثم شد الرحال 
إىل احلجاز الشيخ عيل املتقي صاحب كنز العامل، والشيخ عبد األول اجلونفوري صاحب 
حمدث  احلق  عبد  والشيخ  البحار،  جممع  صاحب  فطني  طاهر  والشيخ  الباري،  فيض 
الدهلوي صاحب اللمعات، وابنه الشيخ نور احلق صاحب تيسري القاري رشح البخاري، 
والشيخ ويل اهلل الدهلوي، وكانوا قدوة العلامء لنهضة احلديث يف اهلند، والشعب اهلندي 
كان أحوج إىل احلديث من غريه من أهل العامل العريب؛ ألهنم كانوا يعيشون يف أماكن بعيدة 
عن احلجاز، وقد قام علامء اهلند بدراسة احلديث وبلغوا جهدهم لنرش احلديث يف كل أنحاء 
اهلند، وما زال علامء اهلند يدرسون احلديث يف اهلند جيال بعد جيل، وقد صنفوا وألفوا كتبًا 

قيمة يف احلديث، منها كتب لرشوح متون احلديث للكتب التي تلقتها األمة بالقبول.
قال الشيخ رشيد رضا صاحب املنار: »ولوال عناية إخواننا علامء اهلند بعلوم احلديث 

1- عميد كلية أصول الدين بجامعة عليجراه اإلسالمية باهلند.
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يف هذا العرص لقيض عليها بالزوال من أمثال الرشق، فقد ضعف علم احلديث يف الشام 
ومرص واحلجاز من القرن العارش للهجرة« )انظر مقدمة مفتاح كنوز السنة: 12(.

الكتب التي ألفت يف تراجم أبواب صحيح البخاري:
لقد اعتنى األئمة رمحهم اهلل باجلامع الصحيح لإلمام البخاري عناية فاقت أي كتاب –
خال كتاب اهلل تعاىل- وليس هذا بغريب عىل اجلامع الصحيح، وهو الذي مجع كالم من أويت 
جوامع الكلم  صحيحا، وإننا حني ننظر إىل الكتب التي ألفت يف صحيح البخاري نجد 
أن العلامء قد تنوعت مهمهم يف رشحه وإيضاح مقاصده ونكاته الفقهية والبالغية والنحوية، 
واعتنوا برجاله وأسانيده وثالثياته ورباعياته، وألفوا يف مستخرجاته وأطرافه وخمترصاته، 
فقد وصل األمر إىل أن يعتنوا بفن قراءة الصحيح، بل شملت العناية كل جزء من الصحيح 

حتى تراجم األبواب فإهنا قد حظيت بنصيب من التصنيف والتأليف فمن ذلك:
1- املتواري عىل تراجم البخاري البن املنري، املتويف سنة ثالث وثامنني وستامئة.

2- ترمجان الرتاجم البن رشيد املتوىف سنة إحدى وعرشين وسبعامئة.
3- تراجم البخاري البن مجاعة.

ابن  منصور  بن  والرتمجة ملحمد  احلديث  بني  اجلمع  البخاري يف  أغراض  فك   -4
محامه السجلاميس.

5-رشح تراجم صحيح البخاري لويل اهلل الدهلوي املتوىف سنة ست وسبعني ومائة وألف
6- األبواب والرتاجم للبخاري للشيخ حممد زكريا بن حييى الكاندهلوي.

7- األبواب والرتاجم للعالمة حممود حسن الديوبندي إىل آخر كتاب العلم.

التعريف ببعض رشوح وتعليقات عىل صحيح البخاري أو أبوابه:
األبواب والرتاجم لصحيح البخاري:

)1315هـ-1402هـ(،  الكاندهلوي  حييى  بن  زكريا  حممد  العالمة  الشيخ  تأليف 
وقدم له العالمة أبو احلسن الندوي، ورشح الرتاجم بالكامل وهو من أروع املصنفات 
التي تكملت عن فقه اإلمام البخاري يف فقه األبواب والرتاجم، وهو رائع يف بابه، وقد 

أجاب عن كل ترمجة باجلواب الكايف والسلسبيل الشايف.
امللك  اليحيوية، ومطبعة  املكتبة  ناظم  املولوي  الدين  بطبعه ونرشه نرص  واهتم 
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فهد الوطنية بالرياض سنة 1973م، وطبع بندوة العلامء يف اهلند يف أربعة جملدات.

نسبة الكتاب إىل املؤلف:
ممن ذكر هذا السفر العظيم للمؤلف -رمحه اهلل- األستاذ سلامن الندوي يف مقدمته 
للكتاب وذكر املؤلف تسميته تلك يف مقدمة الكتاب ويف كتابه املاتع )المع الدراري(.

مراجع املؤلف يف هذا الكتاب:
يتبني من املطالعة يف كتاب العالمة حممد زكريا أنه اعتمد عىل كتب سبقته يف ترمجة 
وقد  خاطره  يف  كان  مما  زادها  التي  الزيادات  بعض  مع  كليًا  اعتامدًا  البخاري  أبواب 
املوضوع  يزل  ومل  فقال:  للكتاب  تقديمه  يف  الندوي  احلسن  أيب  العالمة  ذلك  وضح 
غضًا طريًا يطرقه كل باحث يف علم احلديث وكل دارس ومدرس للجامع الصحيح 
وكان املوضوع يف حاجة إىل كتاب أكمل وأشمل وأمجع وأوعى فجاء هذا الكتاب وافيًا 
بالغرض مسعفًا باحلاجة يصدق عليه قول القائل )كم ترك األول لآلخر( وكان املؤلف 
قد ذكر يف كتابه مقدمة كتاب المع الدراري كل ما جاء من أصول الشيخ اإلمام ويل 
اهلل الدهلوي، والقواعد الكلية للتطبيق بني األبواب والرتاجم، وأبواب ال ترمجة هلا، 
وكذلك كل ما جاء يف رسالة الشيخ العالمة حممود حسن الديوبندي وكل ما وجد من 
فوائد يف دروس الشيخ الكبري موالنا رشيد أمحد الكنكوهي وكذلك كل ما وجده من 
أصول وقواعد يف كالم احلافظ ابن حجر العسقالين، واحلافظ العيني، فاستوعبها وزاد 
عليها. وقد ذكر الشيخ زكريا ذلك يف كتابه »المع الدراري« والكتب التي اعتمد عليها.

منهج الكتاب:
تعني عىل  فوائد  البخاري  والرتاجم لصحيح  األبواب  كتابه  زكريا يف  الشيخ  ذكر 
فهم املتعلم للمطالعة يف كتاب الصحيح، وخصص لذلك جزءًا كاماًل وهي باختصار:

أبواب  تراجم  معاين  ووضحوا  تكلموا  الذين  للمؤلفني  ترمجة  وفيها  مقدمة  أوال:ذكر 
البخاري.

ثانيًا: ذكر تفاصيل األصول من األصول املذكورة يف كالم الرشاح، وأوصلها إىل سبعني 
أصل.
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غلط  من  الرشوح  يف  املسطورة  املشايخ  ألسنة  عىل  الشائعة  العامة  الوجوه  يف  ثالثًا: 
النساخ.

والرتمجة  والفصل  الباب  معنى  بذكر  كتابه  من  الثاين  اجلزء  املؤلف  افتتح  رابعًا: 
ومشتقاهتا من كتب اللغة وكتب الرشاح عىل الصحيح.

منهج املؤلف يف رشح الرتمجة: 
يذكر املؤلف رمحه اهلل تعاىل الرتمجة، ثم يرشح ما فيها رشحا لغويا، ثم يستشهد عىل 
ذلك من كالم العرب، ثم يفرس الرتمجة باإلعراب ويستدل عىل ذلك بآية أو حديث، ثم 
يذكر املؤلف مناسبة الرتمجة للباب والفصل، ويذكر مناسبة الرتمجة ملا قبلها من األحاديث.
)كان اعتامدي يف هذا عىل النسخة املطبوعة يف املكتبة اخلليلية بجواهر مظاهر العلوم 

سهارنفور يويب اهلند يف مخسة جملدات(.

التعريف بكتاب عون الباري حلل أدلة البخاري:
للعالمة صديق حسن كتاب يف احلديث يتضمن رشحًا عىل كتاب جليل من كتب 
وضح  حيث  الصحيح(  اجلامع  ألحاديث  الرصيح  )التجريد  وهو  النبوية  األحاديث 

ألفاظه، ورشحها وبني ما ورد فيه من غوامض املسائل واألدلة عىل ذلك.

صحة نسبة الكتاب إىل املؤلف رمحه اهلل:
ذكره املؤلف يف مقدمته هلذا الكتاب فقال: وسميته )عون الباري بحل أدلة البخاري(، 
معجم  وكتاب  مطبوع،  هو  بام  القنوع  واكتفى  املكنون،  إيضاح  كتاب  صاحب  ذكره  كام 

املطبوعات، والدليل إىل املتون العلمية.

طباعة الكتاب:
طبع الكتاب عدة طبعات مما يدل عىل أمهيته ومنها:

جملدات،  ثامن  يف  1297هـ  سنة  مرص  يف  العامرة  الطباعة  دار  يف  األوىل  الطبعة 
وهبامشه »عون الباري حلل أدلة البخاري« للشيخ صديق بن حسن خان، وهو رشح 

كتاب »التجريد الرصيح ألحاديث اجلامع الصحيح« للزبيدي.
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الطبعة الثانية: ببهربال سنة 1299للهجرة يف جزأين.
الطبعة الثالثة: دار الكتب العلمية بتحقيق حممد حسن إسامعيل.

الطبعة الرابعة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية حتقيق أنور الدين طالب.

متى بدأ املؤلف يف كتابة هذا الرشح املبارك:
علم  من  وترشب  احلياة  عرصته  أن  بعد  هذا  كتابه  يف  حسن  صديق  العالمة  ابتدأ 
برع  الذي  احلديث  علم  سيام  ال  وعظمه  حلمه  بني  مشوبًا  صار  حتى  والسنة  الكتاب 
فيه وفاق األقران وقد حتدث عن نفسه يف هذا الصدد فقال: حتى درج زمن الشباب 
التجريد  كتاب  الصحف عىل  أثناء تصفح  فوقفت يف  وبان  مني شيبًا  الرأس  واشتعل 
الرصيح للشيخ الرئيس املحدث شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أمحد بن زين الدين 
عبد اللطيف بن أيب بكر الزبيدي )ت 893هـ( حتى قال: فانتدبت لرشحه قائاًل )فإن 
مل يكن وابل فطل( وأتيت بام عز عند أويل العلم وجل كاشفًا لطالبيه رافعًا للنقاب عن 

حميا معانيه موضحًا مشكله فاحتًا مقفله... )املقدمة 5-4(.

سبب تأليف الكتاب:
 توق املؤلف منذ نعومة أظفاره إىل التعليق عىل كتاب من كتب احلديث املعتمدة عند 
أهل السنة، وقد حتدث عن فكرته هذه يف مقدمة الكتاب فقال: فقد طاملا خطر يف اخلاطر 
الكليل والطبع العليل أن أعلق رشحًا عىل كتاب جليل من كتب األحاديث األمحدية، 

وصحيفة من صحف السنن املحمدية )املقدمة:3-2(.

منهج املؤلف يف الكتاب:
 منهجه يف رشحه:

إرشاد  من  اجلملة  يف  مأخوذ  نفيس  رشح  وهو  التجريد  كتاب  عىل  املؤلف  عمل 
الساري للقسطالين، ويف كثري اعتمد عىل فتح الباري مع ترصف يف األلفاظ.

عىل  حكمه  اهلل  رمحه  حسن  صديق  العالمة  ينقل  احلديث:  عىل  احلكم  يف  منهجه 
األحاديث من كل من فتح الباري ورشح مسلم للنووي وله تعقيبات كثرية عىل بعض 

األحاديث والعالمة شيخه الشوكاين.
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 منهجه يف املسائل الفقهية: 

من املشتهر عن املؤلف رمحه اهلل أنه وصل إىل درجة االجتهاد وقد سار عىل منوال 
شيخه القايض العالمة حممد بن عيل الشوكاين يف اتباع الدليل وعدم التقليد ألي مذهب 
من املذاهب ولذا جتد أن اإلمام صديق حسن يعرض املسألة، ثم جيمع أقوال العلامء يف 
هذه املسألة وأدلتهم ويرجح بني األدلة عىل سهولة يف األلفاظ وعدم إسهاب، وعمدته 

يف ذلك كتب اإلمام ابن تيمية والشوكاين وإن كان ال يذكر املراجع يف أكثر املواضع.
 شخصية العالمة صديق حسن يف الكتاب:

تعقيد  واالبتعاد عن  األفكار،  وتقريب  بأسلوب سهل،  الرشاح  معاين  1- عرض 
املسائل واحلشو وغري املفيد والتكلف اململ.

2- يتميز هذا الكتاب بنقد األخطاء العقدية التي وقع فيها رشاح الصحيح.
3- احلكم عىل احلديث وفق القواعد املعرتف هبا عند أهل احلديث.

الدليل  الذي يسانده  القول  إىل  الدليل، وامليل  العارية عن  الفقهية  4- رد األقوال 
وإن كان املخالف له إمام مشهور فاحلق أحق أن يتبع.

فيض الباري رشح صحيح البخاري:
ارتكز يف دهلي وإىل ديوبند – بلدة صغرية من مضافات سهارنفور ومظفر نغر بوالية 
أترابراديش باهلند – فأنجبت ديوبند عباقرة املحدثني وجهابذة الفقهاء وعاملقة الكتاب 
وجبال املتصوفني مل ير هلم نظري إىل يومنا هذا يف اهلند وخارجها، فمنهم املحدث الكبري 
إمام العرص حافظ احلديث العالمة حممد أنور شاه ابن معظم شاه بن الشاه عبد الكبري 

بن الشاه عبد اخلالق بن الشاه حممد أكرب الكشمريي رمحهم اهلل رمحة واسعة.
مولده: سعدت أمه بإنجابه صبيحة السبت )27 من شوال عام 1292هـ( يف قرية 
ودوان عىل وزن )لبنان( من أعامل لوالية يف مقاطعة كشمري، ملع هذا النجم املثالثي يف 
أرسة كريمة من أرس بغداد ارحتلت إىل اهلند فاستقرت يف ملتان ثم الهور ثم كشمري 

وصارت الذخرية دار قرار وإفادة لعامة اخللق يف البالد.
طلبه للعلم: تعلم الشيخ املبادئ عىل يد والده وعدة كتب ورسائل عىل بعض علامء 
بالده ثم سافر يف حوايل سنة 1307هـ إىل مديرية هزارة بكشمري فقرأ كتبًا من فنون املنطق 
والفلسفة وغريمها عىل جهابذة الفن، ثم وصل إىل ديوبند فقرأ كتب احلديث واستكمل 
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علاًم  تياره  يتدفق  بارعًا  فاضاًل  1312هـ  سنة  حوايل  ذلك  من  فرغ  العلوم،  من  بقي  ما 
وكامالً وبعد أن خترج من ديوبند رحل إىل دهلي عاصمة اهلند، وبدأ يدرس ويفيد حتى 
أسس هناك معهدا علميا يسمى اليوم )املدرسة الدينية( وبعد سنني غادر إىل وطنه كشمري 
وأسس معهدًا دينيًا سامه )الفيض العام( ثم ذهب لزيارة بيت اهلل احلرام سنة 1323هـ 
واستفاد من علامء احلرمني واستجاز من شيوخه وحمدثيه، ثم رجع إىل اهلند وعزم عىل 
املجاهد  الكامل  وأستاذه  شيخه  ليودع  ديوبند  إىل  فذهب  الرسول،  مدينة  إىل  اهلجرة 
الباسل إمام احلرية واالستقالل حممود حسن الديوبندي فأشار عليه باإلقامة يف ديوبند، 
وأمره بتدريس صحيح مسلم والنسائي وابن ماجة، وعندما أراد شيخ اهلند أن يذهب إىل 
بلد اهلل احلرام استخلفه مكانه، وجعله شيخ احلديث وشيخ املعهد فام زال يدرس صحيح 
البخاري وجامع الرتمذي يف الدار حتى استقل من منصب التدريس يف سنة 1345هـ، 
ورحل يف شهر ذي احلجة سنة 1346هـ إىل دابيل يف مديرية سورت عىل بعد نحو 150 
مياًل من العاصمة بمباي مكث هناك بضع سنني حتى وافاه القدر املربم فقىض نحبه يف 

ديوبند يف ثلث الليل اآلخر ليلة االثنني )3 من صفر سنة 1352هـ(.
 ثناء العلامء عليه:

أن  الغزايل  املسترشقني كلمة يف اإلمام  التهانوي: رأيت عن بعض  الشيخ  قال عنه 
الغزايل يف األمة املسلمة دليل عندي عىل أن اإلسالم دين ساموي حق ثم  وجود مثل 
قال التهانوي: وعندي وجود الشيخ حممد أنور الكشمريي من الدالئل عىل أن اإلسالم 
دين ساموي حق، ومل يستغن عن آرائه الدقيقة يف الفلسفة مثل الفيلسوف الدكتور الرس 

حممد إقبال اهلندي.
 أسلوبه يف التدريس:

القلوب ويملؤها باالعتامد  البخاري أسلوب بديع جيذب  السيام يف تدريس صحيح 
والتعمق، ويرجع االعتدال يف اخلالفيات، وال يعتني باجلرح والتعديل إال إذا دعت احلاجة 
إليه، ونلخص ذلك بام فحواه: أنه كان يعنى بمنشأ اخلالف بني األمة وال سيام يف املسائل 
القلوب.  هبا  تطمئن  أمورا  الصدد  هذا  يف  يذكر  فكان  األشهاد.  رؤوس  عىل  تنكر  التي 
ومنها: أنه كان يعتني بنقل غرر النقول من كالم القدماء، والنقول التي تكون بعيدة عن 
متناول أيدي أهل العلم. ومنها: أنه كلام ذكر كتابًا أو مؤلفًا يف صدد النقل كان يكشف 
عن منزلته يف العلم وخصائصه التي قلام جيدها الناظر يف كتب الطبقات والرتاجم بغاية 
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من اإلنصاف. ومنها: أنه كان هيمه إكثار املادة يف الباب دون اإلكثار يف بياهنا وإيضاحها 
كأنه يضمن بعلمه املضمون. ثم إن هذا اإلجياز يف اللفظ والغزارة يف املادة أصبح له دأبًا يف 
تدريسه وتأليفه، وكان حكيم األمة التهانوي يقول: إن مجلة واحدة من كالم الشيخ ربام 
حتتاج يف رشحها وإيضاحها إىل تأليف رسالة. ومنها: أنه كان يتعرض لكثري من مشكالت 
كتاب.  آخر  الصحيح  يكون  يساوي رحلة حيث  ما  نفائس  يذكر يف حلها  العلوم وكان 
ومنها: أنه كان يضع عن يمينه ويساره كثريًا من احلديث وال سيام من متون احلديث فإن 
الطلبة وحيل  ويقرؤها عىل  يفتحها  فكان  بالصحيح  يتعلق  املوضوع  إشكال يف  فيها  كان 
واحدة  طريقة  عىل  الكالم  يدير  يكن  مل  احلديث  طرق  تعددت  إذا  أنه  ومنها:  اإلشكال. 
بل كان جيمعها إن أمكن اجلمع وإال فيتوخى ما هو أوفق بغرض الشارع أو أقرب إليه، 
مثال ما يف فتح الباري يف املواقيت من اجلزء الثاين من رشح قوله  )من أدرك ركعة من 
الصبح(. ومنها: أنه إذا جتاذبت األحاديث وتضاربت نصوص الشارع ومل يتعني غرض 
الشارع بيقني، وكان الكل سائغا عنده فيحمل اختالف األئمة يف أمثال هذا عىل األولوية 
ومل يكن يزعمه خمالفًا للمذهب وآلخر ومثاله بحث الرتجيح يف األذان واختالف اجلهر 
الفيض. وإن تعني  الثاين من  التحريمة من اجلزء  اليدين يف غري  بالتأمني ورفع  واإلرسار 
والرجل.  املرأة  وضوء  باب   )294/1( عنده  الصحيح  املحمل  هو  كان  الشارع  غرض 
أيب  اإلمام  الرواية من  الرشيعة واختلفت  الروايات من صاحب  اختلفت  إذا  أنه  ومنها: 
حنيفة فكان حممل كل رواية عىل كل حديث وكان الكل جائزًا. ومنها: أنه إذا صح حديث 
والرواية املشهورة عن أيب حنيفة خمالفة له غري أنه الوجه يف الباب رواية عن اإلمام فكان 
املذهب عنده ما دل عليه احلديث ووافقته رواية من اإلمام. كالسواك عند القيام إىل الصالة 
فكان يقول يستحب ملن يثق بعدم خروج الدم من األسنان فإن ذلك ناقض للوضوء عند 
احلنفية. ومنها: أنه إذا تعني غرض الشارع ومل جيد يف الباب رواية توافقه بل صادف رواية 
عن الصاحبني أو أحدمها فكان هو املذهب احلنفي عنده، مثاله مسألة اخلمر فكان يقول 
غرض الشارع هو النهي عنها سواء كان قلياًل أو كثريًا وسواء أسكر قليله أو مل يسكر وإليه 

ذهب اجلمهور وأبويوسف وهو من أصحابه فتعني املصري إليه.
هذه عدة خصائص وميزات سامية لتدريسة احلديث والصحاح، واحلقيقة أن الشيخ 
الكشمريي نحا نحو الشاه ويل اهلل الدهلوي يف تطبيق السنة بفقه احلنفية من األخذ بقول 
أحد الثالثة، وختصيص عموماهتم، والوقوف عىل مقاصدهم واالقتصار عىل ما يفهم 
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من لفظ السنة، وليس فيه تأويل بعيد، وال رضب بعض األحاديث بعضًا، وال رفض 
حلديث صحيح بقول أحد من األئمة.

هذا  يف  سيام  وال  وكتبه  أماليه  يف  اإلمام  الشيخ  هبا  أخذ  التي  األنيقة  الطريقة  هذه 
املؤلف )فيض الباري(، هذا ما تيرس يل من اإلمجال يف القول ومن يستزيد له جمال واسع 

يف هذا الكتاب للتحقيق والتدقيق، واهلل املوفق. 
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نظرة عابرة على موؤلفات امل�شلمني الهنود 
ال�شادرة  باللغة العربية

الدكتور صفدر زبري الندوي)1(

جهات  من  األخرى  اللغات  بني  من  كربى  بأمهية  تتمتع  العربية  اللغة  أن  شك  ال 
خمتلفة، وكل منا يدري أن اللغة العربية حينام وجدت كانت لغات أخرى تصحبها يف 
العامل ولكن عديدا منها انقرض وانعدم اليوم، وال يوجد من يتكلم هبا، أما هذه اللغة 
فبقيت حية خالدة، ومل تبق هذه اللغة اآلن لغة بالد دون بالد، بل أصبحت إىل حد ما 

لغة عاملية بحيث يوجد املتكلمون هبذه اللغة يف مجيع بلدان العامل.
عىل  جمهوداهتم  ويركزون  طالهبا،  هبا  هيتم  الدينية  املدارس  يف  نجدها  جانب  ففي 
الواجبات نحو تطبيق دينهم ورشيعتهم  لتأدية ما عليهم من  إتقاهنا، ليكونوا متأهلني 
من  كثريا  أن  نجد  آخر  الزمان، ويف جانب  متطلبات  بالدهم حسب  عىل حياهتم ويف 
اجلامعات الرسمية يف خمتلف البلدان أنشأت كليات ومراكز لتعليم اللغة العربية، يتعلم 

فيها الشبان والشيبان هذه اللغة حسب أغراضهم املختلفة.
فاستقبلت  وامللل،  وبالطبقات  والنحل،  باللغات  غزيرة  دولة  اهلند  أن  املعلوم  ومن 
فكان  العرب،  اهلند ودول  بني  العربية واحلضارة اإلسالمية، وهناك عالقات جتارية  امللة 
اهلنود حيملون األغراض والسلع التجارية إىل بلدان العرب وكان العرب يفدون ويرتددون 
بنور  الدنيا  أرشقت  فلام  وبلهجاهتم،  بمعارشهتم  بينهم  متآلفني  فكانوا  اهلند،  سواحل  إىل 
الناس  فتأثر  لغتها وحضارهتا  وأثر يف  اهلند،  أرض  إىل  وأشعته  أضواؤه  اإلسالم وصلت 
احلضارة  فانترشت  وإخالص  جد  بكل  فاعتنقوها  اإلسالمية  واحلضارة  الدينية  بالقيم 
أنفسهم  بتحلية  وقاموا  هائلة،  برسعة  كلها  اهلند  بقاع  يف  اإلسالمي  والتعليم  اإلسالمية 
بالعلوم الرشعية والفنون اإلسالمية، حتى يف نرش اللغة العربية، فتاريخ انتشار اللغة العربية 
يف أرجاء اهلند تاريخ قديم يمتد إىل مئات ومئات من السنوات، فألجل أمهية هذه اللغة قرر 
جممع الفقه اإلسالمي باهلند أن يقوم بعقد ندوة علمية حول »اللغة العربية يف اهلند« ما بني 

2-3/ نوفمرب 2013م بجامعة مهدرد نيو دهلي، وندرج املحاور الفرعية هلذا املوضوع:

1-  قسم الشؤون العلمية ملجمع الفقه اإلسالمي اهلند.
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1- تاريخ انتشار العربية يف اهلند
2- اسهامات املسلمني اهلنود عرب القرون فی نرش الثقافة االسالمية

3- املؤلفات اهلندية الصادرة بالعربية عرب التاريخ
4- الشعر العربی فی اهلند ونامذج شعرية عربية لشعراء من اهلند

5- أدب األطفال املكتوب بالعربية فی اهلند
6- الصحافة العربية فی اهلند

7- املذكرات والرحالت املدونة بالعربية فی اهلند
8- ترمجة الكتابات والبحوث الی اللغة العربية

9- املناهج والكتب املدرسية لتعليم اللغة العربية
10- مراكز تعليم اللغة العربية فی اهلند

11- دور اجلامعات اهلندية فی نرش اللغة العربية
12- البحوث اجلامعية حول اللغة العربية فی اجلامعات اهلندية

13- دور املدارس الدينية فی نرش اللغة العربية فی اهلند
14- الكتابات والدراسات االسالمية باللغة العربية فی اهلند

15- اخلطب املنربية بالعربية فی اهلند
16- تأثري اللغة العربية فی العالقات الثقافية بني اهلند والدول العربية

17- تأثري اللغة العربية عىل اللغات اهلندية
18- مؤلفات الكتاب اهلنود الصادرة فی الدول العربية

19- ندوات عربية فی اهلند
20- دور املؤسسات اهلندية فی نرش اللغة العربية

ومن املعلوم أن اللغة العربية ولدت وراجت قبل دخول اإلسالم يف اهلند بواسطة التجار 
العربية  اللغة  تلقي  إىل  متوجهني  اهلنود  املسلمون  ظل  اهلند  إىل  اإلسالم  جمئ  فبعد  العرب، 
يف  ثمينة  قيمة  بإنجازات  وقاموا  العصور،  من  عرص  كل  يف  طيبة  بثامر  جهودهم  وجاءت 
الدراسات اإلسالمية والعربية وألفوا كتبا باللغة العربية يف علوم القرآن وتفسريه واحلديث 
والرصف  والنحو  واللغة  والتاريخ  واألدب  والفلسفة  واملنطق  وأصوله  والفقه  ورشوحه 
وغريها من العلوم العربية اآللية والعالية واهتموا بالغ االهتامم بنرش العلوم االسالمية العربية.

فاآلن أنا أذكر خدمات املسلمني اهلنود وأعامهلم املقدمة يف نرش اللغة العربية بإجياز 
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وأقرص مقالتي عىل تقديم الكتب العربية التي ألفت يف اهلند أو ألفها املسلمون اهلنود، 
فأقسمها بني املحاور والعناوين التالية:

1- معاهد ومراكز تعليم اللغة العربية:
أ- املعاهد واملراكز

ب- الكليات واجلامعات
ج- املدارس الدينية

2- كتب باللغة العربية:
أ- اللغات واملعاجم 
ب- العلوم الرشعية

 التفسري وأصوله
 احلديث ورشوحه

 الفقه وأصوله
ج- السري والرتاجم

د- التاريخ
هـ- األدب العريب

  النثر
  الشعر

و- النحو والرصف
ز- الفلسفة واملنطق

ح- مقاصد وأرسار الرشيعة
ط- التصوف والسلوك

ي- العقيدة والكالم
ك- الرحالت

ل- الكتب العربية املكتوبة يف موضوعات خمتلفة
م- اخلطب املنربية بالعربية يف اهلند

3- الصحافة العربية )اجلرائد واملجالت(
4- املنظامت اهلندية لنرش اللغة العربية
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5- املجامع واملراكز التي ختدم يف نرش اللغة العربية

1- معاهد ومراكز تعليم اللغة العربية
1-أ: املعاهد واملراكز:

يف هناية القرن العرشين وبداية القرن احلادي والعرشين أنشئت املعاهد واملراكز التقان 
ومتكني الطالب املتخرجني يف املدارس الدينية من اللغة العربية واإلنجليزية، ومنها:

1- مركز املعارف )وهذا املركز أنشئ يف مناطق خمتلفة يف اهلند مثاًل: آسام، غجرات، 
مهاراشرتا، أترا براديش، نيو دهلي(

2- معهد الدراسات العليا
3- معهد التخصص يف اللغة العربية ذاكر نغر

4- معهد اإلمام الشاه ويل اهلل جامعة نغر

1-ب: الكليات واجلامعات:
أقسام  فيها  أنشئت  التي  واجلامعات  الكليات  من  كثري  توجد  حاليا  اهلند  ويف 
للدراسات العربية واإلسالمية، تدرس فيها اللغة العربية، وأسهمت هذه األقسام يف 

التأليف وحتقيق ودراسة املؤلفات العربية، ومن هذه اجلامعات:
1- جامعة عىل كره اإلسالمية، عيل جراه )أنشئت عام 1857م( 

2- اجلامعة امللية اإلسالمية، نيو دهلي  )أنشئت عام 1920م( 
3- جامعة جواهر الل هنرو، نيو دهلي

4- جامعة دهلي، دهلي
5- جامعة لكناؤ، اترابراديش

6- جامعة بنارس اهلندوكية، وارانايس
7- جامعة إله آباد، أترابراديش
8- اجلامعة العثامنية، حيدر آباد
9- جامعة مومبائ، مهاراسرتا
10- جامعة كاليكوت، كرياال

11- جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية، حيدر آباد 
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12- جامعة كشمري، رسينغر
13- جامعة باتنا، بيهار

14- جامعة كولكاتا، بنغال الغربية
15- جامعة آسام، سلترش

16- كلية ذاكر حسني، نيو دهلي
17- كلية امللة، دربنجه، بيهار

18- املدرسة العربية اإلنجليزية، دهلي

1-ت: املدارس الدينية:
والثقافة  العربية  اللغة  نرش  يف  دورها  أدت  قد  اهلندية  الدينية  املدارس  أن  الشك 
اإلسالمية يف اهلند فأنشئت يف أرجاء اهلند مئات من املدارس واملعاهد الدينية وعرفت 
بدورها البالغ يف نرش العلوم والثقافة اإلسالمية والعربية يف خمتلف أدوار التاريخ، فال 
توجد مدينة أو قرية يف اهلند إال وفيها مدرسة تدرس فيها العلوم الرشعية اإلسالمية 

واللغة العربية وآداهبا، فمن أهم املدارس الدينية واملراكز اإلسالمية يف اهلند: 
1- دار العلوم بديوبند )أنشئت عام 1866 م(  

2- مظاهر علوم بسهارنبور  
3- دار العلوم التابعة لندوة العلامء بلكناو )أنشئت عام 1898 م( 

4- اجلامعة السلفية ببنارس )أنشئت عام 1963 م( 
5- جامعة دار السالم بعمر آباد )تامل نادو( )أنشئت عام 1924 م(، 

6- مدرسة اإلصالح انشئت عام 1326ه  /1908م(
7- جامعة الفالح بأعظم جراه )أنشئت عام 1962م(

8- الكلية اجلديدة بمدينة تشنائي )تامل نادو( )أنشئت سنة 1951م(.
9- مدرسة الباقيات الصاحلات بويلور)تامل نادو(.

10- دار العلوم اللطيفية بويلور )تامل نادو( )أنشئت 1132هـ(.
11-  جامعة سبيل الرشاد بنجلور )كرناتكا( )أنشئت 1380هـ/ 1960م(.

12-  دار العلوم سبيل السالم بحيدرآباد
13-  جامعة دار العلوم بحيدرآباد
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وهناك مئات من املدارس اإلسالمية األخرى التي هلا خدماهتا يف هذا املجال.

2-كتب باللغة العربية
2-أ: اللغات واملعاجم التي ألفت من املسلمني اهلنود:

اشتهر علامء املسلمني اهلنود بخدماهتم القيمة يف اللغات واملعاجم، ومن أبرزها:
1- »كتاب التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح اجلوهري« يف ستة 

أجزاء مطبوعة للشيخ حسن الصغاين الالهوري
2- »جممع البحرين يف اللغة«، يف اثني عرش جزءًا للشيخ حسن الصغاين الالهوري 
3- »كتاب العباب الزاخر واللباب الفاخر«، يف عرشين جملدًا )أربعة منها مطبوعة( 

للشيخ حسن الصغاين الالهوري  
4- »القاموس« للعالمة جمد الدين الفريوزآبادي 

احلسني  حممد  بن  مرتىض  حممد  للعالمة  القاموس«  رشح  يف  العروس  »تاج   -5
البلجرامي ثم الزبيدي )1145-1205 ه / 1732-1791 م(

أعىل  حممد  للشيخ  ضخام،  جملدات  أربع  يف  الفنون«  اصطالحات  »كشاف    -6
التهانوي )ت. 1158 ه( 

7-  نفائس اللغات ومفتاح اللسان للشيخ أوحد الدين البلغرامي )ت 1250هـ(
8-  فقه اللسان للقايض كرامت حسني الغنتوري )ت 1335هـ(

9-  أبجد العلوم، تأليف حممد صديق حسن خان، ت: عبد اجلبار الزكار، النارش: 
وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشقـ دار الكتب العلمية، بريوت.

10-  القاموس اجلديد لألستاذ وحيد الزمان الكريانوی )1349-1415هـ(
11-  القاموس االصطالحی لألستاذ وحيد الزمان الكريانوی )1349-1415هـ(

2-ب-1: الكتب العربية املؤلفة يف فن »تفسري القرآن الكريم وأصول تفسريه«:
الشك أن علامء األمة اإلسالمية اهلندية اهتموا بتفسري القرآن الكريم بعدة لغات 
علوم  يف  والكتب  التفسري  أصول  وكتب  العربية  تفاسريهم  من  بإجياز  نذكر  ولكن 

القرآن ما ييل: 
1- »تفسري تبصري الرمحن وتيسري املنان« املعروف بـ »التفسري املحمدي«: عالء 
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الدين عيل بن إبراهيم املهائمي الكوكني الشافعي )776-835 ه/1374-1431 م(
2- »التفسري املحمدي« للشيخ حممد بن أمحد ميانجي بن نصري الغجرايت)ت. 982ه/1547م(
3- »التفسري املظهري« لالمام املفرس القايض ثناء اهلل البانيبتي )ت. 1225ه/1810م(

4- »شؤون املنزالت« للشيخ عيل املتقي الربهانبوري )ت. 975 ه / 1568م(
5- »ترمجة الكتاب« للشيخ حمب اهلل اإلله آبادي )ت. 1058 ه / 1548 م(

6- »فتح اخلبري بام البد من حفظه يف علم التفسري«، لإلمام الشاه ويل اهلل املحدث 
الدهلوي )1114-1176 ه / 1702-1762 م(

7- »سواطع اإلهلام« أليب الفيض فييض بن مبارك الناجوري األكرب آبادي 
)954-1004ه/1596م(، ويمتاز هذا التفسري بأنه غري منقوط يعني استعملت فيه 

احلروف املهملة فقط.
8- »جب شغب« أو »فيض غيض« )بصنعة منقوطة( للشيخ عبد األحد بن إمام 

عيل اإلله آبادي
-12481 9

1357ه/ 1832-1889م(
10- »كتاب نيل املرام يف تفسري آيات األحكام« لألمري صديق حسن خان القنوجي
11- »غرائب القرآن ورغائب الفرقان« للعالمه نظام الدين حسن بن حممد بن حسني 

الشافعي 
الدولت  الدين  الدين بن شمس  للقايض شهاب  القرآن«  املنان يف تفسري  12- »تيسري 

آبادي 
13- نظام القرآن للشيخ محيد الدين الفراهي )ت 1349هـ(

14- »مشكالت القرآن« للعالمة املحدث حممد أنور شاه الكشمريي )ت 1353هـ(
15- »يتيمة البيان يف يشء من علوم القرآن« للعالمه يوسف البنوري )ت 1397هـ(
الكربى  خان،ط:املطبعة  حسن  صديق  للشيخ  القرآن   مقاصد  يف  البيان  فتح   -16
األمريية، بالقاهرة،كام نرشته املكتبة العرصية السنة بتحقيق عبداهلل بن إبراهيم األنصاري 

1412هـ/1992م
17- الفوز الكبري يف أصول التفسري للشاه ويل اهلل أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي ت 1176هـ، 

ترمجة:سلامن احلسيني الندوي،النارش:دارالصحوة-القاهرة،عام1407هـ /1986م.
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18- حقيقة القرآن )جملدان( للشيخ سّيد مرتىض حنفى )بالعربية والفارسية(.
زاوىل  عمر  بن  الدين  شهاب  القاض  للشيخ  أجزاء(   3( مّواج  بحر  تفسري   -19

دولت آبادى )تويف 848هـ/1444م( )بالعربية والفارسية(.
)ت  الرسهندى  عبداألحد  بن  أمحد  للشيخ  اإلكليل  رشح  ىف  التأويل  برهان   -20

1034هـ/1624م(
21- التفسري الصغري للشيخ رستم عىل بن عىل أصغر القنوجى اهلندى )ت 1178هـ(.
22- ىف تفسري بعض آيات وحتقيق مافيه من الشبهات للسّيد عىل بن سّيد نور احلق 

بن قاض عبدالوهاب الفتنى.
23- تفسري نورانى للسبع املثانى للشيخ حمّمد نورالّدين الصديقى.

24- احلاشية عىل البيضاوى للشيخ عبد احلكيم بن شمس الدين سيالكوتى )كان 
يف عهد امللك شاهجهان(.

25- احلاشية عىل تفسري البيضاوى للشيخ هباءالّدين عامىل )ت 1030هـ/ 1621م(.

26- احلاشية عىل البيضاوى للشاه وجيه الّدين علوى گجراتى )ت 998هـ/ 1590م(.
)ت  سيالكوتى  الّدين  شمس  بن  احلكيم  عبد  ملاّل  التنزيل  أنوار  عىل  حاشية   -27

1067هـ/1656(.
28- حاشية عىل مدارك التنزيل ملاّل اهلل داد اجلونفورى.

29- حاشيه تفسري سلطانجى شاهى للشيخ أمحد فياض العامل بن أيب كامل الّدين.
30- كتاب بديع املدارك للشيخ مريزا بديع الزمان امللقب بـ رشيدخان.

