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The Important Personalities of Arabic prose in the
Indo Pak Sub-Continent
* نسرين طاهر ملك
Abstract:
This research article is based on contribution of sub-continent’s
outstanding Islamic personalities and their leading role which
they have played in establishing and strengthening linguistically,
literarily and cultural links between Arabs and non-Arabs
Various Arabic cultured institutions of higher learning under the
personal guidance and scholarly interest Sultans setups which
produced a good number of writers, Islamic thinkers,
commentators of the holy Quran, scholars of hadith and
understanding of language and literature. Moreover, their nobal
work can be composed to any great arab scholar. The work,
personalities and their extra ordinary Arabic books including
literature in sub-continent is key part of this research. These
personalities are Ameer Ali, Mohammad Aizaz Ali, Allama Syed
Abu-Alhasan Ali Al-Nadvi, Shah Waliullah Dehlvi, Mahmmod
Bin Muhammad Al Janfori, Shaikh Nizamuddin Lakhnavi, AlHindi Saffiduddin and Hazarat Shah Ismail Shaeed Brailvi.

………………………………………………...

احلمددد ا الددرم اددرم اإلنسددا اب نطضددله سلنرددحل علد شدداهر احليدوا اب نشددر هددرا اللسددا
العريب سلبيا عل ال لسا نافاه شرطا أنه نزل به القرآ اب نأنه لغة املالهكة نأهل اجلنا اب نأصلي
نأشلم عل أمجل من هرب هره اللغة سلفصاحة نالبيدا شديدو ننبيندا مدد صدل ه عليده نشدلم
:نمن تبعه إبحسا ! نبعد
(النثر األديب العدريب يف القدارة اهلنديدة)اب نهدي اثدل اإلري الدرم ت واريده األتيدال امل عا بدةاب
طهي صور حية نزاخرة تعيش يف ال العصوراب نترصدد ال ودو ا الوتدانيدة األدبيدة عندد ال دعوباب
طهي تسدور حيدة تصدلنا سلسدل مدن عاماهندا نخناهندا! نهدي مدن نشداهل ا تصدا ا املهمدة بد
* أش اذة مساعدة ىف سم اللغة العربية سجلامعة الوطنية للغاا احلديثةاب إشالم أسد
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يقاطاتنا احلديثة نالقدمية امل نوعة اب نهرا الرتاي العريب األديب حياطظ لوتدا شعبنا نشدتته ال دار ي
ناألديب ن غرن سلقول أب مقاليت هره:
 --النثر األديب العريب يف شبه القارة اهلندية---د مجعت -بفضله ه الكرمي -يف يناايها أبهم املرالب يف هرا اجملالاب نشديدد القدارا الكدرمي يف
هره املقالة ضال ه اليت ين دها نيرلبها!
نسأل ه أ يوطقنا ملا حيبه نيرضاه.
 املرلب األنل:
ال وليل اللغوم حول الكلماا الرهيسية الثالية
النثر العريب األديب – يف العنوا :
((النثر العريب األديب يف شبه القارة اهلندية))
 طددأن  :النثددر :نثددر :اللي د  :النثددر نثددر ال ددي بيددد ترمددي بدده م فر ددااب مثددل نثددر اجلددوز ناللددوز
نارلك نثر احلب إذا برر.
نرتددل نثددراب نام درأة نثددرةاب اال ددا مع د اثددت الكددالم .1نثددر مددن سب :نصددر مددا تندداير مددن
ال ي اب ندر منثر شدده للكثرة.2
العددرب :تيددل مددن النددال معددرن اب خددال العدددماب ن ددا ناحددد مثددل
العددرب ن ي
 اثنيددا :العددرب :و
العدم … نالعرب
العدم ن ي
و
العاربة :هم اخللص منهم .عريب :إذا اا نسبه م العرب اثب ا نإ مل يكن طصيوا.
نالعرب املس عربة :هم الرين دخلوا طيهم بعد طاش عربوا.
ال األزهرم :املس عربة :عندم وم من العدم دخلوا يف العدم.

3

 اثلثا :أدب :األدب الرم ي دأدب بده األديدب مدن الندالاب يدي أديبدا ألنده يد دب الندال إ
احملامددد نينهدداهم عددن القبدداه  .ناألدب أدب الددنفل نالدددرلاب أدب الرتددل ي د دب أدس طهددو
4
أديب.
 املرلب الثاين :ما هو النثر عند أهل الفن؟!
النثر لغة الكالم نالك ابة العادي .
نهو أيضا أحد شكلي ال عبت األديب الرهيسي .
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طاخلراسا نالصو نمقا ا اجملالا تك ب نثرا.
نارلك شت حياة النالاب نالرشاهل نال اريخ نالقصص نأاثر املسرحياا تك ب نثرا.
اما أ النثر لو من القاطية.
عر العرب النثر يف مجيع عصدورهم نعدب بده ابدار ا دادم نأدس هدماب نادانوا يهددطو مدن
ناب أند دده إ ال د ددأيت يف نفد ددول السد ددامع نالق د درا اب نمد ددن هند ددا اد ددا اه مد ددامهم سلصد ددياغة نمجد ددال
األشلوب5.