31- فهارس القرآن للسّيد عىل حسن اجلونفورى.
ابن  بـ  املعروف  أمحد  بن  حمّمد  للشيخ  العظيم  القرآن  فضايل  ىف  الّدرالنظيم   -32

خشاب )ت 567هـ(.
33- قواعد سبعة )يف فن التجويد والقراءة(، الناسخ: سّيد سيف الّدين بن سّيد 

بدر عامل )لغة: عربية وفارسية(. 
34- الرسالة العثامنّية ىف معرفة الوقف القرآنّية )يف فن التجويد(، الناسخ: عامل خان 

ولد هبادر خان.
2-ب-2: الكتب العربية املؤلفة يف »احلديث ورشوحه وأصوله وعلومه«:

الكتب  نذكر  فهنا  اهلنود يف فن احلديث وعلومه  امللسمني  تقل خدمات علامء  وال 
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العربية فحسب، فمنها:
الدين  سيف  بن  احلق  عبد  للشيخ  املصابيح«،  مشكاة  عىل  التنقيح  »ملعات   -1

الدهلوي )958-1052 ه/ 1551-1642 م(
2- »احلاشية عىل صحيح البخاري«، أليب احلسن السندي )ت. 1183 ه/ 1727 م(

3- »املسوى« لإلمام الشاه ويل اهلل املحدث الدهلوي
4- »رشح تراجم أبواب البخاري«، لإلمام الشاه ويل اهلل الدهلوي

5- »مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار املصطفوية« لإلمام حسن بن احلسن 
الصغاين الالهوري )577-650 ه/ 1174-1262 م(

الدين  الدين بن حسام  للشيخ عالء  األقوال واألفعال«  العامل من سنن  6- »كنز 
الربهانفوري املعروف بالشيخ عيل املتقي اهلندي

بن  حممد  للعالمة  األخبار«  ولطائف  التنزيل  غرائب  يف  األنوار  بحار  »جممع   -7
طاهر الفتني )914-986 ه( 

8- »التعليق املمجد عىل موطأ اإلمام حممد« للشيخ اإلمام عبد احلي الفرنكي املحيل 
)ت. 1304 ه(

9- »اآلثار املرفوعة يف األحاديث املوضوعة« للشيخ اإلمام عبد احلي الفرنكي املحيل 
)ت. 1304ه(

الفرنكي  اإلمام عبد احلي  للشيخ  10- »ظفر األماين يف رشح خمترص اجلرجاين«، 
املحيل )ت. 1304ه(

الفرنكي  احلي  عبد  اإلمام  للشيخ  والتعديل«،  اجلرح  يف  والتكميل  »الرفع   -11
املحيل )ت. 1304ه(

12- »حاشية حصن حصني«، للشيخ اإلمام عبد احلي الفرنكي املحيل )ت. 1304 ه(
13- »عون الباري يف حل أدلة البخاري« للشيخ حسنني بن املبارك الزبيد

14- »فيض الباري رشح صحيح البخاري« للشيخ املحدث عبد االول بن العالء 
احلسيني اجلونبوري )ت968هـ( 

15- »املحىل« للشيخ سالم اهلل )ت. 1129 ه/ 1716 م(
16- »إنجاح احلاجة« للشيخ عبد الغني بن أيب سعيد الدهلوي )ت1296(

17- »احلوايش عىل الصحاح الستة« للشيخ أيب احلسن السندي الكبري )ت1138هـ(
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18- »املحيل رشح املوطأ« للشيخ سالم اهلل بن شيخ اإلسالم )ت1229هـ(
19- »فيض الباري عيل صحيح البخاري« للعالمة املحدث حممد أنور شاه الكشمريي
 20- »المع الدراري عيل جامع البخاري« للعالمة املحدث رشيد أمحد الكنكوهي 

)ت 1333هـ(
21- »األبواب والرتاجم لصحيح البخاري« للشيخ املحدث حممد زكريا الكاندهلوي 
22- »حوايش البخاري« للعالمة املحدث أمحد عيل السهارنفوري )ت 1297هـ(

حممود  اهلند  شيخ  املحدث  للعالمة  البخاري«  صحيح  عيل  الساري  »النور   -23
احلسن الديوبندي

24- »فتح امللهم رشح مسلم« للعالمه املحدث شبري أمحد العثامين )ت 1949م(
25- »تكملة فتح امللهم«  للعالمة حممد تقي العثامين

26- »الكوكب الدرري رشح ترمذي« للعالمة رشيد أمحد الكنكوهي )ت 1333هـ(
27- »احلل املفهم« للعالمة املحدث رشيد أمحد الكنكوهي )ت 1333هـ(

28- العرف الشذي رشح ترمذي لإلمام حممد أنور الشاه املحدث الكشمريي 
29- معارف السنن للعالمه املحدث يوسف البنوري

 30- بذل املجهود حلل سنن أيب داود للعالمة املحدث خليل أمحد السهارنفوري 
)ت 1346هـ(

31- أوجز املسالك للشيخ املحدث حممد زكريا الكاندهلوي
32- أماين األخبار يف رشح معاين اآلثار للمحدث يوسف الكاندهلوي )ت 1960م(

33- التعليق الصبيح  للعالمة إدريس الكاندهلوي )ت 1974م(
34- تقرير الرتمذي للعالمة املحدث حممود احلسن

35- ما متس إليه احلاجة ملن يطالع سنن ابن ماجه للمحدث عبد الرشيد النعامين
36- إحياء السنن للعالمة املحدث حممد أرشف عيل التهانوي

37- إعالء السنن  للعالمة املحدث ظفر أمحد العثامين )ت 1394هـ(
38- ألفية احلديث للشيخ منظور أمحد النعامين

39- مشكاة اآلثار للمحدث السيد حممد ميان الديوبندي
40- اخلري اجلاري عيل صحيح البخاري للمحدث خري حممد املظفر كدهي

41- مسانيد اإلمام أيب حنيفة للمحدث الشيخ حممد أمني األوركزئي
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42- دراسات يف األحاديث النبوية للمحدث حممد مصطفي األعظمي
43- املسوى رشح املوطأ ملجدد امللة شاه وىل اهلل الدهلوي ط :دارالكتب العلمية 

عام 1983م، وعام2003م
حسن  صديق  للسيدحممد  واألذكار  األدعية  من  املأثور  بالعلم  األبرار  نزل   -44

خان، ط: الثانية، داراملعرفة.
الفتني  التنزيل ولطائف األخبار ملحمد طاهر  45- جممع بحار األنوار يف غرائب 

النارش: دار الكتاب اإلسالمي مصورة عن طبعة دائرة املعارف العثامنية.
46- كنز العامل للمتقي عالء الدين عيل املتقي اهلندي النارش: دراألفكار الدولية.

حممد  الكنكوهي–  أمحد  رشيد  للشيخ  الرتمذي  جامع  عىل  الدري  الكوكب   -47
املكتبة  ط:  الكاندهلوي،  زكريا  حممد  للشيخ  ت:  الكاندهلوي  إسامعيل  حممد  بن  حيي 

اإلمدادية، مكة املكرمة.
الكنكوهي  أمحد  هدايت  بن  أمحد  رشيد  الشيخ  للعالمة  الدراري«  »المع   -48 

)ت 1323هـ( طبع يف القاهرة يف عرشة أجزاء.
القنوجي  خان  حسن  صديق  الطيب  أليب  املرام«،  بلوغ  لرشح  العالم  فتح   -49 

)ت 1307هـ( طبع املطبعة املريية ببوالق سنة 1302هـ يف جملد ضخم.
العثامين-  أمحد  شبري  العالمة  املؤلف:  مسلم  اإلمام  صحيح  برشح  امللهم  فتح   -50

حممد تقي الدين العثامين النارش: دار إحياء الرتاث العريب سنة النرش:1426– 2006م.
51- فواتح الرمحوت برشح مسلم الثبوت لعبد العيل حممد نظام الدين السهالوي، 

ضبط وتصحيح عبداهلل حممود حممد، ط: دارالكتب العلمية بريوت.
52- فيض الباري عىل صحيح البخاري للشيخ أنورشاه الكشمريي، ط: دارالكتب 

العلمية، بريوت.
53- قواعد يف علوم احلديث للشيخ ظفر أمحد بن لطيف،ت:عبد الفتاح أبوغدة، 

ط: دار القلم، بريوت.
شاه  معظم  بن  شاه  حممدأنور  للشيخ  الرتمذي  سنن  رشح  الشذي  العرف   -54
بريوت  العريب،  الرتاث  دار  الكشمريي )ت: 1353هـ( ت: حممود حممد شاكر، ط: 

لبنان، األوىل، 1425 هـ - 2004 م
املطبعة  البخاري للسيد حممد صديق حسن خان،ط:  أدلة  الباري حلل  55- عون 
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األمريية بوالق مرص 1297هـ.
56- عون املعبود رشح سنن أيب داود للشيخ حممد شمس احلق العظيم آبادي أبو 

الطيب النارش: دارالكتب العلمية–بريوت الطبعة الثانية،1415هـ 
57- الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل، أليب احلسنات حممد عبد احلي اللكنوي، 

ت:عبدالفتاح أبوغدة ط:دار البشائر. 
حممد  للسيد  احلجاج  بن  مسلم  صحيح  مطالب  كشف  من  الوهاج  الرساج   -58

صديق حسن خان، النارش: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ـ قطر.
59- سنن سعيدبن منصورللحافظ سعيد بن منصور اخلراساين املكي )ت227هـ( 

حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي. النارش: دار الكتب العلمية، بريوت 1990م.
60- ظفر األماين برشح خمترص السيد الرشيف اجلرجاين  يف مصطلح احلديث للشيخ 

حممد عبد احلي اللكنوي ت »خليل املنصور، ط: دارالكتب العلمية، بريوت.
61- إعالء السنن للشيخ ظفر أمحدالتهانوي يف ضوء إفادات حكيم األمة أرشف 

عيل التهانوي رمحه اهلل، ط: دارالفكر بريوت.
زكريا  حممد  احلديث  شيخ  مالك،املؤلف  لإلمام  املوطأ  إىل  املسالك  أوجز   -62
أوىل،  ط:  سوريا،  دمشق-  القلم،  دار  النارش:  الندوي،  الدين  تقي  ت:   الكاندهلوي، 

عام 1424هـ /2003م
)1269ـ  السهارنفوري  أمحد  خليل  للشيخ  داود  أيب  حل  يف  املجهود  بذل   -63

1346ه ـ/ 1852 ـ 1927م( ط: دارالكتب العلمية بريوت.
64- حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي املؤلف الشيخ حممدعبد الرمحن بن عبد 

الرحيم املباركفوري أبو العال، دار الكتب العلمية، بريوت.
65- حتفة األخيار بإحياء سنة األبرار، ومعه نخبة األنصار عىل حتفة األخيار، أليب 

احلسنات حممد عبد احلي اللكنوي ط: دار البشائر.
ت:  الكشمريي  أنورشاه  حممد  للعالمة  املسيح  نزول  يف  تواتر  بام  الترصيح   -66
أبوغدة، النارش: مكتب املطبوعات اإلسالمية بحلب، ط: الثالثة، 1401هـ/ 1981م.
67- »التعليق الصبيح عىل مشكاة املصابيح »للخطيب التربيزي، املؤلف: الشيخ 
حممد إدريس بن حممد إسامعيل الكاندهلوي )ت 1394هـ/1974م (: ط: دار إحياء 

الرتاث العريب ببريوت سنة 2004م باعتناء الشيخ حممد عوض مرعب.
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احلليم  عبد  بن  احلي  عبد  »لإلمام  حممد  اإلمام  موطأ  عىل  املمجد  التعليق   -68
سنة  أخريًا  وطبع  مرات،  الكتاب  طبع  1304هـ(:  )1264ـ  اللكنوي  األنصاري 

1412هـ بدارالقلم دمشق بتحقيق الدكتور تقي الدين الندوي.
أبو  املؤلف:  الصغري  يطالع اجلامع  الكبري ملن  النافع  الصغري ورشحه  69- اجلامع 
احلي  عبد  حممد  الكبري:  النافع  ومؤلف  ت189هـ  الشيباين  احلسن  بن  حممد  اهلل  عبد 

اللكنوي، أبواحلسنات، النارش: عامل الكتب، بريوت، ط: األوىل، 1406هـ
70- حاشية البدرالساري عىل صحيح البخاري مع فيض الباري للشيخ بدر عامل 

املريويت ط: دار الكتب العلمية، بريوت.
71- حسن األسوة بام ثبت من اهلل ورسوله يف النسوة أليب الطيب السيد حممد صديق 
1401هـ  عام  بريوت  الرسالة،  مؤسسة  ط:الثانية،  اخلن،  سعيد  حممد  خان،ت:  حسن 

/1981م
القنوجي،  حسن  صديق  السيد  الطيب  أليب  الستة،  الصحاح  ذكر  ىف  احلطة   -72

دارالكتب العلمية، بريوت،ط:1  14هـ، 1985م.
اللكنوي  احلي  عبد  حممد  لإلمام  املؤلف:  البرش  خري  أذان  يف  اخلرب  خري   -73
العاملي  العلامء  النارش:مركز  احلاج  أبو  حممد  صالح  الدكتور  ت:  )ت1304هـ( 

للدراسات وتقنية املعلومات.
74- »إحتاف الكرام تعليق عىل بلوغ املرام«، للشيخ صفي الرمحن املبارك فوري، 

النارش: دارالسالم، الرياض سنة 1412هـ.
احلي  عبد  بن  حممد  املؤلف:الشيخ  األخباراملوضوعة  يف  املرفوعة  اآلثار   -75

اللكنوي )1264ـ 1304هـ( النارش: دار الكتب العلمية، بريوت.
حمّدث  الّدين  سيف  بن  احلق  عبد  للشيخ  املشكاة  رشح  ىف  الّلمعات  أشعة   -76

دهلوى )ت 1052هـ/ 1642م(، )بالعربية والفارسية(.
77- حديث املعراج للشيخ حمّمد ظهور عيل أنصاري لكهنوى حيدرآبادى.

 78- الدّر الثمني ىف مبرشات النبّى األمني للشاه ويل اهلل بن عبد الرحيم الدهلوى 
)ت 1176هـ/1662(.

اللكهنوى  األنصاري  عبداحلّى  للعالمة حممد  بالنّعال  يتعّلق  فيام  املقال  غاية   -79
فرنگى حمىل )ت 1304هـ/1886(.
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80- أوائل كتب احلديث املشهورة للشيخ حمّمد سعيد بن حمّمد سنبيل.
الدهلوي  حمّدث  اهلل  ويل  للشاه  اإلسناد  علم  مهاّمت  إىل  اإلرشاد   -81 

)ت 1174هـ/1742(.
82- رساله وفاة النّبي للمولوى ظهور عيل.

83- قانون املوضوعات للشيخ حمّمد بن طاهر بن عىل اهلندي الفتني.
84- الفوائد املنتخبة من متييز الصحابة للشيخ حمّمد فخرالّدين اورنگ آبادي.

85- حرضالشارد للشيخ حمّمد عابد بن أمحد عىل السندي.
86- الفيض الطارى رشح صحيح البخارى للشيخ جعفر بن جالل الّدين حمّمد 

مقصود عامل الشاهى.
 87- مدارج اإلسناد للشيخ أيب عىل حمّمد املعروف بـ ارتضا عىل خان الغوفامئوي 

)ت 1251هـ /1836م(.
)ت  آبادى  العظيم  عىل  واليت  للشيخ  املهدّيني  أحوال  ىف  األربعني   -88

1265هـ(.
89- التوّسل للشيخ مجال الّدين حمّمد بن طاهر بن عىل الفتنی )ت 986هـ/ 1578م(.

90- أربعني حديثا للشيخ حمّمد نور الّدين املحّمدى األمحد آبادى.
91- حتفة اخلالن وفاكهة اجلنان للشيخ حمّمد بن جعفربن شيخ بالقى.

بن  يعقوب  للشيخ  اإلسالم  - رشح رشعة  اجلنان  ومصابيح  اجلنان  مفاتيح   -92
سّيدى عىل امليمونى )ت 931هـ(.

93- تذكرة املوضوعات ىف أحاديث املرفوعات للشيخ مجال الّدين حمّمد بن طاهر 
بن عىل الفتنى  اهلندى )ت 984هـ/1518م(.

94- جمالس سنية ىف كالم عىل األربعني النووية )جمالس أربعني( للشيخ أمحد بن 
حجازى الفتنى )ت 978هـ(.

95- املغنى ىف ضبط األسامء والّرواة للشيخ حمّمد بن طاهر بن عيل اهلندى.
96- إرشاد املسلمني ىف رشح كالم أمري املؤمنني )ترمجه ورشح نثر الآلىل( للشيخ 

حمّمد حسن عىل هاشمى حنفى حمّدث لكهنوى، )بالعربية والفارسية(.
األنصارى  عبداحلّى  حممد  للعالمة  عباس  ابن  أثر  إنكار  عىل  الناس  زجر   -97

اللكهنوى الفرنغي حمىّل )ت 1304هـ/1886(.
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عبد الفتاح أبوغدة، النارش: مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب.
17- درر األحكام للشيخ حمّمد بن فرامرز بن عىل مال خرسو )ت 885هـ/1480م(.

18- منتهى الكالم ىف غسل األقدام للشيخ حمّمد هادى.
19- بيع األراض اخلراجية للشيخ جالل احلق العمرى التهانيرسى )ت 989هـ/ 

1581م(.
الدين  ضياء  بن  موسى  بن  البقاء  أيب  بن  أعظم  للشيخ  وذمي  حريب  رساله   -20

الكرماين، )بالعربية والفارسية(.
21- رسالة دراهم الرّصة ىف وضع اليدين حتت الرّسة ملال حمّمد هاشم بن عبدالغفور 

سندى تتوى )ت 1174هـ/1734م(.
22- رسالة دّرة ىف إظهار غش نقدالرّصة ملال حمّمد حيات سندى.

النقاد ىف متييز املغشوش عن اجلياد للشيخ حمّمد هاشم بن عبدالغفور  23- معيار 
الّسندى تتوى )ت 1174هـ/1735م(.

24- فوز الكرام بام ثبت ىف وضع اليدين حتت الرّسة أو فوقها للشيخ أيب املحاسن 
ماّل حممد امللقب بالقائم سندي.

الفرنغي  عبداحلليم  حمّمد  للعالمة  املتخّلل  الّطهر  مسألة  ىف  الفاضل  التعليق   -25
حمىّل لكهنوى.

26- رسالة ىف إبطال التقليد للشيخ أيب الفضل عبداحلق بن حمّمد فضل اهلل املحمدى 
بناريس.

27- إحكام القنطرة ىف أحكام البسملة للعالمة عبداحلّى أنصارى لكهنوى فرنگى 
حمىّل.

28- جمموعة رسائل للعالمة حمّمد عبد احلّى األنصارى اللكهنوى فرنگى حمىل )ت 
1304هـ/1886م(، وفيها:

أ- حتفة األخيار ىف إحياء سنة سّيد األبرار.
ب- النافع الكبري ملن يطالع اجلامع الصغري.

ج- رفع السرت عن إدخال امليت وتوجيهه إىل القبلة ىف القرب.
د- سباحة الفكر ىف اجلهر بالذكر.

هـ- حتقيق العجيب ىف التثويب.
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و- حتفة الطلبة ىف مسح الرقبة..
29- جمموعة الفتاوى للعالمة حممد عبداحلّى األنصارى اللكهنوى الفرنغي حمىّل، 

)باألردية والعربية(.
30- السقاية لعطشان اهلداية للعالمة حمّمد عبداحلليم الفرنغي حميل.

31- فتح الغفور ىف وضع األيدى عىل الصدور ملاّل حمّمد حيات سندى.
احلي  عبد  حمّمد  للعالمة  رمضان  مجعة  آخر  حمدثات  عن  اإلخوان  ردع   -32

االنصارى الفرنغي حميل.
33- إمام الكالم فيام يتعّلق بالقراءة خلف اإلمام للعالمة حمّمد عبداحلّى األنصارى 

الفرنغي حميل.
34- رسالة ىف الرّد عىل القّفال للشيخ عبدالنّبى بن أمحد بن عبدالقدوس النعامنى 

احلنفى )ت 992هـ/1584م(.
35- اإلنصاف ىف حكم االعتكاف للعالمة حمّمد عبداحلّى االنصارى الفرنغي حمىّل.

36- سيف املاسح للسّيد حمّمد بن سيد دلدار عىل نصريآبادى اللكهنوى.
37- خزانة الروايات ىف الفروع للقاض جگن احلنفى اهلندى.

38- مقدمة اهلداية للعالمة حمّمد عبد احلّى الفرنغي حميل.
39- مفاتيح الرشائع للشيخ حمّمد بن مرتىض املعروف بـ حمسن كايش.

40- ترويح اجلنان بترشيح حكم رشب الّدخان للعالمة حمّمد عبداحلّى الفرنغي حمىل
الرشيعة،  تاج  بن  بن مسعود  عبيداهلل  للشيخ  الوقاية  الرعاية ىف رشح  41- عمدة 

املحشی: العالمة حمّمد عبد احلّى الفرنغي حمىّل.
42- رساجى حمشى للقاض حمّمد مكّرم البهوفايل.

43- ال مناص من حرمة املقتول بالرصاص للحكيم عبدالقادر خان شاه جهانفورى.

44- رسالة اجلمعة للشيخ حممد بن عبدالفتاح تنكابني املعروف بمال حممد رساب كيالين.
45- مرآة اجلنان خمترص مصباح التبيان للشيخ عبدالرمحن بن شيخ آدم.

46- حاشية عبد احلكيم عىل التلويح للشيخ عبد احلكيم بن شمس الّدين السيالكوتى 
)ت 1067هـ/1656م(.

)ت  الگجراتى  علوي  الّدين  وجيه  للشاه  التلويح  عىل  علوي  حاشية   -47
998هـ/1590م(.
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48- فوز الكرام للشيخ أبو املحاسن ماّل حمّمد امللّقب بالقائم السندى.
49- عقد الالمي للشيخ عبدالغنى عامل.

50- قمر األقامر لنور األنوار للشيخ حمّمد عبداحلليم الفرنغي حميل.
الدين  نظام  بن  عبدالعىل حمّمد  للشيخ  الثبوت  الرمحوت رشح مسلم  فواتح   -51

بحرالعلوم اللكهنوى الفرنغي حمىّل )ت 1235هـ/1820م(.
52- حاشية عىل دائر الوصول رشح املنار ملال حمّمد عرفان بن حمّمد عمران رامفورى.

53- تقرير الدائر للشيخ حمّمد نور عامل بن حمّمد تاج عامل صديقي.
54- نور األنوار ىف رشح املنار ملال أمحد املعروف بـ مال جيون.

55- آكام النفايس ىف أداء األذكار بلسان الفارس للعالمة حمّمد عبد احلّى الفرنغي حمىل
56- رشح أصول الشايش، ملؤلف: غري معلوم.

57- منتخب جامع األصول، ملؤلف: غري معلوم.
58- حاشية عىل التلويح للشيخ فريد الّدين أمحدآبادى.

59- حاشية عىل الّتلويح والّتوضيح لشيخ اإلسالم، تاريخ النسخ:)1116هـ/ 1704م(
60- مذيلة الدراية ملقدمة اهلداية للعالمة حمّمد عبد احلّى أنصارى لكهنوى الفرنغي 

حمىّل )ت 1304هـ/1886م(.
61- اإلنصاف يف أسباب االختالف »للشاه ويل اهلل أمحد بن عبد الرحيم الدهلوي، 

وقد طبع الكتاب مرات عديدة باللغة العربية منها طبعة دار النفائس، بريوت.
2-ت: الكتب العربية املؤلفة يف السري والرتاجم:

1- نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر، للشيخ عبد احلي احلسني )ت 1341هـ(، 
ط: دارابن حزم بريوت، الطبعة األوىل، عام 1420هـ/1999م.

اللكنوي  احلي  عبد  حممد  احلسنات  أليب  احلنفية  تراجم  يف  البهية  الفوائد   -2 
)ت 1304هـ/ 1886م(، ط: داراملعرفة للطباعة والنرش، بريوت.

3- سرية خاتم النبيني للشيخ أيب احلسن الندوي، النارش:موسسة الرسالة، ط: الثانية 
عام 1978م.

4- السرية النبوية للشيخ أيب احلسن الندوي ط:12، دار ابن كثري ـ دمشق.
دمشق،  ـ  النارش:دارالقلم  الندوي،  احلسن  أيب  للشيخ  وكتب  شخصيات   -5

بريوت، ط: أوىل، 1410هـ.
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6- »الرحيق املختوم« للشيخ صفي الرمحن املبارك فوري، ط:املكتبة العربية، بريوت.
7- »حياة الصحابة« )5 جملدات( للعالمة الداعية الشيخ حممد يوسف بن الشيخ 
األوىل:  الطبعة  الرسالة،  النارش: مؤسسة  الكاندهلوي )ت 1384هـ(،  إلياس  حممد 

عام 1420هـ/1999م.
8- اإلمام أبوحنيفة طبقته وتوثيقه لإلمام عبد احلي اللكنوي، مجع وترتيب وتعليق: 

الدكتور صالح حممد أبو احلاج، الطبعة األوىل: بغداد، 1422هـ.
أيب  للشيخ  العلمية  ومآثره  الكاندهلوي  زكريا  حممد  الشيخ  املحدث  اإلمام   -9

احلسن الندوي، تعريب: جعفر الندوي، ط: دارالقلم، دمشق.
10- إذا هبت ريح اإليامن للشيخ أيب احلسن الندوي،النارش:دار القلم الكويت/

مؤسسة الرسالة بريوت.
11- بستان املحّدثني للشيخ عبدالعزيز بن شاه ويل اهلل حمّدث دهلوي  )ت 1239هـ/ 

1823م(، )بالعربية والفارسية(.
لكهنوي  أنصارى  عبداحلي  حمّمد  للعالمة  األفاضل  برتاجم  األماثل  طرب   -12

الفرنغي حميّل )ت 1304هـ/1886م(.
13- فرحة املدرسني بذكر املوّلفات واملوّلفني للشيخ حمّمد عبد الباقي األنصاري اللكهنوي.
لكهنوي  أنصاري  عبداحلّي  حمّمد  للعالمة  العامل،  مرجع  بوفاة  العامل  حرسة   -14

فرنغي حميّل.
15- جنى الّداين ىف مناقب املجدد لأللف الثانى للشيخ حمّمد إرشاد حسني املجددي 

النقشبندي الرامفوري.
16- نجوم الّسامء يف تراجم العلامء للشيخ حممد بن صادق بن مهدي الكشمريي.

17- أسامء أهل بدر للشيخ زين العابدين األمحدآبادي اجلشتي.
18- الشامئل املحّمدّية واملناقب األمحدّية للشيخ عبد الرسول بن عبدالصمد.

الفاروقي اجلشتي،  الّدين مودود الال بن أمحد  19- خمزن األنساب للشيخ رشيد 
)بالعربية والفارسية(

20- »السرية املحمدية« للقايض كرامت عيل بن فاضل حممد حيات عيل
21- »سالفة العرص يف حماسن الشعراء بكل مرص« للشيخ عيل بن أمحد بن معصوم 

)1052-1117ه(
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2-ث: الكتب العربية املؤلفة يف »التاريخ«:
كثرت مؤلفات اهلنود العربية يف التاريخ، من أمهها:

1- »حتفة املجاهدين يف بعض أخبار الربتكاليني« للشيخ زين الدين بن عبد العزيز 
بن زين الدين املعربي )ت بعد 991 ه/ 1583م(.

املعروف بحاجي  النهروايل  الواله بمظفر واله« للشيخ عبد اهلل بن عمر  2- »ظفر 
دبري )946-1540 ه/ 1020-1611 م(

البلجرامي  آزاد  عيل  غالم  للعالمة  هندوستان«  آثار  يف  املرجان  »سبحة   -3
)1116-1200ه(

4- »الثقافة اإلسالمية يف اهلند« للعالمة املؤرخ الكبري عبد احلي احلسني
5- »اهلند يف العهد اإلسالمي« للعالمة عبد احلي احلسني

6- ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني للشيخ أيب احلسن الندوي، مكتبة اإليامن، 
املنصورة – مرص.

7- رجال السند واهلند للقايض أطهر املباركفوري )1334هــ  1417هـ /1916ـ 
1996م، النارش: دار األنصار- القاهرة - الطبعة: األوىل - سنة الطبع: 1398هـ

واملعارف(  العلوم  أنواع  يف  العوارف  )معارف  اهلند  يف  اإلسالمية  الثقافة   -8
للشيخ عبداحلي احلسني املتوىف 1341هـ، تقديم: أبو احلسن عيل احلسني الندوي، 

مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق 1403هـ 1983م.
هروى،  عبداجلليل  حافظ  للشيخ  تاريخ(  هاى  )ماّده  جليل  تواريخ  ديوان   -9

)بالعربية والفارسية(.
10- التطبيق ىف تقويم التواريخ وتاريخ بيت املقدس للشيخ حمّمد رفيع الّدين.

اللكهنوي  األنصاري  عبداحلّي  للعالمة  واحلكامء  األنبياء  أخبار  ىف  األواخر   -11
فرنغي حميّل )ت 1304هـ/1886م(.

12- سبحة املرجان ىف آثار هندوستان للشيخ غالم عىل الواسطى احلسينى املتخّلص 
بـ آزاد بلغرامى )ت 1200هـ /1785م(.

13- شاممة العنرب فيام ورد ىف اهلند من سّيد البرش للشيخ غالم عىل آزاد بلغرامي.
14- النور السافر ىف أخبار القرن العارش للشيخ عبدالقادر بن العيدروس اهلندي.
15- شجره هاى مشايخ غجرات للشيخ عبدالعزيز بن ويل، )بالعربية والفارسية(.
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16- االنتقاد عىل التمدن اإلسالمي )جلرجي زيدان( للعالمة شبيل النعامين.
17- صيانة اللغة العربية يف اهلند للدكتور حممد ثناء اهلل الندوي.

2-ج-1: الكتب العربية املؤلفة يف النثر العريب:
باللغة  وأنتجوا  ألفوا  قد  األدب  سامء  يف  برزوا  الذين  اهلنود  والكتاب  األدباء  إن 
بخدماهتم  العرب  العلامء  هبم  واعرتف  العريب  العامل  يف  واشتهروا  قيمة  كتبا  العربية 

العلمية األدبية، ومن هذه املؤلفات:
1- منتهى األرب للشيخ عبد الرحيم الصفي فوري )ت 1267هـ(.

2- »رياض الفيض« وهو رشح للمعلقات السبع للشيخ فيض احلسن السهارنبوري 
)1232-1304 ه/ 1816-1887م(

3- »أبوالعالء وما إليه« للشيخ عبد العزيز امليمني.
4- »سمط الآليل« للشيخ عبد العزيز امليمني.

5- القراءة الواضحة )3 أجزاء( لألستاذ وحيد الزمان الكريانوی )1415/1349هـ(
6- نفحة العرب للشيخ حممد إعزاز عيل أمروهوي )ت 1374هـ(.

7- نفحة األدب لألستاذ وحيد الزمان الكريانوی )1415/1349هـ(
8- مجهرة البالغة للشيخ محيد الدين الفراهي

9- القراءة الراشدة للشيخ أيب احلسن عيل احلسني الندوي
10- قصص النبيني لألطفال للشيخ أيب احلسن عيل احلسني الندوي

11- خمتارات من أدب العرب للشيخ أيب احلسن عيل احلسني الندوي
12- روائع إقبال للشيخ أيب احلسن عيل احلسني الندوي

13- العرب وآداهبا للشيخ حممد يوسف املدرايس
14- منثورات من أدب العرب للسيد حممد رابع احلسني الندوي

15- األدب العريب بني عرض ونقد للسيد حممد رابع احلسني الندوي.
16- تاريخ األدب العريب لألستاذ واضح رشيد الندوي.

17- أزهار العرب للشيخ أيب عبد اهلل حممد بن يوسف السوريت.

2-ج-2: الكتب العربية املؤلفة يف الشعر العريب:
املديح  من  العربية  باللغة  قرضوا  الذين  اهلنود  األدباء  العصور  خمتلف  يف  اشتهر 
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3- سلم العلوم للقايض حمّب اهلل بن عبد الّشكور البهارى )ت 1119هـ/1707م(.
4- رشح سّلم العلوم ملال حسن بن قاض غالم مصطفى لكهنوى.

5- رشح سّلم العلوم للشيخ حمّمد مبارك بن حمّمد دايم األدمهي الفاروقي.
6- رشح سّلم العلوم للشيخ عبد العيل بحر العلوم فرنغي حميّل لكهنوي )ت 1235هـ/1819م(

7- مرآة الرشوح )رشح سّلم العلوم( ملاّل حمّمد مبني فرنغى حمىّل.
8- رشح سّلم للشيخ حمّمد عىل املباركى املحّمدى اجلونفورى.

9- احلاشية عىل رشح سّلم العلوم العالمة القاض حمب اهلل هبارى.
10- احلاشية عىل رشح سّلم العلوم للشيخ حمّمد عبداحلق خريآبادى.

11- احلاشية عىل رشح سّلم العلوم للسّيد حمّمد جمتهد اثنا عرشي.
12- حاشيه بر مري زاهد ملاّل حمّمد مبني فرنگى حمىّل.

13- حاشيه بر مري زاهد للشيخ أمحد عبداحلق.
حميّل  فرنغي  العلوم  بحر  عبدالعيل  للشيخ  العلوم  سّلم  رشح  عىل  تعليقات   -14

)ت1292هـ/ 1875م(.
15- رساله »تصّورات« للشيخ حمّمد حنفي.

16- رساله استعارات للشيخ حمّمد حنفي.
17- جمموعة رسائل للشيخ موالنا حمّمد حنفي، ويف هذه املجموعة 5 رسائل، هي:

أ-  رساله در ماهيت جزء مفرد
ب- الرسالة ىف حتقيق الدالالت

ج- رسالة ىف حتقيق العلم
د- احلاشية عىل مبحث تعريف العلم من رشح الشمسية

هـ- رسالة ىف حتقيق املحصورات
18- رشح هتذيب املنطق للشيخ عبدالّسالم بن أيب سعيد بن حمب اهلل )ت 1083هـ/1672م(
الّدين سيالكوتى  الّشمسّية للشيخ عبداحلكيم بن شمس  19- احلاشية عىل رشح 

)ت 1067هـ/1656م(.
20- احلاشية عىل رشح الرسالة القطبية للزاهد اهلروي، للشيخ غالم حييى بن نجم 

الّدين هباري )ت 1128هـ/1716م(.
21- احلاشية عىل احلاشية الزاهدّية عىل احلاشية اجلاللّية للشيخ ظهوراهلل بن حمّمد 
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ويل ابن غالم مصطفى األنصاري.
22- تعليقات عىل حاشية اجلاللية للشيخ عبداحلكيم بن شمس الّدين سيالكوتى 

)ت 1067هـ/1556م(.
23- حاشيه مولوي أسداهلل بر سّلم محداهلل للشيخ املولوي أسداهلل البنجايب.

24- حاشية عىل رشح هداية احلكمة للشيخ أنور الّدين احلسيني.
25- حاشيه بر مري زاهد للشيخ املولوي مريجان حيدرآبادي.

26- رشح تعليقات حاشية زاهدهّية للشيخ املولوي حمّمد مبني.
27- حاشيه بر رشح چغمينى للشيخ مري سّيد خان حيدرآبادي.

للشيخ  القطبية  الرسالة  عىل  الزاهدية  احلاشية  حلّل  املرضية  التحقيقات   -28
عبداحلليم فرنغي حميّل.

29- احلاشية عىل احلاشية القديمة للشيخ حمّمد عبداحلليم فرنغي حميّل.
30- كشف االشتباه ىف رشح محداهلل للشيخ حمّمد عبد احلليم فرنغي حميّل.
31- اإليضاحات ملبحث املختلطات للشيخ حمّمد عبداحلليم فرنغي حميّل.

32- التعليق العجيب حلّل حاشية اجلالل ملنطق التهذيب للعالمة حمّمد عبداحلّي 
أنصاري لكهنوي فرنغي حميّل )ت 1304هـ/1886م(.

األنصاري  عبداحلّي  حمّمد  للعالمة  اهلدى  لواء  حّل  ىف  الدجى  مصباح   -33
اللكهنوي فرنغي حميّل.

34- القول الّسديد حلّل رشح الّتجريد للشيخ حمّمد عبداحلليم فرنغي حميّل.
)ت  حميّل  فرنغي  العلوم  بـبحر  امللّقب  العيل  عبد  للشيخ  األشكال  ضابطة   -35

1235هـ/1820م(
36- رشح مرقات للشيخ عبداحلق خريآبادى.

37- رشح تذكرة امليزان للشاه ويل اهلل حمّدث الدهلوي )ت 1176هـ/ 1762م(.
38- حاشية األفق املبني للشيخ فضل حق خريآبادى املعروف بـ فاضل خري آبادى 

)ت 1278هـ/1716م(.
الّدين هباري )ت  نجم  بن  للشيخ غالم حييى  والّدجى  الّليل  اهلدى ىف  لواء   -39

1128هـ/ 1716م(.
40- حتقيق العجيب للعالمة عبداحلّي األنصاري اللكهنوي فرنغي حميّل.
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41- التعليقات عىل رشح هداية احلكمة.
أورنغ  احلسيني  اهلل  عنايت  بن  اهلل  منيب  بن  الّدين  قمر  للشيخ  النّور  مظهر   -42

آبادي )ت 1193هـ/ 1779م(.
43- اخلري الكثري للشيخ حمّمد عاشق امللّقب بالعيل ابن الشيخ عبيد اهلل البارهوي، 

)بالعربية والفارسية(.
44- البدور البازغة للشاه ويل اهلل بن عبدالرحيم الدهلوي )ت1176هـ/1762م(

45- »احلاشية عىل الصدر« ملاّل نظام الدين بن قطب الّدين السهالوي.
46- التحلية ىف رشح الّتسوية للشيخ حمّمد عبد احلليم فرنغي حميّل.

47- رشح املثناة بالتكرير )رشح هداية احلكمة املعروف بالصدرا( للسّيد حمّمد بن 
السّيد دلدار عيل النصري آبادي )ت 1235هـ/1820م(.

48- احلواشى البديعة عىل الشمس البازغة للشيخ محد اهلل سنديلوي.
49- شمس بازغة ملاّل حممود جونفوري.

50- حاشية نفيسة للعالمة عبداحلّي بن عبد احلليم فرنغي حميّل.
51- كشف الفصوص للشيخ رفيع الّدين بن نيك مراد.

52- تلخيص الشفاء للعاّلمة فضل إمام خريآبادي.
الّدين  نظام  بن  عبدالعيل  للشيخ  احلكمة  هداية  بررشح  وتعليقات  حواشى   -53

األنصاري املعروف بـ بحرالعلوم فرنغي حميّل )ت 1235هـ/ 1820م(.
54- تذكرة امليزان للشيخ ويل اهلل بن حبيب اهلل اللكهنوي.

55- حاشيه بر رشح حكمة العني للشيخ مريزا جان حبيب اهلل )ت 9947هـ(.
56- مفتاح العربية للشيخ نور عامل خليل األميني.

2-د: الكتب العربية املؤلفة يف مقاصد وأرسار الرشيعة:
اجتهد بعض العلامء اهلنود يف فن مقاصد وأرسار الرشيعة فألفوا فيه كتبا قيمة، منها:
املنريي  حيي  بن  أمحد  الدين  رشف  للشيخ  الراسخة  والعلوم  العالية  الرسائل   -1 

)ت 772هـ(
2- كتاب التبصري للشيخ عيل بن أمحد املهائمي )ت 835هـ( 

3- رسالة إراءة الدقائق للشيخ صبغة اهلل احلسيني )ت 1015هـ(
4- حجة اهلل البالغة للشاه ويل اهلل الدهلوي، ت: السيد سابق، ط: دار اجليل.
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2-ذ: الكتب العربية املؤلفة يف موضوع »التصوف والسلوك واألخالق واآلداب«:
وال يقل حظ التصوف واألخالق يف جمال التأليف باللغة العربية، فمن أهم املؤلفات 

يف هذا املجال: 
1- »لوائح األنوار يف الرد عىل من أنكر عىل العارفني من لطائف األرسار« للشيخ  رساج 

الدين عمر بن إسحاق.
2- »القول اجلميل يف بيان سواء السبيل« للشاه ويل اهلل الدهلوي

3- »إرشاد الطالبني وتأييد املريدين« للشيخ ثناء اهلل البانيبتي
« للشيخ حممد بن فضل اهلل )ت. 1620م( 4- »التحفة املرسلة إىل النبي 

5- »أنفاس اخلواص« للشيخ حمب اهلل اإلله آبادي
6- »اهلدية السعيدية« للشيخ فضل حق اخلري آبادي )ت. 1278 ه / 1861 م(

7- جالء مرآة العارفني للشيخ حمّمد صالح بن حمّمد رشيف خريآبادى، )بالعربية 
والفارسية(.

8- التفهيامت االهلّية للشاه ويل اهلل حمّدث الدهلوي )ت 1176هـ /1762م(.
9- جتّلية الفصوص للشيخ حمب اهلل اله آبادي )ت 1058هـ/1648م(.

10- فصل اخلطاب للشيخ خواجه حمّمد پارسا نقشبندي )ت 822هـ/ 1419م(.
11- هتليلية للشيخ أمحد بن عبداألحد الفاروقي النقشبندي رسهندي املعروف بـ 

جمدد ألف ثاين )ت 1034هـ/1624م(.
12- غنج أرشدى )اجلزء األول( للشيخ حمّمد أرشد، )بالعربية والفارسية(.

 13- حتصيل التعرف ىف معرفة الفقر والتصّوف للشيخ عبد احلق حمّدث الدهلوي 
)ت 1124هـ/1712م(.

14- فوز النّجاة للشيخ حمّمد أفضل اله آبادي )ت 1124ه ـ/1712م(.
15- حرز األماين يف رّد التسوية حمب اهلل ملاّل حمّمد جونفوري.

فخرالّدين  حمّمد  للشيخ  والصحابة  البرصي  حسن  سامع  ىف  احلسن  فخر   -16
الدهلوي.

نقوي  عيل  دلدار  سّيد  بـ  املعروف  معني  حمّمد  بن  عيل  للشيخ  ثاقب  شهاب   -17
نصري آبادي )ت 1235هـ/1820م(.

18- البساتني احلسنية للشيخ مجال الّدين حممود بن الشيخ ركن الّدين اجلشتي.
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19- تبيان الطريق ألهل احللم ىف رشح معاين عني العلم للشيخ حمّمد صديق بن 
حمّمد رشيف.

20- رشح فتوح الغيب للشيخ عبدالعزيز بن ويل حمّمد الفتني.
آبادي  اله  اهلل  حمب  للشيخ  األربعة  املراتب  من  الرابعة  املرتبة  حاشية   -21 

)ت 1058هـ/ 1668م(.
22- جمموعه رسائل )بالعربية والفارسية(، وفيها رسالتان:

أ- الشجرة املغربية  للشيخ گنج أمحد كهتو.
ب- رساله افسون للشيخ رشف الّدين حييى منريي.

23- عني العلم للشيخ حمّمد بن عثامن بن عمر بلخى احلنفى اهلندي )ت830هـ/ 
1427م(

24- زاد العاشقني للشيخ عبداللطيف بن رساج بن مجال الفتني.
25- الربهانية ىف وظائف االعتكاف واألربعينية للشيخ عبد اللطيف بن شيخ مجال 

الفتني.
26- حالوة العارفني- رشح زاد العاشقني للشيخ عبد الغني بن أيب بكر قاسم الفتني.
27- حتفة املرسلة للشيخ حمّمد بن فضل اهلل الربهانفوري )ت 1005هـ/ 1596م(.

28- إباحة السامع للقايض إعجاز.
بن  الّدين  شهاب  بن  الّدين  برهان  للشيخ  القويم  ومنهاج  املستقيم  رصاط   -29

بدرالّدين.
30- خرقه صوفيه للشيخ رشيد الّدين مودود الال اجلشتى.

احلسيني  العلوي  عيل  بن  حيدر  للشيخ  الفصوص  رشح  ىف  النصوص  نص   -31
اآلميل )ت بعد 782هـ/1380م(.

32- رساله حمّمدية للشيخ حمّمد بن شيخ حسن حمّمد اجلشتي )ت 982هـ/1574م(، 
)بالعربية والفارسية(.

33- أنيس املتقني للشيخ عبد الصمد بن فقيه حسني.
34- وظائف أوقات النّبي للشيخ عبد النبي بن أمحد احلنفي.

35- رشح وصّية نامه شاه وىل اهلل للقايض ثناء اهلل الباين بتي )ت 1225هـ/1810م(، 
)بالعربية والفارسية(.
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اهلندي)ت  املّتقي  حسام  بن  عيل  للشيخ  املصائب  عىل  الصرب  ىف  الرغائب   -36
975هـ/1567م(

37- نظم الّدرر ىف حكم الغرر للشيخ عيل بن حسام الّدين املّتقي )ت 975هـ/ 1567م(.
38- جوامع الكلم للشيخ عيل بن حسام الّدين املّتقي احلنفي.

39- موارد الكلم للشيخ أيب الفيض فييض بن مبارك )ت 1004هـ(.
40- تنبيه الرجال وتعليم اجلهال للشيخ حمّمد صديق بن حمّمد رشيف الفتني.

41- سبب اإلسالم من الصحابة الكرام للشيخ عبد امللك بن نور.
42- رشح برزخ  للعاّلمة أيب شكور سلمس.

43- تعليم املتعّلم ىف طريق الّتعّلم للشيخ برهان الّدين الزرنوجى.
44- نور اإليامن بزيارة آثار حبيب الرمحن للشيخ حمّمد عبداحلليم فرنغي حميّل.

45- رشح حرز اليامين للشيخ مرتىض بن حمّمد حييى جرياكويت اجلونفوري.
46- درود أكرب للشيخ حميى الّدين أيب عبداهلل حمّمد بن عيل احلامتي، )بالعربية والفارسية(.

47- جمموعة أدعية للسّيد حمّمد قادر، )بالعربية والفارسية(.
48- رشح سؤال كميل وجواب عيل بن أيب طالب، للحكيم مريزا قاسم عيل اخگر 

حيدر آبادي، )بالعربية والفارسية(.
49- صدق اهلل بالربكة القرآن للسّيد أمري مهدوي.

50- بياض جفر للشيخ حمّمد غوث گواليارى )ت 970هـ/1563م(، )بالعربية 
والفارسية(.

الذي  الدماميني )763-828 ه(  بكر  أيب  بن  للشيخ حممد  الفرائد«  »تعليق   -51
قىض حياته األخرية يف غجرات والدكن

52- »الفرائد« للفيلسوف اهلندي الشهري الشيخ حممد بن حممد اجلونبوري)973-
1062ه(

ـ  دمشق  ـ  لقلم  دار  الندوي،النارش:  احلسن  أيب  للشيخ  الرهبانية  ربانية   -53
الدارالشامية ـ بريوت عام 1421هـ /2000م

2-ر: العقيدة والكالم:
وفيام ييل بعض الكتب التي ألفت يف العقيدة والكالم وهي:
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الدين اخلالص للسيد صديق حسن القنوجي، مطبعة املدين بمرص.. 1
ت: . 2 خان،  حسن  صديق  ملحمد  الصحيح  االعتقاد  رشح  يف  الرجيح  االنتقاد 

أبوعبد الرمحن سعيد معشاشة، ط: دارابن حزم، بريوت عام 1421هـ.
إظهار احلق للشيخ رمحت اهلل الكريانوي، ط: األوىل، باملطبعة العامرة، إسطنبول، . 3

سنة 1284 هـ املوافق مايو 1867م.
رجوم الّشياطني للشيخ أمري عيل أمحدآبادي كالبوي )كان حيا يف 1268هـ(، . 4

)بالعربية والفارسية(.
اللكهنوي . 5 األنصاري  عبداحلي  حمّمد  للعالمة  املواقف  رشح  ىف  بام  املعارف 

الفرنغي حميّل )ت 1304هـ/1886م(.
إثبات النّبوة للشيخ أمحد بن عبد األحد الفاروقي الرسهندي املعروف بـ جمدد . 6

ألف ثاين )ت 1034هـ/1624م(.
رّد خطبة للشيخ شكراهلل امللقب بـ افضل خان.. 7
حمك الصدق للشيخ حممد ممتاز حسني عثامين.. 8
خالصة الرسايل ىف بيان الفضايل )مّكة املرّشفة واملدينة املنّورة( للشيخ حمّمد . 9

بيغ بن يار حمّمد احلنفي النقشبندي.
رشح مظهر النور للسيد نور اهلدى.. 10
رسالة ىف أجوبة املسائل اخلمسة للشيخ مريزا حسن عىل اللكهنوي، )بالعربية والفارسية(. 11
نظم الّدرر ىف سلك شق القمر للعالمة حمّمد عبداحلليم الفرنغي حميّل األنصاري.. 12
إمعان النظر لبصارة شق القمر للعالمة حمّمد عبداحلليم الفرنغي حميّل.. 13
رسالة ىف حتقيق املرجئة للشيخ فخرالّدين حمّمد اورنغ آبادى املعروف بـ فخر . 14

جهان دهلوي )ت 1199هـ/1784م(.
ضابطة عقايد الدين للشيخ عصمة اهلل بن أعظم بن عبدالرسول )ت 1039هـ/1630م(. 15
تربئة اإلسالم عن شني األمة والغالم للعالمة سري سّيد أمحد خان بن مري متقي . 16

خان آزاد )ت 1315هـ /1898م(.
ىف جواز االستغاثة واخلطاب باغثنى يا رسول اهلل للشيخ حمّمد عابد سندى.. 17
نواقض الّروافض للشيخ مريزا خمدوم معني الّدين بن مري عبدالباقى.. 18
رساله معراج رشيف للشيخ حمّمد بن سهيل.. 19
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الروض املجود للعالمة فضل حق خريآبادى )ت 1278هـ/ 1861م(.. 20
عقد الدرر للسيد مرتىض حسني.. 21
نا شناخته ملاّل أمحد سليامن.. 22
رشح العقايد العضدية للقايض عضد الدين عبد الرمحن األجيي )ت 756هـ(، . 23

الشارح: ماّل يوسف بن حمّمد جان قراباغى حمّمد شاهي)ت 1030هـ(.
بلغة اخلواص للشيخ أكرب املعروف بـ سّيد حمّمد شجاع.. 24
حديقة احلقائق وحقيقة الدقائق )جملدان( للسّيد برهان الدين، )بالعربية والفارسية(.. 25
خمزن الدالئل للقاىض منتجب.. 26
سنة الصاحلني للسّيد فضل اهلل بن سّيد راجو )بالعربية والفارسية(.. 27
در اعتقاد بندگى سّيد راجو للسّيد عامل ولد مريان مهدى، )بالعربية والفارسية(.. 28
معرفة اإليامن للشيخ حمّمد كامل بن نورحممد )بالعربية والفارسية(.. 29
عقايد ميان سّيد راجو للشيخ ميان سيد راجو )بالعربية والفارسية(.. 30
نا شناخته للشيخ عبد احلّي نوري )بالعربية والفارسية(.. 31
آبادى . 32 اورنغ  الّدين  نظام  بن  فخرالّدين  للشيخ  الّضالة  الفرق  ىف   رسالة 

)ت 1199هـ/ 1784م(.
مغالطه عامة للشيخ حمب اهلل اله آبادى )ت 1058هـ/1648م(.. 33
اهلل . 34 بن حمّمد فضل  الفضل عبداحلق  أيب  للشيخ  الكالم  رسالة ىف حتريم علم 

املحّمدي اهلندي.
آبادي . 35 أورنغ  احلسيني  اهلل  عنايت  بن  اهلل  منيب  بن  قمرالّدين  للشيخ  مظهرالنّور 

)ت1193هـ(.
رسالة اآلداب الباقية ىف رشح الرشيفية للشيخ عبدالباقى بن غوث اإلسالم . 36

الصّديقي اجلونفوري )كان حيا يف 1060هـ /1650م(.
احلاشية العضدية للشاه وجيه الّدين علوي غجرايت )ت 998هـ /1590م(.. 37

2-ز: الرحالت:
1.  رحلة الصديق إىل البلد العتيق ملحمد صديق حسن خان، النارش: وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية ـ قطر.
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3- الصحافة العربية يف اهلند
بعد دخول اإلسالم يف اهلند اهتم املسلمون بتعلم وتعليم اللغة العربية فكان هناك 
علامء بارزون أسهموا يف كل جمال من جماالت العلوم العربية وقد أْثرت اللغة العربية 
يف  اهلنود  إسهام  ذكر  بصدد  اليوم  هذا  ونحن  وعلومها،  اهلندية  اللغات  يف  وأًثرت 

الصحافة العربية منذ نشأهتا.
تطورت الصحافة تطورا هائال بعد ظهور املطبعة، فقد ظهرت الطباعة عىل يد جوهان 
غوتن برغ األملاين )John Gutan Berg( وذلك حينام صنع أول آلة للطباعة من اخلشب 
الطباعة  القول  بأن ظهور  بالنسبة لظهور املطبعة يف اهلند  فيمكن  عام 1436م. وأما 
)1469–1524م(  جاما  فاسكودي  الرحالة  بقيادة  الربتغاليني  بدخول  متعلق  لدينا 
وذلك يف عام 1498م. ولكن احلقيقة هي أن فن الطباعة تطور تطورا ملحوظا بفضل 

رشكة اهلند الرشقية )East India Company( التي أنشأها الربيطانيون يف اهلند.
ومن اجلدير بالذكر أن الطباعة العربية ظهرت يف اهلند مع الطباعة الفارسية واألردية 
ولكنها كانت حمصورة يف البداية عىل طباعة الكتب الدينية. وبعد ذلك قام اهلنود بإصدار 
العديد من املجالت واجلرائد باللغة العربية. وسألقي الضوء فيام ييل عىل عديد من املجالت 

واجلرائد بإجياز:
جريدة »النفع العظيم ألهل هذا اإلقليم« وهي أول جريدة عربية يف شبه القارة    -1
اهلندية. وقد قام بإصدار هذه اجلريدة الشيخ شمس الدين من مدينة الهور، ويف السابع 
عرش من أكتوبر سنة 1871م صدر أول عدد هلذه اجلريدة، وشجعه عىل ذلك وجود 
مطبعة لدى والده الشيخ حممد عظيم، واستمر صدور هذه اجلريدة إىل عام 1885م، 

وبعد وفاة والده صاحب املطبعة توقفت هذه اجلريدة. 
جريدة »شفاء الصدور« التي صدرت بالكلية الرشقية يف مدينة الهور وكان    -2
عام  يف  اجلريدة  هلذه  عدد  أول  وصدر  السهارنفوري،  احلسن  فيض  الشيخ  مديرها 
1875م  واستمر صدورها إىل عام 1887م، وكانت هذه اجلريدة من أهم املعامل يف بناء 

رصح الصحافة العربية يف شبه القارة اهلندية.
يف 1902م صدرت جملة عربية باسم »البيان« من مدينة لكناؤ، قامت بدور    -3
ملموس يف إجياد بيئة مناسبة للكتابة باللغة العربية باهلند ونالت قبوالً عامًا يف األوساط 

الثقافية يف البالد العربية.
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حتت  كلكتا  مدينة  من  »اجلامعة«  باسم  جريدة  صدرت  1923م  عام  ويف    -4
إرشاف  موالنا أبو الكالم آزاد، قام موالنا آزاد بإصدار هذه املجلة لتلعب دورًا هاما 
يف تغيري الرأي العام ضد حاكم احلجاز الرشيف حسني آنذاك الذي كان يثور ويتمرد 
عىل اخلالفة العثامنية الرتكية وذلك بتشجيع الربيطانيني، وكان هلذه املجلة أثر بالغ عىل 
املسلمني حتى تغري الرأي العام ضد الرشيف حسني وشن حاكم احلجاز محلة شعواء 
عىل جملة »اجلامعة« ونرش الكثري ضدها يف جملته احلكومية »القبلة«، وأخريا سقطت 

حكومة الرشيف حسني فتوقفت املجلة بعد سقوطها.
ويف عام 1932م صدرت جملة »الضياء« من مدينة لكناؤ، وكان هلا دور بارز يف    -5
توطيد العالقات بني البالد العربية ومسلمي اهلند كام عملت عىل إيقاظ الوعي اإلسالمي 

يف نفوس مسلمي العامل وكانت تعد من رائدات الصحافة العربية يف شبه القارة اهلندية.
جملة »ثقافة اهلند« ظهرت يف عام 1950م يف إرشاف موالنا أبو الكالم آزاد    -6
وهي جملة رسمية فصلية كانت تصدر أربع مرات يف العام وال تزال تصدر إىل يومنا 

هذا، وقام بإصدارها املجلس اهلندي للعالقات الثقافية باهلند.
ويف عام 1955م صدرت جملة »البعث اإلسالمي« التي أصدرها حممد احلسني    -7
ومازالت حتى اليوم تصدر بانتظام ملا هلا من أثر فعال يف األوساط العلمية واألدبية يف 

شبه القارة اهلندية والبالد العربية. 
العلامء  لندوة  التابعة  دارالعلوم  قامت  التي  شهرية  النصف  »الرائد«  جريدة    -8

بإصدارها يف يوليو عام 1959م وال تزال تصدر بانتظام إىل يومنا هذا. 
منطقة ماالبار يف كرياال وهي  التي صدرت عام 1963م يف  »البرشى«  جملة    -9

أول جملة عربية يف جنوب اهلند، ولكنها مل تستمر ملدة طويلة. 
العربية  اللغة  قسم  من  تصدر  »التنوير«  جملة  بدأت  أيضا  1963م  عام  ويف    -10
وآداهبا يف كلية اآلداب والتجارة باجلامعة العثامنية حيدر آباد )الدكن(، ولكنها توقفت 

بعد فرتة قصرية. 
)املتويف  الكريانوي  الزمان  وحيد  موالنا  أصدرها  التي  احلق«  »دعوة  وجملة    -11
1995م( يف دارالعلوم ديوبند يف فرباير 1965م والتي توقف إصدارها يف عام 1975م. 
12-  وأصدر موالنا الكريانوي نفسه جريدة »الكفاح« يف عام 1973م من مدينة 

دهلي وتوقفت هي أيضا يف عام 1987م. 
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»الداعي« يف  باسم  بإصدار جريدة أخرى نصف شهرية  نفسه  الشيخ  13-  وقام 
دارالعلوم ديوبند يف يوليو 1976م وما تزال تصدر إىل يومنا هذا. 

14-  ويذكر أنه قد صدرت جملة عربية يف عاصمة والية كرياال ترفاندرم، باسم جملة 
»اهلادي« عام 1972م .

بنارس يف عام  السلفية بمدينة  التي أصدرهتا اجلامعة  15-  وجملة »صوت األمة« 
1969م واملجلة التزال تصدر. 

16- وجريدة »الدعوة« النصف شهرية التي أصدرهتا اجلامعة اإلسالمية باهلند يف 
أبريل 1975م  وهي لسان حال هذه اجلامعة وتوقفت هذه اجلريدة يف 1989م.

17- وجملة »املجمع العلمي اهلندي« التي بدأ صدورها يف عام 1976م ويصدرها 
املجمع العلمي اهلندي باجلامعة اإلسالمية عيل جراه.

ديوبند وبعد مدة توقف  التي صدرت يف عام 1983م من  »الثقافة«  18-  وجملة 
إصدارها ألسباب اقتصادية. 

19-  وجملة »الرابطة اإلسالمية« التي أصدرها يف عام 1986م جمموعة من العلامء 
الذين خترجوا يف دارالعلوم ديوبند ولكنها ال تصدر بانتظام.

20- وجملة »صوت السالم« التي أصدرهتا دارالعلوم سبيل السالم بحيدرآباد يف عام 
1988م

دارالعلوم  اإلسالمية  اجلامعة  أصدرهتا  التي  اإلسالمية«  »الصحوة  وجملة    -21
بحيدرآباد يف عام 1989م والتزال تصدر.

22-  ويف مهاراشرتا أصدرت اجلامعة اإلسالمية )إشاعة العلوم( جملة »النور« يف 
عام 1989م والتزال تصدر بانتظام.

الدراسات  ومعهد  اإلسالمي  التاريخ  مجعية  أصدرت  1995م  عام  ويف    -23
اإلسالمية والعربية بنيودهلي جملة علمية تارخيية باسم »جملة التاريخ اإلسالمي« وهي 

جملة فصلية تعني بدراسة تاريخ اإلسالم واملسلمني يف كل العصور والبلدان. 
بمدينة  علوم(  )مظاهر  اإلسالمية  اجلامعة  أصدرهتا  التي  »املظاهر«  وجملة    -24

سهارنبوريف عام 1995م. 
الدعوة  مركز  عن  1996م  عام  صدرت  التي  اإلسالمية«  »النهضة  وجملة    -25

واإلرشاد بدار العلوم اإلسالمية، بستي يف والية أترابراديش. 
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26-وجملة »احلرم« أصدرها قسم األدب باجلامعة اإلمدادية بمدينة مرادآباد عام 1996م
27-  وأصدرت جامعة مركز الثقافة السنية يف والية كرياال بمدينة كاليكوت جملة 

باللغة العربية باسم »جملة الثقافة« عام 1996م. 
28-  وجملة »الفرقان« التي أصدرهتا جامعة اإلمام ابن تيمية الواقعة يف قرية جندن 

باره، مجبارن الرشقية بوالية بيهار يف شهر دسمرب عام 2000م .
29-  جملة »الدراسات العربية« التي صدرت يف قسم اللغة العربية بجامعة كشمري 

يف مدينة رسي نغر من والية جامو وكشمري، اهلند وذلك عام 2002م.
30-  وجملة »اآلداب العربية« التي أصدرها النادي األديب العريب بقسم اللغة العربية 

باجلامعة امللية اإلسالمية يف نيودهلي عام 2002م.
31-  وجملة »مشاعر األمة« )أصوات األمة سابقا( وهي جملة إسالمية عربية دورية 
بردوان،  معامري،  العلوم،  مدينة  اإلسالمية  اجلامعة  العام عن  مرات يف  تصدر ثالث 

بنغال الغربية وبدأ صدورها عام 2003م. 
شهرية  جريدة  وهي  2003م  عام  يف  الشباب«  »رسالة  صحيفة  وظهرت    -32

صدرت من املركز اإلسالمي جلمعية شباب اإلسالم بلكناؤ. 
33-  و»عامل املعهد« التي أصدرها معهد الدراسات املوضوعية باهلند عام 2004م 

وهي نرشة تعني بأخبار املعهد، وتصدر كل ستة أشهر.
األيتام  دار  بكلية  العربية وآداهبا  اللغة   التي صدرت عن قسم  »الرحيان«  34- وجملة 
املسلمني، والتي تقع يف مديرية ويناد يف كرياال، وأول عدد هلذه املجلة صدر يف شهر يناير 

عام 2004م. 
عام  كرياال  والية  من  أرناكوالم  مديرية  يف  صدرت  التي  التضامن«  و»جملة   -35
2004م، وال تزال وسيلة إليصال األخبار واملستجدات والتي وقعت وتقع يف كرياال 

وما جاورها من جنوب اهلند من إطاللة عىل الصحائف املليبارية.
36- وصدرت عام 2005م جملة باسم جملة »الصالح« من اجلامعة الندوية التابعة للحركة 
الّسلفية يف جنوب اهلند بمدينة إيدافانا يف منطقة ماالبرم يف كرياال حتت رعاية ندوة املجاهدين.
الدراسات والتحقيق بمعهد اإلمام  ثقافية أصدرها قسم  37- وهناك جملة علمية 
أيب احلسن الندوي بقرية كتويل يف منطقة مليح آباد باسم جملة »البحوث والدراسات« 

يف عام2005م. 
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38- وجملة »االستقامة« التي  أصدرهتا مجعية أهل احلديث املركزية لعموم اهلند يف 
دهلي عام 2005م ألجل نرش وإذاعة نشاطاهتا املختلفة. 

39-  ويف مدرسة معهد ملت بمدينة ماليغاون يف والية مهاراشرتا صدرت جريدة 
»املعهد« عام 2005م. 

40-  وصدرت يف شهر أكتوبر 2005م يف مدينة حيدرآباد بوالية أندهرابراديش 
جريدة عربية أردية نصف شهرية باسم »احلراء« وال تزال تصدر بانتظام.

»النرشة«  باسم  فصلية  دورية  دهلي  يف  ظهرت  عام2006م  يناير  شهر  ويف    -41
عىل يد اجلامعة اإلسالمية باهلند ألجل تعريف العامل العريب بنشاطاهتا من أعامل الدعوة 

والرتبية والتعليم، واخلدمات االجتامعية والصحية واإلغاثية. 
42- وجريدة »اقرأ تتحسن لغتك العربية« جريدة شهرية صدرت عن مؤسسة نرش 

الدين واللغة العربية، نيو دهلي، وقد صدر العدد األول يف شهر يونيو عام 2006م. 
الثقافة واملعارف لدار  43- وجملة »العليم« جملة عربية شهرية صدرت من جملس 
العدد  صدر  وقد  أترابراديش،  والية  يف  بستي  بمديرية  شاهي،  مجدا  العليمية  العلوم 

األول هلذه املجلة عام 2006م. 
44-  وجريدة »النهضة« جريدة إسالمية دعوية فكرية، تأسست عام 2006م وتصدر 
كل شهرين من كلية سبيل اهلداية اإلسالمية، بارابور، يف منطقة كوتاكل من والية كرياال. 
45-  وأصدرت اجلامعة اإلسالمية بشانتابورم بمديرية ماالبورم يف والية كرياال 
بانتظام،  تصدر  شاملة  فصلية  جملة  وهي  2006م،  عام  مايو  شهر  يف  اجلامعة«  »جملة 

وتشمل دراسات ومقاالت وتقارير وأخبارا حملية وإقليمية وعاملية.  
نيودهلي جملة »اخلري«  وهي جملة  أكتوبر عام 2008م يف  46-  وصدرت يف شهر 
عربية دعوية شهرية، وتصدر هذه املجلة عن دار أرقم بجامعة نغر يف نيودهلي، ويستمر 

صدور هذه املجلة إىل يومنا هذا. 
47-  ويف مدينة حيدرآباد صدرت جملة فصلية عربية باسم »أقالم واعدة يف الشعر 

واألدب« عام 2008م وصدرت هي عن مجعية أساتذة اللغة العربية لعموم اهلند.
باسم  إسالمي  معهد  من  صدرت  إسالمية  عربية  جملة  »االعتصام«  وجملة    -48
»جممع القايض كنج حسن مسليار اإلسالمي« يف كرياال، وقد صدر العدد األول هلذه 

املجلة يف شهر يناير سنة 2008م ولكن املجلة ال تصدر اآلن بانتظام. 
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بجامعة  العربية  اللغة  قسم  عن  »كاليكوت«  جملة  صدرت  2009م  عام  49- ويف 
كاليكوت يف كرياال، وهي جملة فصلية أدبية فكرية. 

50-  وصدرت من قسم اللغة العربية بكلية احلكومة يف ماالبورم يف والية كرياال 
جملة عربية باسم جملة »الديوان« عام 2009م.

51-  ويف عاصمة والية كرياال ترفاندرم كلية عرصية للحكومة وهي كلية جامعية 
تدرس فيها مواد خمتلفة منها اللغة العربية، وأصدرت هذه الكلية جملة بحثية سنوية باسم 

»جملة العاصمة« وهي جملة أدبية، وصدر العدد األول يف شهر نوفمرب عام 2009م. 
52-  وتصدر جملة عن احتاد الطلبة السابقني للجامعة النورية العربية، فيض آباد، 

بامالبورم يف والية كرياال باسم »جملة النور« وبدأ صدورها عام 2010م. 
عربية  جملة  كشمري  يف  رسينجر  بمدينة  الندوية  الثقافة  مركز  عن  وصدرت    -53

شهرية للناشئني والناشئات باسم »التلميذ« وبدأ صدورها عام 2011م. 
54-  وصدرت جملة عربية فصلية باسم »جملة اهلند« من أكادمية كشااليا 24 فرغنة 

الشاملية، بنغال الغربية، وبدأ صدورها عام 2012م.
55-  وجملة »الرشوق اهلندي«، وصدرت عن مجعية اخلرجيني، قسم اللغة العربية 

جلامعة آسام وصدر عددها األول يف فرباير 2013م.
)هذه املعلومات مستفادة من مقالة الدكتور حممد أيوب تاج الدين الندوي حول 
للندوة حول  قدمها  التي  – ماضيها وحارضها«  اهلند  العربية يف  »الصحافة  موضوع 

»اللغة العربية يف اهلند« املنعقدة يف دهلي يف الفرتة: 2-3/نوفمرب 2013م(

4- الكتب العربية املؤلفة يف موضوعات خمتلفة
هناك مؤلفات كثرية ألفت يف موضوعات عديدة خمتلفة فمنها:

أحاديث رصحية يف أمريكا للشيخ أيب احلسن الندوي، النارش:مؤسسة الرسالة، . 1
بريوت عام 1398هـ/1978م

اإلسالم والغرب للشيخ أيب احلسن الندوي، النارش: مؤسسة الرسالة ـ بريوت . 2
ط:ثانية 1407هـ/1987م 

احلسن . 3 أيب  للشيخ  املسلمني  والباحثني  املسترشقني  كتابات  بني  اإلسالميات 
الندوي، النارش: مؤسسة الرسالةـ بريوت. عام 1406هـ/1986م.
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»إىل اإلسالم من جديد« للشيخ أيب احلسن الندوي دار القلم للنرش والتوزيع، . 4
دمشق الرابعة، 1399 هـ - 1979 م.

بني الدين واملدنية للشيخ أيب احلسن الندوي،النارش:مؤسسة الرسالة، بريوت، . 5
عام 1401هـ/1981م

الرسالة، . 6 النارش: مؤسسة  الندوي،  للشيخ أيب احلسن  الرتبية اإلسالمية احلرة 
بريوت، عام 1397هـ/1977م.

 الرصاع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية للشيخ أيب . 7
احلسن الندوي، النارش: دار الندوة للتوزيع- لبنان. عام 1388هـ/ 1968م

احلسن . 8 أيب  للشيخ  اإلمامية  والشيعة  السنة  أهل  عند  متضادتان  صورتان   
الندوي، النارش: دارالبشريـ جدة .

اإلسالمي، . 9 النارش:املكتب  الندوي،  احلسن  أيب  للشيخ  واإلسالم  العرب   
بريوت، عام 1401هـ ط:ثالثة.

ٌة َوالَ َأَبا َبْكَر هَلَا للشيخ أيب احلسن الندوي، النارش، مكتبة السداوي للنرش . 10  ِردَّ
املؤسسة  املدين  مطبعة  1992م،  هـ-   1413 الثانية،  ط:  القاهرة،  والتوزيع، 

السعودية بمرص. التوزيع: مكتبة ابن حجر مكة املكرمة.
 غصن البان املورق بحسنات البيان تأليف حممد صديق حسن خان،ط: مطبعة . 11

اجلوائب بالقسطنطينية 1296هـ
للنرش . 12 السعودية  النارش:الدار  الندوي،  احلسن  أيب  للشيخ  والقادياين  القاديانية 

والتوزيع
خان، . 13 حسن  صديق  للسيدحممد  والتأويل  الكالم  ذم  إىل  السبيل  قصد   

عام  بريوت  حزم،  دارابن  األوىل،  ط:  معشاشة،  سعيد  الرمحن  أبوعبد  ت: 
1421هـ

 قطف الثمر للسيد حممد صديق حسن خان،ت :عاصم بن عبد اهلل القريوطي،ط: . 14
األوىل، عامل الكتب ،بريوت عام 1404هـ،

 كارثة العامل العريب وأسباهبا احلقيقية للشيخ أيب احلسن الندوي، النارش: رابطة . 15
العامل اإلسالمي -مكة املكرمة عام 1387هـ .

عبد . 16 حممد  اإلمام  املؤلف:  السنة  شهور  خطب  بجمع  املستحسنة  اللطائف   
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احلئي اللكنوي )ت1304هـ(  املحقق: الدكتور صالح حممد أبو احلاج النارش: 
دار النفائس، عامن، األردن، 2002م الطبعة: األوىل.

 لقطة العجالن مما متس إىل معرفته حاجة اإلنسان للسيد حممد صديق حسن . 17
خان، ط: مطبعة اجلوائب بالقسطنطينية 1296هـ

الفارسية . 18 إىل  نقله  الدهلوي،  العزيز  عبد  للشيخ  االثناعرشية  التحفة  خمترص   
احلافظ غالم حممد، اخترصه عالمة العراق حممد اآللويس، حققه وعلق عليه 

:حمب الدين اخلطيب، النارش: املطبعة السلفية، القاهرة 1373هـ 
املد واجلزر يف اإٍلسالم للشيخ أيب احلسن الندوي، النارش: دار القلم ـ بريوت، . 19

عام 1419هـ/1998م.
 مذكرات سائح يف الرشق األوسط للشيخ أيب احلسن الندوي، النارش: مؤسسة . 20

الرسالة ـ بريوت، عام 1395هـ/1975م.
 اإلسالم املمتحن للشيخ حممد احلسني، ط: دار عرفات، دارة الشيخ علم اهلل . 21

احلسني، رائ برييل، 1997م.
عرفان . 22 بن  أمحد  اإلمام  جممع  النارش:  احلسني،  حممد  لألستاذ  احلقيقة  مع   

الشهيد، دار عرفات، دارة الشيخ علم اهلل احلسني، رائ برييل، 2003م.
 مذكرايت للشيخ سلامن احلسيني الندوي، النارش: دار السنة للنرش والتوزيع، . 23

تيغور ماغ، لكناؤ، ط: مايو 2012م.
الندوي، . 24 هاشم  أمحد  شفيع  للدكتور  االجتامعية  التنمية  يف  ودوره  الوقف   

النارش: دار املعرفة نيو دهلي، الطبعة األوىل: يونيو 2000م.
 خمتارات النوازل )4 جملدات( للشيخ خالد سيف اهلل الرمحاين وغريه، النارش: . 25

مؤسسة ايفا للطبع والنرش، نيودهلي.
النارش: . 26 األسعدي(،  اهلل  عبيد  املفتي  اآليات )حتقيق:  نسق  الغايات يف   سبق 

مؤسسة ايفا للطبع والنرش نيودهلي.
حممد . 27 الدكتور   – والرشيعة  القانون  ضوء  يف  وآداهبا  أحكامها  السياحة، 

شاهجهان الندوي، النارش: مؤسسة ايفا للطبع والنرش، نيودهلي.
شاهجهان . 28 حممد  الدكتور  والوضعي–  اإلسالمي  القانون  يف  السفارة  نظام 

الندوي، النارش: مؤسسة ايفا للطبع والنرش، نيودهلي.
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 تدريب القضاء واإلفتاء يف اهلند للمفتي حممد إمتياز عامل القاسمي، النارش: . 29
جممع الفقه اإلسالمي اهلند.

 علم القانون يف جامعات اهلند بني املنهج والتدريس للدكتور حممد مبني سليم . 30
األزهري، النارش: جممع الفقه اإلسالمي اهلند.

 فقه األرسة - األوضاع واألحكام للمفتي أرشف عباس القاسمي، النارش: . 31
جممع الفقه اإلسالمي اهلند.

جممع . 32 النارش:  الندوي،  أخرت  فريوز  لألستاذ  ومباده  أصوله  األقليات–  فقه   
الفقه اإلسالمي اهلند.

الندوي، . 33 سلطان  منور  لألستاذ  اهلنود  العلامء  فتاوى  ضوء  يف  املرأة  حقوق 
النارش: جممع الفقه اإلسالمي اهلند.

5- اخلطب املنربية املكتوبة بالعربية يف اهلند
وحضارهتا  العربية  واللغة  اإلسالمية  العلوم  نرش  يف  كبري  دور  هلا  املنربية  اخلطب 

وتطورها، ومما نرش منها يف اهلند:
الشيخ . 1 العام:لفضيلة  جلمعات  األحكام  خطبات  ماثورة/  خطبات  جمموعة 

أرشف عيل هتانوي رمحه اهلل.
اخلطب . 2 املؤلف  رتب  قد  الندوي،  أمحد  فاروق  القايض  للشيخ  مجعة  خطبات 

املنترشة لعلامء بارزين حسب املوضوعات، وقد طبع الكتاب يف ثالث جملدات 
واملجلد الرابع عىل وشك الطباعة بمشيئة اهلل.

يف . 3 العلامء  مجعية  رئيس  املدين  احلميد  عبد  الشيخ  لفضيلة  اخلطباء  مناهج 
كريال.

الشيخ . 4 العربية  إىل  ترمجها   ، الندوي  سليامن  الشيخ  لفضيلة  مدراس  خطبات 
ناظم الندوي بمسمى )الرسالة املحمدية(.

خطب الشهيد للشيخ شاه إسامعيل الشهيد رمحه اهلل.. 5
خطب اجلمعة للشيخ عبد احلي فرنجي حميل رمحه اهلل.. 6
احليي . 7 عبد  حممد  للعالمة  شهورالّسنة  خطب  بجمع  املستحسنة  اللطائف 

األنصاري اللكهنوى الفرنغي حمىّل )ت 1304هـ/1886م(.
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6- املنظامت اهلندية لنرش اللغة العربية
1- احتاد أساتذة وعلامء اللغة العربية لعموم اهلند

قام بتأسيس »احتاد أساتذة وعلامء اللغة العربية لعموم اهلند«يف اليوم اخلامس من شهر 
أكتوبر من العام املايض يف دهلي اجلديدة نخبة من األساتذة اجلامعيني يف دهلي باشرتاك 
وكاشمري،  جامو  دهلي،  برادش،  أترا  مثل  اهلندية  الواليات  خمتلف  من  األساتذة  من 
مادهيا برادش، مهاراشرتا، آسام، البنغال املغربية، أندهرا برادش وكرياال. واآلن ليست 

والية هندية واحدة تدّرس يف جامعاهتا اللغة العربية إال وفيها أعضاء االحتاد.
الالزمة  الرسمية  اإلجراءات  مجيع  تم  أن  بعد  إال  االحتاد  تأسيس  إعالن  يتم  ومل 
لتسجيله لدى اجلهات اخلاصة يف احلكومة اهلندية وكذلك ُفتِح حساب االحتاد يف البنك 
احلكومي حتى يكون حساب اإليرادات واملرصوفات لالحتاد مسجال وصافيا وقد تم 

تدقيق احلسابات للعام املايض من قبل املحاسب القانوين.
الوطني ألساتذة  املستوى  اهلندية عىل  احلكومة  لدى  املسجل  الوحيد  االحتاد  وهو 

اللغة العربية وعلامئها يف هذه البالد يف تارخيها الطويل.
واألساتذة األوائل الذين قاموا هبذه املبادرة التارخيية، هم: الربوفيسور الدكتور حممد 
نعامن خان رئيس قسم اللغة العربية بـجامعة دهيل ورئيس االحتاد حاليا، والربوفيسور 
حبيب اهلل خان من اجلامعة امللية اإلسالمية، والدكتور سيد حسنني أخرت السكرتري العام 
لالحتاد من جامعة إله آباد، والدكتور ويل أخرت الندوي من جامعة دهلي، والدكتور حممد 
فوزان من اجلامعة امللية اإلسالمية أمني صندوق االحتاد، والدكتور رضوان الرمحن من 

جامعة جواهرالل هنرو، والدكتورنعيم احلسن األثري من جامعة دهلي.
 أهداف االحتاد:

العربيةوآداهبا  اللغة  مستوى  ورفع  اهلند،  يف  العربية  اللغة  تعليم  قضايا  حل   -
العربية،  اللغة  بتعزيز  املهتمني  واألكاديميني  واملثقفني،  للعلامء  ومنصة  وإجيادحمطة 
ونرشها وتطورها، واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف اهلندي العريب. إضافًة إىل خلِق الظروِف 

املالئمِة للعلامِء والباحثني املهتمني هبذه اللغة العربية الكريمة.
- عقد الندوات واملؤمترات العلمية واحللقات الدراسية وورشات العمِل، وعقد دورات 
وتطويُرالوسائل  املختلفة،  األكاديمية  اهليئات  مع  بالتعاون  العربية  للدراساِت  تنشيطية 

والسبِللتعزيز وتطوير الدراسات العربية يف اجلامعات والكليات واملدارس اهلندية.
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- تنسيق اجلهود املخلصة يف سبيل خدمة اللغة العربية، وحث األفراد واملؤسسات 
األكاديمية والثقافية لتحقيق التواصل والتكامل وتبادل اخلربات وتوثيق العالقات بني 
املؤسسات اهلندية يف سبيل خدمة هذه اللغة وخلق البيئة املالئمة للبحث والتحقيق يف 

موضوعاهتا املختلفة يف هذه البالد النائية.
العلمية واملالية للمبتدئني وطالب لغة الضاد وتزويد  تقديم احلوافز واملساعدة   -
السمعية  التعليمية  والوسائل  واملجالت  بالكتب  والباحثني  الطالب  من  املهتمني 

والبرصية األخرى لتدريسها بأحدث الوسائل.
- تنظيم برامج ثقافية بالتعاون مع املؤسسات الثقافية اهلندية والعربية.

 إنجازات اإلحتاد:
وقد قام االحتاد بنشاطات خمتلفة خالل هذه الفرتة القصرية، منها:

- تدشني موقع احتاد أساتذة وعلامء اللغة العربية يف اهلند. وهوأول موقع عريب يتم 
تدشينه يف تاريخ اهلند.

مع  والفارسيَة  العربيَة  اللغَة  اهلندية  احلكومة  إقصاء  ضد  حادة  بحملة  االحتاد  قام   -
بعض اللغات األجنبية من هيئة االمتحانات املوحدة للخدمات اإلدارية احلكومية اهلندية.
إىل  مذكرات  فأرسلت  الصدد  هبذا  اجلامعات  بمختلف  باالتصال  االحتاد  وقام   -
رئيس اهلند ورئيس وزراء اهلند والوزراء، وذلك من خمتلف الواليات اهلندية إلعادة 

وضع اللغتني يف اهليشة املذكورة.
العربية: قضايا ومشاكل« يف أغسطس املايض. حرضها  عقد ندوة حول »اللغة   -
عدد كبري من خمتلف الطبقات. وذلك للفت االنتباه إىل أمهية اللغة العربية وما تواجه 

من املشاكل يف اهلند.
وخاصة  اهلند  أنحاء  بعض  يف  أخرى  مؤسسات  مع  باشرتاك  املؤمترات  بعض  عقد   -
يف آسام، وهي والية عدد املسلمني فيها أكرب من مجيع الواليات اهلندية بعد والية جامو 

وكاشمري.

2- مجعية أساتذة اللغة العربية لعموم اهلند:
الدول  مع  وطيدة  عالقة  هلا  ولكن  العريب  العامل  عن  بعيدة  أهنا  رغم  عىل  اهلند  إن 
شبه  يف  األهلية  املدارس  يف  وتدّرس  تدرس  العربية  واللغة  قديم،  زمان  منذ  العربية 
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القارة اهلندية أداة ووسيلة لفهم املصدرين األساسيني لإلسالم، كام أهنا تدرس وتدّرس 
يف كثري من اجلامعات  اهلندية الرسمية اإلقليمية والوطنية عىل مستوى البكالوريوس 

واملاجستري والدكتوراه.
التدريس  سلك  يف  ينخرطون  الذين  العربية  اللغة  يف  الكبار  األساتذة  من  كثري  هناك 
أية مجعية ومؤسسة جتمعهم،  يف اجلامعات اهلندية املختلفة، ولكن حتى اآلن لسيت هناك 
وكانت احلاجة ماسة إىل إنشاء مجعية ألساتذة اللغة العربية باجلامعات الرسمية املختلفة يف 

اهلند.
سنة  هناية  يف  اهلند«  لعموم  العربية  اللغة  ألساتذة   »مجعية  إلنشاء  حافزا  كان  هذا  كل 
الربوفيسور  ورئيسها  اهلند  يف  العربية  اللغة  أساتذة  بني  املتواجدة  الفجوة  لسّد  2007م 
حمسن عثامين الندوي، ومقرها يف حيدرآباد بوالية آندهرا براديش. وهذه اجلمعية منذ بداية 
تأسيسها مازالت تقوم بإصدار جملة فصلية يف اللغة العربية باسم« أقالم واعدة يف الشعر 

واألدب «.
  أهداف اجلمعية:

1 - التعريف بالتطورات األدبية العربية املعارصة بني معرش أساتذة اللغة العربية يف اهلند.
2 - التعريف باآلداب العاملية واهلندية للوطن العريب عن طريق الصحافة.