نيددرب بعددر م د رخي األدب أ اللفاددة أدب بددوز طيد يعددل مل تس د عمل يف اجلاهليددةاب إ أ

امل بع من أخبار العرب جيدها د نردا يف خراب النعما بن املندرر إ اسدرب يف ولده :دد
أنطدا إليكاب أيها امللدك رهردا مدن العدرب هلدم طضدل يف أتسدامهم نأنسدادم نعقدوهلم نآداددم اب
نيقدول ع بدة بدن ربيعدة لبن ده :هندد يصد هلدا أس شدفيا زنتدا مدن غدت أ يسدميه :يد دب أهلدده
ن ي دبونه… طقالت :إين ألخرته أبدب البعل إ غت

ذلك6.

 املرلب الثال  :النثر لغة ال خاطب نالك ابةاب نطيه ما يلي:
أن  :اانت لغة ال خاطب يف مبدأ اإلشالم ب العرب اخللص ناملوايل الناب

طيهم هي:

اللغددة العربيددة الفصدديوة املعربددة ناانددت لغددة املدوايل الردداره علدديهم تقددرب مددن الفصدديوة أن تب عددد
عنها عل حسب لبثهم طيهم أن صر مقامهم عندهم.
نعم :إ لغة ال خاطب بد اخلاصدة مدن العدرب هدي العربيدة الفصديوة اخلاليدة مدن اللودناب
إ أ لغددة العامددة نالسددو ة مددن العددرب املخ لرد سلعدددم هددي العربيددة امل ددوبة ب ددي مددن اللوددناب
نلغة املغرتب من العدم تقل عن هره الفصاحة نتزيد عليها يف اللون مراتب

خم لفة7.

المددااب نأعر هددا دددمااب نأنشددعها لكددل مددا يقددع ددت
اثنيددا :لغددة العددرب مددن أغ د اللغدداا ق

احلل أن جيول يف اخلاطر .نهي عل هندمة نضدعهااب نتناشدحل أتزاههدا لغدة دوم أمد اب ن عددب
أ بلغت تلك املنزلة من بسرة الثرنةاب نشعة املدب ندناعي البقا نالر ا …

8

اثلثا :األصل يف الكالم أ يكو منثورااب إلسن ه مقاصدد الدنفل بوتده أنضد نالفدة أ دل
نهددو إمددا حدددي يدددنر ب د بعددر النددال نبعددر يف إصددالح ش د ن املعي ددةاب نات د الب خددرنب
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املصاحل ناملناطعاب نذلك مدا يسدم عندد أهدل الفد ب د د :لغدة ((احملاديدة)) أن لغدة (( :ال خاطدب)).
نإما االم نفسي مدلول عليه حبرن ننقوش اإلرادة عددم الد لفظ بده أن حلفاده للخلد اب أن لبعدد
ال قة ب امل خاطب اب ذلك ما يسم بد (( :الك ابة)).
إذ طأ سام النثر يالية:
 -1احملادية.
 -2اخلرابة.
 -3الك ابة.
نالهددا إمددا أ تكددو االمددا خاليددا مددن ال دزام ال قفيدده يف أناخددر عباراتدده :نذلددك مددا يسددم ب د
((النث ددر املرش ددل)) .نإم ددا أ تك ددو رع ددا مل زم ددا يف آخ ددر ا ددل طقد درت منه ددا أن أاث ددر اطي ددة
ناحدةاب نهرا ما يسم بد (( :السدع)) نهو نوع من احللية اللفاية…


9

املرلب الرابع :األدب اهلندماب نطيه ما يلي:
أن  :إ صد د ددة األدب اهلند د دددم تعد د ددود إ مد د ددا بد د ددل  3000عد د دداماب ني د د ددمل األعمد د ددال
الكالش دديكية الديني ددة اهلندنش ددية نالبوذي ددة نالس دديخيةاب نأدب ب ددال مل ددو اهلن ددد نال ددعر
ال فاهي ال قليدماب نالنثر احلدي الرم يعن عن األطكار املعاصرةاب نسلدرغم مدن أ ادل
األتي ددال امل عا ب ددة ددد أض دداطت إش ددهامها اخل دداإ إ األدب النه دددماب إ أ النص ددوإ
القدمية مازالت ذاا نفوذ ناض يف شبه القارة اهلندية.
اثنيددا :اددا األدب إ طددرتة ريبددة يصددل إ آذا مس د معيهاب يف العددادة مددن خددالل األدا
ناإللقا طقد اانت النصوإ نالقصص الدينية الرويلة يف الغالب فظ عن ظهر لدب
نتنقل شفهية من تيل إ آخر!
نلددرااب نسلددرغم مددن أ نصد شددكا تنددوب آشدديا يعرطددو القدرا ة نالك ابددةاب إ
أ يقاطة هره املنرقة م رورة بدرتة عالية.
نعل هرا األشال ينقسم أدب شبه القارة اهلندية إ يالي حقب:

 -1احلقبة القدمية :اليت شيررا عليها السنسكري ية ام دا إ القر احلادم ع ر امليالدم.
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 -2احلقبة القدرن الوشدر  :نهدي مدن القدر احلدادم ع در املديالدم إ أناهدل القدر ال اشدع ع در
امليالدم -نخالهلا ترورا اللغاا اإل ليمية.
 -3ناحلقبة احلديثة :اليت أتيرا سلثقاطة األنرنبية.
نيف الفرتت األن نالثانية اا تل األدباب نترورا صناعة النثر سلدرتة الكاملة.
 املرلب اخلامل :من إعالم النثر العريب األديب يف شبه القارة اهلندية.
 ايه :عل أبو احلسن بن عبد احلي بن طخر الدين احلسيباب ين هي نسبه إ عبد ه األشرت
ابن مد ذم النفل الزاية بن عبدا احملدر ابدن احلسدن بدن اإلمدام احلسدن السدبب األادن بدن
أمت امل من عل بن أيب طالب رضي ه عنهم .أنل مدن اشد وطن اهلندد مدن هدره األشدرة يف
أناهل القر السابع اهلدرم.
 أبوه  :العالمددة الريدب السديد عبددد احلدي احلسدديب الدرم اشد وحل (ددارة لقددب(( :ابدن خلكددا
اهلن د ددد)) مل لف د دده الق د دديم :نزه د ددة اخل د دواطر يف يف د دداين ل د ددداا ع د ددن أع د ددالم املس د ددلم يف اهلن د ددد
نعمالق هم.
 أمو و  -رمحه ددا ه -اان ددت م ددن الس دديداا الفاض ددالا املربيد داا الن ددادراا ناحلاطا دداا لق ددرآ
الكرمياب ن د نامت موعة من األدبياا يف مدح رشول ه صلي ه عليه نشلم.
 م ووه و شأتهو و  :أبص ددر الن ددور يف  6ددرم  1333ه د د املواط ددحل ع ددام  1914م بقري ددة ((تكي ددة
اال )) الوا عة رب مديرية راهي بديلي يف الو ية ال مالية من اترا برديش
 ب دددأ دراشد د ه ا ب داهي ددة م ددن الق ددرآ الك ددرمي يف البي ددتاب دخ ددل يف الك دداب حيد د تعل ددممبادا اللغ  :األردية نالفارشية.
 تد ددويف أبد ددوه ناد ددا عمد ددره عد ددام 1341 :ه ( 1923م) ناد ددا عمد ددره آند ددرا ي د درتانح ال اشد ددع
نالعاشددرةاب ط ددو تربي دده أمدده الفاضددلةاب نأخددوه األاددن الدددا ور عبددد العل د احلسددب ايل يدددرل
آنرا يف الية الرب بعد خترته من دار العلوم ديوبندد اإلشدالمية ندار العلدوم نددنة العلمدا اب
نإليه يرتع الفضل يف توتيه نتربية العالمة الندنم.
 بدأ دراشة العربية عل ال يخ خليل ب مدد األنصدارم اليمداين يف أناخدر عدام 1924 :ماب
نختددرع عليدده مسد فيدا يف األدب العددريباب توشددع طيدده نختصددص علد األشد اذ الدددا ور تقددي
الدين اهلاليل املراا ي عند مقدمة إ ندنة العلما عام  1930م.
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 ال وحل (امعة لكهن طرع األدب العدريب عدام  1927ماب نمل ي ددانز عمدره آندرا أربعدة ع در
عامددااب ناددا أصددغر طلبددة اجلامعددة شددنااب نول منهددا شددهادة طاضددل أدب يف اللغددة العربيددة يف
آدادا.
 ال و ددحل ب دددار العل ددوم ن دددنة العلم ددا ع ددام 1929م ن د درأ احل دددي ال ري (ص ددوي البخ ددارم
نمسلم نشدنن أيب داند نشدنن الرتمدرم) حرطدا حرطدا مدع شدي مدن تفسدت القاضدي البيضدانم
عل د العالمددة احملدددي ال دديخ حيدددر حسددن هددا الرددونكي 10ندرل ال فسددت لكامددل القددرآ
الكرمي عل العالمة املفسر امل هور أمحد عل الالهدورم يف هدور عدام 1351ه 1932ماب
نحضر درنل العالمة اجملاهد حس أمحد املدين يف صوي البخارم نشدنن الرتمدرم خدالل
إ ام ه يف دار العلوم ديوبنداب ناش فاد منه يف ال فست نعلوم القرآ .
 رحل ه مع الك ابة نال ألي :
 ا ب أنل مقال سلعربية يف لدة ((املندار)) للعالمدة السديد رشديد رضدا املصدرم عدام 1931م
حول شخصية اإلمام السيد أمحد بن عرطا ال هيداب ناا عمره آنرا  :أربعة ع ر عامدا
ن ر العالمة شيد رضا اك اب مس قل.
 بدددأ شلسددلة أتلي د الك ددب املدرشددية سلعربيددة نظهددر أنل ا دداب طيهددا بعنوا ((خم دداراا مددن
أدب العد ددرب)) عد ددام  1940م ن(( صد ددص النبي د د )) لاطفد ددال ن((الق د درا ة الراشد دددة)) عد ددام
1944ماب ن ر مجيع هره الك دب يف مقدرراا املعاهدد ناجلامعداا ا شدالمية يف بدالد العدرب
نشبه القارة اهلندية.
 أل د ا ابدده امل ددهور((ماذا خسددر العددامل سارددا املسددلم )) عددام 1944م الددرم عددد مددن
أطضل الك ب اليت صدرا يف هرا القر  .ن((الستة النبويدة)) عدام  1976ماب نع دراا مدن
11
الك ب األخرب.
 مناذع من نثرة يف األدب العريب:
 – 1تسم الريور
إ ه نهددب لكددل حيدوا صددغت نابددت تسددما هقددااب نأعضددا يسد ع دددا علد ضددا
حواهدددهاب ن صدديل وتدده نشددالحا يددداطع بدده عددن نفسددهاب طهددو الددرم أعر د اددل شددي
هدب.
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أنارنا إ الفيل اي مد ه يف أنفهاب ليس خدمه يف حواهدهاب ني نانل بده الرعدام ناملدا اب
نيوتهه حي ما شا …
ناددرلك الريددوراب طفددي تسددمها نخلق هددا آايا ااب طقددد اسددا ه تسددمها سلدريشاب ألندده
أخ د للر دتا اب نتعددل عاددام الردداهر ر يقددة توطددا طددال يعو دده يقددل ريددش أن تسددم مددن
الرتا .
نهب أنواع الريور أنواعا من املنا تاب خت لد سخد ال طبيعدة الردت نغراهده نعاداتدهاب
نارلك ل ترايب أ دامه…
أناددر إ العصدداطت ناحلمددام ناليمددام نالغددرس اب ليسددت أتسددامها عاليددةاب نأ ددا تلقددب حبددا
صغتا من األرضاب طلم تكن يف حاتة إ طول األعناق مثل اجلمال نمنا تها مس قيمة
ن صتة تعينها يف حاتاهتا.