3 - التواصل احلضاري - اهلندي العريب -.
4 - نرش وتنمية اللغة العربية الفصحى يف أرجاء اهلند.

5 - تشجيع الدارسني والباحثني لتعليم اللغة العربية وآداهبا يف اهلند يف شكل املعونة 
املالية وأشكال أخرى.

6 - التعاون مع املؤسسات العلمية واألدبية.
العامل  ويف  خاصة  اهلندية  القارة  شبه  يف  العربية  اللغة  ونرش  بتوسيع  االهتامم   -  7

اإلسالمي كله عامة.
8  - إحاطة العرب باآلداب اهلندية املحلية بواسطة ترمجتها إىل اللغة العربية ونرشها 

يف جملة »أقالم واعدة يف الشعر واألدب«.

7- املجامع واملراكز التي تسهم يف نرش اللغة العربية
ومن املجامع العلمية التي أسهمت يف نرش املؤلفات العربية يف اهلند، مثال:
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1- دار الرتمجة، وقد أنشئت عام 1917م يف حيدر آباد، ونرشت 356 كتابا إىل هناية 
عام 1946م، منها عدد كبري من الكتب العربية.

2- كلية فورت وليم التي أنشأها اإلنجليز عام 1800م، وكان هلا خدمات جليلة 
يف جمال الرتمجة من خمتلف اللغات بام فيها اللغة العربية.

3- املجمع العلمي اهلندي بجامعة عيل جراه اإلسالمية.
4- جملس حتقيقات ونرشيات إسالم لندوة العلامء بلكناؤ، وقد أنشئ عام 1959م.
اإلسالم  جماهد  القايض  أسسه  وقد  بنيودهلي،  اهلند  يف  اإلسالمي  الفقه  جممع   -5

القاسمي عام 1989م.
6- معهد الدراسات املوضوعية بنيو دهلي، أسسه الدكتور حممد منظور عامل عام 1988م.
أنشأها  1914م،  1275هـ/  عام  أنشئت  التي  جراه،  بأعظم  املصنفني  دار   -7

العالمة السيد سليامن الندوي، وهذا املجمع العلمي أول املجامع يف اهلند.
8- دائرة املعارف العثامنية، التي أنشئت عام 1306ه  -1888م، أنشأها عامد امللك 

السيد حسني بلغرامي ومال عبد القيوم.
الرمحن  عتيق  املفتي  ومؤسسها  1938م،  عام  أسست  التي  بدهلي،  املصنفني  ندوة   -9

العثامين.
الثقافة  نرش  يف  بالغا  اهتامما  اهتموا  واألدباء  العلامء  خاصة  اهلنود  املسلمني  أن  الشك 
العربية اإلسالمية بالتأليفات القيمة وتدارس العلوم العربية يف اجلامعات واملدارس وغريها 
من املراكز اإلسالمية، فذكرت نبذة من املؤلفات التي عثرت عليها، ويف الطباعة اآلتية سأقوم 

باإلضافة والتفصيل يف املؤلفني ومؤلفاهتم فأدعو اهلل التوفيق والسداد واهلل هو املستعان.
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كتب العلوم ال�شرعية بالعربية يف الهند
الشيخ أرشف عباس القاسمي)1(

اهلند منذ أن بزغ فيها فجر اإلسالم ومحل إليها املسلمون من مصابيح اهلدى واإليامن 
باهلل وعقيدة التوحيد اخلالص وعاطفة تكوين جمتمع صالح عامده العدل والرب باإلنسانية 
وترغيب الشعب فيها ينفعهم من احلصول عىل العلم واملعرفة واألدب واهلندسة، فمنذ 
ذلك احلني شهدت اهلند رقيا ملموسا يف جمال التعليم والرتبية، فقد أنجبت ألوفا من 
اإلسالم  خدموا  الذين  اإلسالميني  واملصنفني  املبتكرين  واملؤلفني  املعروفني  النوابغ 
مكتبات  وأغنوا  املرشق  اإلسالمي  اهلند  تاريخ  هبا  يعتز  علمية  أثارا  وخلفوا  بقلمهم، 
احلنيف  لدينهم  والتعصب  علمية  مؤهالت  من  تعاىل  اهلل  وهبهم  بام  اإلسالمي  العامل 
والتضلع من العلوم الرشعية املستمدة من الوحي الرباين الذي ال يأتيه الباطل من بني 
املسلمني حكموها  أن  يعرف  اهلند  بتاريخ  إملام  أدنى  له  من  فكل  يديه وال من خلفه، 
زهاء ألف سنة وقد مرت باهلند أربعة عهود إسالمية، عهد الفتح العريب ثم عهد الفتح 
األفغاين، ثم عهد املامليك ثم عهد املغول، ويف معظم هذه العهود كانت اهلند للمسلمني 
رائعة  آثارا  ختلف  أن  بدون  متر  حتى  طويلة  غري  قصرية  املدة  هذه  تكن  ومل  وحدهم، 
باقية يف جماالت خمتلفة من حياهتا، وكانت السيطرة للمسلمني عىل الشعب واحلكومة، 
الدين  التاريخ بذكرهم كالسلطان شمس  الذين يتجمل  امللوك اإلسالميون  وحكمها 
األلتمش )633هـ( وامللك الصالح نارص الدين حممود )663هـ( وامللك العادل غياث 
الدين بلبن )686هـ( وامللك الفاتح عالؤ الدين اخللجي )416هـ( وامللك القاهر حممد 
تغلق )754هـ( وامللك الكريم فريوز شاه )799هـ( وامللك الفاضل سكندر اللودهي 
اجلميلة  األثار  وصاحب  )954هـ(  السوري  شاه  شري  النابغة  واإلداري  )923هـ( 
شاهجهان التيموري )1068ه( ونارص الدين والسنة أورنغ زيب عاملكري )1111هـ( 
وقد وفد يف عهود هؤالء امللوك البارزين عدد هائل من العلامء واملثقفني من شتى أنحاء 
العامل كام نجم يف أرضها اخلصبة من سجلوا التاريخ بمآثرهم العلمية اخلالدة التي التبىل 

وال تفنى بمشية اهلل تعاىل.

1- جامعة دار العلوم بديوبند.
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احلديث عن هذا التاريخ يطول ذكره، بيدأ ين أكتفي بذكر ما خلفوا آثارًا علمية يف 
مل  اهلند  يف  العلامء  فإن  واللغة  واألدب  والفقه  واحلديث  التفسري  أي:  الرشعية  العلوم 
خيدموا األدب باعتبار أنه فن من الفنون فقط بل ملا له من صلة عميقة بالكتاب والسنة 

. املصدرين األساسني لفهم الرشيعة الغراء التي جاء هبا سيدنا ونبينا حممد 
االعتناء  بأن  علاًم  العربية  باللغة  اهلند  العلامء يف  أنتجها  التي  الكتب  ذكر  ونقترص عىل 
نعومة  منذ  اهلنود  املسلمني  شعار  واليزال  مل  اهلند  يف  بكياهنا  واالحتفاظ  العربية  باللغة 
أظفارهم وتواجهدهم يف هذه البالد الوثنية، فقد برز فيها أدباء بارعون وشعراء مفلقون 
وكتاب إسالميون ومؤلفون نابغون شهد هلم علامء العرب بالفضل وعكفوا عىل االستفادة 
مما دبجت يراعهم، واليزال املسلمون يدرسون أمهات كتبهم يف املدارس الدينية املنترشة يف 
مجيع أنحاء البالد باللغة العربية التي يعتربوهنا جزًءا الينفك من حقيقة اإلسالم، ويكتبون 
ويؤلفون هبا ويصدرون جمالت شهرية وفصلية ويقيمون نواٍد عربية، وجمامع علمية وأدبية، 
تساعد  األصيل، وال  العربية وجوها  البعد عن  تبعد كل  التي  الدولة  اهلند  كله يف  وذلك 
والحترض عىل نرشها وبثها بل ربام تضعف وتوهن مهم من تعنيهم اللغة وحتقر مراكزها 
ومدارسها، ولكن املسلمني صلتهم بالعربية صلة قوية منشؤها حب الدين واالعتقاد بأن 
فالحهم معقود بنواىص شعائرهم الدينية وميزاهتم اإلسالمية مهام تتغري األوضاع وهتب 
العواصف اهلوجاء وتنسج املؤامرات ضد هويتهم ودينهم ورقيهم االقتصادي أو التعليمي.
كتب  وّزعنا  أننا  اإلفادة  نود  بالعربية  اهلنود  العلامء  مؤلفات  ذكر  وقبل اخلوض يف 
العلوم الرشعية بالعربية يف اهلند عىل ثالثة عصور وعهود مرت هبا ليكون البحث ميسور 
اهلم وسهل املتناول، ونكتفي بذكر أسامئها وأسامء مؤلفيها بشئ يسري من التفصيل روما 

لالختصار، فإن املقال الوجيز اليسع التطويل:

الكتب التي دّونت إىل القرن العارش اهلجري:
علم التفسري: 

املنان«  وتيسري  الرمحن  »تبصري  التفسري  العرص من كتب  ألف يف هذا  ما  أهم  ومن 
لصاحبه العامل الكبري واملصلح النابغة الشيخ عالء الدين عىل بن أمحد املهائمي )776-
باللطائف  ويمتاز  العلمية،  األوساط  يف  سامية  مكانة  التفسري  هذا  وحيتل  835هـ( 

العلمية والنسق بني اآليات.
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ومن غرائب ما أنتجته اهلند يف هناية هذا العرص »سواطع اإلهلام« للشيخ أيب الفيض 
من جلساء اإلمرباطور املغويل جالل الدين أكرب، استخدم الفييض يف هذا السفر العلمي 
املدهش صنعة اإلمهال، فلم يأت بكلمة ذات النقطة، وهذا متعرس جدا لكن الفييض 

شق طريقا صعب املرتقى إىل النجاح.
يقول األستاذ شبيل النعامين: »سواطع اإلهلام أي تفسري معرى من النقاط قد 
الفييض  وكان  ونصفهام،  سنتني  أو  سنتني  مدة  استوعب  وقد  1002ه،  سنة  تم 
يعتز به كثريًا )شعر العجم 58/3( واعتربه الشيخ مناظر أحسن الكيالين مأثرًا 
مل تشهد نظريه األوساط العلمية يف العامل اإلسالمي كله )منهج التعليم والرتبية 

باألردية 285/2(.

علم احلديث: 
من أهم ما ألف يف اهلند يف هذا العرص يف احلديث كتاب »مشارق األنوار« لإلمام 
حسن بن حممد الصنعاين الالهوري، كان الشيخ من أئمة اللغة والفقه واحلديث، وكتابه 
هذا من الكتب التي ذاع صيتها يف أقىص أنحاء العامل اإلسالمي، وكان إليه املنتهى يف 

احلديث يف اهلند قبل شيوع تدريس الصحاح الستة.
 ومنها: »كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال« للشيخ عيل بن حسام الدين املتقي 
الربهانفوري )975ه( وهو ترتيب »مجع اجلوامع« للسيوطي، وهو من الكتب التي انتفع 
هبا علامء احلديث كثريًا حتى قال الشيخ أبو احلسن البكري الشافعي »إن للسيوطي منة 

عىل العاملني وللمتقى منة عليه« )املسلمون يف اهلند ص: 34(
الفتني  طاهر  حممد  الشيخ  املتقي  تلميذ  احلديث  علم  يف  العرص  هذا  يف  برز  وممن 
احلديث  مهرة  من  التشيع،  ضد  املطهرة  السنة  لواء  حاماًل  أبيا  عاملًا  كان  )986هـ( 
النبوي الرشيف الذي خدم احلديث بلسانه وقلمه، فألف كتابًا نادرًا يف غرائب التنزيل 
واحلديث وهو »جممع بحار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار« يقول العالمة 
فجاء  فيه  ألف  وما  احلديث  غريب  كل  املؤلف  فيه  »مجع  احلسني:  احلي  عبد  السيد 
كالرشح للصحاح الستة وهو كتاب متفق عىل قبوله بني أهل العلم منذ ظهر يف الوجود، 
وله منة عظيمة بذلك العمل عىل أهل العلم، ومن كتبه »تذكرة املوضوعات« من الكتب 

السائرة املتداولة يف املوضوع )نزهة اخلواطر 298/4(.
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علم الفقه:
طار  الذين  والفتاوى  الفقه  من  املتضلعون  املمتازون  واملفتون  البارعون  الفقهاء 
قليلة،  سطور  يف  كتبهم  عدد  حيىص  ال  العرص  هذا  يف  صاحلة  آثارًا  وخلفوا  صيتهم 

وسأكتفي بذكر كتابني بارزين:
1- الفتاوى الغياثية: للشيخ داود بن يوسف اخلطيب، رتبه للسلطان غياث الدين 
تغلق، ونسخته موجودة يف اخلديوية املرصية، ويف دار املصنفني باهلند، وقد طبع سنة 
اثنتني وعرشين وثالثامئة بعد األلف ببوالق، كذا حققه القايض سجاد حسني يف تقديمه 
تدوينه يف  تم  قد  أنه  الكتاب  يتجىل من نفس  الذين  للتاتارخانية )31/1( والصحيح 
عهد امللك غياث الدين بلبن )1287-1266م( أما عهد امللك غياث الدين تغلق فهو 
يرجع إىل )1320-1325م( وهو أول كتاب شهدته اهلند يف الفتاوى، أصدرته املكتبة 

اإلسالمية بكوئتة.
2- الفتاوى التاتارخانية: للعالمة عامل بن العالء األنصاري الدهلوي اهلندي املتوىف 
سنة 786هـ جمموعة مرتبة يف عدة جملدات، أورد فيها املسائل املفتى هبا التي انتخبها من 
املحيط الربهاين والظهريية وغريها، وأطلق عليها اسم »تاتارخانية« ألنه ألفه بأمر من 
األمري »تاتارخان« اجلنرال العسكري والوزير الكبري للسلطان »فريوز شاه تغلق« املتوىف 
)790هـ، املوافق 1388م( ومل يزل مرجعًا للفقهاء منذ نشأته، وقد وفق اهلل تعاىل الشيخ 
القايض سجاد حسني إلخراج هذا الرتاث الفقهي من عامل املخطوطات املطوية إىل عامل 
املطبوعات املنشورة بإيعاز من وزارة املعارف للحكومة اهلندية، فأخرج الكتاب يف مخس 
جملدات ضخمة، ثم توجهت عزيمة الشيخ املفتي شبري أمحد القاسمي، فحقق الكتاب 

وعلق عليه، وقارن بالنسخ املتوفرة لديه فأتى بام ينرشح به الصدر وتقربه العني.

اللغة واألدب:
حممد  بن  حسن  لإلمام  الزاخر«  »العباب  كتاب  القائمة  هذه  يف  نقدم  أن  بنا  جيدر   
به  اعتنى  وقد  كتبها،  وغرر  العربية  اللغة  مراجع  من  عد  الذي  الالهوري  الصنعاين 
أئمة اللغة قديام وحديثًا، واعرتفوا له بالدقة واإلتقان وغزارة املادة، واعرتفوا لصاحبه 
عبد  القايض  العرص  هذا  يف  املفلقني  الشعراء  ومن  الشأن،  هذا  يف  واإلمامة  بالفضل 

املقتدر الكندي الدهلوي )م791هـ( والشيخ أمحد بن حممد التهانيرسي )830هـ(.
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الكتب التي دّونت يف ما بني القرن العارش اهلجري والثالث عرش اهلجري:
أ- علم التفسري: 

1- التفسري املظهري للشيخ القايض ثناء اهلل الفاين فتي )1225هـ( اعتنى فيه املؤلف 
باألقوال الصحيحة الثابتة متنحيا ومتجنبا عام دخل التفسري من الروايات اإلرسائيلية 

التي المتت بصلة إىل الصحة والصواب، مطبوع متداول.
2- التفسريات األمحدية: جمموع ما مجعه الشيخ أمحد بن سعيد املعروف بمالجيون 
)1130هـ( من اآليات التي يستنبط منها أحكام الرشع فقد انتخب املال زهاء أربعمئة 
أبو حنيفة  اإلمام  إليه  ما ذهب  املصحفي، ويربهن  الرتتيب  فيها  آية، وراعى  ومخسني 

رمحه اهلل باإلضافة إىل ما اختاره األئمة املجتهدون اآلخرون.
ب- علم احلديث النبوي الرشيف:

ممن فاق يف هذا العرص يف احلديث النبوي الرشيف وذاع صيتة يف أقىص أنحاء البالد 
الشيخ عبد احلق املحدث الدهلوي، فإنه ألف »ملعات التنقيح عىل مشكاة املصابيح« تناول 
فيه الكتاب بايضاح غريبه ورشح مكنونه، وكتب له مقدمة وجيزة نافعة حاوية مصطلحات 
احلديث، ومن أهم ما أنجبه هذا العرص الشيخ املحدث أبو احلسن السندي )م1728م( 

الذي علق عىل الصحاح الستة، وخدمته للجامع الصحيح معروفة لدى ذوي العلم:
وممن برز يف هذا العرص الشيخ اإلمام ويل اهلل أمحد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي 
)1131ه( الذي أشهر من أن يعرف، فهو عامل موسوعي متضلع من شتى العلوم من 
احلديث والتفسري وما إىل ذلك، وقد رشح املوطأ لإلمام مالك باسم املسوى واملصفى 

بالعربية والفارسية.
ج- الفقه اإلسالمي:

ومن أهم ما أنجبته اهلند يف هذا العرص كتاب »الفتاوى اهلندية« أو »الفتاوى العاملكريية«.
اليوم من  إىل  ويعد  واعتامدهم رشقًا وغربًا  العلامء  إعجاب  كتاب شامل حاز  فإنه 
السلطان حممد أورنك زيب  الفقه احلنفي، و»العاملكريية« نسبة إىل  املعتربة يف  املراجع 
عامل كري« توىف سنة )1118هـ( أحد ملوك اهلند املعروفني بالورع وحب العلم ومحلته، 
الشيخ  إىل  بذلك  القيام  الفتاوى، وأسند  الضخمة من  املوسوعة  بتأليف هذه  أمر  فإنه 
أربعني عاملا  أكثر من  تأليفها جلنة ضمت  الذي كون ألجل  الربهانبوري،  الدين  نظام 
متقنا، منهم القايض حممد حسني اجلونبوري املحتسب والشيخ عيل أكرب احلسيني أسعد 
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اهلل خاين والشيخ حامد بن أيب حامد اجلونبوري واملفتي حممد أكرم احلنفي الالهوري 
وغريهم من العلامء األفذاذ.

أيب  الفقيه  املحدث  لإلمام  اللكنوي«  »فتاوى  الفقهية  العرص  هذا  متنجات  ومن 
»نفع  تسمى  الفتاوى  وهذه  1304هـ(  )املتويف  اللكنوي  احلي  عبد  حممد  احلسنات 
املفتي والسائل بجمع متفرقات املسائل« وقد صدرت الفتاوى مؤخرًا بتحقيق الشيخ 
أرض  أنجبتهم  الذين  األفذاذ  العلامء  أحد  اللكنوي  والشيخ  احلاج،  أبو  حممد  صالح 
اهلند اخلصبة، فإنه مل يعش إال أربعة عقود لكنه قام بمآثر خالدة انقطع إىل العلم وخدم 
لصالح اإلسالم وعالج موضوعات شتى ومؤلفاته كثرية، قاربت مئة وثالثني مؤلفا يف 

خمتلف العلوم جلها يف علم الفقه، وكلها يف غاية من النفع.
وله أيضًا )1( السعاية يف كشف ما يف رشح الوقاية: رشح بسيط مجع الفوائد النفيسة 
واألبحاث العجيبة، ولكنه مل يتم )2( عمدة الرعاية، رشح وجيز أو تعليق مفيد عىل رشح 
الوقاية لعبيد اهلل صدر الرشيعة األصغر )747هـ( ومل يكتف هبام، بل كتب تعليقات مفيدة 
جدا عىل هداية املهتدي للمرغيناين )593هـ( عالوة عىل رسائل عديدة تناول فيها كثريًا 
جمتمعة  الباكستان  من  أخريا  صدرت  وقد  منفردة  مطبوعة  وهي  الفقهية،  األبحاث  من 
باسم رسائل اللكنوي، )3(القول اجلازم يف سقوط احلد بنكاح املحارم )4( حتفة النبالء يف 
مجاعة النساء )5( ردع األخوان عن حمدثات آخر مجعة رمضان )6( حتفة الطلبة يف حتقيق 
االعتكاف  حكم  يف  اإلنصاف   )8( البسملة  أحكام  يف  القنطرة  إحكام   )7( الرقبة  مسح 
)9( األجوبة الفاضلة عن األسئلة العرشة الكاملة )10( إمام الكالم فيام يتعلق بالقراءة 
خلف اإلمام )11( خري اخلرب بأذان سيد البرش )12( إقامة احلجة عىل أن اإلكثار يف التعبد 
ليس ببدعة )13( زجر أرباب الريان عن ترشيب الدخان )14( الكالم اجلليل فيام يتعلق 
باملنديل )15( حتفة األخيار عىل إحياء سنة سيد األبرار وغري ذلك من الكتب والرسائل:

د- علم اللغة واألدب:
مرتىض  للسيد  القاموس«  رشح  يف  العروس  »تاج  كتاب  واألدب  اللغة  كتب  من 
عظيمة  علمية  لغوية  مكتبة  »وهو  )م1205ه(  بالزبيدي  املشهور  البلكرامي  حممد  بن 
الفنون« للشيخ حممد عيل  يف عرشة جملدات كبار« ومنها كتاب »كشاف اصطالحات 
بالقبول،  العرب  بالد  يف  بالعلم  املشتغلون  تلقاه  النفع،  عظيم  كتاب  وهو  التهانوي، 
وأثنوا عليه، ألنه معجم للمصطلحات العلمية يغني عن مراجعة آالف من الصفحات 
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واليزال  إليه  احلاجة  شدة  عىل  كبري  كتاب  يكن  مل  موضوع  وهذا  الكتب،  من  ومئات 
الشأن، ويف هذا املوضوع كتاب  الوحيد للفضالء واملؤلفني والباحثني يف هذا  املرجع 
آخر وهو »جامع العلوم« املشهور بدستور العلامء يف أربعة جملدات للشيخ عبد النبي بن 
عبد الرسول األمحد نكري من رجال القرن الثاين عرش )املسلمون يف اهلند ص: 36(. 
وممن برز يف هذا العرص من الشعراء املفلقني واألدباء املحققني الشيخ غالم عيل آزاد 

البلكرامي، صاحب السبع السرية 1300/0هـ(.

الكتب التي دّونت يف القرن الرابع عرش واخلامس عرش اهلجريني:
هذا العرص مزدهر بام أغنى اهلند واملكتبات العربية من التصانيف النادرة والبحوث 
مع  املؤلفات  بذكر  فاكتفي  الصفحات،  من  ألوفًا  يتطلب  كله  ذلك  وتفصيل  القيمة، 

أسامء مولفيها بإيضاح يسري مراعيا الرتتيب الزماين:
علم التفسري وما يتعلق بالقرآن الكريم:

1- تفسري آيات األحكام، للشيخ احلافظ عبد العيل النجرامي )1296ه( وهو كتاب 
قيم تم ترتيبه عىل األبواب الفقهية، طبع الكتاب بمطبع حممدي ممبئي.

وجيز،  كتاب  1298ه(  )م  الكشمريي  الرشيد  عبد  للشيخ  اإلعجاز،  آيات   -2
ونسخته اخلطية موجودة يف مكتبة ندوة العلامء بلكناؤ.

3- تعليقات عىل اجلاللني، للشيخ فيض احلسن السهارنفوري، كان حيًّا عام 1304هـ.
4- تعليقات عىل تفسري البيضاوي للشيخ فيض احلسن السهارنفوري أيًضا.

5- فتح البيان يف مقاصد القرآن )ثامنية جملدات( للشيخ صديق حسن خان القنوجي 
)1307هـ(.

6- نيل املرام يف تفسري آيات األحكام، للشيخ صديق حسن خان القنوجي أيًضا.
7- ألفاظ القرآن املسمى نجوم الفرقان لتخريج آيات القرآن للشيخ أهل اهلل فقري اهلل.
8- اإلكليل عىل مدارك التنزيل، للشيخ عبد احلق شاه حممد بن يار حممد البكري 

احلنفي اإلله آبادي يعرف بشيخ الدالئل توىف )1333ه(.
املعارف بحيدرآباد  املتشاهبات، للشيخ احلافظ حمبوب عيل، طبع يف دائرة  9- كنز 

سنة )1345ه(.
 )139 )م  الفراهي  الدين  محيد  للشيخ  بالقرآن،  الفرقان  وتأويل  القرآن  نظام   -10
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القرآن  الذين عكفوا عىل خدمة  القرآن يفرس بعضه بعضا وكان من  أن  الشيخ  به  حقق 
الكريم وتفسريه.

11- مفردات القرآن، للشيخ محيد الدين الفراهي.
12- اإلمعان يف أقسام القرآن، للشيخ محيد الدين الفراهي.

13- أساليب القرآن، للشيخ محيد الدين الفراهي
14- التكميل يف أصول التأويل، للشيخ محيد الدين الفراهي .

15- مشكالت القرآن، للشيخ اإلمام أنور شاه الكشمريي )م 1352ه( من نوابغ 
ما  جمموع  الكتاب  وهذا  مثلهم،  اهلند  أنجبت  قلام  الذين  البارزين  والعلامء  املحدثني 
التاريخ أو الكالم أو العلم  استشكله العالمة الكشمريي يف القرآن الكريم من ناحية 
اجلديد أو اإلعراب وما قام بحله املقنع، وكان مذكرة له، فقام املجلس العلمي بدابيل 

بطبعه، وكتب له تلميذه الشيخ يوسف البنوري مقدمة حافلة باسم »يتيمة البيان«.
التهانوي  عيل  أرشف  للشيخ  واملعاين،  الكلامت  توجيه  مع  املثاين  وجوه   -16
القيمة ومن كبار رجال  )1362هـ( شيخ مشايخ األمة يف عرصه وصاحب املؤلفات 
الفكر والدعوة يف القرن املنرصم، وهذا الكتاب مجع فيه الشيخ وجوه القراءة وأصوال 

مهمة بخصوص الفن، وهو مطبوع.
ربط  بيان  يف  التهانوي،  عيل  أرشف  للشيخ  اآليات  نسق  يف  الغايات  سبق   -17

اآليات بعضها ببعض، وهو مطبوع.
18- تفسري القرآن بكالم الرمحن للشيخ ثناء اهلل األمرترسي )1367(، مجع اآليات 
تفسري  ويف  مفيدة،  تعليقات  عليه  وعلق  التفسري  هذا  وكتب  بعضا  بعضها  يفرس  التي 

احلروف املقطعة سلك من اقتبس منها بعض املعاين واإلشارات.
19- بيان الفرقان عىل علم البيان للشيخ ثناء اهلل األمرترسي، مجع فيه املؤلف ما يتحىل 
به كتاب اهلل عزوجل من حماسن فنيه وحاله بمقدمة تتجىل هبا جوانب كثرية للمعاين والبيان.

علم احلديث النبوي الرشيف:
التعليق املمجد عىل موطأ اإلمام حممد.. 1
اآلثار املرفوعة يف األحاديث املوضوعة.. 2
ظفر األماين برشح خمترص اجلرجاين.. 3
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الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل.. 4
التعليق عىل احلصن احلصني، هذه اخلمسة التي تدور حول موضوع احلديث . 5

وأصوله، كلها من مؤلفات الشيخ عبد احلي الفرنكي حميل )م 1304ه( القيمة، 
تقي  والدكتور  غده  أبو  الفتاح  عبد  الشيخ  بعضها  خدم  وقد  مطبوعة،  وهي 

الدين الندوي بتعليقات نافعة للشيخ صديق حسن خان القنوجي:
عون الباري يف حل أدلة البخاري.. 6
الرساج الوهاج يف رشح مسلم بن احلجاج.. 7
فتح العلوم يف رشح بلوغ املرام.. 8
نزل األبرار يف رشح منتقى األخبار.. 9

أربعون حديثا يف فضائل احلج والعمرة.. 10
احلرز املكنون من لفظ املعصوم املأمون.. 11
احلطة يف ذكر الصحيح الستة.. 12
للشيخ . 13 وكلها  املشكاة،  أحاديث  عىل  العلم  زيادة  يريد  من  إىل  املهداة  الرمحة 

صديق حسن خان القنوجي.
التعليق املحمود عىل سنن أيب داود للشيخ فخر احلسن الكنكوهي )1315ه( . 14

من كبار تالمذة اإلمام حممد قاسم النانوتوي.
آثار السنن مع التعليق احلسن للمحدث اللعالمة ظهري أحسن النيموي )1325ه( . 15

يف تأييد املذهب احلنفي والنقد يف احلديث، ويعّد كتابًا عاليًا وزيادة عظيمة وافية 
بني مولفات اهلنود يف علم احلديث )املسلمون يف اهلند ص/ 42، 016(.

عون املعبود عىل سنن أيب داود.. 16
التعليق املغني عىل سنن الدار قطني.. 17
النجم الوهاج يف رشح مقدمة مسلم بن احلجاج، هذه الثالثة للشيخ شمس . 18

احلق العظيم آبادي )1349ه( وله كتب أخرى سوى ذلك.
النجرامي . 19 إدريس  حممد  للشيخ  حممد،  لإلمام  املوطأ  رواة  يف  املسدد  الكالم 

التابعة  العلوم  دار  مكتبة  يف  موجودة  املصنف  بيد  اخلطية  ونسخته  )1331ه( 
لندوة العلامء بلكناؤ.

بذل املجهود يف حل أيب داود للشيخ خليل أمحد السهارنبوري )م 1346هـ( من . 20
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أعالم من خدم السنة النبوية وذب عنها يف الديار اهلندية، ورشحه هذا يعترب أحسن 
رشوح السنن لإلمام أيب داود وأمجعها بحثا ورواية وأفضلها نسقا ومأخذا، وقد 
تم طبعه أخريًا يف جملدات ضخمة باعتناء من الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي.

فيض الباري برشح صحيح البخاري.. 21
العرف الشذي برشح جامع الرتمذي.. 22
أنوار املحمود يف رشح سنن أيب داؤد، للعامل النحرير وحافظ احلديث العالمة . 23

أنور شاه الكشمريي )م 1352هـ(.
البنوري، . 24 معارف السنن برشح سنن الرتمذي، للشيخ العالمة حممد يوسف 

رشح حافل جلامع اإلمام الرتمذي، ولكنه مل يكمل، ألفه الشيخ البنوري عىل 
ضوء ما أفاده شيخه العالمة أنور شاه الكشمريي.

)م . 25 املباركفوري  الرمحن  عبد  للشيخ  الرتمذي،  جامع  برشح  األحوذي  حتفة 
1353هـ( من أشهر رشوح الرتمذي، وهو غني عن الوصف والبيان.

فتح امللهم برشح صحيح مسلم، لشيخ اإلسالم املحدث العالمة شبري أمحد . 26
العثامين )1349هـ(.

بن حييى . 27 املحدث حممد زكريا  للشيخ  مالك،  اإلمام  إىل موطأ  املسالك  أوجز 
موضوعات  يف  الكثرية  املؤلفات  صاحب  )1982-1898م(  الكاندهلوي 
احلديث والفقه والسرية، وكتابه هذا أشهر مولفاته وأغنى رشوح  املوطأ، أمىض 
يف تأليفه أكثر من ثالثني عاما، وقد طبع أخريًا باعتناء تلميذه الشيخ تقي الدين 

الندوي يف جملدات ضخمة.
الكاندلوي . 28 يوسف  حممد  املحدث  للداعية  اآلثار  معاين  رشح  يف  األحبار  أماين 

)1912-1965م( ابن الشيخ حممد إلياس الكاندهلوي مؤسس مجاعة الدعوة 
حيمل  الطحاوي  جعفر  أيب  لإلمام  اآلثار  معاين  رشح  أن  وبام  العاملية،  والتبليغ 
أمهية خاصة بني دواوين األحاديث التي مجعت احلديث والفقه، فقد عني العلامء 
برشحه والتعليق عليه، فقد كتب العالمة بدر الدين العيني نخب األفكار يف رشح 
معاين اآلثار، ولكن رشح الكاندهلوي هذا جيمع الرشوح كلها ويستويف مرادات 
مسألة  كل  يف  األربعة  املذاهب  ذكر  جانب  إىل  وسلم  عليه  اهلل  صيل  اهلل  رسول 
ومايرجح مذهب اإلمام أيب حنيفة رمحه اهلل واجلرح والتعديل لكل راو، ولكن 
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الشيخ مل يتمكن من إمتامه فقد صدر منه أربعة جملدات إىل كتاب احلج فقط.
التعليق الصبيح عىل مشكاة املصابيح، للشيخ املحدث حممد إدريس الكاندهلوي . 29

واألدب،  واحلديث  التفسري  لعلوم  املتقنني  العلامء  أحد  1974م(  )1899م 
ألف رشح مشكاة املصابيح لويل الدين اخلطيب العمري التربيزي )740ه( يف 
احلديث يف ثامنية جملدات قام بطبع املجلدات األربعة األُول يف دمشق وباقيها يف 

الهور، وله يف احلديث حتفة القاري يف حل مشكالت صحيح البخاري.
وهذا . 30 )1974ه(  العثامين  أمحد  ظفر  الشيخ  الناقد  للمحدث  السنن:  إعالء 

املذهب  تؤيد  التي  واآلثار  لألحاديث  وموسوعة  ضخم  علمي  سفر  الكتاب 
يف  احلديث  علم  يف  اهلنود  مؤلفات  بني  وافية  وزيادة  عال  كتاب  فهو  احلنفي، 
عرشين جملدًا ضخاًم، وألف الشيخ العثامين عىل ضوء ما أفاده حكيم األمة شيخ 
مشايخ اهلند يف عرصه الشيخ أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة.

مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، للشيخ عبيد اهلل الرمحاين املباركفوري . 31
من كبار علامء أهل احلديث يف اهلند.

زجاجة املصابيح، للشيخ أيب احلسنات السيد عبد اهلل احليدرآبادي، ألف هذا . 32
الكتاب الضخم يف مخسة جملدات عىل منوال مشكاة املصابيح، بيد أن مؤلف 
املشكاة الشيخ ويل الدين اخلطيب التربيزي من أتباع اإلمام الشافعي، فإنه ربام 
وسلك  الكتاب عيل طرازه  هذا  الشيخ  فألف  الشافعي،  املذهب  يؤيد  بام  أتى 
املنهج الذي يعضد املذهب احلنفي، باإلضافة إىل نقل اآليات املناسبة بالباب 
دونام تقسيمه إىل فصول، وعلق عليه بتعليقات وحواش تزيد الدارس بصرية، 
قسم  أن  وُأخربُت  واآلثار،  األحاديث  إىل  أقرب  احلنفي  املذهب  أن  وتوضح 
التخصص يف احلديث يف دار العلوم ماتيل واال بمديرية بروص غجرات يعمل 

عىل إخراج الكتاب وطبعه من جديد.
أيوب . 33 حممد  الطبيب  للشيخ  اآلثار  معاين  رجال  من  األحبار  تراجم 

معاين  رشح  يف  الطحاوي  جعفر  أبو  اإلمام  ذكره  من  فيه  مجع  السهارنفوري، 
اآلثار من الرجال والرواة، مع ذكر أقوال العلامء فيهم وعدد مروياهتم.

تقريب رشح معاين اآلثار للمحدث اجلهبذ البصري الشيخ نعمة اهلل األعظمي، . 34
رئيس قسم التخصص يف احلديث بدار العلوم ديوبند.
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العرف الذكي برشح جامع الرتمذي، رتبه الشيخ عبد اهلل املعرويف، األستاذ يف . 35
القسم أعاله.

املسك الشذي برشح جامع الرتمذي للشيخ املفتي حبيب الرمحن اخلري آبادي . 36
املفتي العام لدار العلوم ديوبند.

أستاذ . 37 األعظمي،  الرمحن  حبيب  املحدث  للشيخ  سننه،  يف  داود  أيب  شيوخ 
احلديث الرشيف بدار العلوم ديوبند.

احلديث احلسن يف جامع الرتمذي.. 38
حسن صحيح يف جامع الرتمذي دراسة وتطبيق.. 39
حسن غريب يف جامع الرتمذي دراسة وتطبيق، هذه الكتب الثالثة أعدها طلبة . 40

قسم التخصص يف احلديث النبوي الرشيف بدار العلوم ديوبند، وأرشف عليها 
فضيلة الشيخ نعمة اهلل األعظمي، والشيخ حبيب الرمحن األعظمي والشيخ عبد 
اهلل املعرويف، وصدرت مؤخرًا من أكاديمية شيخ اهلند التابعة لدار العلوم ديوبند.

تعليق وحتقيق نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر، لكاتب هذه السطور أرشف . 41
عباس القاسمي، أصدرته دار الكتاب ديوبند.

الفقه اإلسالمي:
فصل اخلطاب يف مسألة أم الكتاب.. 1
نيل الفرقدين يف مسألة رفع اليدين.. 2
بسط اليدين لنيل الفرقدين.. 3
كشف السرت عن صالة الوتر، هذه األربعة كلها للمحدث الناقد الشيخ أنور . 4
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نقله  تم  وبالتايل  باألردية  الشيخ  وضعه  اهلندي،  اإلسالمي  الفقه  جممع  ومؤسس 
إىل العربية.

اهلل . 10 حفظه  الرمحاين  اهلل  سيف  خالد  للشيخ  معارصة  فقهية  قضايا  يف  نوازل 
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من األدب وما قرضوا من الشعر العريب يكتب بمداد من النور يف تاريخ اهلند اإلسالمي 

املرشق، ونكتفي برسد أسامء بعضهم:
يضم . 1 )1304هـ(  السهارنفوري  احلسن  فيض  األديب  للشيخ  الفيض  ديوان 
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الندوي رمحه . 10 احلسني  أيب احلسن عيل  السيد  للشيخ  النبني لألطفال،  قصص 
اهلل.

خمتارات من أدب العرب، للشيخ السيد أيب احلسن عيل احلسني الندوي رمحه . 11
اهلل.
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الزمان الكريانوي.
القراءة الواضحة، للشيخ وحيد الزمان الكريانوي أيضا.. 14
العرب وآداهبم، ألفضل العلامء الشيخ حممد يوسف املدرايس.. 15
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الندوي . 18 احلسني  رابع  حممد  السيد  للشيخ  كالمها  العرب  أدب  من  منثورات 

الرئيس العام لندوة العلامء بلكناؤ.
الشهرية . 19 الداعي  ملجلة  التحرير  ورئيس  اإلسالمي  للكاتب  العربية،  مفتاح 
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أستاذ اللغة العربية بجامعة مظاهر علوم )وقف( سهارنفور.
وغري ذلك من القصائد والدواوين التي يطول ذكرها.

وجزى اهلل عنا كل من له إسهام بنرش العلم وإيصال النفع إىل الناس.
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خدمات علماء ك�شمري للغة العربية
املفتي إعجاز احلسن باندي القاسمي)1(

آله  واملرسلني وعىل  األنبياء  والسالم عىل خاتم  والصالة  الشاكرين  احلمد هلل محد 
الطيبني الطاهرين وأوليائه األكرمني أمجعني، أما بعد:

يرجع تاريخ كشمري العلمي اإلسالمي إىل عام 635هـ بالضبط عند ما قام فتح اهلل 
الكشمريي برتمجة القرآن الكريم إىل اللغة الفارسية.

ثم مل يذكر تاريخ كشمري عن أعامل علامئها شيئًا لثالثة قرون تقريبًا. حتى ولد الشيخ 
أستاذ  العلامء، وهو  من  أحد  يبلغ شأوه يف عرصه  مل  الذي  928هـ  عام  الرصيف  يعقوب 
الشيخ أمحد الرسهندي املجدد لأللف الثاين وداعي امللك أكرب املغويل إىل كشمري وتلميذ 
التفسري  يف  ضخمة  دسمة  تأليفات  له  الدهلوي،  العزيز  عبد  والشيخ  املكي  احلجر  ابن 
بالعربية وألف  له شعر رائع  واحلديث واملغازي، وكان الرصيف من كبار شعراء عرصه، 
 12 يشمل  الشامئل  يف  وردت  التي  املشكلة  األلفاظ  قاموس  وهو  الشامئل«  »لغة  أيضا 
ورقة. »وتعليقات عيل التلويح«. ورسالة يف املقامات. و»الوامق والعذرا«. وكتب الرصيف 
تقريظًا عىل »سواطع االهلام« مدح به صاحبه أبا الفيض الفييض، وهذا التقريظ جيمع بني 
النثر والنظم وكالمها رصني متني يدالن عىل رسوخه يف الشعر والنثر األديب، ومن شعره:

يا من برّس الوحي أنت أعلـــــم        قد جاءنا منك الكتاب املحكم
يا من بفيض كامل خصصت من         عّلمته مامل يكن هو يعلـــــم
ما يف كتاب منزل لنبّينــــــــــا         حمض اهلدى متشابه أو حمكـم
أهل اهلدى هم ما اهتدو إال بــه         ما ضل إال ظامل بل أظلـــــم

كان للرصيف تلميذ رشيد يدعي حبيب اهلل احلبي النوشهري الكشمريي )ولد عام 
963هـ( له ديوان شعر بالفارسية ممزوجا بالعربية يف بعض املواضيع يشمل آالفا من 

الشعر وإليكم بعض أشعاره حيث يقول:
حبيبي إليك حشاي مشـــى          فأين املرام وأين احلشـــــا

1- رئيس اجلامعة اإلسالمية سبيل اهلدى رسينغر الكشمري.
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يراك احلشا بالغدو والعشــا           فنعم الغداء ونعم العشـــا
لديك جناين وعنديي اهلموم         عسى أن ييل مهجتي إن تشـا

عام  )املتوىف  الفقيه  املفرس  النقشبندي  الدين  معني  الشيخ  كشمري  أعالم  أهم  ومن 
1085هـ( له تفسري كامل بالعربية الفصحى، حيتوى عىل 341 ورقة نود هنا تقديم نموذج 

منه باختصار:
»أتى أي جاء ودنا وقرب أمر اهلل أي القيامة، فال تستعجلوه فال تطلبوه قبل أوانه 
سبحانه تنزهيًا له وتعاىل تعاظم عام يرشكون من الولد والبنات ينزل املالئكة أي جربيل 

بالروح أي بالوحي أو بالقرآن«.
وله »رسالة يف رد املالحدة« بالعربية كتبها وأهداها إىل حميي الدين حممد أورنغ زيب 

العاملكري« ركز فيها عىل اإليامن باهلل ورسوله والتمسك بالرشيعة الغراء.
وهذا نموذج منها:

»درست معامل الرشيعة، وعفت آثارها وارتفعت جمال البدعة واتقدت نارها، العامل 
العامل فيه مطروح عىل الطرق، واجلاهل املبتدع حممول عىل احلدق عند امللحدين«.

الكشمريي  البدخيش  كامل  املريزا  شخصية  برزت  عرش  احلادي  القرن  آخر  ويف 
)املتويف: 1131هـ( العامل الشاعر الذي احتل أهم مناصب الدولة، وصنف كتبا، وترك 
خلفه ديوان »خمرب األرسار« الذي يتضمن ستني ألف بيت، ومن أهم أعالم القرن الثاين 
عرش املال أبو الوفا الكشمريي الفقيه )ولد عام 1111هـ( وويل منصب قايض القضاة 
كتابًا  ألف  منه،  أفقه  عاملًا  العلمي  كشمري  تاريخ  عرب  نر  ومل  طويلة،  مدة  إىل  كشمري  يف 
هامًا يف الفقه احلنفي يف أربعة أجزاء ضخام بالعربية، كام ألف »أنوار النبوة« و»رسالة يف 
خصائص النبوة« ودافع عن أهل السنة واجلامعة حق الدفاع، يقول عند ذكر أصول الفقه 
احلنفي: »إن كانت املسألة املختلفة بني األصحاب يأخذ )املفتي( أّوال بقول أيب حنيفة 
ثم بقول أيب يوسف ثم بقول حممد ثم بقول غريهم من أصحاب أيب حنيفة، ثم بأقاويل 
املشائخ من بعدهم وإذا كان أبو حنيفة يف جانب وصاحباه يف جانب قيل: فاخليار للمفتي 

إن شاء أفتى بقول أيب حنيفة، وإن شاء أفتى بقوهلام ويف األقضية يأخذ بقوله ال غري«.
عنه  يقول  الذي  1119هـ(  )املتوىف  الكشمريي  حمسن  حممد  نفسه  القرن  يف  كان 
عبداحلي احلسني يف »نزهة اخلواطر«: »له حتقيقات أنيقة وتعليقات قيمة عىل هداية الفقه 
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واملطول وغريمها من الكتب الدراسية« كان له باع طويل يف الفقه احلنفي ويعد من كبار 
املدافعني عن أهل السنة واجلامعة، اختار يف الدفاع أسلوبًا أنيقًا سهاًل، نقد وألف غالم 
أمحد الكشمريي »تكميل اإليامن« ذكر فيه فضائل اجلود مستدالً بالقرآن واحلديث وأقوال 

الصحابة والشعر العريب.
ومن العلامء الكشمرييني الشيخ عبد الرشيد الشوبياين وكيل النواب صديق حسن 
خان القنوجي ولصاحبنا هذا تقريظ عىل »ظفر الاليض بام جيب يف القضاء عىل القايض« 
للنواب صديق حسن خان، بدأ هذا التقريظ باحلمدلة يف قالب الشعر عىل النحو التايل:

باسم إله العاملني أبتــــــدي             وبسنا نور هداه أقتــــــدي
سبحانك اللهم ال نحىص الثنا           عليك ما عّجزت عنه ألُسنــا

ومن شعره:
حيا اإلله مرابع اجليــــــران           كنا هبا نلهو مع الغـــــزالن
ونقيل عند أباطح حصياهتــا           أزرت بدرٍّ يف نحور َغـــوان
وسقى رياضًا عابقات أحتفت          غرف اجلنان ببهجة الوهلــان

واشتهر يف اهلند بالعربية مجاعة منهم سيف الدين التاره بىل الكشمريي، واملفتى صدر 
الدين آزرده الكشمريي، املولود عام 1204هـ، وعده العالمة عبد احلي احلسني نادرة 
الشاعر  واستفاد من علمه غالب  العالمة،  الكبري«  »بالعامل  دهره يف كل علم، ووصفه 
والسيد أمحد خان منشئ جامعة عىل كراه اإلسالمية، ترك خلفه فتاوى كثرية »ومنتهى 
احلال يف رشح حديث التشدوا الرحال« و»الدر املنضود يف حكم امرأة املفقود«، كان 

رمحه اهلل يرجتل الشعر بالعربية فمن شعره:
 وكنا كغصني بانة قد تأنقــــــــا
 عىل دوحة حتى استطاال وأينعـــا
 يغنيهام صدح احلامم مرجعـــــــا
 ويسقيهام كأس السحاب مرتعـــا
 سليمني من خطب الزمان إذا سطا
 خليني من قول احلسود إذا سحــا
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 ففارقني من غري ذنب جنيُتــــــه
 وألقى بقلبي حرقة وتوجعــــــا
 عفى اهلل عنه ما جناه فإننـــــــي
 حفظت له العهد القديم وضيعـًا

عام  )ولد  ببختور  امللقب  خان  مصطفى  يدعى  وناظم  شاعر  ترب  هذا  ملفتى  وكان 
كتابا  بتأليفه  العربية  اللغة  ترقية  يف  ساهم  الذي  القايض  خان  حيدر  حفدة  من   )1208
يف النحو العريب ونظم الكافية وله قصيدة يف مدح الشيخ عبد القادر اجليالين تتكون من 

أربعني بيتًا نذكر بدايتها:
الشيخ عبد القــــادر       ابن النبي الطاهــــــــر
النارص املستنصـــــر      صلوا عليه دائمــــــــا
ُلقب حمي الدين جــا       باجلاه والتمكني جـــــا
من عرتة الياسني جـا       صلوا عليه دائمـــــــا

ومن املؤلفني الكشمرييني املكثرين الشيخ أمحد الواعظ )املتوىف 1290هـ( ترك خلفه 
القاربة« و»التعليق عىل صحيح  أربعني  أكثر من مائة مؤلف منها: »عني اجلارية يف رشح 
البخاري«، و»رشح ثالثيات البخاري« و»رشح شامئل الرتمذي« و»رشح فصوص احلكم« 
ورشح هداية النحو« و»رسالة قرة العني« و»املخمس اللطيف يف تعريف اآلثار الرشيف« 

تتكون هذه القصيدة من 164 بيتا مطلعها:
قد بدأ شمس النبوة ضحو اآلثار الرشيـــف 
قد حكى اإلعجاز حقا فحوى اآلثار الرشيف

وله قصيدة المية يف مدح الشيخ عبد القادر اجليالين يقول فيها:
بأصناف املحامد أمحد اهلل       عىل حتسني حايل كل حـــال
نبي سيد الرسل الكـرام        حبيب احلق حقا ذو اجلمــال
كفى يف نعته أثنى عليــه       وصىل رب العرش ذو اجلالل

أما القرن الرابع عرش فقد جاء بأثامر يانعة طرية من حيث إنتاجات العلامء الكشامرة 
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هبا  سار  مطبوعة  مجة  مؤلفات  له  الكشمريي،  شاه  أنور  العالمة  هؤالء  طليعة  ويف 
الركبان، وله قصائد عربية كثرية جلها يف رثاء أساتذته ومدحهم ناكب فيها أمرأ القيس 
يف املتانة واألسلوب وضارع اخلنساء يف الرقة ولطافة الشعور ودقة االحساس وعدد 

هذه األشعار يريب عىل مائتي بيت، وله مدحية نبوية طنانة، منها:
برق تألف موهنا بالــــوادي           فاعتاد قلبي طائف األنجـــاد
أسفًا عىل عهد احلمى وعهاده          توىل عىل اإلبراق واإلرعـــاد
رهم تناوح تارة ديم هلـــــا            حتى غدا األيام كاألعيـــــاد

ورثى الشيخ قاسم شاه النانوتوي بقصيدة بدايتها:
قفا يا صاحبّي عىل الديار       فمن دأب الشجي هو ازديار
وعوجا بالرباع أنـــــس      ففي املرأى ليشء كاصطـــار

وقال يف مناقب الشيخ عبد الرشيد الكنكوهي قصيدة تتضمن ثالثني بيتًا مطلعها:
قفا يا صاحبّي عىل السفار           بمرأى من عرار أو هبــــار
يسري بنرشها نفحات أنس          وريا عند حمي من قطـــــار

رثى صاحبنا شيخه وأستاذه الشيخ حممود احلسن الديوبندي بستة وأربعني بيتا فقال:
 قفا نبك من ذكرى مزار فندمعــا
 مصيفا ومشتى ثم مرأى ومسمعا
 قد احتفه األلطاف عطفًا وعطفـة
 وبورك فيه مربعًا ثم مربعـــــــًا

الذي عقد يف عام 1341هـ وهي  العلامء  رنانة يف مؤمتر مجعية  ارجتل قصيدة  وقد 
حتتوى عىل ستني بيتا، منها:

امللك هلل الرفيع الشـــــــــــان         ذي الطول والترصيف يف األزمان
كم من بعيد مربته هباتـــــــــه         ومن رجونا ماهلن تـــــــــــدان

وقد تتلمذ عىل صاحبنا طلبة من كشمري أصبحوا منارات يف جمال العلم والدعوة والشيخ 
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مريك شاه األنداريب الكشمريي )ولد عام 1306هـ( كتب تفسريًا للقرآن الكريم يف أربعة 
أجزاء وهو يف صورة خطية، وله قصيدة عربية أنيقة رثى هبا موالنا حسني أمحد املدين، مطلعها:

أراب القلب أنباء أتتنـــا           بإيعاد الدواهي واغتنـام
وإقالق وإيالم وحـــزن           وإفزاع وحترير املنـــــام
وإحياش وإدهاش ويأس           وإسهار قرين باحلمـــام

كان ملريك شاه زميل هو مري واعظ موالنا حممد يوسف شاه )ولد عام 1331هـ( له 
»تنوير املصابيح لركعات الرتاويح« بالعربية أثبت فيه أن صالة الرتاويح هي عرشون ركعة.

وأسهم نور الدين الوازه فوري الكشمريي )ولد عام 1311هـ( يف اللغة العربية بكتابة 
»حتفة اإلخوان« ذكر فيه األعامل التي تلزم عىل املسلم، كام أسهم يف تفسري القرآن الكريم 

باللغة العربية، لكنه مل يتم، وسامه »نور التفاسري«، كامله »نور البيان يف توضيح القرآن«.
ورتب املولوي حممد حسن بن ويل اهلل خطبات اجلمعة يف أسلوب رصني متني يقرؤها 
اخلطباء أيام اجلمعة وامتازت هذه اخلطبات برتتيب حسب مناسبات خمتلفة وهي أكثر 
تداوالً بكشمري، وله أربعينات كثرية يف فضائل الصحابة وأهل البيت والعلامء واألولياء.

بكتاب  العربية  اللغة  يف  الكشمريي  اهلندواري  القايض  حسن  غالم  موالنا  وأسهم 
»بديع النخبة يف توضيح قيام اجلمعة« أحتف هذا الكتاب بحمدلة وصالة عىل النبي عليه 

الصالة والسالم يف صورة قصيدة عربية مطلعها:
 نحمدك يا ذا اجلود من ال أمثال لــــه
 هو موجد الكائنات من العــــــــدم
 والصلوة والسالم عىل رسوله الكريم
 قرييش األبطي اهلاشمي الرحـــــــم
 وآله الطيبني وصحبه اخليــــــــــار
هم قناديل اهلدى يف الظلـــــــــــم

البخاري )ولد عام 1910م وتويف 1999م( فقام  وقد رافق احلظ موالنا قاسم شاه 
بتاليف كتب ورسائل كام قام برتمجة ورد املريدين ملوالنا اخلاكي إىل العربية نظاًم، حتتوي 

عىل 363 بيتا وكتب هلا مقدمة مفيدة بدأها بالعرش التايل:
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 لألماجد من بخارى التامس للدعــاء
 فالرجاء من رحيم كونه له غافـــــرا
 ساديت ما رمت تعريب قصيدة شيخنا
 شيخ خاكي قد مدح شيخ محزة مؤثرا

ومن تعريبه لورد املريدين:
 غور مرتد منافق متى ما قـــد رآه
 خبث كفر قبله من قلبنا قد أخربا 
 أهل رفض مثل سنني ملا ادعـــوا
 فبحال قلبهم من قلبنا قد أظهـرا

وكان له تلميذ رشيد أديب وهو موالنا حممد أمني الواجدي )ولد عام 1359هـ( ليس 
بقصيدة عاطفية  غاندي  مهامتا  اهلند  زعيم  رثى  أنه  إال  كتاب ضخم،  تأليف يف صورة  له 

وجدانية عرب فيها عن شجونه وآالمه نوّد هنا تقديم جزء منها:
 أفنيت يا دهر قوم اهلند من حسب
 وأدنيتنا غمرات اهلم من غصــب
 وشمرت ريب احلادثات ذيوهلــا
 عىل اهلند علت رزئها كل منـدب
 أشجاتنا وغصبت عنا رفاقـــــة
 وعتمت منا مطربًا أي مطـــرب

وقد نظم الواجدي سورة الناس واإلخالص واللهب والنرص، نقدم إىل القراء بداية 
نظمه لسورة اللهب:

تبت يدا أيب هلـــب       من طار ميتا يف احلَرب
مل يغن عنه مالــــه       مجعًا وتب ماكســــب

وختام: ال يتسع هذا املقال لذكر مجيع األماثل الكشامرة إال أن أرشنا إىل بعضهم ألن 
هيتدي أحد إىل قراءهتم وتتبع مآثرهم.
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موؤلفات رجال الهند ال�شادرة من الدول العربية
الشيخ عارف مجيل القاسمي)1( 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، 
أما بعد:

التاريخ اإلسالمي اهلندي يزدان باألعالم والعبقريات يف كل علم وفن منذ  فإن 
ورود من ورد هذه البالد من الصحابة والتابعني وغريهم. فكم أخرجت هذه البالد 
واجلاه  الغنى  رغبات  عن  وجتردوا  نفوسهم  باعوا  مربني  ودعاة  خملصني  علامء  من 
والدينية  العلمية  خدماهتم  عليه.وإن  ويتزامحون  الناس  من  كثري  لعاب  له  يسيل  مما 
أتى عىل  البالد.ولقد  واالجتامعية هلا بصامت واضحة يف كل صقع من أصقاع هذه 
املسلمني زمان قلَّ فيه االعتناء بالعلوم  يف البالد اإلسالمية ،وبلغ فيه علم احلديث يف 
العامل اإلسالمي كله منتهى الضعف والتدهور فعمل الشاه ويل اهلل الدهلوي عىل الرقي 
بمستوى علم احلديث ونرشه وهو عمل عبقري، مَحََل الباحَث اإلسالمي الشهري سيد 
رشيد رضا املرصي ـرمحه اللهـ عىل القول بأنه :«لوالعناية إخواننا علامء اهلند بعلوم 
احلديث يف هذا العرص لُقيض عليها بالزوال من أمصار الرشق ؛فقد ضعفت يف مرص 

والشام والعراق واحلجازمنذ القرن العارش للهجرة«.  
وحقًا لقد قام بذلك هؤالء األفذاذ يف وقت كان الناس فيه كإبل املئة ال تكاد جتد 
فيهم راحلًة، ويف زمن عمَّ فيه اجلهل وطّم، وكثرت الفتن واملحن واستفحلت.وهذه 
املؤلفات التي تتناوهلا هذه العجالة، والتي صدرت من الدول العربية ال تبلغ معشارما 
التي ظلت  القيمة  العلمية  اآلثار  املكتبات اإلسالمية من  به  اهلند، وأثروا  قدمه عظامء 
ال  جدًا  كثرية  فإهنا  العربية،  البالد  من  غريها  دون  اهلند  يف  أوُنرشت  ُتنرش  مل  مغمورة 
يمكن حرصها وال عدها؛ فقد صنف هؤالء العلامء األعالم مابني صغري وكبري يف مجيع 
العلوم وشتى الفنون ويف خمتلف حقول العلم واملعرفة من تفسري، وحديث، وتوحيد 
وعقائد، وفرائض، وفقه وأصوله، وعربية وآداهبا، وطب وما إىل ذلك، فام تركوا فنًا من 

الفنون وعلاًم من العلوم إال طرقوه، وقتلوه دراسًة وبحثًا.

1- جامعة دار العلوم بديوبند.
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فهذا اإلمام أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل املعروف بحكيم األمةـ مثاًل ـ أحد 
رأسه  وَعلام يف  به،  ويقتدى  بعلومه  إمامًا يسرتشد  اهلل  كان رمحه  األعالم،  هؤالء 
ناٌر ُيستضاء هبا، وهُيتدى، وهو من عظامء اهلند الذين تعتز هبم اهلند بحق.ومل يتفق 
ألحد من مشائخ اهلند ما اتفق له من بسط اليد وطول الباع والتضلع ىف التصنيف 
ولوأردنا  ألف،  من  قريبًا  ومؤلفاته  ورسائله  تصانيفه  عدد  بلغ  وقد  والتأليف، 
ث ـ والحرج ـ عن  بنا املقام.و حدِّ أن نورد تفصياًل ألسامء تصانيفه فقط لضاق 
اإلمام حممد قاسم النانوتوي والشيخ رشيد أمحد الكنكوهي، والعالمة أنور شاه 
الكشمريي، وكثريين من غريهم من فحول العلم واملعرفة .وهذه الكلامت مل أتوخ 
من خالهلا إال أن تكون باعثة للعلامء والكتاب، تستثري مهمهم علَّهم يقبلون عىل 
هذا املنجم البكر يستخرجون كنوزه، ويعرضون عىل الناس جواهره، فإن من حق 

هؤالء العباقرة أن نحيي ذكرهم وننرش مبادئهم. 
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مفردات القراآن للفراهي: من اأهم ما اأجنزه الهنود  يف تطوير 
امل�شادر اللغوية العربية

الدكتور حممد أكرم الفالحي)1(

اهلند من أقدم البالد التي حظيت اإلنسانية بثقافتها وعلومها وما زالت بالد اهلند 
ابن  يقول  وآداهبا،  وحكمها  وفنوهنا  بعلومها  األمم  مجيع  ولدى  العامل  لدى  معروفة 
القدر،  كثرية  فأمة  اهلند  وهي  األوىل  األمة  »أما  األمم:  طبقات  يف  األندليس  الصاعد 
عظيمة العدد، فخمة املاملك، وقد اعرتف هلا باحلكمة وأقر هلا بالتربز يف فنون املعارف 
يف مجيع امللوك السالفة والقرون املاضية« )طبقات األمم، حتقيق: لويس شيخو ص11(.
بقوله:  العامل  األخرى يف  البلدان  أهم  بني  امليزات  اهلند من  به  تنفرد  ما  يذكر كذلك  ثم 
ملك  فيذكرون  أتباع،  الناس  وسائر  مخسة،  الدنيا  ملوك  إن  يقولون:  الصني  ملوك  »وكان 
الروم، وكانوا يسمون ملك الصني  الفرس وملك  الصني وملك اهلند وملك الرتك وملك 
ملك الناس »ألن أهل الصني أطوع الناس للمملكة وأشدهم انقيادًا للسياسة وكانوا يسمون 
ملك اهلند »ملك احلكمة« لفرط عنايته بالعلوم، وتقدمه يف مجيع املعارف« )املصدر السابق(.

امليزة  هذه  إىل  بيته  مرصاع  يف  أشار  قد  إقبال  حممد  العالمة  الشاعر  الدكتور  ولعل 
الشهرية للهند: 

شكوه تركامين، ذهن هندي، نطق أعرايب )كليات إقبال أردو ص:218(.
وأما شأن اهلند بالنسبة إىل صلتها بلغة الضاد وأهلها فيعود إىل العرص اجلاهيل ما قبل 
]1[. وقد تصاعدت هذه  القرون  إليها منذ سالف  اإلسالم فكان جتار العرب خيتلفون 
الصالت وتوسعت هذه العالقات كام يرى كامندار رشي دارن، يف عهد ملك اهلند وجيا 
جوال فقد رصح هبذا الرأي رشي دارن يف تارخيه ]2[ وال خيفى عىل كل من له أدنى إملام 
بقديم أدب العرب أي الشعر اجلاهيل أن اهلند ومنتجاهتا قد نالت لدى العرب قبوالً 

حسنًا وإقباالً عظياًم فيقول طرفة بن العبد تصف السيف القاطع:
فظلم ذوي القربى أشّد مضاضة      عىل املرء من وقع احلسام املهنّــد
وآليت ال ينفك كشحي بطانــة       لعضب رقيق الشفرتني مهنّد ]3[

1- قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة دهلي.
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ذلك وإن اهلند ال تعرف هبذه اإلنتاجات فقط بل متتاز كذلك بنشاطاهتا القيمة وأعامهلا 
اجلليلة فيام قدمت به لتطور اللغة العربية من إنتاج البحوث العلمية وتأليف الكتب املهمة. 
فألهل اهلند مؤلفات عديدة متنوعة يف اللغة العربية وخمتلف فنوهنا وجماالهتا خاصة فيام 
العباب  منها  وآداهبا  اللغة  لعلوم  مراجع  اليوم  أصبحت  التي  اللغوية  بالنصوص  يتعلق 
الزاخر للشيخ اإلمام ريض الدين احلسن الصغاين يف عرشين جملدًا، وكتاب جممع البحار يف 
غرائب التنزيل ولطائف األخبار للشيخ حممد بن طاهر الفتني الغجرايت يف أربع جملدات، 
القاموس  ترمجة  والقابوس  املدين،  احلسن  الرشيد  عبد  للشيخ  اللغات  منتخب  وكتاب 
للشيخ حبيب اهلل القنوجي، ومنتهى األدب يف لغات العرب للشيخ عبد الرحيم الصفي 
صفات  يف  املأنوس  والقول  الرصاح،  أغالط  يف  الصباح  ونور  جملدات،  أربعة  يف  فوري 
القاموس للمفتي سعد اهلل املرادآبادي، وتاج اللغات للمفتي إسامعيل اللكنوي يف ثالثة 
جملدات ضخمة، واملبتكر يف املؤنث واملذكر للسيد ذو الفقار أمحد املالوي، وتاج العروس 
رشح القاموس للسيد مرتىض بن حممد احلسني البلكرامي، وتلخيص الرصاح للسيد حممد 
حكم بن حممد الربيلوي، ودستور العلامء يف اصطالحات العلوم للقايض عبد النبي األمحد 
نكري يف أربعة جملدات، ولغات جديدة للسيد سليامن الندوي، ومقدمتها القيمة للسيد 

مسعود عامل الندوي، وأنوار اللغة لوحيد الزمان اللكنهوي، وغريها مما قد يمل ذكرها.
إثراء  يف  اهلنود  علامئنا  والبيان إلسهام  التفصيل  من  بمزيد  نأيت  أن  اآلن  شأننا  وما 
اللغة العربية يف كل قرن من القرون الغابرة وليست خدماهتم أقل قدرًا مما قام به غريهم 
من إخواهنم العرب، وكان العالمة عبد احلميد الفراهي رمحه اهلل -الذي نحن اآلن يف 

صدد ذكر كتابه املفتخر القيم مفردات القرآن- نابغة من نبغاء اهلند األفذاذ.
أمحد  أبو  الدين  محيد  عيل  تاج  بن  قبنر  قربان  بن  الكريم  عبد  بن  احلميد  عبد  ولد 
األنصاري الفراهي يف قرية »فرهيا« من قرى أعظم كراه أحد أضالع اإلقليم الشاميل يف 
اهلند صباح يوم األربعاء سادس مجادى اآلخرة سنة 1280هـ يف أرسة كريمة معروفة 

بنسبها وعلمها ومكانتها االجتامعية ]4[.
مثل عادة أبناء كرام الناس باملنطقة قرأ أوال القرآن الكريم يف بيته وحفظه وكان ابن 
بدأ  أقل من سنة  الفارسية يف  اللغة  أن أجاد  الفارسية وبعد  اللغة  تعلم  ثم  عرش سنني 
يقرض الشعر هبا، وبدأ بتعلم اللغة العربية عىل يد ابن عمته العالمة شبيل النعامين وبعد 
أن أكمل دراسة العربية توجه إىل لكناؤ حيث تعلم الفقه عىل الفقيه الشهري عبد احلي 
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اللكنوي ثم التحق بدائرة أديب العربية األريب والشاعر املجيد العالمة فيض احلسن 
كراه  بكلية عيل  التحق  ثم  واملعقوالت.  العريب  األدب  السهارنفوري وقرأ عليه كتب 
التي أصبحت فيام بعد جامعة وخترج فيها وحصل عىل شهادة الليسانس يف اإلنجليزية 
والفلسفة احلديثة والعلوم العرصية، وتعلم اللغة العربانية من أستاذ العربية املسترشق 

بكلية عيل كراه حينذاك جوزوف هوروفيش األملاين.
أستاًذا  فخدم  والرتبية  التدريس  بوظائف  اشتغل  دراسته  الفراهي  أتّم  أن  وبعد 
الرشقية  الكلية  العلوم  لدار  آباد وعمل كذلك عميًدا  إله  كراه وجامعة  كلية عيل  يف 
توىل  وقد  بحيدرآباد  العثامنية  للجامعة  املؤسسني  أحد  الفراهي  وكان  بحيدرآباد. 
ملؤسسة  رئيسًا  اختري  ثم  اإلصالح  مدرسة  إدارة  وطنه  إىل  حيدرآباد  من  عودته  بعد 
سنة  النعامين  شبيل  العالمة  مؤسسها  تويف  أن  بعد  كراه  أعظم  مدينة  يف  املصنفني  دار 
أهله ووطنه  ثاويا يف  املؤسستني  بمهام هاتني  يقوم  يزال  ثم كان ال  1332هـ، ومن 

حتى وافته املنية يف 19 مجادى اآلخرة عام 1349هـ ]5[.
وآداهبا  العربية  اللغة  إىل  بالنسبة  أما  بديعًا.  ومثقفًا  تقيًا  عاملًا  الفراهي  العالمة  كان 
فكان فيها أستاذًا فائقًا ومعلاًم قديرًا وإمامًا رائعًا يف نثرها ونظمها كام اعرتف شيوخه 
وأساتذته وشهد له أقرانه ومعارصوه، ومن وثيقة يف هذا الصدد ما قاله الدكتور تقي 
فضاًل  العرب  علامء  نادر يف  لغاية،  التكلم  فصيح يف  والرجل  املراكيش:  اهلاليل  الدين 
عن علامء اهلند... سمعت منه خطبة تفسريه للقرآن اغرورقت منها عيناي لفصاحتها 
وحّقيتها وهو عارف بمسألة اخلالفة حمقق هلا، ال يلتبس عليه يشء من أمرها خالفًا ألهل 
اهلند جمتهد يف العقائد والعمليات ال ينتمي ملذهب لكنه يتعبد عىل مذهب احلنفية ألنه 
نشأ عليه ويعتقد أن األمر يف مثل ذلك سهل، ماهر يف اإلنجليزية والعربية والفارسية 

واألردية. وباجلملة فهو أعلم من لقيته قبل هذا احلني وهو 17 رمضان 1443هـ ]6[.
من  أكثر  مجيعًا  عددها  يبلغ  وخمطوطات  مطبوعات  العلمية  الفراهي  آثار  من  كان 
مخسني مؤلفًا من بينها صغري وكبري، كتاب وكتّيب، ومنها كتاب »مفردات القرآن« الذي 
نحن نتحدث عنه اآلن، هذا الكتاب للفراهي جزء من مرشوعه القرآين العظيم الذي 
الطريق  لتمهيد  ألفها  التي  منها  الثالثة  الكتب  أول  كتابًا وكان  اثني عرش  يشتمل عىل 
إىل فهم القرآن الكريم عىل الوجه الصحيح الذي كان يتوخاه وهي: كتاب املفردات، 

وكتاب أساليب القرآن، وكتاب التكميل يف أصول التأويل ]7[.



-652-

رأت مسودة هذا الكتاب نور الطباعة بعد أن خلت عىل وفاة صاحبها اجلليل نحو عرش 
سنوات فجاءت نرشته األوىل يف طبعة حجرية باخلط الفاريس بمطبعة رسائ مري بمديرية 
أعظم كره مع ذكر اسم املرشف عىل طبع الكتاب وهو الشيخ عبد األحد اإلصالحي رمحه 
اهلل وكان قد أعده للنرش الشيخ أخرت حسن اإلصالحي تلميذ املؤلف الرشيد وقام بمراجعته 
العالمة السيد سليامن الندوي كام تفيدنا نصوص اإلعالن الذي جاء يف جملة »اإلصالح« 
الشهرية يف شهر مجادى األوىل سنة 1358هـ املوافق يوليو عام 1939م ويف شهر رمضان 

املبارك 1358هـ املوافق نوفمرب عام 1939م وكان عدد صفحاته 78 صفحة.
ذكر املحقق املعروف الدكتور حممد أمجل أيوب اإلصالحي متحدثًا عن هذه الطبعة 
أن  العالمة  للمؤلف  واملخطوطة  املطبوعة  بمصادرها  املطبوع  قابل  أن  بعد  للكتاب 
الكتاب املطبوع وإن كان أصله من تأليف اإلمام الفراهي رمحه اهلل فإنه من صنعة تلميذه 
البارع اجلليل الشيخ أخرت أحسن اإلصالحي رمحه اهلل للمسودة وما صنعه إلبراز هذا 
واملطبوعات  املخطوطات  شتى  من  اللغوية  الكلامت  استخراج  من  املثيل  الكتاب 

للمؤلف حتى زاد عىل أصل املسودة 35 كلمة ]8[.
ثم بعد أن مىض عىل هذه النرشة األوىل للكتاب نحو مخسة وستني عامًا أصدر الدكتور 
جديدة  نرشة  بدمشق  العربية  اللغة  جممع  عضو  اإلصالحي  أيوب  أمجل  حممد  العالمة 
وحمققة هلذا الكتاب فصدرت هذه النرشة أوالً عن دار الغرب اإلسالمي ببريوت يف عام 
1422هـ املوافق 2002م ثم تلتها طبعة عكسية هلذه النرشة من الدائرة احلميدية ملدرسة 
اإلصالح ببلدة رسائ مري بمديرة أعظم كره من والية أترابراديش اهلند يف عام 2004م.
ومساعي  بالغة  بجهود  جديد  من  الكتاب  هذا  إلخراج  اإلصالحي  الدكتور  قام 
فأخذ  احلديثة  التحقيق  مناهج  الكتاب ورشحه عىل  بتحقيق هذا  وفاز  مجيلة مشكورة 
يف عمله بمراجعة املسودة ومقابلة املطبوع هبا فجعل الكلامت التي وجدها يف املطبوع 
ومل يعثر عليها يف املسودة ملحًقا يف آخر أصل الكتاب وما ظنك هبذه الكلامت التي بلغ 
عددها 35 كلمة ثم زاد املحقق نفسه مزيدًا من الكلامت التي استخرجها من مؤلفات 
الفراهي -رمحه اهلل- مجعاء سواء كانت مطبوعة أو خمطوطة فوضعها يف ملحق آخر بعد 
امللحق األول وزادت كلامت امللحق الثاين عىل األول عددًا فبلغ عددها 42 كلمة. ثم 

صنع فهارس متنوعة وزاد عىل شواهد املؤلف شواهد كثرية.
عىل  تعليق  من  املحققة  النرشة  هذه  إلصدار  جهده  قصارى  من  بذل  ما  مع  هذا 
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النصوص اخلفية الغامضة ورشح الكلامت املعقدة واأللفاظ الصعبة وتفسري للرتاكيب 
الشواهد من اآليات واألحاديث واآلثار واألشعار واألمثال  املبهمة وختريج  املعضلة 

وتوضيح األبيات واإلتيان برتاجم الشعراء، وغريها كثري.
اهلل  أمانة  الشيخ  اجلليل  العامل  عىل  هذا  عمله  مسودة  اإلصالحي  الدكتور  عرض  ثم 
اإلصالحي من أرشد تالمذة العالمة أخرت أحسن اإلصالحي رمحه اهلل فنظر الشيخ يف املسودة 
أعد  بأن  قبلها  بام  املحققة  النرشة  هذه  فتضاهت  السديدة.  وآرائه  القيمة  بملحوظاته  وأفاد 
الثانية  الندوي وأعد  األوىل الشيخ أخرت أحسن اإلصالحي وراجعها العالمة السيد سليامن 

هذه الدكتور حممد أمجل أيوب اإلصالحي وراجعها الشيخ أمانة اهلل اإلصالحي حفظه اهلل.
ومما يؤسف له من دراسة هذا الكتاب »مفردات القرآن« أن صاحبه مل يوفق إلكامله 
عدد  وال  مقدماته  حيث  من  ال  الكتاب  يكمل  فلم  مؤلفاته  معظم  يف  أمره  كان  كام 
الكالم يف تفسريها فتويف رمحه اهلل وهو جمموعة فصول سودت  ألفاظه وال استيعاب 
ومل حتظ بإعادة نظر أو تبييض بل احلق أن كثريًا من نصوصها قيدها املؤلف يف صورة 
مذكرات ليستفيد منها عند تأليف الكتاب. فريجع الفضل أوالً إىل الشيخ أخرت أحسن 
اإلصالحي أنه رتب املسودة وأعدها يف صورة هذا الكتاب ثم إىل الدكتور اإلصالحي 

الذي أكمل الفراغ وسّد اخللل حتى بلغ عدد صفحاته 476 صفحة.
املقدمات  لغوية.  كلمة  مقدمات و121  القرآن عىل ثالث  مفردات  كتاب  يشتمل 
وموضوعه  الكتاب  غاية  دراستها  لنا  تبني  إكامل  ودون  تامة  غري  كانت  وإن  الثالث 

ومقاصده وما إىل ذلك فخالصة املقدمة األوىل للكتاب تدلنا عىل األمور التالية:
1- ما كان يف وسع أحد أن يفهم كالمًا ما حتى يتمكن من املعرفة باأللفاظ املفردة 
فمن مل يتبني له معنى األلفاظ املفردة من القرآن الكريم أغلق عليه باب التدبر وأشكل 

عليه فهم اجلملة وخفي عنه نظم اآليات والسورة.
2- ربام يتجاوز الرضر عدم الفهم إىل أسوأ وأفظع فيفهم املرء من اللفظ ضد ما أريد 

منه فيذهب إىل اجلهة املخالفة البعيدة.
3- يفيض سوء فهم الكلمة إىل إساءة فهم الكالم.

4- ربام يذهل اخلطأ يف معنى كلمة واحدة عن تأويل السورة بأرسها وأكملها.
5- ونشاهد فيام مر من الزمان أن اخلطأ يف حد كلمة واحدة أنشأ مذهبا باطال وأضل 

به أقوامًا.
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بعد  إال  إىل ِحكمه  التوصل  أنه ال يمكن  الكريم  القرآن  6- وال خيفى عىل دارس 
االطالع عىل معاين كلامته املفردة.

ثم بني أن »كتب اللغة والغريب ال تعطيك حدود الكلامت حدًا تامًا« حيث قال: »فأما يف 
سائر األلفاظ وأساليب حقيقتها وجمازها فاملأخذ فيه كالم العرب القديم والقرآن نفسه وأما 
كتب اللغة فمقرصة فإهنا كثريًا ما ال تأيت بحد تاّم وال متيز بني العريب القح واملولد وال هتديك 
إىل جرثومة املعنى فال يدري ما األصل وما الفرع وما احلقيقة وما املجاز فمن مل يامرس كالم 

العرب واقترص عىل كتب اللغة ربام مل هيتد لفهم بعض املعاين من كتاب اهلل«]9[.
ويتكلم عن موضوع الكتاب فيقول: »يف كتاب املفردات يبحث عن األلفاظ املفردة 
ويكشف عن معانيها بحيث أن تتضح هلا احلدود واللوازم وما يتصل هبا وما يفرتق عنها 
وما يشاهبها وما يضادها فيحيط العلم بداللة األلفاظ املفردة«. وما كان غرضه أن يضع 
كتابًا شاماًل لكلامت القرآن، إذ يقول: »إال ما يقتيض بيانًا وإيضاحًا إما لبناء فهم الكالم 
أو نظمه عليه فإن اخلطأ ربام يقع يف نفس معنى الكلمة فيبعد عن التأويل الصحيح أو يف 
بعض وجوهه فيغلق باب معرفة النظم وأما عامة الكلامت فلم نتعرض هلا وكتب اللغة 
نزول  عند  الكلامت  معاين  بني  »الفرق  أيضًا  الكتاب  مقاصد  ومن  به«.  كافلة  واألدب 
القرآن وبني ما صارت بعد ذلك«. وهكذا »نستقيص ألفاظًا تغريت معانيها بعد اإلسالم 

وتبني معانيها التي نزل هبا القرآن«. ومنها أيضًا الرّد عىل املنرصين واملسترشقني]10[.
وأما املقدمة الثانية فجعل املؤلف فيها الكلمة أربعة أقسام:
1- الكلمة املشكلة عىل غري العريب وغري العارف بلغتهم.

2- الكلمة املشرتكة بني معنني أو أكثر.
3- الكلمة اجلامعة املعاين.

4- الكلمة املرادفة.
أما املقدمة الثالثة فصاغها املؤلف إلثبات أن القرآن الكريم »قد أخلص عن الوحيش 
الغريب كام أخلص عن التعقيد يف الرتكيب وقد ذكر فيها أربعة أسباب العتقاد الناس 

بوجود الغريب يف القرآن وهي:
1- تأليف العلامء يف غريب القرآن.

2- كثرة األقوال يف تأويل بعض األلفاظ.
3- القول بأن بعض األلفاظ جملوب من لغات أجنبية كاجليشية واحلمريية.
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4- ما روي من أن بعض جلة الصحابة ريض اهلل عنهم خفي عليهم معنى بعض 
الكلامت كاألّب والتخوف والفاطر.

املتنوعة  واملضامني  العظيمة  املعاين  من  عليه  اشتملت  وما  الثالث  املقدمات  فهذه 
يمتاز هبا هذا الكتاب عن غريه من كتب مفردات القرآن الكريم، مع ما تطرق املؤلف 

من بني معاين الكلامت إىل دالالت تأيت بشفاء العليل وتسبب إرواء الغليل.
وتربز قيمة الكتاب وميزته ومكانته اجلليلة بني كتب غريب القرآن يف جوانب كثرية 

منها كام يرى الدكتور اإلصالحي ]11[.
1- مقدماته التي تناول فيها مسائل مهمة تتعلق بلغة القرآن.

2- منهجه يف تفسري األلفاظ.
3- رشح جديد لبعض الكلامت.

4- الكشف عن أصول جديدة ترجع إليها مشتقات املواد اللغوية.
5- بيان التطور اللغوي لبعض األلفاظ.

6- العالقات املعنوية بني األلفاظ التي قرن بعضها ببعض يف كتاب اهلل.
7- تأصيل الكلامت التي زعم الطاعنون أن القرآن أخذها من اليهود والنصارى.

8- اآلراء اللغوية املنثورة يف اإلبدال وغريه.
9- الشواهد الشعرية اجلديدة.