12

 .2البدداخرة :اددا النددال يف دددمي الزمددا يسدداطرن مددن مكددا إ مكددا … علد اإلبددل
نالبغال نعدالا اخليل نعدالا الثتا اب طرتاها غادية راهوة عل الرر اا نال وارع.
 .3مل الرااب نالبضاهع
ناا النال اطو السفر يف البوداراب نلكدن أجلدأهتم الضدرنرة إ السدفر طيدهاب ألنده حيمدل
األيقددال العايمددة ن يكل د نفقددةاب طوصددلوا األ ددار نالبو دتاا سلنددزعاب نصددارنا يسدداطرن
طيها عل السفن ال راعية نينقلو بضاهعهم ال دارية من مكا إ مكا بعيداب نااندت
هره السفن ال راعية تست يالية أميال يف شاعة ناحدةاب ناانت هره السفن ت حكم
الدرايحاب طددا ناطقددت نصددلت السددفينة يف ن ددت ريددباب إ اددا عارضددت ن فددت أشددابيع
نشددهوراب نإ عاندددا صدددم ها بصددخرة طكس درهتااب أن لب هددااب نهلكددت الرادداب نغر ددت
البضاهع.

13

 .4أو تد دراب :أو ت د دراب حق ددت ير ددأين الن ددال أب دددامهم ننع دداهلماب نيض د دربو يب م ددثال يف
احلقددارة نال درلاب النددال ين قمددو يب يف اددل شدداعةاب نيف اددل مكددا نزمددا اب حي قددرننب
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نيهدونباب اال عت أيال نيدرم… طفدي منداامي مي دو الندالاب نعلد ظهدر يبندو بيدو
نمباين عايمةاب نمن برب خترع الزي و نالرما نالنول نالزراع خم لفا أاله.