10- تفسري لبعض األشعار القديمة خالفًا للرشاح مجيعًا.
فهذا الكتاب )مفردات القرآن للفراهي( -من ناحية نوع وضعه وطراز صياغته أول 
معجم لغوي من وضع عامل هندي، مع ما به من صغر حجمه وقلة مادته- جدير أن يعد 

من أهم وأفضل الكتب املؤلفة يف بابه.
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م�شاهمة النواب �شيد �شديق ح�شن خان 
يف تطوير اللغة العربية يف الهند

الدكتور عبيد الرمحن طيب)1(

العربية  اللغة  تطوير  يف  قيام  إسهاما  أسهموا  وشعراء  وأدباء  علامء  اهلند  »أنجبت 
وآداهبا وأتوا بإنتاجات منقطعة النظري«. ومن هذه النخبة اإلمام حسن حممد الصغاين 
املتقي  الدين  حسام  بن  عيل  والشيخ  للهجرة(  السابع  القرن  رجال  )من  الالهوري 
البتني )986هـ(. والعالمة حمب اهلل بن  الربهانفوري )975هـ( والشيخ حممد طاهر 
)م  الدهلوي  اهلل  ويل  الشاه  واإلمام  )1119هـ(  املتوىف  البهاري  احلنفي  الشكور  عبد 
هناك  أن  كام  )1205هـ(.  الزبيدي  البلكرامي  حممد  بن  مرتىض  والسيد  1176هـ(. 
العديد من الشعراء الذين أسهموا إسهامات تذكر، منهم القايض عبد املقتدر الكندي 
الدهلوي )791هـ( والشيخ أمحد بن حممد التهانيرسي )م 830هـ( والشيخ غالم عيل 

آزاد البلكرامي )1285هـ( والشيخ فيض احلسن السهارنفوري )1304هـ(.
ويف هذه السلسلة الذهبية يلمع اسم سيد صديق حسن خان القنوجي الذي ساهم 
القرآن وشارح احلديث  العلوم اإلسالمية والعربية فهو مفرس  أبواب  يف كل باب من 
والفقيه املجتهد واألديب والشاعر الذي مل يرتك بابًا من العلم والفن إال وكتب فيه وبرع 

وفاق معارصيه بكثرة مؤلفاته.

نبذة عن حياته:
ولد سيد صديق خان يف قرية »بانس برييل« يف 14/أكتوبر عام 1832م وجاءت 
به أمه إىل بلدة قنوج موطن آبائه وفقد أباه يف الطفولة فربته أمه وقامت بأحسن تربية 
وتلقى دروسه البدائية من علامء بلدته ثم توجه إىل كانبور ومن هنا أتى به أصدقاء والده 
إىل مركز العلم والثقافة دهلي حيث نال منها حظًا وافرًا من العلامء واألدباء والشعراء. 
إمارة  العمل ووصل إىل  بيته بحثًا عن  ثم رجع إىل وطنه وبعد فرتة قصرية خرج عن 
هبوبال حيث انضم إليها موظفًا يف عام 1885م وقام بأداء احلج يف عام 1869م حيث 

1- األستاذ املساعد– مركز الدراسات العربية واإلفريقية مدرسة دراسات اللغة واألدب والثقافة، 
جامعة جواهر الل هنرو، نيو دهلي.
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التقى بعلامء العرب واستفاد منهم يف العلوم الدينية واللغة العربية. وبعد عودته من هذه 
الزيارة املباركة تم ترقيته إىل مناصب عليا يف اإلمارة.

ويف عام 1871م تزوج من النواب شاه جهان بيكم، حاكمة اإلمارة ومنحت احلكومة 
الربيطانية يف اهلند اللقب »النواب وا ال جاه أمري امللك« وأمرت له بإطالق )17( مدفعية 
حتية وتقديرا. وكانت األرسة احلاكمة ضد هذا الزواج حيث كانت ختشى أن تنتقل اإلمارة 
إىل أرسة صديق خان فحاكت مؤامرات ضد صديق خان ورفعت الشكاوى إىل احلكومة 
الربيطانية ضده. ونتيجة لذلك سلبت ألقابه ومنع إطالق املدافع وحبس يف قرص »نور 

حمل« حيث مات يف 20/فرباير عام 1890م وكان قد بلغ من عمره )59( سنة.

إسهاماته يف الدراسات اإلسالمية العربية:
قد منح اهلل سبحانه وتعاىل سيد صديق خان ذكاء حادًا وذاكرة قوية ورغبة شديدة 
يف حتصيل العلوم وتروجيها ونرشها فكان كل ما يقع بيده يقرؤه من البداية إىل النهاية 

وكذلك كان ال يطيب له الطعام واملقام إذا مل يشتغل يومًا ما بالقراءة والكتابة.
وتوىل صديق خان مهمة التأليف يف عهد مبكر حيث كان يدرس يف مدينة دهلي واستمر 
يف هذا العمل إىل أن وافته املنية وبعد انضاممه إىل إمارة هبوفال والزواج من األمرية شاه 
جهان بيكم متكن من استغالل كافة املوارد والتسهيالت احلكومية املتوافرة لدى اإلمارة 
العلوم  نرش  يف  هبم  واستعان  عاليًا  تقديرًا  وقدرهم  اإلمارة  إىل  واألدباء  العلامء  فدعا 
اإلسالمية واللغة العربية. كام كانت هناك ثامن مطابع حتت ترصفه. فقام بالكتابة والتأليف 
بشكل منقطع النظري باللغة العربية والفارسية واألردية وقرض األشعار فيها ويبلغ عدد 
مؤلفاته )222( كتابًا، منها )56( كتابًا باللغة العربية. وجدير بالذكر أن سيد صديق خان 
يف  هبا  املنطوق  اللغة  أن  رأى  وملا  بالفارسية  ثم  العربية  باللغة  أوال  والتأليف  الكتابة  بدأ 

البالد هي األردية بدأ يؤلف هبا ويكتب يف هذا الصدد يف كتابه »إبقاء املنن«.
وله إسهامات قيمة يف خمتلف العلوم اإلسالمية، فله كتب قيمة يف جمال التفسري مثل: 
التفسري عىل عرشة جملدات،  القرآن«. وحيتوي هذا  البيان يف مقاصد  كتاب هام »فتح 
باملطبعة  مرة  ألول  طبع  كبري،  بحجم  )400(صفحة  حوايل  الواحد  املجلد  ويتضمن 
الكربى املريية ببوالق مرص سنة 1300هـ. وله كتاب آخر يف هذا الباب واسمه »نيل 

املرام من تفسري آيات األحكام«.
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ويف جمال احلديث له كتاب قيم اسمه »الرساج الوهاج من كشف مطالب الصحيح 
النواب بأسلوب رائع ممتاز حيث مل يطل الكالم ومل  ملسلم بن احلجاج«. قام برشحه 
يقترص بل هو رشح بني الوسط ويبدأ برشح الكلامت الصعبة أوال بالقواميس وأقوال 
الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني ثم يشري إىل تطبيقاته ورد األوهام واخلرافات أو البدع 
املؤلف هذا الرشح يف  املخالفة للرشع متاما وقد كتب  املجتمع اإلسالمي  الرائجة يف 
جملدين كبريين وطبع يف أول مرة يف املطبع الصديقي يف بلدة هبوفال يف سنة 1302هـ 
إال أنه طبع مرة أخرى يف 12/ جملدًا من قسم الشؤون اإلسالمية بدولة القطر بتحقيق 
العلوم ندوة  النعامين بدار  العالمة شبيل  إبراهيم األنصاري وتوجد يف مكتبة  عبد اهلل 
العلامء لكناؤ يف تسع جملدات فحسب. إال أن هناك إشارة يف هناية املجلد التاسع إىل أنه 

قد تم طباعة املجلدات األخرى حاليًا.
أصول  يف  وهو  الستة«  الصحاح  ذكر  يف  »احلطة  املجال  هذا  يف  آخر  كتاب  وله 
الطباعة غري مذكورة  النظامي كانفور وسنة  املطبع  العربية. وطبع يف  احلديث وباللغة 

عدد الصفحات )147( بحجم متوسط.
وله كتاب آخر باسم »حظرية القدس وذخرية اإلنس« هذا الكتاب جمموعة قيمة من 
األحاديث حول مواضيع شتى ويقصد به املؤلف أن حيث العلامء وحمبي العلم والثقافة 
عىل العمل والسري عىل منهج النبي  ليقدموا إىل املجتمع البرشي خلقًا طيبًا ونموذجًا 

. حيًا ملحبة اهلل ورسوله 
بقصد  النادرة  األحاديث  مجع  وقد  التصوف،  أهل  بأسلوب  الكتاب  بتبويب  وقام 
إدخال اإلصالحات عىل احلياة األهلية واألخالقية وإيقاظ الوعي يف حياة الناس. وهو 

باللغة العربية.
والتاج  اخلالص  الدين  العقيدة  ويف  األصول«  علم  يف  املأمول  »حصول  الفقه  ويف 
املكلل يف فن الرجال. وإىل جانب ذلك أسهم النواب إسهاما قيام يف تطور األدب العريب 
فكتب البلغة يف أصول اللغة، والعلم اخلفاق يف علم االشتقاق ونشوة السكران يف تذكار 
استعملته  ما  بعض  تصحيح  عىل  القامط  ولف  املرأة(  ومجال  العشق  )يف  غزالن  صهباء 
البيان  بمحسنات  املؤرق  البان  وغصن  واألغالط  واملولد  الدخيل  العرب  من  العامة 
وبعض املخطوطات مثل ربيع األدب وأخرى بدون اسم ويف الشعر »الكلمة العنربية يف 

.») مدح خري الربية )مدح النبي 
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إسهاماته يف األدب العريب:
يف الشعر العريب:

مل يكن سيد صديق حسن خان عاملًا فحسب بل شاعرًا وأديبًا وماهرًا ًباللغات 
له  بكل طالقة وفصاحة، وكان  ويتحدث هبا  يكتب  والعربية،  والفارسية  اهلندية 
علم  مثل  األخرى  العلوم  من  منها  يشتقق  وما  العربية  اللغة  علوم  يف  دقيق  نظر 
الصدد خري  ألفها يف هذا  التي  والكتب  والبديع.  واملعاين  البيان  االشتقاق وعلم 
دليل عىل ذلك ومما وهبه اهلل من مواهب عالية موهبة قرض الشعر والذوق السليم 
للتمييز بني جيده ورديئه. وقد قرض أشعارًا كثرية متناثرة يف خمتلف كتبه ولكن مل 
يدون له ديوان باللغة العربية عىل حد علمي. وأكرب جزء من قصائده هو ما قرضه 
يف مدح النبي  باسم القصيدة العنربية يف مدح خري الربية توجد يف ثنايا كتاب 
»مآثر صديقي« وكذلك يف نفح الطيب. وخلفية هذه القصائد أنه عاش يف زمن 
أول ثورة هندية ضد االحتالل الربيطاين يف عام 1857 الذي شهد قتل الشعب 
اهلندي خاصة املسلمني عىل نطاق واسع بأيدي اجليش الربيطاين وعمت الفوىض 
وقرية  وبلدة  مدينة  كل  حتولت  حيث  البالد  أنحاء  كافة  يف  الالقانونية  وانترشت 
إىل دار نضال بني الشعب اهلندي وبني املحتلني الربيطانيني. ويف هذه األيام كان 
للهدوء  ترقبا  والده  أحباء  بعض  لدى  بلكرام  بلدة  يف  يقيم  خان  صديق  النواب 
أيامه ولياليه يف حال مؤمل شديد. ويف  وعودة األحوال إىل طبيعتها، وكان يقيض 
يوم من األيام ذهب خارج البلدة ليغتسل يف النهر ويغسل ثوبه أيضًا إذ مرت به 
وحدة من اجليش اهلندي وملا نظروا إليه ظنوا أنه إنكليزي فأرشعوا بنادقهم إال أن 
فالحًا كان يعرفه وأباه جيدًا صاح بأعىل صوت ال تقتلوه إنه فالن بن فالن. فلام 
اطمأنوا إىل أنه فرد من الشعب اهلندي راحوا إىل سبيلهم وملا نجا النواب من هذه 
العنربية يف مدح  القصدية  النبي  وساّمها  القصائد يف مدح  احلادثة، قرض هذه 

خري الربية)1(. ويبدأ القصيدة:
 اخرتت بني أماكن الغـــــرباء       دار الكرامة بقعة الــــــزوراء
هل يل مكان فيه أطلب راحتي     من دوهنا يف الرب والدأمـــــــاء

1- مآثر صديقي 27-26/2.
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ويقول:
 أنت املغيث برمحة وكرامــــــة     يف غمة وغوائل وبــــــــــالء
 ارحم فقريًا جاء بابك راجيـــا      أنت القمني بحرمة الفقـــــراء
 أحسن إىل عبد بحبك الئــــذ      آوى إليك خمافة األعـــــــداء
 كن أنت للمحزون جارا ُجنّـة       من هذه البلوى وذي الــالوآء

ويقول:
 يا أهيا الشمس الرفيع مكانــــــه        ضاءت بنورك ساحة الرتبـــــاء
 املع عيل عناية وعطوفـــــــــــة        وأنر حنادس مهجتي الســـوداء
 ولك الشفاعة واملكانة يف غــــد         والنت أكرم معرش الشفعـــــاء
 ورجاء عبدك من جنابك سيـدي        نيل الشفاعة زبـــــــــدة اآلالء
 وعظيم رجوي أن تكون وسيلتي        يف عفو زاليت بيوم جـــــــــزاء
 وسواء مايل يف القيامة شافـــــع         أنت املخلص يل من البأســـــاء
 ال زال مدحك باقيا بني الــورى         من عبدك املرصوف يف اإلطــراء

كام أنني وجدت قصيدة رائعة قرضها النواب يف أيام شبابه وهي تنم عن رغبته يف 
اللغوية كذلك.  والقوايف وعن مقدرته  بالعروض  الواسعة  الشعر واألدب ومعرفته 

ويبدؤها)1(:
 هلل غانية يف مهجتي نزلـــــــــــت       مالت إىل الوصل شوقًا ثم ما وصلـت
  قامت تودعني واحلزن يرهقهــــــا       وقمت عانقتها واألعني اهنملــــــت
 جاءت وولت فال شكواي من دعد       هي احلبيبة إن عادت وإن عدلـــــت

أنه كان للنواب براعة يف هذا املجال، ولذا عده الشيخ عبد احلي  ومما ال شك فيه 
احلسني من نخبة الشعراء اهلنود باللغة العربية. وذكر بعض أبياته من القصيدة العنربية 

املذكورة أعاله يف كتابه »الثقافة اإلسالمية يف اهلند«.

1- نشوة السكران يف صهباء تذكار الغزالن، ص: 89-87.
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إسهام النواب صديق حسن خان يف النثر العريب:
وقد أسهم يف جمال النثر أكثر بكثري مما أسهم يف الشعر ألنه كان يف األصل عاملًا دينيًا 
ولغويًا وفقيهًا وكل ما قرض من األشعار فهو بمقتىض الطبيعة التي أودعها اهلل تعاىل يف 
كل برش حيث يتغنى ويتمتع. وعىل كل حال فنظرة إىل قائمة الكتب التي ألفها النواب 
والعربية  اإلسالمية  العلوم  خمتلف  يف  معلوماته  سعة  مدى  لنا  تبدي  العربية  اللغة  يف 
ومقدرته اللغوية والتعبريية التي وهبها اهلل بفضله وكرمه فله مؤلفات كثرية بمختلف 
العربية )56( كتابا بام فيها مخسة  اللغات األردية والفارسية والعربية ويبلغ عدد كتبه 

كتب وخمطوطتان تتعلق باألدب العريب.

قائمة مؤلفات النواب سيد صديق حسن خان باللغة العربية:

رقم 
اسم املطبعةالفناسم الكتابالتسجيل

النظامي كانفوراملدحإحياء املْيت بذكر مناقب أهل البيت1

لكهنؤالعقيدةاالنتقاد الرجيح يف رشح االعتقاد الصحيح2

هبوفالاإلمامةإكليل الكرامة يف تبيان مقاصد اإلمامة3

هبوفالذكر القيامةاإلذاعة ملا كان وما يكون بني يدي الساعة 4

هبوفالعلوم متفرقةأبجد العلوم ج/53

بيان االجتهاد اإلقليد ألدلة االجتهاد والتقليد6
قسطنطنيهوالتقليد

هبوفالاحلديثأربعون حديثا يف فضائل احلج والعمرة7

خمطوطةاألدباإلنشاء العريب8

هبوفالاحلديثأربعون حديثًا متواترة9

قسطنطينيةاللغةالبلغة يف أصول اللغة10
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رقم 
اسم املطبعةالفناسم الكتابالتسجيل

خمطوطةعلوم متفرقةتكحيل العيون بتعاريف العلوم والفنون11

هبوفالتراجم العلامءالتاج املكلل12

خطياملنطقتذهيب رشح التهذيب13

مرصالوصيةختريج الوصايا من خبايا الزوايا14

لكناؤ أصول الفقهحصول املأمول من علم األصول15
وقسطنطينية

هبوفالاحلديثاحلرز املكنون من لفظ املعصوم املأمون16

حسن األسوة مما ثبت من اهلل ورسوله يف 17
قسطنينيةذكر النسوةالنسوة

هبوفالالعقيدةحرضات التجيل من نفحات التجيل والتخيل18

كانفوراحلديثاحلطة يف ذكر الصحاح الستة19

مذاهب خبية األكوان يف افرتاق األمم20
خمتلفة

كانفور 
وقسطنطينية

أمحديالعقيدةالدين اخلالص ج/212

آداب ذخر املجتبى من آداب املفتي22
هبوفالالفتاوى

الرمحة املهداة إىل من يريد زيادة العلم عىل 23
دهلياحلديثأحاديث املشكاة

مرص ولكناؤاحلديثالروضة الندية رشح الدرر البهية24

خمطوطةاألدبربيع األدب25

علويرحلة احلجرحلة الصديق إىل البيت العتيق26

علويالرتاجمرياض اجلنة يف تراجم أهل السنة27
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رقم 
اسم املطبعةالفناسم الكتابالتسجيل

الفاروقي بدهلياحلديثالروض البسام من ترمجة بلوغ املرام28

الفنون 29 أنواع  بيان  يف  املركوم  السحاب 
هبوفالعلوم متفرقةوالعلوم

الوهاج يف رشح خمترص صحيح 30 الرساج 
هبوفالاحلديثمسلم بن احلجاج

التقليد 31 املثىل يف اإلرشاد إىل ترك  الطريق 
قسطنطينيةترك التقليدواتباع ما هو اهلوي

هبوفالآداب القضاءظفر الاليض بام جيب يف القضاء عىل القايض32

هبوفالاللغةالعلم اخلفاق يف علم االشتقاق33

القاهرةاحلديثعون الباري حلل أدلة البخاري34

هبوفالاحلديثالعربة بام جاء يف الغزو والشهادة واهلجرة35

قسطنطنية البالغةغصن البان املورق بمحسنات البيان36
وهبوفال

مرصالدينالغلة ببشارة اجلنة ألهل السنة37

مرص وهبوفالالتفسريفتح البيان يف مقاصد القرآن38

مرصاحلديثفتح العالم لرشح بلوغ املرام39

كانفورالعقيدةقطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر40

هبوفالالعقائدقصد السبيل إىل ذم الكالم والتأويل41

كانفورالفقهقضاء األرب من مسألة النسب42

خطي-قطع األوصال43

خمطوطةاألدبالكلمة العنربية يف مدح خري الربية44
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رقم 
اسم املطبعةالفناسم الكتابالتسجيل

لف القامط عىل بعض ما استعملت العامة 45
هبوفالاللغةعن املعرب واملولد والدخيل واألغالط

حاجة 46 معرفة  إىل  متس  ملا  العجالن  لقطة 
كانفور علوم متفرقةاإلنسان

وقسطنطينية

جمموعة املوعظة احلسنة بام خيطب يف شهور السنة47
هبوفال ومرصخطب

دار 48 روضات  إىل  الغرام  ساكن  مثري 
كانفوروصف اجلنةالسالم

علويالتفسرينيل املرام من تفسري آيات األحكام49

األدعية 50 من  املأثور  بالعلم  األبرار  نزل 
قسطنطينيةاألذكارواألذكار

تذكار 51 صهباء  من  السكران  نشوة 
قسطنطينية األدبالغزالن...

وهبوفال

هبوفالاتباع السنةاجلنة يف األسوة احلسنة بالسنة52

األسامي 53 مجيع  من  والصالت  اجلوائز 
فاروقي ودهليالعقيدةوالصفات

يقظة أويل االعتبار فيام ورد من ذكر النار 54
هبوفالوصف جهنموأهل النار

العلوم 55 أحوال  بيان  يف  املرقوم  الويش 
هبوفالعلوم متفرقةاملنثور منها واملنظوم

مكتبة ندوة املراسلةخمطوطة باللغة العربية56
بلكناؤ

ولنلق اآلن نظرة خاطفة عىل هذه الكتب:
1- كتاب: »البلغة يف أصول اللغة« وهو يعد من أهم الكتب يف علم اللغة ومن 
فأما  وخامتة  وبابني  مقدمة  عىل  وحيتوي  خان.  صديق  النواب  مؤلفات  وأجل  أهم 
املقدمة فهي يف وصف اللغة وحّدها وتعريفها وبعض مبادئ هذا العلم وأما البابان 
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يتعلق هبا وينحرص يف  اللغة وما  الكتاب- علوم  يتضمن- وهو أصل  منهام  فاألول 
والفارسية  العربية  اللغة  املؤلفة يف علوم  الكتب  الثاين يف ذكر  والباب  مخسني مسألة 
بيان  يف  واخلامتة  الياء.  إىل  األلف  من  املعجم  حروف  ترتيب  عىل  واهلندية  والرتكية 
إعجاز القرآن الكريم والعلوم املستنبطة منه وأحلق املؤلف يف هناية الكتاب تقريظًا من 

العالمة حرضة الشيخ حسني بن حمسن اليمني.
طريق  عن  وذلك  الكتاب  موضوعات  خمتلف  املؤلف  يعالج  كيف  اآلن  ولنر 
مقتبسات منه ففي املقدمة سلط املؤلف الضوء عىل أمهية علم اللغة حيث قال: »وإن 
علم اللغة من أرشف العلوم والفنون قدرًا، وأفضلها مذاكرة وأكرمها ذكرًا، وأكثرها 
رشفًا وفخرًا، وأعظمها إدخارًا وذخرًا، إذ هبا تعرف معاين كتب اهلل العزيز ومبانيها، 
وتصطاد هبا أقايص سنة رسوله املطهرة وأدانيها، وهو الكفيل بإبراز الضامئر، والضمني 
إلظهار الرسائر، وبيان الرشيعة احلقة الصادقة بأرسها، وتبيان ملة اإلسالم الكاملة 
مجيع  يف  والعجم  العرب  من  واألبصار  األيدي  أولو  به  اعتنى  وقد  وكثرهتا،  بقلتها 
العالية،  اهلمم  وأرباب  الزكية،  األنفس  به أصحاب  األكتاف واألقطار، واستمسك 
األنفس  به أصحاب  ونثرهم، واستمسك  العرب وخطبهم  أشعار  بحفظ  واشتغلوا 
الزكية، وأرباب اهلمم العالية، واشتغلوا بحفظ أشعار العرب وخطبهم ونثرهم، وغري 
ذلك من أمرهم، وكان  يستحسن ذلك، وينشد بني يديه، ويستزيده كام هو معلوم 
مقرر يف دواوين احلديث والسري، وكتب رجال اخلرب واألثر، وكان هذا االعتناء يف 
زمن الصحابة املشهود له باخلري، املصون عن الضري، مع كوهنم أفصح العرب لسانا، 
وأبلغهم نسبًا، ودارًا وميزانًا، وأعرفهم باللغة وعطفها ومفاهيمها استظهارًا وعرفانًا. 
من  حيفظان  الصديقة  وعائشة  عباس،  بن  اهلل  عبد  القرآن  وترمجان  األمة  حرب  وكان 
اللغات واألشعار ما هو معروف عند أهل العلم الكبار، والعلامء جممعون عىل الدعاء 

إليها والثناء عليها، حتى رشطوها يف املبنى وضبطوها يف املعنى.
وباجلملة فعلوم اللغة مصدرها لسان العرب، وعلومها منقسمة إىل علوم نقلية وهي 
من  التي  أصوهلا  معرفة  عىل  متوقف  منها  وكل  األدب،  وهي  عقلية  وعلوم  الرشيعة، 

وقف عىل مثلها ورسومها فقد نال من كل فضل أبواهبا وفصوهلا«)1(

1- البلغة يف أصول الفقه، ص:52-50.
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وقد استمد النواب صديق حسن خان معظم مواده من ثالثة كتب »املزهر« لإلمام 
السيوطي. و»كشف الظنون« حلاجي خليفة و»اإلتقان يف علوم القرآن« لإلمام السيوطي 

)849-911هـ( إىل جانب الكتب األخرى حول املوضوع.
فاملقدمة حتتوي عىل وصف اللغة وحّدها وتعريفها وبعض مبادئ من العلم ويذكر 
املؤلف هذه األمور مسألة مسألة فيقول املسألة األوىل يف وصف اللغة ثم ينقل يف ذلك 
»وقال  السيوطي:  عن  نقاًل  اللغة  وصف  يتناول  املثال  سبيل  وعىل  املتقدمني  أقوال 
السيوطي يف »املزهر«: »ال شك أن علم اللغة من الدين، ألنه من فروض الكفايات، 
وبه تعرف معاين ألفاظ القرآن والسنة، وعن عمر بن اخلطاب، قال: ال يقرأ القرآن إال 

عامل باللغة«.
فإن  الشعر،  فالتمسوه يف  القرآن  إذا سئلتم عن يشء من غريب  ابن عباس:  وعن 

الشعر ديوان العرب.
وقال الفارايب يف خطبة كتابه »ديوان األدب«: »القرآن كالم اهلل وتنزيله، فّصل فيه 
مصالح العباد يف معاشهم ومعادهم، مما يأتون ويذرون، ال سبيل إىل علمه وإدراك معانيه 
إال بالتبحر يف علم هذه اللغة. ومن منافع فّن اللغة التوسع يف املخاطبات والتمكن من 

إنشاء الرسائل بالنظم والنثر«)1(.
واملسألة الثانية يف حد اللغة، وسلك املؤلف عىل نفس املسلك فنقل أقوال العلامء، 

مثل: »قال ابن جني يف الصحاح: حد اللغة: أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم.
حيث  من  املوضوعة  األلفاظ  مفردات  عن  فيه  يبحث  علم  فهو  الفن:  حد  وأما 
املفرد احلقيقي.  اللغة  بذلك أن موضوع علم  باملطابقة. وقد علم  داللتها عىل معانيها 
وغايته:  للمفردات.  الشخصية  األوضاع  علم  بأنه  العلم  أهل  بعض  حّده  ولذلك 
االحتزاز عن اخلطأ يف فهم املعاين الوضعية والوقوف عىل ما يفهم من كلامت العرب. 
ومنفعته: اإلحاطة هبذه املعلومات، وطالقة العبارة وجزالتها، والتمكن من التفنن يف 

الكالم، وإيضاح املعاين بالبيانات الفصيحة واألقوال البليغة)2(.
واملسألة الرابعة يف بيان واضح اللغة.

1- ص: 61-59.

2- ص: 65-64.
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واملسألة اخلامسة يف مبدأ اللغة العربية، فمنهم من قال: هي )اللغة العربية( أّول اللغات 
وكل لغة سواها حدثت بعدها، إّما توقيفًا أو اصطالحًا، واستدلوا بأن القرآن كالم اهلل، 
وهو عريب، وهو دليل، عىل أن لغة العرب تسبق اللغات وجودًا، قلت: وال دليل يف كون 
القرآن كالم اهلل عىل أن لغة العرب أّول اللغات وأسبقها، ألن صحف إبراهيم، وتوراة 
موسى، وإنجيل عيسى نزلت قبل القرآن. وكلها كالم اهلل، فام أبرد هذا الدليل! نعم فيه 
داللته عىل أن لغة العرب أفضل اللغات وأحسنها، ألن سيد املرسلني نطق هبا ونزل القرآن 

بلسانه، وسينطق أهل اجلنة هبذه اللغة الرشيفة. كام ورد به اخلرب املأثور)1(.
املسألة السادسة يف بيان احلكمة الداعية إىل وضع اللغة. 

واملسألة السابعة يف حد الوضع وما يفاد به.
واملسألة العارشة يف أن اللغة هل تثبت بالقياس؟.

واملسألة احلادية عرشة يف سعة اللغة.
أمحد  بن  اخلليل  ذلك  يف  ألف  فقد  اللغة.  مجع  يف  صنف  من  أّول  عرشة:  والثانية 
كتابه »العني« املشهور وقدح الناس فيه، وألف بعده أبوبكر بن دريد كتاب »اجلمهرة« 
ثم ألف  الناس عليه،  أيضًا اضطراب وفساد وطعن  »العني« وفيه  ونسجه عىل منوال 

أتباع اخلليل، وأتباع أتباعه.
املؤلف مسائل  اللغة وفيه مسائل، وذكر  أنواع  الكتاب يف  الباب األول وهو أصل 
اللغة مسألة مسألة كام ذكر يف املقدمة، فمن املسألة األوىل حتى اخلامسة تناول موضوع 
تلقي اللغة وذلك عن طريق الرواية مثل احلديث وسنده ثم رشوط الرواة والسند، وممن 
تقبل روايته والذين ال تقبل منهم. واملسألة السادسة يف معرفة طرق األخذ والتحمل. 
واملسألة السابعة: معرفة املصنوع، وللشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم به كسائر 
أصناف العلم والصناعات، منها ما تثقفه العني، ومنها ما تثقفه األذن، ومنها ما تثقفه 

اليد ومنها ما يثقفه اللسان)2(.
ومن املسألة الثامنة إىل املسألة احلادية والعرشين قد ناقش املؤلف األلفاظ املفردة من 
واملولد وغريها. واملسألة  العريب  والغريب وكذلك  والنادر  والشاذ  منها  الفصيح  حيث 

1- ص: 92-88.
2- ص: 147-142.
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الثانية والعرشون يف معرفة خصائص اللغة. ومن الثالثة والعرشين إىل السادسة والثالثني 
ناقش املؤلف معرفة االشتقاق ومعرفة احلقيقة واملجاز ومعرفة األضداد ومعرفة املرتادف. 

ومعرفة االتباع وهو أن تتبع الكلمة الكلمة عىل وزهنا أو روهيا إشباعًا وتأكيدًا.
بحيث  بوجهني  ورد  ما  معرفة  يف  والثالثون  والثامنة  والثالثون  السابعة  واملسألة 
والتاسعة  الوطس.  يف  والوطث  عاثور،  يف  لغة  عاذور  مثاله  التصحيف،  فيه  يؤمن 
والثالثون: معرفة املالحن واأللغاز. واألربعون: يف معرفة األشباه والنظائر. واحلادية 
واألربعون يف معرفة آداب اللغوي. واملسألة الثانية واألربعون: يف معرفة كتابة اللغة. 
معرفة  يف  واألربعون  والرابعة  والتحريف  التصحيف  معرفة  يف  واألربعون  والثالثة 
الطبقات واحلفاظ والضعفاء وذكر املؤلف يف هذا الباب كيفية معرفة الثقات ومن هم 
هؤالء واخلامسة واألربعون يف معرفة األسامء والكنى واأللقاب والسادسة واألربعون 
والثامنة  واملتفرق  املتفق  معرفة  يف  واألربعون  والسابعة  واملختلف  املؤتلف  معرفة  يف 
واألربعون يف معرفة املواليد والوفيات والتاسعة واألربعون يف معرفة الشعر والشعراء 

واخلمسون يف معرفة أغالط العرب.
وهكذا ينتهي الباب األول حتى 327 صفحة.

وأما الباب الثاين فهو يف ذكر الكتب املؤلفة يف علوم اللغة العربية والفارسية والرتكية 
واهلندية عىل ترتيب حروف املعجم من األلف إىل الياء.

الكتاب  منه وأتى صاحب  املستنبطة  القرآن والعلوم  بيان إعجاز  واخلامتة تشمل 
بتعليل ختم الكتاب عىل ذكر إعجاز القرآن حيث قال »فإن قلت: كيف ختمت هذه 
املقالة التي وضعتها يف علوم أصول اللغة هبذه اخلامتة التي اشتملت عىل ذكر إعجاز 

القرآن وعلومه)1(.
ويف النهاية أحلق املؤلف تقريظًا من العالمة املحدث حرضة الشيخ حسني بن حمسن 
اليمني مما زاد الكتاب قيمة وأمهية وفيه: »فقد تطفل احلقري الذليل بترسيح نظره القارص 
الكليل يف هذا املؤلف الضخم، الذي هو نتائج فكر موالنا اإلمام الكريم السيد السند 
واجلانب املعتمد، أمري امللك النواب السيد حممد صديق حسن خان هبادر، عافاه اإلله 
القادر، وتصفح ما فيه فرأيته مؤلفًا شافيًا كافيًا وافيًا باملراد فقد كشف لطف اهلل به قناع 

1- نفس املصدر، ص: 541.
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ما أهبم فيه واختفى، فصار واضحًا مبينًا مكشوف الغطاء وأوضح من أمره ما يزيل عن 
القلب العمى، وظّل مصباحًا بعد أن كان مظلاًم. ولقد استوعب فيه ما تفرق يف غريه. 
حتى صار الصيد كله يف جوف الفرا، واحتوى عىل نفائس عزيزة، مل تبق للظامئ شيئًا 
من الظام، فأشفى العليل، وأروى الغليل، وصار يف حسن ترتيبه وتفصيله يف ذكر مجيل. 
كيف ال وقد صار مؤلفًا جامعًا ملا تفرق يف كتب اللغة بام اشتمل عليه من نكت وفوائد 

أبدهتا قرحيته، فلله دره ما أبدعه)1(.
وقد أبدى األستاذ نذير حممد مكتبي الذي قام بتحقيق هذا الكتاب وإصداره من 
»البلغة« وكيف  لنا مما تقدم مدى أمهية كتاب  قائاًل: »يتضح  فيه  بريوت ودمشق رأيه 
أنه احتل يف كتب علوم اللغة منزلة يستحق فيها أن يلتفت إليه كل عامل ومتعلم، فهو 
أرباب  عناية  موضع  يكون  أن  بمثله  وجدير  شأنا،  وأرفعها  اللغة  كتب  أسمى  صفوة 

اللغة وعلامء العربية. وقبلة رّواد البيان وعشاق الفصاحة«)2(. 
به  قام  بتحقيق  أخريًا  وصدر  عادي  بحجم  صفحة   )632( عىل  الكتاب  وحيتوي 

األستاذ نذير حممد مكتبي يف دار البشائر اإلسالمية يف بريوت، عام 1988م.
»العلم  اسمه  االشتقاق.  علم  يف  رائع  كتاب  خان  حسن  صديق  سيد  وللنواب 
اخلفاق يف علم االشتقاق«. حيتوي عىل )215( صفحة بحجم صغري والنسخة أمامنا 
هي التي حققها األستاذ نذير حممد مكتبي وأصدرها من دار البصائر يف بريوت، عام 

1405هـ/1985م وفهرس موضوعاته كام يأيت:
1- مقدمة املحقق

2- النواب صديق حسن خان
3- كتب علم االشتقاق

4- كتاب العلم اخلفاق من علم االشتقاق
5- مقدمة املؤلف

6- مقدمة علم االشتقاق
7- الفرق بني العلوم الثالثة: اللغة – االشتقاق – الرصف

1- البلغة، ص: 543.
2- البلغة يف أصول اللغة، ص: 30.
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8- رشوط املشتق
9- التقسيم ...

10- الفرق بني االشتقاق والعدل املانع من الرصف
11- هل للغة العرب قياس، وهل يشتق بعض الكالم من بعض أم ال؟

12- االشتقاق ثابت عن اهلل تعاىل
13- معرفة األصل املشتق منه

14- اختالف أقوال العلامء يف االشتقاق األصغر
15- الرأي يف اشتقاق يشء من لغة العجم من لغة العرب

16- أقسام االشتقاق عند الشوكاين
17- مدلوالت األلفاظ

18- أرضب االشتقاق عن ابن جني
19- االشتقاق الصغري يف اصطالح املصنف

20- االشتقاق األصغر
21- االشتقاق الكبري والصغري

22- تقارب احلروف لتقارب املعاين
23- إمساس األلفاظ أشباه املعاين

24- لعل يعطى املعّرب حكم غري املعّرب
25- خامتة الطبع

3- غصن البان املورق بمحسنات البيان:
هذا من أحسن كتب النواب صديق خان حيث إنه تناول موضوع علم البديع وأبرز 
فيه بديع اللسان اهلندي، ومن هذا الوجه فالكتاب منفرد يف بابه أتى به صاحبه بأسلوب 
شيق جذاب، ويستطيع القارئ من خالل دراسته أن يعرف أن اللغة التي استخدمها 
النواب يف هذا الكتاب لغة ممتازة خالية من السجع واملرتادفات التي طرأت عىل بعض 
كتاباته. واستهل الكتاب باحلمد والثناء والصالة والتسليم عىل النبي الكريم  بام يليق 
باملقام ثم بني فضل اللغة العربية عىل سائر اللغات وكذلك خصائصها مع اإلشارة إىل 
اللغة السنسكريتية والفارسية يف هذا الباب حيث قال: »واللطافة التي منحها اهلل تعاىل 
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لسان العرب ليست يف لسان الفرس، وال يف لسان اهلند، وال يف سائر األلسنة، واملخارج 
اللطافة، كالثاء واحلاء والصاد والضاد والطاء  العذوبة، وهناية  التي ختتص به يف غاية 
والظاء والعني بخالف خمارج األلسنة األخرى كالباء والزاء الفارسيتني والتاء والدال 

والراء اهلندية واهلاء املنخفية منها.
املتنوعة  واأللسنة  املختلفة  اللغات  عىل  وقفوا  الذين  السليمة،  األذواق  فأرباب 
ألطف  العرب،  بلسان  املختصة  املخارج  بأن  يقضون  النصفة،  شيمة  عىل  وُجبِلوا 
العرب، جلت عن ذاكرة  بلسان  املختصة بغريهم. واملختصات  املخارج  وأرشف من 
واإلعراب  والتنوين،  عنه،  ونزعها  التعريف.  بالم  اللفظ  كتتويج  واإلحصاء،  احلرص 
من  عليها  يرتتب  وما  الثالثة،  وباحلروف  الثالث،  باحلركات  واإلعراب  والبناء، 
األحكام التي تقف دوهنا اإلحاطة، وعوامل اإلعراب واجلزم والرصف ومنعه، وتنازع 
املنادي، وجواب القسم، والتالعب بامدة واحدة يف  الفعلني يف العمل، وتنوع أحكام 
أبواب خمتلفة لفظًا ومعنًى، كنرص واستنرص، وتنرص وتنارص، ونحوها، وتنوع املصادر 
وكنى احليوان، كأيب فراس لألسد، وابن داية للغراب، وكنى الطعام كأيب جابر للخبز، 
وغريها، والتثنية وال تثنية يف الُفْرس، وهم عند االحتياج إليها يأتون بالعدد أو يقولون: 
اثنا رجل مكان رجلني، واجلمع السامل للعاقلني عىل اجلمع السامل لذوي الروح باأللف 
والنون، ولغريهم باهلاء واأللف، وقد يستعمل أحدمها يف اآلخر، والعرب فرقوا بني 
صيغ التذكري والتأنيث يف األسامء واألفعال إال املتكلم، واألهاند فّرقوا بينهام يف الكل، 
واهلند  العرب  لسان  ويف  بينهام،  مشرتكة  صيغهم  بل  يفرقوا  فلم  والرتك  الفرس  أّما 

مؤنثات سامعية، وما هي يف الفرس لعدم تفريقهم بني التذكري والتأنيث.
والبيان  للمعاين  واألداء  وغريمها  والبناء  لإلعراب  العلامء  اخرتعها  التي  والوجوه 
ألنظار  غريبة  ومراتع  الظرفاء  لعيون  عجيبة  مسارح  هي  العريب  اللسان  يف  ونحومها 

الفضالء وفواكهه طيبة ألذواق األذكياء وأغذية لطيفة ألرواح األصفياء.
وال إعراب يف الفارسية بل أواخر كلامهتا سواكن إال يف املوضعني املضاف واملوصوف 
مها مكسوران بال عامل وأما اهلندكية فال إعراب فيها أصاًل وأواخر الكلم فيها ساكن قاطبة 
وكذلك الرتكية واحلبشية ولشدة احتياج اللسان إىل السكون وضع واضع اللغة العربية تنوينًا 
وهو نون ساكنة يف أواخر الكلم فجمع بني احلركة والسكون وقرن بني النصب والنون... 
ولألهاند لغة تسمى »سنسكرت« دونوا علومهم كلها يف هذه اللغة وفيها التثنية كالعربية 
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للخنثى  اليونانيني وفيها  املفردات كقلم  تركيب  بال  اليمني  إىل  اليسار  وأقالمهم كلها من 
صيغ الواحد والتثنية واجلمع وضامئرمها عىل حدة سوى صيغ التذكري والتأنيث وضامئرمها 
وهذه اللغة مرتوكة يف حماوراهتم باقية يف كتبهم وهلم فيها عىل زعمهم أربعة كتب ساموية 

مشتملة عىل املواعظ واألحكام واألخبار ومىض لنزوهلا دهر طويل ال حيىص)1(.
ثم ذكر صاحب الكتاب نبذة عن علم البديع إلعطاء فكرة عن تطور هذا العلم. فكتب: 
»والفرس أخذوا فن البديع من العرب العاربة، واقتبسوا الضوء من تلك الشهب الثاقبة، 
وأول من اخرتع البديع من العرب وسامه هبذا االسم »عبد اهلل بن املعتز العبايس )296هـ( 
وألف فيه كتابًا سنة أربع وسبعني ومائتني، وكان مجلة ما مجع سبعة عرش نوعًا، وعارصه 
الكاتب، فجمع عرشين نوعًا، توارد معه عىل سبعة عرش نوعًا وبقى  »قدامة بن جعفر« 
آثارمها يف االستخراج،  الناس عىل  ثم مشى  نوعًا،  فتكامل ثالثون  يف ملكه ثالثة عرش، 
فكان غاية ما مجع منها »أبو هالل العسكري« سبعة وثالثني نوعًا، ثم مجع منها ابن رشيق 
القريواين مثلها، وتالمها »رشف الدين التيفايش« فبلغ السبعني، ثم تصدى له الشيخ »زكي 
الدين ابن أيب األصبع« فأرسلها إىل التسعني، وهو أضاف إليها من مستخرجاته ثالثني، 
عليها  وزاد  الفن،  التحبري يف هذا  وله حترير  إليه،  والباقي مسبوق  منها عرشون  له  سلم 
مجاعة جاؤوا بعد هؤالء يف كل عرص من األعصار فتجاوزت األنواع مائة ومخسني، وذكر 
الشيخ تقي الدين أبو بكر عيل املعروف بابن حجة احلموي )رمحه اهلل(، يف »خزانة األدب 
البديع مائة واثنني وأربعني نوعًا، ورشحها رشحًا بديعًا بسيطًا  وغاية األرب« من أنواع 

يغني عن كثري من الكتب املؤلفة يف هذا الباب)2(.
وقد ذكر املؤلف سبب تأليف هذا الكتاب: وغرضنا يف هذا الكتاب، ذكر بديع اللسان 
اهلندي، الذي نقله السيد غالم عيل آزاد البلجرامي )رمحه اهلل( يف كتابه »سبحة املرجان« إىل 
العريب، فعطر املحافل بعرف الصندل، وأّرج املجامع بأرج املندل، فأحببت أن أجرّده هنا 
إىل سجع  الكوكالء  العرباء، وأضيف صوت  العرب  لطباع  بالتلخيص واإلتقان، ضيافة 
الورقاء مع زيادة يسرية تفيد األدباء وسميت هذا املوجز: »غصن الباب املورق بمحسنات 

البيان«.

1- غصن البان، ص: 5-3.

2- عضن البان، ص: 8-7.
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العلم  فدونوا هذا  األهاند،  »وأما  يقول:  إذ  العلم  الضوء عىل مقاصد هذا  يسلط  ثم 
اإلسالم  زمان  قبل  كانوا  الذين  وقدماؤهم  بياهنم،  إبريز  من  حليا  وصاغوا  لساهنم  يف 
استخرجوا من الكالم بدائع وافية، واستنبطوا من رشحات األقالم صنائع شافية، منها 
واملراجعة،  العارف،  وجتاهل  التعليل،  وحسن  كالتورية،  وبينهم  العرب  بني  مشرتكة 
هنا  واملتصور  باهلند،  خمتصة  ومنها  وغريها.  والسجع،  واجلناس،  والتشبيه  واالستعارة، 
نقل القسم األخري عن اهلندية إىل العربية، فوجد بعضها ال يقبل النقل خلصوصيته بلسان 
اهلند، وبعضها يقبله. فنقلت عنها نبذة وجدت فائقة، وأحلقت بفن األدب منها مجلة رائقة.
والرجاء من العرب العرباء أن يستحسنوا خمرتعات األهاند، كام استحسنوا األسياف 

اهلندية بني الفراند«)1(.
بعض  بالتقاط  وذلك  اهلندية  البديعات  إبراز  املؤلف  حاول  كيف  نرى  واآلن 

االقتباسات من كتابه حتت مسميات عرف هبا املؤلف نفسه ومنها.

التورية:
قسمه العرب باعتبارات، كأن يكون طرفاه حسيني، أو عقليني أو خمتلفني، وأدباء 

اهلند قسموه باعتبارات أخرى منها:
تشبيه اليشء بنفسه: وهو عبارة من أن يكون املشبه به شيئًا واحدًا كقول آزاد: 

أال لكل حسني الوجه أشباه        وال نظري ملن أهـــــــواه إاله 

وهذا تشبيه صورة وتنزيه معنى، ومها متضادان، ألن تعريف التشبيبه مشاركة أمر 
آلخر يف معنى بحرف الكاف ونحوه وله أربعة أركان:

)1( املشبه، )2( واملشبه به، )3( ووجه الشبه، )4( وأداته.
اليشء  تشبيه  من  القائل  فمقصد  الطرفني،  مغايرة  بال  التشبيه  وجود  يتصور  وال 
بنفسه تنزهيه عن املامثل، بالتفنن يف العبارة. فإن معنى: }ليس كمثله يشء{ )الشورى: 
11( وليس كمثله إال هو، راجع إىل أمر واحد، وهو التنزيه، وهذه اإلفادة من آزاد مل 

حيم حوهلا حوله أحد من علامء اهلند يف مؤلفاته)2(.

1- غضن البان، ص: 12-11.
2- غصن البان، ص: 12.



-675-

تشبيه التمني: وهو أن يتمنى املشبه به أن حيصل له كامل الشبه، كقول القايض عبد 
املقتدر الدهلوي:

 له مجال، إذا ما الشمس قد نظرت       إليه قالت، أال يا ليت ذلك يل

اإلفحام: وهو أن يّدعي املتكلم وقوع أمر يعتقده الناس مستحياًل ومستبعدًا واخلارق 
واملبالغة فيها جمرد دعوى املتكلم بال بينة، واإلفحام فيه الدعوى مع البينة وإلزام من ينكرها، 

وربام يلتبس اخلارق باإلفحام فاألول وهو اإلفحام يف املستحيل. مثاله قول بعضهم:
 برهن إقليدس يف فنه     وقال النقطة ال تنقسم

 ويل حبيب فمه نقطة      موهومة تقسم إذ يبتسم

ومثال اإلفحام يف املستبعد، قول املتنبي:
 وإن تفق األنام وأنت منهم       فإن املسك بعض دم الغزال

وقول آزاد:
 ال غرو أن أّخر اخلالق بعثته      هو املقّدم يف املعني عىل الرســل
 فمبدل منه يف اإلنشاء توطية      وإنام نظر املنيش إىل البـــــدل)1(

املزاح: وهو أن يظهر املتكلم يف كالمه انبساطًا مع الغري من غري إيذاء له، وبه متيز من 
اهلزء والسخرية، وهذا النوع معروف، والعجب أنه ما جعله أحد من أدباء العرب نوعًا 

لرأسه، وال أدخله يف سلك األنواع.
وأحسن املزاح ما يكون غالبًا عن الفحش إن تسمعه العذراء يف خدرها ال تستح، 
كام قيل يف اهلجو، وكان رسول اهلل  يامزح وال يقول إال حقًا، من مجلتها أنه قالت له 
: يا أم فالن، إن اجلنة ال تدخلها  امرأة: يا رسول اهلل: ادع اهلل أن يدخلني اجلنة، فقال 
العجوز! فوّلت تبكي، فقال: أخربوها أهنا ال تدخلها وهي عجوز، إن اهلل تعاىل يقول: 

»إنا أنشأناهن إنشاًء فجعلناهن أبكارًا« أي عند دخوهلن اجلنة.

1- غصن البان، ص: 47.



-676-

ثم املزاح تارة يكون ظاهره اهلزل وباطنه اجلد، كام تقدم يف املزاح النبوي وتارة يكون 
ظاهره اجلد وباطنه اهلزل.

وقول آزاد رمحه اهلل:
 أقبلت أعجمية َسَحــــرًا      قلت بالفاريس آنزديـــك)1(
 فأشارت إيلَّ مقلُتها   فــي      حضور الرجال ال آتيــــك
 قلت مهاًل سلمت راضية      حان أن يذهبوا بال حتريــك
 ذهبوا كلهم فقلت هلــــا      يا فتاة اجليس وراس أبيــك
 رغبت يف اجللوس آنسـة       قلت دومي ملهجتي أفديـك
أنت رّشفت منزيل كرمـا       خيدم العبد خدمة ترضيك)2(

فارسيًا  كالمًا  يكون  قلب  إذا  عربيًا  كالمًا  املتكلم  يرتب  أن  وهو  اللسانني:  قلب 
وبالعكس، يقول آزاد مقتبسًا:

 أرى يف لييل الّداجي نوارًا       فبرشى للمنى آنست نــارًا

النافرة، والنار بالعربية معروفة، وباهلندية: املرأة، وكقول  نوار: اسم امرأة، واملرأة 
السيد عيل معصوم موّريا بالساري، وهو يف اهلند قسم من مالبس النساء:

 وغادة من بنات اهلند قد ظهرت      يف زهيا بني أسجاف وأستـــــــار
 فقلت مّلا رست يف الالذ مائســة      يا حّبذا السري بل يا حّبذا الّساري)3(

ويف هناية املطاف ذكر املؤلف الكتب التي ختتص بعلم البديع وختم كتابه بتقريظ 
الرشيد  عبد  حممد  الشيخ  الطبع  خامتة  بكتابة  وقام  اجلرياكويت.  عباس  عيل  الشيخ 

الكشمريي.
وحيتوي الكتاب عىل )142( صفحة وقام بمراجعة الكتاب ووضع فهارسه األستاذ 

1- هي كلمة فارسية معناها: تعاىل قريبًا مني.
2- غصن البان، ص: 51-49.

3- غصن البان، ص: 66.
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سمري حسني احللبي وأمحد عبد الفتاح متام وطبع يف دار الكتب العلمية يف بريوت عام 
1986م.

ويمكن لنا من خالل دراسة املقتبسات أعاله أن نعرف كيف حاول املؤلف 
حماولة ناجحة إبراز خمتلف أنواع البديع اهلندية حتت أسامء خمتلفة وذلك بعبارة 
استدل  أنه  كام  تعقيد.  أو  غموض  أي  كتابه  يف  يوجد  ال  حيث  وسلسة  سهلة 
بصورة أساسية بأشعار اهلنود وذكر خالل هذه العملية ما يوجد يف هذا الصدد 
النواب  شخصية  عىل  بوضوح  يدل  أمر  وهذا  العرب.  وكالم  اهلل  كالم  من 
ومعرفته الواسعة ومقدرته اللغوية وإسهامه الكريم يف دراسة اللغة واألدب من 

وجهة نظر هندية.

4- نشوة السكران من صهباء تذكار الغزالن:
تناول املؤلف يف هذا الكتاب موضوع احلب والعشق والعاشقني والعاشقات وذكر 
العاشقات  وأقسام  املرأة  أعضاء  حماسن  ذكر  وكذلك  ومجاالً  حسنًا  النسوة  أقسام  فيه 
قال:  ثم  النبي   والسالم عىل  والصالة  والثناء  باحلمد  كتابه  استهل  وقد  والعاشقني 
تطورات  من  بذلك  يتصل  وما  النسوان  من  واملعشوقات  والعشاق  العشق  بيان  »هذا 
سبحة  من  خلصته  وتزيني  الصبابة  ديوان  أصحاب  به  أفصح  الذي  واهليامن  الصبوة 
املرجان وأتيت فيه بأشياء مما يزري بأريح الرحيان وسميته )نشوة السكران من صهباء 

تذكار الغزالن( ورتبته عىل مقدمة وفصول وخامتة«)1(.
ففي املقدمة بني حد العشق مستندًا بأقوال السلف.

يرغب  حمببة  عديدة  أشياء  وعالماته«  العشق  أسباب  يف  »فصل  يف  املؤلف  ذكر  وقد 
يف العثور عليها كل شاب وشابة وقد بني ذلك بأسلوب ممتع جدًا إذ قال: وقال بعض 
األطباء سببه النفساين االستحسان، والفكر وسببه البدين ارتفاع بخار رديء إىل الدماغ 
وعالمته  برسعة،  تزيله  اجلامع  وكثرة  العزاب،  يعرتي  ما  أكثر  ولذلك  حمتقن،  مني  عن 
نحافة البدن، وخالء اجلفن للسهر، وكثرة صعود األبخرة، وغور العني وجفافها إال عند 
البكاء، وحركة اجلفن ضاحكة كأنه ينظر إىل يشء لذيذ، ونفس كثري االنقطاع واالسرتداد 

1- نشوة السكران من صهباء تذكار الغزالن، ص: 2.
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اللون  وتغيري  خمتلفة،  وصفات  أسامء  ذكر  عند  سيام  ال  منتظم،  غري  ونبض  والصعداء، 
وتنفس الصعداء.

ورميه  إليه  حمبوبه  نظر  عن  املحب  »إغضاء  يقول:  بعالماته  يتعلق  وفيام 
منه، وعظمته يف صدره، واضطراب  له، وحيائه  مهابته  نحو األرض من  بطرفه 
يبدو للحب عند رؤية من يشبه حمبوبه، أو عند سامع اسمه، وحب أهله وقرابته 
ليبغ  واملوت  القتل  وحمبة  عليه،  غريته  وكثرة  بلده،  وساكني  وجريانه  وغلامنه 
عني  أنه  ولو  به  يأيت  ما  كل  واستغراب  حتدث،  إذا  حلديثه  واإلنصات  رضاه، 
املحال وتصديقه وإن كذب، وموافقته وإن ظلم، والشهادة له، واطراح األشغال 
الشاغلة عنه والزهد فيها، والرغبة عنها، واالستهانة بكل خطب جليل داع إىل 
فراقه، والتباطؤ يف امليش عند القيام عنه، وجوده بكل ما يقدر عليه مما كان يتمتع 
فإذا  نار احلب،  استعار  قبل  كله  له، وهذا  املوهوب  كأنه هو  قبل ذلك، حتى  به 
متكن أعرض عن ذلك كله، وبدله سؤاال وترضعًا كأنه يأخذه من املحبوب حتى 

إنه يبذل نفسه دون حمبوبه«)1(.
أقواالً  املؤلف  نقل  فقد  وسمه.  وترياقه  وذمه  العشق  مدح  يف  آخر  فصاًل  وعقد 

وأشعارًا يف هذا الصدد، منها عىل سبيل املثال قول القائل:
 وال خري يف الدنيا بغري صبابة       وال يف نعيم ليس فيه حبيب

وقال آخر:
 إذا مل تذق يف هذه الدار صبوة        فموتك فيها واحلياة سـواء

وقال آخر: 
 ما ذاق بؤس معيشة ونعيمها     فيام مىض أحد إذا مل يعشــق

وقال آزاد:
شأن املحب عجيب يف صبابته      اهلجر يقتله والوصل حيييه)2(

1- نشوة السكران، ص: 6-5.
2- املصدر السابق، ص: 10.
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ثم عقد فصاًل آخر يف ذكر احلسن واجلامل وذكر ما ذكر فيه: «... ثم الشعراء أكثروا 
يف تشبيه األعضاء باحلروف فشبهوا احلاجب بالنون، والعني بالعني، والصدغ بالواو، 
وشبهوا  باأللف،  والقامة  بالشني،  املضفورة  والطرة  بالسني،  والثنايا  بامليم،  والفم 
وباملشمومات  بالرمان،  والثدي  بالعناب،  والشفة  بالتفاح،  كاخلدود  أيضًا  بالفواكه 
بالعتيق،  كالشفة  وباملعادن  باآلس،  والعذار  بالنرجس،  والعني  بالورد،  كالوجنة 
كالوجه  خمتلفة  وبأشياء  أيضا،ً  باملرجان  الشفة  تشبيه  وقع  وقد  باللؤلؤة،  واألسنان 

بالبدر، والشعر بالليل.
ثم عقد فصاًل مهاًم يف أحوال العشاق وهو اهلجر، وهجر اجلزاء، واملعاقبة، واهلجر 

اخللقي، والرضا، واختتم املؤلف هذا الباب عىل أشعار ابن نباتة املرصي.
هذا وقد أورد املؤلف »خامتة« يف ذكر أعضاء املعشوقة مقتبسًا من كتاب »مرآة اجلامل« 
للسيد آزاد عيل البلجرامي الذي وصف فيه كل عضو من أعضاء احلسناء وصنع مرآة ينطبع 
فيها بدن العذراء من الرأس إىل القدم وأبدع يف تشبيهاهتا واستعاراهتا فإنه وصف الضفرية 
والثغر  والشفة  والفم  واألنف  والكحل  واللحظ  واهلدب  والعني  واحلاجب  واجلبهة 
والقرط  واألذن  والذقن  واخلال  والعرق  واخلد  والرضاب  واحلديث  واللسان  والتبسم 
واجليد والطوق والثدي والوشاح والقلب والساعد والسوار واليد والظفر واحلناء واخلرص 
وكذلك  وامليس  والقامة  واخللخال  والرجل  والساق  والردف  الرسة  حتت  وما  والرسة 

اللباس األبيض واألمحر واألصفر واألسود واألخرض واألرزق واللباس املصندل.
باللغة  وذلك  األخرى  مصنفاته  يف  كعادته  الكتاب  هناية  يف  منظوما  كالما  وأحلق 
أثبت  كام  الكتاب.  هذا  عن  آبادي  املليح  عيل  سيد  احلكيم  كتبه  ما  أثبت  ثم  الفارسية 

التاريخ املنظوم الذي كتبه الشيخ أمني بن حسن احللواين املدين.
والكتاب يشتمل عىل )98( صفحة بالقطع املتوسط وطبع يف املطبع الشاه جهاين يف 

هبوبال عام 1214هـ.

5- لف القامط عىل تصحيح بعض ما استعملته العامة من العرب والدخيل واملولد 
واألغالط:

هذا كتاب آخر يف اللغة واألدب يعد من أحسن وأفضل كتب املؤلف، وهو موضوع 
قلام تناوله الكتاب اهلنود، وهو هيتم بفحص الكلامت والتعابري واملحاورات التي جرت 
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عىل لسان العوام وانترشت فيام بينهم. وال يبادر إىل أذهان الناس حتى اخلواص منهم 
بأهنا كلامت ال أصل هلا يف العربية، وليست بصحيحة، وال أصل هلا يف القواميس، وال 
سند هلا يف اللغة واألدب، إال أهنا أصبحت رائجة ونالت قبوالً، ومن الغريب جدًا أن 
بعض املثقفني يتحدثون باللغة العامية مع العرب، والبعض يفتخرون هبذه اللهجات، 
إال أهنم حينام يكتبون أو يلقون اخلطب والدروس فال يستخدمون العامية وال األلفاظ 
املدافعني عن  املحامني  أحد  النواب  وكان  واملولدة،  الدخيلة  واأللفاظ  الشاذة  النادرة 
بفرز األلفاظ والكلامت وحتديد األخطاء وتقديم كلامت  الفصحى فقام  العربية  اللغة 
ركبوا  ممن  كثريًا  رأيت  »فإين  قوله:  يف  ذلك  يظهر  ذلك،  مقابل  صحيحة  وتعبريات 
متون لسان العرب، وسلكوا بينات الطرق يف عيون األدب قد ضاهوا العامة يف بعض 
حماورات كالمهم، وشافهوا »املولدين« أقالمهم يف مالحن أقالمهم مما يزري بقدرهم 
العيل قد عاىف األنف إىل أن أذب جناهبم عن ذلك الشني، وأزيل عن قيلهم هذا الرين، 
املناب،  وألطف  إجياز  أحسن  يف  باب  كل  النسب،  من  وأودعته  الكتاب،  هذا  فألفت 

وسميته »لف القامط« ورتبته عىل مقدمة وفصول )وهي ثامنية( وخامتة«)1(.
ولنر اآلن كيف تناول املؤلف موضوع تصحيح األلفاظ والتعبريات اخلاطئة وإبراز 
املعرب  به  يعرف  ومما  العرب،  حروف  من  الذي  »فاحلرف  واملعجمة  املولدة  األلفاظ 
اجتامع اجليم والقاف. فإهنام مل جتتمعا يف كلمة واحدة من كالم العرب، إال أن تكون معربة 
أو حكاية صوت، وال جتتمع الصاد واجليم يف كالم العرب إال يف »صمج« وهو القنديل، 
وال نون بعدها راء، وال زاي بعدها دال، وال لفظ عريب من »باء وسني وتاء« ومل جيتمع 
يف العربية سني وزاي وال سني وذال معجمة إال يف كلمة معربة كساذج معرب سادة«)2(.
ومما ال شك فيه أنه كتاب نافع جدا حول اللغة واألدب وهو يشتمل عىل )768( 

صفحة. وطبع يف املطبع بصديقي بلدة هبوفال 1296هـ.

6- ربيع األدب )خمطوطة(:
العلوم  لدار  النعامين  شبيل  العالمة  مكتبة  يف  األدب  بربيع  مسامة  خمطوطة  وجدت 

1- لف القامط، ص: 4.
2- لف القامط، ص: 3-2.
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السيد  أفكار  تتضمن  املخطوطة  برقم )1442(. وهذه  )اهلند(  لكناؤ  العلامء-  -ندوة 
صديق خان حول األدب عامة واملراسلة وفن املكاتبة خاصة، وقد استهل املؤلف كتابه 
بمقدمة بني فيها ما جيري من التنميق والتسجيع يف املراسالت، ثم ذكر يف فصوٍل مبادئ 
من  بنامذج  أتى  ثم  رسالة،  كتابة  حسن  يف  به  يلتزم  أن  املرسل  عىل  جيب  وما  املراسلة 

املراسالت أرسلت إليه أو إىل العلامء األفاضل يف ذلك الوقت.
ذلك  ومعنى  فقط  واحدة  صفحة  عىل  وقع  الرتقيم  أن  إال  لوح   )177( عىل  وحتتوي 
سطر،  أي  كتابة  بدون  أي  خالية  الصفحات  بعض  وفيه  صفحة.   )254( عىل  حيتوي  أنه 
عىل سبيل املثال: من )29-32( صفحة خالية وكام أن الصفحة 63 و64 خالية وكام أن 
الصفحات )من 71 إىل 74( خالية والصفحة رقم 90 و104 أو 105. والصفحة رقم 
)117( والصفحة من 132 إىل 135 و143 و148- 150( و159 و168 و169 و169 
فيها  بام  املشاهري  املختلفة من خمتلف  القصائد  الكتاب عىل  و173-175 خالية. وحيتوي 
املنثور  العلامء من  تقاريظ من  الكتاب  . ويف هناية  النبي  التي قرضت يف مدح  القصائد 

واملنظوم.
ومل خيتم املؤلف كتابه بخامتته املعتادة، أي: عبارة )هذا آخر ما كتبته واحلمد هلل أوله 

وآخره(.
فيام  »املقدمة  فيقول:  يراعيه  أن  الرسالة  لكاتب  ينبغي  ما  املؤلف  ذكر  املقدمة  يف 
يستوجب ذكره أمام االبتداء يف املرام عىل أحسن النظام: اعلم أن السلف املتقدمني كانوا 
ال يتحرون يف رسائلهم تسجيع األلفاظ وترصيع العبارات، كام يفعل أهل هذا العرص 
من تزيني الكلم وتزويق الكلامت، وكانوا يكتبون السالم من غري تسجيع، ثم يقولون: 
وبعد، فإين أمحد إليكم اهلل الذي ال إله إال هو، وأصيل وأسلم عىل حممد وآله وصحبه، 
وإن األمر كيت وكيت، وأّما املتأخرون فقد بالغوا يف جتميل األلفاظ وتسجيع الكلم، 
وأحسنه  أوجزه  الكالم  وإن  تطويع،  واإلجياز  تصديع،  األطناب  إن  قالوا  ذلك  ومع 
: »خري الكالم ما قل ودّل« وقال أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه  النبي  أعجزه، قال 
لبعض أمرائه: »إذا وعظت أصحابك فأوجز فإن كثرة الكالم ينسى بعضه بعضًا« وما 
أوجز وأبلغ ما كتبه اخلليفة أبو جعفر املنصور لبعض عامله: »أما بعد فقد كثر شاكوك 
بتطويل  بأس  ال  أنه  عندي  واملستحسن  عزلت«،  وإما  اعتدلت  وإما  شاكروك،  وقل 

الكالم إن ناسب املقام، فقد قيل لكل مقال مقام.
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هر سخن وقتي وهر نكته مكاين دارد
ال سيام يف نامئق األشواق ورسائل االشتياق بني عشائر اخللصان واألخدان ومعارش 
اإلخوان واخلالن، فإن ذلك حمل اإلطناب والتطويل، ال مقام اإلمهال والتعطيل. قال 
ابن قتيبة: »هذا أي اإلجياز ليس بمحمود يف كل موضع، وال خمتار يف كتاب، بل لكل 
مقام مقال، ولو كان اإلجياز حممودًا يف مجيع األحوال جلّرده اهلل تعاىل من القرآن، ولكنه 

تارة للتوحيد، وحذف تارة لإلجياز، وكرر تارة لإلفهام«.
هذا ما تيرس إيراده لنا يف املقدمة ومن هنا ارحتت إىل الرشوع من املرام بتوفيق املفضل 

املنعام«.
وهذه املخطوطة شبه تامة ويبدو من دراستها أن املؤلف كان قد ترك بعض األشياء 
التافهة إلكامهلا يف حني إعادة النظر إال أن الظروف مل تساعده ومل تر نور الطباعة حتى 
إىل  رسالة  كتابة  يريد  من  كل  هيم  مهم،  فن  عىل  الضوء  تسلط  هي  احلقيقة  ويف  اآلن. 
أحبائه وأقربائه، وكذلك العلامء والفضالء وأصحاب السلطات واملناصب، فإنه يرى 

فيها آداب املراسلة، وجيد نموذجًا جيدًا لذلك الفن.

7- خمطوطة ثانية:
عثرت عىل خمطوطة أخرى تركها السيد نواب صديق حسن خان بخط يده، وهي موجودة 
يف املكتبة العامة لدار العلوم -ندوة العلامء- لكناؤ برقم 1462 يف فن األدب العريب، وحتتوي 
عىل 35 صفحة، إال أن الناسخ مل يرقم وهي بحجم متوسط وتتضمن املخطوطة بيانا من قبل 
السيد صديق خان ذكر فيه سبب تأليف هذا الكتاب وهو يف احلقيقة عن أخيه من أبيه وأمه 

السيد أمحد حسن املتخلص بالعريش الذي انتقل إىل رمحة اهلل يف سن مبكر.
وال شك فيه أن هذه املخطوطة ذات قيمة بالغة، وتدل عىل أن النواب كان ال حيب 
تزيني الكالم بكلامت مرتادفة ومتجانسة ال حمل هلا وال تنطوي عىل معاٍن، وكان هيتم 

باملعاين أكثر من التالعب باأللفاظ والكلامت يف املراسالت والكتابات األخرى.
الدراسات  النواب سيد صديق حسن خان أسهم إسهاما يف  إن  القول:  وخالصة 

اإلسالمية واألدب العريب ال ينسى إىل األبد.
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ال�شيخ عبد العزيز الدهلوي - حياته وخدماته
الدكتور جميب أخرت الندوي)1(

ولد الشيخ عبد العزيز يف دهيل سنة ألف ومائة وتسع ومخسني من اهلجرة، وتويف 
يف دهيل ودفن فيها سنة ألف ومائتني وتسع وثالثني من اهلجرة، كان مرجعًا يف علم 
احلديث يف عرصه، فاز بنصيب أوفر من العقل والذكاء والفطنة إىل حد جعل الناس 
حيتارون يف عقله يف عرصنا، كان يتمتع بذاكرة قوية جدًا ال يوجد هلا نظري يف هذا 
العرص، عكف عىل الدراسة ورشع يف التدريس واإلفادة بعد أن بلغ اخلامسة عرشة 
من عمره، تويف أبوه وهو يف السادسة عرشة من عمره فخلف أباه يف متابعة أعامله 
بالعلم والرشف، وبقيت عىل  متتاز  بواجبه عىل وجه حسن، كانت أرسته  والقيام 
هذه احلالة مدة طويلة، ابتيل يف برصه وأصبح رضيرًا يف ريعان شبابه، حفظ القرآن 
الكريم، ثم درس علومًا أخرى، وتتلمذ عىل أبيه، وقرأ كتب علم احلديث عىل علامء 
قد  كان  عرشة  اخلامسة  بلغ  وملا  اآلفاق،  شهرته  وطبقت  أقرانه،  فاق  حتى  عرصه 
أكمل دراسته وفرغ من التحصيل يف مجيع العلوم املتداولة يف عرصه وكان أبوه حيًا 
آنذاك، ثم عكف عىل التدريس واإلفادة والوعظ والدعوة واشتغل بالتأليف أيضًا، 

وفيام ييل عرض ألهم مؤلفاته:
1- تفسري فتح القدير: وهو يف عدة جملدات ولكن ضاعت أكثر أجزائه يف الفوىض 
السياسية لعام ألف وثامنامئة وتسع ومخسني امليالدي وبقي منه فقط جملدان مطبوعان 

وقد نقال اآلن إىل اللغة األردية.
2- حتفة اثنا عرشية: يعترب هذا الكتاب من أهم مآثره العلمية الرائعة يف علم الكالم 
الشيعة  من  اإلمامية  الضائقة  الطريقة  حقيقة  عن  قيمة  بحوث  عىل  الكتاب  يشتمل 
مفصاًل، وفيه رد عىل مجلة االعرتاض والشكوك التي أثريت يف هذا الصدد، وقد قيل 

عن الكتاب: لو باعه أحد حتى بالذهب لكان بائعه مغبونًا وخارسًا.
3- بستان املحدثني: وهو كتاب بسيط وجامع حيتوي عىل قائمة بأسامء كتب احلديث 

وتراجم املحدثني من السلف.

1- قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة دهلي.
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4- العجالة النافعة: وهو كتيب صغري يف علم األصول وهو باللغة الفارسية.
5- غزير االقتباس فيه بحث قيم عن وصف اخللفاء.

وتوجيه  الوعظ  لغرض  االثنني  ويوم  اجلمعة  يوم  للناس  خيرج  أن  عادته  من  كان 
اخلطاب العام، ويعكف عىل دراسة القرآن الكريم بني الطالب لوقت طويل لساعتني 
أو ثالث ساعات، وكان لكلامته أثر يف نفوس املستمعني يزيل الشكوك واألوهام، تويف 
هذا العامل الكبري وانتقل إىل رمحة اهلل يف اليوم السابع من شهر شوال سنة ألف ومائتني 

وتسع وثالثني اهلجرية فإنا هلل وإنا إليه راجعون.
 أحست مدينة دهيل عند وفاته بحزن شديد، كان حمدثا جلياًل وقورًا وعاملًا كبريًا 
مل  والتفسري،  احلديث  الدين ال سيام علم  ومنزلته يف علوم  كعبه  بالتقوى وعلو  عرف 
ييأس من اآلفة التي ابتيل هبا يف برصه يف ريعان شبابه بل صرب عليها وعكف عىل الدراسة 
والتحصيل من غري ملل أو كلل وأفاد الناس حتى مأل أرجاء اهلند كافة بام أفاض اهلل 
عليه من خربات العلم وكنوز املعارف والسنة، عاش ثامنني سنة حافلة بالنشاط يف حقل 
الرتبية والتعليم والعمل اجلاد، متتد مدة وقِفه حياَته من منتصف القرن الثاين عرش إىل 
هناية القرن الثالث عرش من اهلجرة، وقد شهدت هذه الفرتة من تاريخ اهلند آخر أيام 
ازدهار الثقافة اإلسالمية ورواج علوم الدين يف هذه الديار والبقعة من العامل، كان كاتبًا 
قديرًا ذا قلم سّيال وأسلوب بديع جذاب وفاتن، درس واشتغل يف التدريس واإلفتاء، 
أباه  خلف  النظري،  منقطعة  قوية  ذاكرة  يملك  كان  أيضًا،  الشعر  قرض  فأجاد  وكتب 
الشيخ ويل اهلل الدهلوي بعد وفاته يف اليوم التاسع والعرشين من حمرم احلرام عام مخسة 
وسبعني ومائة وألف من اهلجرة، وتوىل أمر ترويج علوم الدين وكلمة التقوى ومعارف 

القرآن والسنة املطهرة بني الناس.
ثاقبة يف عقائد  الرمحن، ونظرة  آيات  القرآن وتفسري  فائقة يف علوم  براعة  له  كانت 
أيضًا، وال  الكالم  اهلدامة، ويد طوىل يف علم  الدخلية  املذاهب  الباطلة وأفكار  الفرق 
اإلسالمية،  والفارسية  العربية  الثقافة  ازدهار  عهد  كان  عرصه  أن  البال  عن  يغيب 
فكانت املجالس يف عرصه عامرة ومزدهرة بجهود أصحاب العلم إىل أن دخل اإلنكليز 
يف البالد يف هناية القرن الثامن عرش، فانقلبت أحوال البالد رأسا عىل عقب، ونشطت 
اللغة اإلنكليزية وأصحاهبا لرتمجة ونقل ما كان يف النفس العربية والفارسية من كنوز 
ومعارف وحكمة باللغة الفارسية أو باللغة العربية، كان خطيبًا بارعًا يلقي عىل الناس 
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القلب  من  يقع  خطابه  كان  العيون،  ويدمي  القلوب  يذيب  خطابًا  األسبوع  يف  مرتني 
موقع املاء من الظامي، حيدثنا التاريخ أن عددًا ال بأس به من أهل البالد أسلموا عىل 
إذ  العريقة،  الوثنية  والتقاليد  الباطلة  واألوثان  اآلهلة  دين  آبائهم  دين  عن  وتابوا  يديه 
تعّد  النفوس، كانت أرسته  العقول وهيدي  القلوب ويزكي  كان كالمه وخطابه يدفئ 
أرسة ممتازة جلالئل أعامهلا يف حقل الرتبية والتعليم والتدريس والكتابة والتأليف، ومن 
كلامته املأثورة: لألولياء أربع طبقات: األوىل طبقة العارفني يف حب اهلل، والثانية طبقة 
أويل الفضل واإلخالص منهم، والثالثة طبقة العباد والزهاد والنساك، والطبقة الرابعة 
هي طبقة العارفني باهلل الذين يبتعدون عن احلياة العادية السافلة ممن يعبدون اهلل عىل 
العقل  أشياء: هي  املراعاة يف مخسة  تستلزم  أقواله: كل رشيعة  طريقة اإلحسان. ومن 
والنفس والدين والنسب واملال، وقال أيضًا: كل جائع يستحق أن يطعم من غري اعتبار 
للدين، وقال: يعّد عاملا من كانت له قدم راسخة يف أربعة أشياء: هي املطالعة والدرس 
والبحث والتمحيص والكتابة واخلطابة، وقال: كل عبادة فارغة من اإلحسان كاجلسد 
امليت الفارغ من الروح، وقال: إنام احلياة حياة القلب الذي حيتسب وهذه املحاسبة تنفع 
وجتدي عند املوت وبعده. رمحه اهلل رمحة واسعة وغفر له، فقد كان ذا قلب نابض، وفكر 

ثاقب، ومعرفة شاطبة، وحكمة بالغة مجة.
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الأ�شتاذ حممد ناظم الندوي رحمه اهلل و�شناعته ال�شعرية
الدكتور حممد أيوب الصديقي)1(

أنجبت اهلند رجاال شهد هلم علامء العرب بالفضل، وعكفوا عىل كتبهم ومؤلفاهتم 
ينقلون ويستدلون وحيتجون، وقد أنجبت كذلك علامء يندر نظريهم يف الذكاء وخصوبة 
املؤلفات  كثرة  يف  اليضارعون  فضالء  كذلك  وأنجبت  العلمي،  واالبتكار  الفكر 
واإلنتاج، وقد أنتجت من امللوك رجاال يتفردون يف حسن سياستهم وتنظيمهم للدولة 

وسن القوانني العادلة، ويف فضائلهم اخللقية والعلمية، واجلمع بني الدين والدنيا. 
وال تزال اهلند مأهولة بشعب مسلم قوي يف دينه، غني بعلمه وبرجاله، خمصب يف 
عقله، مستوقد الذكاء نشيط مصمم عىل اإلقامة يف وطنه الذي خدمه ألف سنة، وأغناه 

يف العلم واحلضارة، والدين واملجتمع. 
العربية،  باللغة  الكامل  االعتناء  األول  العهد  منذ  اهلند  املسلمني يف  يزل شعار  ومل 
مفلقون  شعراء  فيها  وكان  والعلم،  الـتأليف  لغة  عليها  حافظوا  وقد  هلا،  والتعصب 
حممد  بن  أمحد  والشيخ  هـ   791 املتوىف  الدهلوي  الكندي  املقتدر  عبد  كالقاىض 
والشيخ  1295هـ   املتوىف  الدهلوي  الدين  صدر  واملفتى  830هـ  املتويف  التهانيرسي 
فيض  والشيخ  1300هـ  املتوىف  السيارة«  »السبع  صاحب  البلكرامي  آزد  نبي  غالم 
احلسن السهارنفوري املتوىف 1304هـ والشيخ ذوالفقار عىل الديوبندي 1322هـ)2(. 

شاعرية حممد ناظم الندوي: 
اللغة  البارعني يف  الكتاب  من  العلامء طائفة  لندوة  التابعة  دارالعلوم  وقد خرجت 
أنجبت  كام  أدبية  قيمة  ذا  وحمصوال  اهلند،  يف  ملحوظا  أدبيا  نشاطا  وأوجدت  العربية، 
شعراء قرضوا األشعار يف موضوعات شتى، ومن هؤالء الشعراء الذين أنجبتهم ندوة 
العلامء األستاذ حممد ناظم الندوي رمحه اهلل املتوىف 2000م واألستاذ حممد ناظم الندوي 
كان ال يقول األشعار إال قليال نادرا حني حتزنه فاجعة أليمة من موت ملك مسلم أو 

1- أستاذ مساعد قسم األدب العريب، جامعة اإلنجليزية واللغات األجنبية، حيدرآباد.
2- »املسلمون يف اهلند« للسيد أيب احلسن عىل احلسني الندوي، ص )44( مطبعة دار الفتح بدمشق.
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عامل من علامء الدين وغري ذلك من األمور التي هتز مشاعره وعواطفه وتدمي فؤاده أو 
ترس قلبه، حينئذ تفيض مشاعره دموعا أو رسورا وإعجابا فتكون شعرا، ولكنه مل يكن 
يف زمن من األزمان من املكثرين، إنام كان شاعر الندوة األستاذ اللغوي الضليع املرحوم 
الشيخ عبد الرمحن الكاشغري الندوي صاحب ديوان »الزهرات« الذي قدم له األستاذ 

مسعود عامل الندوي بمقدمه بليغة.
»باقة  باسم  طبع  الشعر  من  ديوانا  اهلل  رمحه  الندوي  ناظم  حممد  األستاذ  ترك   
 37 كراتيش-  ملريهالت  سوسائتى،  درخشان  والرتمجة،  التأليف  دار  من  األزهار« 
قبل مطبعة  التى طبعت عىل حدة من  الرائية،  بـالقصيدة  آخر سّمي  وديوانا  باكستان، 
بليغة  قيمة  بمقدمه  األزهار«  »باقة  ديوانه  افتتح  باكستان  كراتيش،  رامسوامي،  القادر، 
األستاذ  سامحة  القديم  وزميله  احلميم  الندوي  ناظم  حممد  األستاذ  صديق  قلم  دبجها 
أيام طلبه يف  املقدمة تتضمن ذكريات  الندوي رمحه اهلل، وهذه  أيب احلسن عيل احلسني 
التابعة لندوة العلامء كام تتضمن خصائص ومزايا أشعار صاحب الديوان،  دار العلوم 
وكتب صاحب املقدمة يف مقدمته عن الذكريات احللوة واأليام التي قضاها يف رحاب 
ندوة العلامء العلمي مع صديقيه األستاذ حممد ناظم الندوي واألستاذ حممد مسعود عامل 
الندوي، ومن ذلك قوله: »كنا ثالثة أصدقاء زمالء يف الثالثينيات األوىل من هذا القرن 
إليهم  يشار  وآداهبا.  العربية  باللغة  هبيامهم  معروفني  بلكناؤ،  العلامء  ندوة  يف  امليالدي 
بالبنان، وقد ينظر إليهم شزرا ملغاالهتم يف حبها وتفانيهم يف االنتصار هلا، والدعوة إليها 
عامل  مسعود  الشيخ  الكبري  األستاذ  وهم  وتدريبا،  ونطقا  وكتابة،  دراسة  هبا  والتشاغل 
الندوي رائد الصحافة العربية وزعيمها يف شبه القارة اهلندية، والكاتب املؤرخ الصحايف 
بلغت  وقد  محاسا،  وأبرزهم  اطالعا،  وأوسعهم  سنا،  الثالثة  أكرب  وكان  اإلسالمي، 
احلمية، وأوسطهم صاحب هذه  إىل درجة  العربية  للقضايا اإلسالمية واآلداب  محايته 
اللغة  قواعد  يف  برسوخه  يمتاز  وكان  الندوي،  ناظم  حممد  األستاذ  الشعرية  املجموعة 
العربية ومفرداهتا  اللغة  البالغة، وتضلعه من  العربية وإتقانه للرصف والنحو، وعلوم 
وتعبرياهتا وحفظه للشعر اجلاهيل واإلسالمي، وكان ثالث ثالثة يف اجلامعة، وأزجاهم 
أكملت  التي  العربية  الكتيبة  أو  األدبية  الطليعة  السطور وكلهم من  بضاعة كاتب هذه 
دراستها األدبية وهذبت ورقت ذوقها العريب يف »مدرسة« العالمة الدكتور تقي الدين 
العلامء بني  لندوة  العلوم  العربية وآداهبا يف دار  اللغة  الذي رأس قسم  املراكيش  اهلاليل 
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سنة 1931- 1934 هـ فكان األستاذ مسعود عامل الندوي – الذي يعرفه قراء العربية 
بـ »مسعود الندوي« قد خترج بدارالعلوم قبل أن يفد األستاذ اهلاليل إليها- إال أنه انتهز 
فرصة وجوده يف هذه الدار، فاغرتف من بحر علمه، وهنل وأعل من معينه الصايف، أما 
األستاذ حممد ناظم الندوي وكاتب هذه السطور فقد كانا زميلني مرتافقني يف الدراسة ثم 
يف التدريس يف جملة » الضياء«، فاملسامهة يف النوادي األدبية الطالبية، وكذلك يف السكنى 

واخلروج يف الرحالت واجلوالت الدعوية واالستطالعية وكان كام يقول الشاعر: 
وكنا كغصني بانة قد تأنقـــا        عىل دوحة حتى استطاال وأينعا

حتى تشتت هذا االجتامع، وانفرط هذا العقد يف سنة 1947 م، وانتقل حممد ناظم 
الندوي إىل باكستان)1(. 