14

 .5تسم النباا :اا أمام بيت عبال حديقة طيها أنواع ال در نالنبداااب دال لده أبدوه
مددرة يددوم عرلددة :هددل رأيددت اي عبددال حديقددة الدددار؟ ددال عبددال :اي د

اي أيب! نهددي

حديقددة دارواب ألعددب طيهددا اددل يددوم نأتددردد إليهددا صددباحا نمسددا …! ددال لدده أبددوه :مددا
أظنددك رأي هددا! ط عددال معددي ند مش يف احلديقددةاب نندددرل النبدداااب طاندده مددن عداهددب خلددحل
ه…!
 .6األش ددد :األش ددد مل ددك الغاب ددةاب نش دديد الس ددباعاب نهيل دده ت دددل علد د ذل ددكاب طل دده منا ددر
مهيددباب نزهددت تدددنم لدده الغدداسااب نيرددت لدده لددب ال ددداعاب ددوم البددألاب ابددت اجلسددماب
حييب برأشه شعر ابت يكاد حيدب راب يهاب إذا غضدب ععدد تبه ده نخدداه اب نا در عدن
أنيابدده نأبر ددت عيندداهاب ناخ د ل ،حاتبدداهاب نن د شددعر بدندده نضددرب برنبدده تنبددهاب نأطلددحل
عيني ددهاب نم ددال إ األرضاب نني ددب علد د طريسد د ه االص دداعقة ح دديت إذا ظف ددر د ددا أخ ددر يف
مالعب هااب مز ها أبنيابه ازيقا!.
 ب :ال يخ نيل ه الدهلوم ( 1176-1114ه)
هو حكيم اإلشالم نطيلسوطه اجملدد الديب نالعلمي الكبت رب الدين أمحد نيل ه بد
عبد الرحيم بن نتيه الدين العمرم الدهلوماب رأ العلم عل نالدهاب ن رأ طا ة الفراغ نهو
مل ي دددانز اخلامسددة ع ددر مددن عمددرهاب نأخددر يدددرل نيفيددد ني ل د إ أ رحددل يف شددنة
1143ه إ احلداز ناش فاد من علما ها نأطاد نأشدند احلددي عدن ال ديخ أيب طداهر
امل ددديناب رت ددع إ اهلن ددد نعكد د علد د ال دددرل ناإلط ددادة نال ددألي نال ددي ددد يف العل ددم
نالديناب ناا من نوابغ ا شالم .ال العالمدة السديد صدديحل حسدن خدا القندوتي عنده:
لدو شدبحل بده الزمدا نادا يف القدرن امل قدمدة لعدد مدن ابدار اجمل هددين يف اإلشدالماب ناددا
(رمحدده ه) ددداث مفسدرا طقيهددا أص دوليا م كلمددا طيلسددوطا شياشدديااب سإلضدداطة إ أندده اددا
ااتبا سرعا سللغة العربية شيال القلماب م لفا يدا له م لفاا عديدة  .أ ها ما يلي:
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 -1الفوز الكبت يف أصول ال فست.
 -2إزالة اخلفا يف خالطة اخللفا .
 -3رشالة اإلنصا يف شبب ا خ ال .
 -4حدة ه البالغةاب نع راا من الك ب األخرب
 منوذتة موتزة من نثره
(املدنية العدمية عند بعثة الرشول صلي ه عليه نشلم)
 --اعلددم أ العدددم نالددرنماب نملددا تواري دوا اخلالطددة ددرنو اثددتة نخاض دوا يف لددرة الدددنياابننسدوا الدددار ا،خددرةاب ناشد ووذ علدديهم ال دديرا اب تعمقدوا يف مراطددحل املعي دةاب نتبدداهوا دددااب
ننرد عليهم حكما ا،طاق يسد نبرو هلدم د داهحل املعداش نمراطقدهاب طمدا زالدوا يعملدو ددااب
نيزيددد بعضددهم عل د بعددر ني بدداهو دددااب حدديت إ ددم اددانوا يعددتن مددن اددا يلددبل مددن
صددناديدهم منرقددة أن ت ددا يم هددا دن ماهددة أل د درهددماب أن يكددو ل دده صددر ش ددامخ
نالناطورة نمحام نبسات اب أن يكو له دناب طارهة نغلما حسا اب أن يكو له توشع
يف املراعم نعمل يف املالبل…
 ---نذلك أ تلك األشديا مل تكدن ل وصدل إ ببدرل أمدوال خردتةاب ن

صدل تلدك

األمدوال إ مضددي الضدراهب علد الفالحد نال دددار نأشددباههماب نال ضدديحل علدديهماب طددا
ام نودوا دداتلوهم نعدربوهماب نإ أطدداعوا تعلدوهم منزلددة احلمدت نالبقددر يسد عمل يف النضدد،
نالدايل ناحلصاداب ن تف ب إ ليس عا دا يف احلاتاا…

15

ع :مود بن مد اجلونفورم:
هو ال يخ اإلمام العامل الكبت مود بن مد اجلونفورم أحد نوابدغ اهلندداب مل يكدن
يف زماندده مثلدده يف العلددوم احلكميددة ناملعددار األدبيددةاب نلددد (ونفددورم شددنة ياليددة نتسددع
نتسع ماهدةاب نن دأ يف مهدد تدده شداه مدداب ن درأ عليده الك دب املدرشديةاب

زم ال ديخ

األش اذ مد أطضل بن محزة العثماين اجلونفورماب نأخر عنه نأ بل عل املنردحل ناحلكمدة
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مددا حدديت بددرز طيهددااب ناددا غايددة يف الددراا نالفرانددة نشدديال الددرهن ن ددوة احلفددظ

ناإلدرا نله مصنفاا عديدة من أ ها ما يلي:
 -1ال مل البازغة يف احلكمة.
 -2الفراهد شرح الفواهد.
 -3العلوم احلكمية ناملعار األدبية.
نغتها من الك ب.