وافتتح ديوانه« باقة األزهار« باملناجاة التي قاهلا بعد ما أدى مناسك احلج وهو بمكة 
املكرمة، وذلك يف يوم الثالثاة 23 يوليو 1956م، يقول فيها: 

 بسطت يدي راجيا منك غفرانــــا       وجنة فردوس لديك ورضوانـــــا
 وتبت إليك من مجيع مآثمـــــــي        فرمحاك عفوا ثم رمحاك حتنانـــــــا
 حداين احلنني سائقا نحو بيتك الــ          ـعتيق الذي قد شيد صدقا وإيامنـا
 فطفت به شوطا وشوطا وثالثــــا        وأربعة  أخرى وقد تم حسبانـــــا
 ذكرتك يف رسي ففاضت مدامعي        ولذت دموع العني تسكب هتتانــا
 وعهدي بعيني ال جتود بعبـــــرة          فأنى هلا نبع تبجس فيضانــــــــا
 لعل دموع العني تغسل حوبتـــي         فتقبل توباٍت وتغسل أدرانـــــــا

 كأن قلوب املؤمنني وقد هـــوت          إىل البيت طري أمت املاء حومانا)2(. 

نظرة عىل ديوانه »القصيدة الرائية«:
»القصيدة  باسم  آخر  ديوانا  الندوي  ناظم  حممد  لألستاذ  أن  سطور  قبل  ذكرت  وكام 
الرائية«، هذا الديوان أيضا افتتح بحمد اهلل سبحانه وتعاىل وقد قرض الشاعر هذه املنظومة 

1- »باقة األزهار« لألستاذ حممد ناظم الندوي، ص )3-2(.
2- نفس املصدر، ص )7(.
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يف مستشفى احلرمني بكراتيش، عىل أثر عملية جراحية يف عينه اليرسى، وقد هناه األطباء 
طبعا عن القراءة واملطالعة، فبدأ يقول الشعر حامدا اهلل تعاىل عىل إنعامه عليه بضوء البرص 
وهكذا مأل هذا الفراغ فبدأ يقول الشعر وما برح الفكر ينقل به من جمال من اخليال إىل جمال 
آخر أوسع حتى اتسع أمامه جمال الشعر وطال القول، وأتم القصيدة بعد ما رجع إىل بيته: 

 محدا ملن أعطى ضياء يف البصــر       وجاد يل قلبا نبيها قد شكــــــــْر
 شكرا ومحدا وثناء وافــــــــرا        والشكر يأيت باملزيد من اخِلَيــــــْر
 نعامؤه العظمى كثري التعــــــد       أما التي ترنو فمن نعم كبــــــــْر
 فاشكر ملن مّن عليك بالبصــــر      والشكر حتمل نخله أحىل الثمــــْر
 وفوقك الزرقاء رق منتشــــــر       فانظر إىل شمس ونجم مزدهــــْر
 أال ترى الغرباء تزهو باخلضـــر       فارجع إليها وهي مألى بالعبـْر)1(

أسلوبه يف الشعر: 
قرأ األستاذ حممد ناظم الندوي -رمحه اهلل- الشعر العريب القديم واطلع عىل دواوين 
فحول الشعراء يف اجلاهلية واإلسالم فاستفاد لغة وأدبا وتارخيا، واكتسب مثال خلقية 
واجتامعية عالية، وظهرت هذه املعرفة وآثار هذا االكتساب يف شعره، ويف موضوعاته، 
التي جمدها،  املثل  نظام قصيدته، ويف  ويف معانيه، وصوره، وألفاظه، ويف أسلوبه ويف 
ومع كل ذلك كان األستاذ حممد ناظم الندوي رمحه اهلل ملام ومطلعا ىف العلوم اإلسالمية 
وتشبيهات  استعارات  أشعاره  يف  نجد  ولذلك  النبوية،  والسرية  واحلديث  القرآن  من 

وتعبريات تدل عىل إملامه بالعلوم اإلسالمية وتضلعه فيها. 
وكام ذكرت قبل سطور أنه كان من الشعراء املقلني ال يقول الشعر إال نادرا حني هتيج 
عواطفه عاطفة الرسور أو عاطفة احلزن أو عاطفة االستعجاب أو عاطفة احلب اإلهلي 
أو حني يسمع نبأ بطولة فذة يقوم هبا املجاهدون من العرب أو غريهم دفاعا عن بلدهم 
وعقيدهتم أو حني تصيب األمة اإلسالمية فاجعة من فواجع الدهر كهدنة اتفقت عليها 
احلكومة املرصية واحلكومة اإلرسائيلية يف الثامنينات، حينئذ هتتاج نفسه ويفيض خاطره 

وينطلق لسانه بالشعر. 

1- »القصيدة الرائية« لألستاذ حممد ناظم الندوي، ص )3(.
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قرض األستاذ حممد ناظم الندوي -رمحه اهلل- األشعار يف غرض الوصف، ومثال 
ذلك وصف رجل القرن العرشين، وصف النفس، أخالق اليهود، تاج حمل، وصف 
ببلد مري اجلبيلية، وصف  القلب وشؤونه، وصف بلدة مري اجلبيلة، وصف الشتاء 
التي  املتواصلة  اجلهود  ملري، وصف  املتحجرة، وصف  اجلامدة  الثلوج  فوق  التزحلق 
ألوان احلياة  التجارب، لون من  يبذهلا أهل الصناعات يف هذه األيام ليل هنار يف دور 

الغربية مما زينته فالسفة النظرية الوجودية.
الرثاء  الفيصل الشهيد،  الرثاء أيضا، ومنه رثاء فقيد اإلسالم امللك   وكتب يف 
اهلل،  رمحه  املودودي  األعىل  أيب  لألستاذ  الرثاء  املرحوم،  احلسني  حممد  لألستاذ 
وهكذا قرض األشعار أحيانا متأثرا باحلمية اإلسالمية وبالغرية الدينية، مثال ذلك 
الرتحيب بامللك خالد، أرجوزة يف املجاهدين، ميثاق السالم بني اليهود واحلكومة 
املرصية، ذكرى صديق األستاذ مسعود الندوي، من روح إقبال أو قصيدة قاهلا يف 
مدح األتراك وما إىل ذلك، ولكنه مل يقرض األشعار يف أغراض أخرى إال كالما 
حسب  أشعاره  عن  أكتب  أن  املناسب  من  أرى  ولذلك  الغزل،  يف  قاله  منظوما 
قال  ما  األول  اجلزء  أجزاء:  ثالثة  هذا  قسمت  ولذلك  تناوهلا،  التي  املوضوعات 
باحلمية  متأثرا  قال  ما  الثالث  واجلزء  الرثاء،  قال يف  ما  الثاين  واجلزء  الوصف،  يف 
اإلسالمية والغرية الدينية، إال أن ديوانه باقة األزهار والقصيدة الرائية يبدأ بحمد 

اهلل سبحانه وتعاىل وقد أوردت هذا قبل سطور. 

شعره يف جمال الوصف: 
نظم األستاذ حممد ناظم الندوي -رمحه اهلل- أشعارا يف شأن القلم ووصفه، وكان 
حيدرآباد  إىل  سافر  اهلل-  -رمحه  الندوي  سليامن  السيد  العالمة  أستاذه  أن  خربها  من 
وكانت يومئذ ذات استقالل داخيل وجاء بقلم مكتوب عليه اسم تلميذه الشاعر حممد 
ناظم الندوي رمحه اهلل وسنة صنع القلم – 1944 هـ وأهدى إليه هذا القلم، ففاض 
قلبه بالشكر واالمتنان عىل هدية قلم هيدهيا أكرب كاتب إسالمي يف شبه القارة اهلندية 
ومن أكرب الكتاب واملؤلفني يف عرصه فكانت خري هدية من خري مهد، وجادت قرحيته 
بشعر بليغ يصدر من أديب يعرف قيمة القلم وحيسن استخدامه يف النثر والنظم، وهذه 

األشعار من أحسن ما قيل يف القلم خصوصا األبيات األخرية منها: 
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 أهدى إيّل سيــــــــــــــدي    قلام رشيقا من دكــــــــــن
 أغىل من اللولـــــــــــو وأر    شق من القد احلســـــــــن
 هو خري ما هيدي إلـــــــــى    من يبتغي الذكر احلســــــن
 ياحبذا تلك العلـــــــــــى     من ماجد حرب الزمــــــــن 
 كم معدم نال بـــــــــــــه     ماال عظيام يف املحــــــــــن
 كم صاغر عّز بـــــــــــــه     ونال جمدا بالوطـــــــــــن
 كم مفحم ألقى بـــــــــــه     خطبات سحبان اللســــــن
 كم خامل يسمو بــــــــــه     فيظل يعرف بالعلــــــــــن
 قسام به ويمجـــــــــــــده      إىل اإلله ذواملنـــــــــــــن
 تفرى األمور بحــــــــــده     وملجده يعنو الزمــــــــــن
 يرقى اللديغ بنقثـــــــــــه      فيهب يميش من وســـــــن
 يسقي اجلديب بنبعـــــــــه      فإذا به روض أغــــــــــن

 سيف صقيل يف الوغــــــى      موت ذريع بالرســــــــن)1(

إن ملكته الشعرية قد نضجت وترقت مع الزمن، وهناك قصيدة يف وصف تاج 
حمل تلك الدرة اليتيمة يف الفن املعامري، وقد ظهرت فيها قدرته عىل الوصف، وقد 
زمن  ميض  بعد  إبريل  شهر  املوافق  1398هـ،  األوىل  مجادى  يف  القصيدة  هذه  نظم 
طويل عىل زيارته تاج حمل، ولكن انطباعاته مازالت جديدة يف ذاكرته كأنه زارها يوم 

أمس: 
 هلل در ما بناه شاهجهـــــــان       هو بسمة تعلو عىل ثغر الزمـان
 أو زهرة بيضاء تزهو يف اجلنان       أودرة تلمع يف جيد احلســــان
 أودمية من مرمر ملمثــــــــل       متأنق يف صنعه ومفصـــــــل
 صنع يكاد فنه يتكلـــــــــم       برباعة يف نحته أو يبســــــــم

وكان فصٌّ مجيـــــــل أروع       يف خاتم األرض يروق ويلمع)2(

1- »باقة األزهار«، ص )8(.
2- »باقة األزهار«، ص )34(.
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إن تاج حمل يف احلقيقة هو القرص اجلميل الرائع املبنى من رخام أبيض املطل عىل هنر 
امللك شاهجهان تذكارا حلليلتة وحبيبته وتقديرا هلا ووفاء بحبها، وهي  بناه  الذي  مجنا، 

مدفونة يف وسط قاعته الكربى، يقول األستاذ حممد ناظم الندوي مشريا إىل هذه اخللفية:
 والقرص تذكار املحبة والوفــاء       ليمثل عهد احلضارة وارتقـــاء

 ويذكر عهد التقدم يف البنــــاء       عهد التأنق يف املعيشة بالرخاء)1(

ثم بعد ذلك يشري إىل املآثر التي قام هبا أبناء بابر من بناء املساجد واملباين الشاخمة: 
 عهد امللوك ساللة بابــــــــــــر      قد خلدوا أسامءهم بمآثــــــــــر
 بيض الوجوه مسابقون إىل العــال      عدال ونيال وسخاء ونـــــــــدى
 املولعني باجلنان الناضــــــــــرة      والغابرين من الزهور العاطــــرة
 شادوا القصور واحلصون الشاهقة     وبنوا املساجد والقالع السامقـــة

 هي آية نذر لدهر ذي غيــــــــر      عربة كربى ملن هو ذو بصــــــر)2(

ما قال يف احلمية اإلسالمية: 
قال الشاعر أبياتا كثرية متأثرا باحلمية اإلسالمية والغرية الدينية، وال يمكن لشاعر 
قضية  ألن  الفلسطينية  االنتفاضة  موضوع  يف  األشعار  يقرض  ال  أن  إسالمي  عريب 
فلسطني هي قضية كل مسلم غيور له قلب مسلم واع، وهناك كثري من الشعراء العرب 
والعجم الذين تناولوا هذا املوضوع يف أشعارهم، وهكذا أظهروا مشاعرهم وعواطفهم 
أبياًتا يف شأن  قال  أيضا  اهلل-  الندوي -رمحه  ناظم  اإلسالمية، واألستاذ حممد  الدينية 
احلكومة  عاصمة  أبيب  تل  إىل  توغلوا  قد  بأهنم  سمع  حينام  الفلسطينيني  املجاهدين 
الصهيونية وقتلوا من قتلوا وجرحوا عددا واستامتوا واستشهدوا رمحهم اهلل تأثر هبذا 
النبأ تأثرا بالغا وجاشت قرحيته هبذه األبيات، وهي ذكرى هلؤالء األبطال الذين كتبوا 
تاريخ البطولة بدمائهم الذكية، وال تزال قيمة هذه األشعار باقية بعد ما مىض عىل قوهلا 

مدة طويلة، لكن مل تبل جدهتا: 

1- نفس املصدر، ص )25(.

2- نفس املصدر، ص )26(.
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 ورسوا إىل تل أبيـــــــب      بني احلديد واللهيــــــب
 وجتاوزوا حرس احلــدود     قدما حديا للجنــــــــود
 وتوغلوا ونكلـــــــــوا      بالغاشمني وقتلــــــــوا
 رميا شديدا بالبنـــــــان      عزما قويا باجلنـــــــــان
 رضبا وجيعا للطغـــــاة      طعنا أليام يف البغــــــــاة

 قتال ذريعا للئـــــــــام       فتكا شديدا بالطغـــــام)1(

ثم بعد ذلك يذكر الشاعر بطولة املجاهدين ومحاستهم الدينية: 
 أنتم قنابل النفجـــــــار      ىل الصهاينة الشــــــرار
 أنتم بنادق والرصـــاص      أنتم كتائب للقصــــاص
 التسلموا ملن ظلـــــــم      هم رش شعب يف األمـــم
 أخزى الربية مذ قــــدم       نقض العهود والذمــــم
 أنتم عىل احلق املبيـــــن      عىل الرصاط املستبيــــن
 قاموا طرادا من غصـب      من أرضكم ومن هنـــب
 إن اليهود ال تســـــود      إن اليهود لن تســـــود)2(

واآلن أريد أن أذكر أمامكم قصيدة نادرة قاهلا يف مدح األتراك، وذلك بمناسبة ذكرى 
مؤمتر رابطة األدب اإلسالمي العاملية الذي عقدت حفالته يف فرتة استمرت من 19/
أغسطس 1993م املوافق شهر ربيع األول 1414هـ اىل27 من الشهر نفسه يف مدينة 
إستانبول برتكيا حتت رئاسة سامحة الشيخ أيب احلسن عيل الندوي -رمحه اهلل- رئيس 

الرابطة ومؤسسها، وقال الشاعر هذه األبيات بعد ما رجع إىل كراتيش يف باكستان. 
راشد  الشيخ  األستاذ  من  عليها  حصلت  وقد  اآلن،  حتى  تطبع  مل  القصيدة  وهذه 
الذي يسكن يف كراتيش، وهي عندي مكتوبة  بخط الشاعر نفسه، وهذه أيضا قصيدة 

طويلة حتتوي عىل 40 بيتا، منها قوله:

1- »باقة األزهار«، ص )28(.
2- نفس املصدر، ص )28(.
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 ياحبذا األتراك من إخواننــــــــــا        قد خلدت ذكراهم غزواهتـــــــم
 قوم حيف هبم جليل فعاهلـــــــــم        قد رفرفت فوق الذري راياهتــــم
 بلد املساجد واملآذن بالربـــــــــى       حيث تقوم لرهبم صلواهتــــــــم
 بلد حتيط به ثالثة أبحــــــــــــر         يسقى إليه شباهبم فتياهتــــــــــم
 يا أمة فتح البالد غزاهتــــــــــم         ماالن قط للعدو قناهتــــــــــــم

 وصهيل خيل أو صليل سيوفهـــم         يأيت وما تأيت به رضباهتـــــــــــم
 أعظم بنشء نذروا شباهبـــــــ،م         ولدينهم حمياهم ومماهتـــــــــــم
 ياحبذا وعي بدت بواكـــــــــره         وصحوة تزهو هبا جبهاهتــــــــم
 وحكمة بالغة وفطنــــــــــــــة        وقادة قد سلمت طرقاهتـــــــــم
 يا حبذا فكر بدت طالئعــــــــه       ويقظة تبرشنا نرشاهتـــــــــــــم
 أما أبوحسن فمن قادهتــــــــم        حيف به حيث يقيم دعاهتـــــــــم

 هيدي ويرشد شيخهم وشباهبــم          تفوح بريا خلقه ندواهتـــــــــم)1(

ميزات األستاذ حممد ناظم الندوي الشعرية:
ما من شاعر إال وله يف الوصف قصائد وأبيات ولكن اجلديد يف وصف األستاذ حممد 
ناظم الندوي -رمحه اهلل- أنه أفرد له قصائد بعينها ومل يأت عرضا يف ثنايا القصائد، كان 
كل  يف  بارع  دقيق  هو  بل  ماهر  مصور  الطبيعة  وصف  يف  وهو  الوصف،  ملجرد  يصف 
بيئته أحيانا،  يتناول من وصف، ويف جمال الطبيعة يأيت بتشبيهات جديدة منتزعة من  ما 
وأحيانا يردد معاين القدماء وأخيلتهم، وهو يصور املناظر تصويرا رسيعا، ومعانيه قريبة، 
وتشبيهاته واضحة غري متكلفة وخياله دان ال إغراب فيه وال رشود ومما يدل عىل دقة 
حسه، وتدفق شعوره، وأنه مصور بارع أن األمور التي ال تسرتعي نظر مجهرة الناس جيد 

فيها ما يثري عاطفته، وحيرك شاعريته. 
رغبة  إليه  حتفزه  ال  الوصف  هذا  مثل  ألن  مرهفة  حساسة  شاعريته  أن  يف  شك  وال 
يف صلة أو تقرب من أمري، وإنام هو إشباع لرغبة فنية جتيش يف صدره وحتاول شاعريته 
نفسية  عىل  يدل  ألنه  الشعر،  أبواب  خري  من  الوصف  باب  عد  ولذلك  عنها،  اإلفصاح 

الشاعر وقدرته وخياله. 

1- قصيدة يف مدح األتراك، غري مطبوعة.
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ومل َيْرِث األستاذ حممد ناظم الندوي إال صديقا أو قريبا فلم يكن رثاؤه مفتعال أو من 
شعر املناسبات، وإنام كان منبعثا عن عاطفة صادقة، وقد ثمثل يف رثائه كل ما خيطر ببال 
الراثي من تفجع وشكوى من الزمن واحلياة وسخط عليهام وإظهار حماسن املرثي، رثاؤه 
ينم عن عاطفة صادقة ويظهر فيه األسى واللوعة وعظيم التفجع من غري مواربة أو حتفظ. 
تطالع  وحينام  الدينية،  والغرية  اإلسالمية  باحلمية  متأثرا  األشعار  قال  فإنه  وهكذا 
ويثري  خاطرك  جييش  شعره  تقرأ  وكلام  واإليامن،  واحلب  الطموح  شاعر  جتده  ديوانه 
عواطفك وتشعر بدبيب املعاين واألحاسيس يف نفسك، وبحركة للحامسة اإلسالمية 

يف عروقك، وهذه قيمة شعره وأدبه يف احلقيقة. 
وال شك يف أن شعره نزاع إىل األقدار اإلسالمية طموح إىل املجد؛ ألنه ترعرع يف جو 
إسالمي خالص، ال يزال متمسكا بمبادئ اإلسالم، معتزا بمآثره، مفتخرا بأجماد السالفني، 
متطلعا إىل اسرتداد العز الغابر، واملجد التالد، فنشأ األستاذ بطبيعة احلال عىل حب اإلسالم 
غيورا عىل بقايا أجماد السلف ناقام عىل املعتدين عدواهنم متوجعا آلالم املسلمني، متمنيا 
هلم الفوز، وترى نفسه ظاهرة يف كل كلمة نطق هبا، ويف ألفاظ فاضت هبا قرحيته، فللشاعر 
قدرة عىل اللغة العربية نقية حمكمة، التشوهبا ركاكة وال عجمة،وذلك ألنه حفظ  يف عهد 
الطلب ألوفا من أبيات الشعر القديم وكالم العرب اخللص، ولذلك نجد يف شعره مسحة 
من البالغة، ووشيا من الطراز القديم، وكذلك ال يقرص الشاعر عن أهل طبقته يف القدرة 

عىل النظم وامتالك ناصيته فنراه يفتنُّ يف القول افتنانا ويذهب فيه كل مذهب. 

نظرة عىل مؤلفات األستاذ حممد ناظم الندوي رمحه اهلل:
ُجبل األستاذ حممد ناظم الندوي عىل حب العلم والشغف به، فمنذ نعومة أظفاره 
كان يطالع الكتب واملؤلفات والصحف واجلرائد العلمية، وحينام كان طالبا يف املدرسة 
العزيزية وكان يف اخلامسة عرش من عمره يف مديرية نالنده، كان يقرأ الصحف واجلرائد 
ندوة  بيئة  وشغفا  حبا  زادته  العلامء  لندوة  التابعة  بدارالعلوم  التحق  ما  وبعد  العربية، 
البارعني  والطالب  الكبار  العلامء  وجود  وشغفا  حبا  زاده  كام  األدبية،  العلمية  العلامء 
فيها، فنهل وأعل من معني ندوة العلامء العلمي الصايف، ومن موردها العذب اخلالص، 
واألستاذ حممد ناظم الندوي كان له ميل وعناية بالكتب األدبية من اللغة العربية منذ 

بداية عمره.
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مل يتوجه األستاذ حممد ناظم الندوي إىل جمال التأليف والتصنيف حقيقة، ولذلك ال 
نجد له من املؤلفات والكتب إال قليال، وذلك بسبب انشغاله يف الوظائف التدريسية 
والتعليمية التي قد حالت وعرقلت دون تأليفاته، الشك أنه كان معلام كبريا وأستاذا 
بارعا يف جمال مفردات اللغة العربية وعلوم البالغة ويف جمال قواعد اللغة العربية من 

النحو والرصف وقىض جل حياته يف وظيفة التدريس والتعليم.
ورغم هذه املشاغل الوظيفية ألف األستاذ حممد ناظم الندوي كتبا عديدة، كام قام 
بتعريب بعض الكتب األردية لألستاذ العالمة السيد سليامن الندوي واألستاذ أيب األعىل 
املودودي، وهكذا كتب مقاالت علمية عديدة البأس هبا باللغة العربية واألردية، وقبل 
أسامء مؤلفاته  أذكر  أن  املناسب  أرى من  الكتب وقيمتها ومميزاهتا  أتكلم عن هذه  أن 

وموضوعات مقاالته وأسامء الكتب التي عرهبا:
1- املنهج اجلديد لدراسة اللغة العربية، يف أربع جملدات

2- عورت مرد كى برابر كيون هنني )ملاذا ال تساوي املرأة الرجل؟(
3- الرسالة املحمدية: تعريب اخلطب التي ألقاها العالمة السيد سليامن الندوي يف 

املدارس )باللغة األردية(.
أبو األعىل  ألفه األستاذ  الذي  الكتاب  النظام االقتصادي يف اإلسالم: تعريب   -4

املودودي )باللغة األردية( باسم« اسالم كا اقتصادي نظام«
5- كتب البابني األخريين لكتاب »حارض مسلمي اهلند وغابرهم لألستاذ مسعود 

عامل الندوي
6- قام بمساعدة ذات قيمة يف إعداد كتاب: » الرتمجة العربية« لألستاذ مسعود عامل 

الندوي يف طبعته الثانية.

باللغة  كتبها  التي  الندوي  ناظم  حممد  األستاذ  مقاالت  موضوعات  أنقل  واآلن 
العربية واألردية:

موضوعات مقاالته باللغة العربية:
1- فكرة عابرة يف النواة الذرية والطواف حول الكعبة املرشفة

2- املرأة املسلمة واملرأة الغربية
3- دراسة حتليلية لفجيعة الرشق األوسط
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4- الدين رضورة عقلية
5- كيف ينشأ املجتمع االسالمي

6- العالمة امليمني
وله مقاالت عديدة باللغة األردية، وكانت مقاالته باألردية تطبع يف جملة »معارف« 
الصادرة من أعظم كره، و»نديم« الصادرة من كيا، و»فاران« الصادرة من كراتيش،و»جراغ 
راه« الصادرة من الهور و»الزبري« الصادرة من هبا ولفور، و»جامعة« الصادرة من دهيل 

وما إىل ذلك من املجالت األردية األدبية العلمية األخرى يف اهلند وباكستان.
ولألستاذ حممد ناظم الندوي قصص صغرية عديدة باللغة العربية، كتبها لألطفال، 
كام كان األستاذ حممد ناظم الندوي كاتبا مستقال مواظبا يف جملة »الضيا« وكان يكتب 
حول »سري احلوادث واألعالم« عامة، واألستاذ حممد ناظم الندوي من أولئك العباقرة 
وميزات  واملعاين  البالغة  بزينة  صفحاهتا  وتتزين  املجلة  هذه  مكانة  هبم  تزداد  الذين 
الكتابة واألسلوب الرفيع املمتاز، وجملة »الضيا« صدرت من جامعة ندوة العلامء ملدة 
أربع سنوات من 1351 هـ إىل 1354 هـ تقريبا، وقد قام األستاذ حممد ناظم الندوي 
بخدمات جليلة يف إصدارها وجعلها حمبوبة لدى األوساط العلمية واألدبية يف اهلند ويف 
البلدان العربية أيضا، فإننا نرى صفحات هذه املجلة العربية تتجمل وتتزين بمقاالت 

وفصول وتعريبات األستاذ حممد ناظم الندوي.

تعريف موجز بمجلة »الضياء:
الندوي  السيد سليامن  العالمة  الغراء حتت إرشاف  العربية  املجلة  قد أجريت هذه 
الندوي عام  املراكيش، وحتت رئاسة األستاذ مسعود عامل  الدين اهلاليل  والعالمة تقي 
االفتتاحية  مقالته  الندوي  سليامن   سيد  العالمة  وكتب  1931م،  املصادف  1351هـ 

األوىل باسم »طلوع الضياء« 
واألدبية،  العلمية  األوساط  يف  عاما  ورواجا  واسعا  قبوال  املجلة  هذه  نالت  وقد 
وعنى الباحثون والعلامء هبذه املجلة عناية كبرية، ولكن أغلقت لبعض األسباب بعدما 

تألقت عىل منصة املجالت العربية إىل أربع سنوات.
األستاذ حممد ناظم الندوي ومقاالته يف جملة »الضياء«:

قام األستاذ حممد ناظم الندوي يف  أعداد خمتلفة للضياء بالتعريبات من النثر األردي 
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والشعر األردي أيضا، كام كتب مقاالت حول شتى املوضوعات والعناوين، وعالوة 
»فتناول  العنوان »سري احلوادث  يراعه صورا من أوضاع عرصه حول  عىل ذلك دبج 
واالقتصاد وهلم  واألخالق  والعقائد  السياسة  كله يف  العامل  السائدة يف  األوضاع  فيه 
جرا، ويف السطور اآلتية أقدم قائمة تدل عىل ما كتبه من املقاالت وعىل ما قام به من 

التعريبات يف النثر والشعر:

الصفحة  العام         الشهرالعنوان

25-135129هـحمرمشاعر الرشق األكرب إقبال اهلندي

2-135110هـصفركيف انترش اإلسالم يف اهلند)من األردية(

31-135132هـصفرأمنية

2-135113هـربيع االولكيف انترش اإلسالم يف اهلند-)2( )من األردية(

135140هـربيع االولاألمة املسلمة واألمم األخرى )شعر من األردية( 

2-135113هـربيع اآلخركيف انترش اإلسالم يف اهلند)3( )من األردية(

135135هـربيع اآلخراحلضارة احلديثة )شعر من األردية(

38-135140هـرجبنظرات يف مجعية دار املصنفني، أغراضها وأعامهلا،

23-135130هـشعبانكلامت يف )زيب النساء(

4-13529هـحمرمرسول الوحدة )1( )من األردية(

83-135289هـربيع االولرسول الوحدة )2( )من األردية(

134-1352141هـ      ربيع اآلخررسول الوحدة )3( )من األردية(

196-1352198هـ      مجادى االوىلأخباروآثار التعليم العتيق وثمراته )من األردية(

271-1352273هـ      رجبسرياحلوادث )سياسة اهلند(

226-1353232هـ      مجادى األخرى  سرياحلوادث )العامل اإلسالمي(

 1353233هـ  مجادى األخرى أخبار وآثار، التعصب يف أكسفورد

268-1353284هـ      رجبسري احلوادث )العامل اإلسالمي(
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الصفحة  العام         الشهرالعنوان

1353275هـرجبأخبار وآثار )هل من معترب(
320-135331هـ       شعبانسرياحلوادث )اهلند والعامل اإلسالمي(

30-135433هـحمرمأربعة نصوص )قصص(
34-135439هـحمرمسري احلوادث )اهلند والعامل اإلسالمي(

104-135410هـ       ربيع األولقلب األم )قصة(
1354108هـربيع األولهل اهلنود يكرهون العرب

111-1354119هـ    ربيع األولسري احلوادث )اهلند والعامل اإلسالمي(
153-1354154هـ    ربيع اآلخرسري احلوادث

طفل يولد يف مقاطعة هبار، ترعرع كام يرتعرع األطفال والصبيان، بدأ دراسته االبتدائية 
يف قرية، ثم سافرإىل »هبار رشيف« ثم إىل بتنه، عاصمة والية هبار اآلن، ثم إىل املركز 
الدار  هذه  وهذبته  العلامء،  لندوة  التابعة  دارالعلوم  اهلند  يف  الكبري  اإلسالمي  العريب 
ورقته حتى وصل إىل ما وصل من التفوق يف اللغة العربية والرسوخ والتضلع يف جمال 

علم البالغة ومفردات اللغة العربية والنحو والرصف.
أويت من العيل الكبري ذكاء وقادا، ومواهب نادرة، وذاكرة قوية، وقرحية فياضة وعلام 
مجا، كان قد جبل عىل العلم والفكر مطبوعا بالبحث والدراسة، واألدب والشعر فأكب 
عىل كتب التفسري واحلديث، وعىل الكتب العربية األدبية، والعلوم األخرى، وقد كتب 
معرفته  نطاق  وتوسع  عبقريته  عىل  تدل  وهي  واألردية،  العربية  باللغة  كثرية  مقاالت 

ومعلوماته يف العلوم اإلسالمية والعلوم اجلديدة.
كان يتقن اللغة العربية واألردية، فألف فيها، كان أديبا بارعا، وكاتبا مفلقا، وشاعرا 
مطبوعا، فكتاباته قطعة أدبية رائعة هتتزهلا املشاعر وتطرب هبا القلوب، كام أويت قرحية 
وقادة تفتقت للشعر يف اللغة العربية، رتب ديوانا له باللغة العربية باسم »باقة  األزهار« 

كام رتب ديوانا صغريا له باسم »القصيدة الرائية«.
ومل يكن األستاذ شاعر التقليد يتبع الشعراء اجلاهليني وغريهم، بل كانت القرحية 
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األفكار  وحسب  فيها،  يعيش  التي  واألوضاع  البيئة  من  تنبع  بأبيات  فتأيت  جتيش، 
واألخيلة التي تغشاه يف مناسبات وظروف خمتلفة.

وقد قدمت هذه الشخصية العمالقة إىل القراء والباحثني يف ضوء ما كتب هو بنفسه 
شخصية  عىل  عثرت  قد  أين  والشك  واألدباء،  الكتاب  من  معارصوه  عنه  كتب  وما 
الفاضلة واحلياة اململوءة باجلد والنشاط،  العلم واألدب واألخالق  أقاليم  مجعت بني 
كام عرفنا عىل مآثره وأعامله األدبية والعلمية وخدماته القيمة يف جمال الرتمجة والتدريس 

وما إىل ذلك من املجاالت األخرى.
فهذه صفحات خالدة، وحياة حافلة بمآثر جميدة، ومكارم نبيلة، سجلتها بقبس من 
الندوي، وقد اعرتف هبذه الشخصية معارصوه من  ناظم  نور شخصية األستاذ حممد 
روحه  اهلل  رحم  وتكريام،  واعرتافا  وتقديرا  حبا  النابغني،  والكتاب  البارعني،  األدباء 

الطاهرة، وجعل اجلنة مثواه وهلل األمر من قبل ومن بعد، واحلمد هلل رب العاملني.
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284الصحافة العربية ودور ندوة العلامء فيها. الدكتور سعيد األعظمي الندوي

الصحافة العربية يف اهلند- ماضيها وحارضها. الربوفيسور حممد أيوب تاج 
الدين الندوي

307

317الكتب التي ُأّلفت لألطفال بالعربية يف اهلند. الدكتور حممد قاسم العادل الندوي

322تطور علم التفسري يف اهلند. الدكتور نعيم احلسن األثري
دراسة لنخبة شعراء املديح من اهلند ونامذجهم الشعرية. الدكتور حممد غطريف 

شهباز الندوي
332

345نظرة عابرة عىل أعالم شعراء اهلند يف القرن العرشين. الشيخ حممد نرص اهلل الندوي

359دور الشعر العريب اهلندي يف مكافحة الربتغاليني.  الدكتور يوسف حممد الندوي
اجلامعة السلفية ومسامهتها يف الصحافة العربية. الدكتور فوزان أمحد بن مقتدى 

حسن األزهري
368

389الصحافة العربية يف اهلند.  الباحث/ حممد زكريا الندوي
الِصحافُة العربيُة يف اجلامعة اإلسالمية )دار العلوم( دُيوبنْد. الباحث/ حممد 

قمر الدين القاسمي
401

409مسامهة الندويني يف نرش الصحافة العربية يف اهلند. الدكتور عظمت اهلل الندوي
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الباب الثالث: مناهج التعليم العريب وهياكله الرتبوية والعلمية
منهج تدريس اللغة العربية يف اجلامعات اهلندية بني الواقع واملأمول.  الدكتور 

حبيب اهلل خان
422

الدين  نعامن  حممد  الشيخ  ومالحظات.   آراء  اهلند  يف  العربية  اللغة  تدريس 
الندوي

430

435األخطاء الشائعة يف اإلمالء عند الطالب اهلنود.  الدكتور نسيم أخرت الندوي

443مناهج تعليم اللغة القرآنية يف اهلند.  الدكتور حممد مبني سليم الندوي األزهري
مستقبل اللغة العربية يف اهلند مشاكلها وحتدياهتا.  الباحث/ عبد اخلالق كامل 

الندوي
451

الباب الرابع: اللغة العربية وتعزيز احلوار والتواصل الثقايف
458العالقات اهلندية العربية الثقافية يف ضوء الرتمجة.  الربوفيسور حممد نعامن خان
العربية.   والدول  اهلند  بني  الثقافية  العالقات  تعزيز  يف  العربية  اللغة  دور 

الدكتور عبد القادر خان
470

480دور اللغة العربية يف االنسجام الطائفي.  الدكتور مظفر عامل

488تأثري اللغة العربية يف اللغة األردية.  الربوفيسور شفيق أمحد خان الندوي
ترمجة الكتب العربية إىل اللغة األردية حاجة دينية ورضورة ثقافية. الشيخ حممد 

ساجد القاسمي
493

»املجلس اهلندي للعالقات الثقافية« ودوره يف نرش الثقافة اهلندية بالعربية.  
الباحث/ حممد شميم النظامي القاسمي

501

جسيم  حممد  الباحث/  اهلندية.   الّلغات  إىل  وترمجته  اهلند  يف  العريب  األدب 
الدين

525

اللغة العربية ودورها يف محاية اهلوية اإلسالمية يف اهلند.  الباحث/ عبدالسالم 
محود غالب

540

554دور املخطوطات العربية ونرش الثقافة يف اهلند.  الباحث/ ظفر دارك القاسمي
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الباب اخلامس: علامء اهلند وخدماهتم يف اللغة العربية
حتفة املجاهدين من أقدم املؤلفات واملطبوعات العربية يف اهلند.  الدكتور حمسن 

عثامين الندوي
562

التعريف ببعض رشوح اإلمام البخاري لعلامء اهلند باللغة العربية. األستاذ 
الدكتور حممد سعود عامل القاسمي

567

نظرة عابرة عىل مؤلفات املسلمني اهلنود الصادرة  باللغة العربية.  الدكتور 
صفدر زبري الندوي

576

619كتب العلوم الرشعية بالعربية يف اهلند.  الشيخ أرشف عباس القاسمي

633خدمات علامء كشمري للغة العربية.  املفتي إعجاز احلسن باندي القاسمي

640مؤلفات رجال اهلند الصادرة من الدول العربية.  الشيخ عارف مجيل القاسمي
مفردات القرآن للفراهي: من أهم ما أنجزه اهلنود  يف تطوير املصادر اللغوية العربية. 

الدكتور حممد أكرم الفالحي
649

مسامهة النواب سيد صديق حسن خان يف تطوير اللغة العربية يف اهلند.  الدكتور 
عبيد الرمحن طيب

657

683الشيخ عبد العزيز الدهلوي - حياته وخدماته.  الدكتور جميب أخرت الندوي
األستاذ حممد ناظم الندوي رمحه اهلل وصناعته الشعرية.  الدكتور حممد أيوب 

الصديقي
686

اململكة العربية السعودية - الرياض
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية
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26. الدكتور عظمت اهلل الندوي1. الربوفيسور زبري أمحد الفاروقي
27. الربوفيسور حبيب اهلل خان2. الشيخ اشتياق أمحد األعظمي
28. الشيخ حممد نعامن الدين الندوي3. املفتي إقبال حممد التنكاروي

29. الدكتور نسيم أخرت الندوي4.الشيخ كليم اهلل العمري املدين
30. الدكتور مبني سليم األزهري5. الشيخ عمر أمني اإلهلي الكشمريي

31. السيد عبد اخلالق كامل الندوي6. الشيخ حممد رمحة اهلل الندوي
32. الربوفيسور حممد نعامن خان7. الشيخ حممد مجشيد جوهر القاسمي

33. الدكتور عبد القادر خان8. السيد وضاح حممد طالب جمور
34. الدكتور مظفر عامل9. السيد ظفري الدين القاسمي

35. الربوفيسور شفيق أمحد خان الندوي10. السيد حممود عيل مهدي
36. الشيخ حممد ساجد القاسمي11. السيد عبد الوهاب التويتي

37. السيد حممد شميم النظامي12. الدكتور شاد حسني الكشمريي
38. السيد حممد جسيم الدين القاسمي13. السيد منري اإلسالم بن نظام الدين

39. السيد عبد السالم محود غالب14. الدكتور أبوبكر حممد املدين
40. السيد ظفر دارك القاسمي15. الدكتور ظفر اإلسالم خان

41. الربوفيسور حمسن عثامين الندوي16. الدكتور سعيد األعظمي الندوي
42. الربوفيسور سعود عامل القاسمي17. الربوفيسور حممد أيوب تاج الدين الندوي

43. الدكتور صفدر زبري الندوي18. الدكتور حممد قاسم عادل الندوي
44. املفتي أرشف عباس القاسمي19. الدكتور نعيم احلسن األثري

45. املفتي إعجاز احلسن بانديه القاسمي20. الدكتور حممد غطريف شهباز الندوي
46. الشيخ عارف مجيل القاسمي21. الشيخ حممد نرص اهلل الندوي

47. الدكتور حممد أكرم الفالحي22. الدكتور يوسف حممد الندوي
48. الدكتور عبيد الرمحن23. الدكتور فوزان أمحد

49. الدكتور جميب أخرت الندوي24. السيد حممد زكريا الندوي
50. الدكتور حممد أيوب الصديقي25. السيد حممد قمر الدين القاسمي

املؤلفون بحسب ترتيب األبحاث:

هذه الطبعة
اإهداء من املركز 
والي�شمح بن�شرها ورقياً

اأو تداولها جتاريًا