منهذجةشساذجةشمنشتثر ش
 أتثريشالبهئةشأالصناعةشيفشاألوب :ش
إ ا تباطأا اخلياليدة سألشدباب اخلارتيدة مدن صدناعة أن عدر عداماب ط فدانا سألمدم نليسدت
منضددبرة انضددبا ا رتبددا العقلددي الددو ي بددل اث دتا مددا تقددار صددورة صددورة يف خيددال أرسب
صناعة خاصة أن أهل عر لكو صناع هم أن عرطهم تامعدا بينهمدااب ن تقار مدا يف خيدال
أصواب صناعة أخرب أن أهل عر عدام آخدر… ادالثوب يقدار الدد ناحلفدص يف خيدال
الصباغ دن اخليا اب نال مر د يقار اجلراد يف خيال العرب دن اهلند.
 حيكي عن نراق يص حاله:
عي ددي أضددي مددن ددنة نتسددمي أدق مددن مسددررةاب نتدداهي أرق مددن الزتدداعاب
نحاددي أخف د مددن شددحل القلددماب نبدددين أضددع مددن صددبةاب نطعددامي أمددر مددن احلفددصاب
نشرايب أشد شوادا من احلن…16اب
 د ال يخ ناام الدين اللكهنوم:
هدو العدامل الكبدت العالمدة ال دهت صدداحب العلدوم نالفندو سلربدع املسدكو أشد اذ
األشدداترة ال دديخ :ناددام الدددين بددن رددب الدددين بددن عبددد احللدديم األنصددار السددهالوم
اللكهندوماب الددرم تفددرد بعلومدده نأخددر لوا هددا بيددهاب مل يكددن لدده ناددت يف زماندده يف األصددول
ناملنرحل نالكالماب نلد بسدهايل نتدويف نالدده مق دو نهدو يف الرابدع ع در مدن عمدرهاب نتلمدر
عل د احلدداطظ أمددا ه بددن نددور ه البنددارلاب ن درأ عليدده شددرح املوا د اب رتددع إ بلددده
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الكهن د د اب ن د درأ طا ددة الف د دراغ نل دده ىد ددل نع ددرن ش ددنةاب تص دددب لل دددريل ناإلطد ددادة
ط كايرا عليه الرلبة نخضع له العلما نطارا مصنفاته يف حياته إ األمصار نالبالداب
نان هت إليه رايشة ال دريل يف شبه القارة اهلندية.
من أهم مصنفاته ما يلي:
 -1شرح مسلم الثبوا للقاضي ب ه.
 األطول نالرويل- -2ال رح عل منار األصول.
 -3ال رح عل هداية احلكمة – لل تازم.
النمهذجشمنشتثر  :ش
* من ال نحل إ النفي:
يف اليوم الثاين من شهر مايو شنة1864 :م حلبلاب إيد ن درل القايف اإلنكليزم علدي
ان شدي يف كدم أنبالدهاب ن حلدبل (نبده أ بعدة مدن نتهدا البلدداب لدتنا أيهدم يف القضديةاب نن دت
أمام ه أحدد ع در دال .تنردحل نتهدوهم نمال هدم ب درطهم نبدر اهتدماب نلكدنهم مدن ابدار اجلنداة
ناجملرم اب يقال إ م دبرنا م امرة ضد احلكومة اإلنكليزية يف اهلند...
غض ددت احملكم ددة سلزاهد درين طق ددد اان ددت القض ددية ح دددي اجمل دداللاب نح ددا ص دددنر احلك ددم
ط خصت األبصار نأصخت ا،ذا اب ناضرربت لقلدوب نخفدت األصدواا ...نإذا أبلقدايف يد كلم
يف صوا اخلضبا ن اطب شاس مجيال واي ياهر أنهاب ب نعمة نشليل شر :
إندك اي تعفدراب تدل عا دل مد علماب نلدك معرطدة حسدنة بقددانو الدنلدة نأندت عمددة بلددد
نلكنددك بددرلت عقلددك نعلمددك يف امل د امرة نالث ددورة عل د احلكومددة نانددت ناشددرة يف ان قددال امل ددال
نالرتال من اهلند إ مران الثوراب نمل تزد إهلا أ تودا نعانددااب نمل ت دبت أندك اندت خملصدا
نوصددوا للدنلددة نهددا أو ذا حكددم عليددك سإلعدددام نمصددادرة مجيددع مددا الددك مددن مددال نعقددالاب ن
يسد ددلم تس د ددد بع د ددد ال د ددنحل إ نري د ددك ب د ددل ب د دددطن يف مق د ددنة األش د ددقيا بك د ددل مهان د ددة نش د ددأاو
شعيد(مسرنر) ح أرا معلقا م نو ا17...
* :اياعيل ت دهيداب هدو اشداه مدد1781 :م – 1194ه د 1831م – 1246ه د
-حياتدده :مصددل نااتددب ن اهددد هندددماب اددا إبنددا حيدددا لعبددد الغددباب مدداا أبددوه شددنة1789 :م
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طأخر عمه شاه عبد القادر علي عاتقده ننرنتده لكلدثم إحددب ريباتده اشد فاد اياعيدل مدن معدار
عمومه ن أ ي عن درا ش ه ال قليدية عن عمر يناهز الست ع ر شنةاب ناا يفاتئ ادل أترابده يف
نارته الثا بة نحلوله ملساهل الفقه املعقدة.
بدأ حياته امب ر يف حاد هلي أان طعر برال ده نبالغدة أشدلوبه اخلردايب نظدل زهدا
ىددل ن ع درين شددنة .لعددب دنرا مهمددا يف ال دداريخ الددديب للمسددلم اهلنددوداب نأعلددن اجلهدداد علددي
طاهفة السيخ حيت ل علي أيديهم مخ لسيد أمحد ناا ذلك شنة1831 :م 1246هد.
من أهم م لفاته:
 1تفدية اإلميا .
 2رشالة أصول الفقه.
 3تنوير العن يف ايباا رطع اليدين.
 4إ شاد العباد إ شبيل الرشد.
 5موعة اخلرب – نع راا من الك ب ناملقا ا األخرب.
*منوذع من نثره:
البوذيددة – الداينددة املن ددرة يف اهلنددد نآشدديا الوشددر – طقددد ولددت نينيددة مددل معهددا
األصددنام حي د شددارااب نتبددب اهليددا اددلاب تنصددب امددا مثددل بددوذا حي د حلددت ننزلددتاب نمل يددزل
العلمددا ي ددكو يف إميددا هددره الداينددة نم شسددها سإللدده اخلددالحل للسددمواا ناألرض ناإلنسددا ن
جيدن ما يثبت ذلك...
 أمددا لز يددة – ديددن اهلنددد األصدديل – طقددد ام ددازا بكثددرة املعبددوداا نا،هلددة ناإلهليددااابن د بلغت الوينية إ عرنتها يف القر السدادلاب طبلدغ عددد ا،هلدة يف هدرا القدر إ  330مليدو اب
ن د أصل ال شي راهعاب نال شي هاهلاب نال شي وطعاب إهلااب يعبد18...
* ن :اهلند دددم صد ددفي الد دددين(715 – 644ه د دداب 1315 -1246م) .مد ددد بد ددن عبد ددد
الرحيم بن مد امللقب .بعر الدين اهلندم.
طقيه .شاطعي نعامل من علما األصول .نلد بعد شنة دهلن سهلند .أخر العلم عن تده
ألمدده .لدده رحلددة يف طلددب العلددماب طقددد رحددل إ الدديمن إ احلدددا اب نأ ددام مكددة املكرمددة ياليددة
أشهراب رحل إ القاهرة نلقي علما هااب رحدل إ بدالد الدرنماب نلقدي صدفي الددين األرمدوي اب
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رحددل إ دم ددحل ناش د وطنها ندرل سجلددامع األمددوم نسلرناحيددة ن األ بكيددة .لدده م لفدداا اثددتة
منها:
 1اية الوصول إ علم األصول.
 2الفاهحل يف أصول الدين.
نع راا من الك ب األخرب .
*نإليك دره النموذتة من نثره.
 إ مكارم األخالق نمعايل اهلمم مما تس رت القلوب نتس رت العقول نا لك األرناحابإيل النسيم أبخالق النال الغرا ناب سم يل يغدر هدرا العصدر
نإ مل ت الق األشباحاب طاين منر شرم ّ
عن آاثرها الزهرا اب نتواترا األخبار حبب بعضهم للبعراب ناد تياحهم العلم نذنيه .19100
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املراتع ناملصادر اليت اش فدا منها يف مقاليت هره اما يلي:
مراراا يف العلم األدب .للدا ور ناام ه بن شاهحل .
املوشوعة العربية العاملية .لنخبة من امل خصص العلما  -طبع نزارة ه طاع اململكة
العربية السعودية.
تواهر األ دب .ملعلم البيا أمحد بن إبراهيم األزهرم طبع .م شسة ال اريخ العريب القاهرة.
القرا ة الراشدة .أليب احلسن الندنم .طبع لل الن ارة اإلشالمية ارات ي.
القرا ة الراشدة 2أليب احلسن الندنم.
القرا ة الراشدة 3أليب احلسن الندنم.
خراسا حرجية  .أليب احلسن الندنم طبع مك ب عمر طارنق ارات ي.
خم اراا من أدب العرب .أليب احلسن الندنم طبع لل الن ارة اإلشالمية ارات ي.
خم اراا من أدب العرب .للندنم.
الوطن ناملواطن .للدا ور شعد املصريف طبع اهليلة اخلتية العاملية مصر القاهرة.
موشوعة أعالم الفلسدفة ا لعدرب األتاندب .للددا ور رنين يلدي ألد  .طبدع دار الك دب العلميدة
بتنا.
لسا العرب .بن املناور األطريقي .طبع دار الك ب العلمية بتنا.
خم ار الصواح .األم مد بن أبو بكر عن القار الرنز .املك ب العصرية بتنا بنعما .
اجملموعة الكاملة .لد :عبال مود العقاد .دار الك اب اللبناين.
الستة النبوية .أليب احلسن الندنم .دار بن اثت دم حل شورية.
موز نخواطر .لد :عل الرنرانم دار املنارة دار بن حزم -تدة.
األعمال الكاملة .للمنفلوطي .دار احلدي القاهرة.
نحي القلم .لد :مصرفي الصادق الراطعي املك بة العصرية بتنا لبنا .
هكرا علم ب احلياة .للدا ور مصرفي السباعي دار الوراق بتنا.
علي مرأة الثقاطدة ا شدالمية للددا ور نادام الددين شداهحل نغتهدا .طبدع املرادز العلمدي للددعوة
اإلرشاد ا شالمي ب انر.
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اهلهامش:
لسا العرب بن مناور األطريقي مادة نثر.
-1
خم ار الصواح :مادة نثر.
-2
لسا العرب بن مناور األطريقي مادة نثر.
-3
نفل املرتع
-4
املوشوعة العربية العاملية اجمللد ( )25طبع نزارة الدطاع اململكة العربية السعودية الرايض
-5
نفل املرتع
-6
املرتع السابحل
-7
تدواهر األدب يف ادبيدداا نإن ددا لغددة العددرب .ملعلددم البيددا أمحددد إبدراهيم بددن مصددرفي اهلددا ي
-8
األ رم طبع م شسة ال اريخ العريب.
املرتع السابحل.
-9
أنار ترمج ه يف ((األعالم من يف ريخ اهلند من األعالم)) للعالمة عبد احلي احلسباب ع3:اب
-10
إاب 1218اب طبع دار ابن حزم بتنا.
 -11من يفراا العالمة الندنم خراسا صرحية إ األمرا نالرؤشا طبع ارات ي
 -12القرا ة الراشدة اجلز الثاين طبع لل الن راا ا شالمية ارات ي.
 -13نفل املرتع السابحل.
 -14نفل املرتع السابحل.
 - 15املخ اراا من األدب العريب -أليب احلسن الندنم.
 -16املخ اراا من أدب العرب للندنم اجلز الثاين
17
القرا ة الراشد -اجلز الثال  -أليب احلسن الندنب
موشوعة أعالم الفلسفةاب العزب ناألتانب للدا ور رنين إيلدي ألغدا .طبدع دار الك دب العلميدة
18
لبنا بتنا.
19
املوشوعة العربية العلمية اجمللد( )26طبع نزارة الدطاع اململكة العربية السعودية .

