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 المسلمون في الهند

 

 ني الندويأبو الحسن علي الحس

 
 بسم هللا الّرمحن الّرحيم

 مقدمة الطّبعة الثّالثة 

احلمد هلل والّصالة والّسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وبعد : فهذه طبعة جديدة 
الندوي ،  لكتاب " املسلمون يف اهلند " لفضيلة أستاذان اجلليل السيد أبو احلسن علي احلسين

 وهي طبعة أوسع وأمشل سابقتها فقد اشتملت على معلومات ومواد علمية جديدة.

هذا الكتاب من أحاديثه اليت نشرها بدار اإلذاعة اهلندية  -حفظه هللا  -لقد وضع املؤلف 
العربية بدهلي اجلديدة قبل أكثر من عشر سنوات ، وكانت تنري جوانب دينية وعلمية وحضارية من 
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ملسلمني يف هذه الربوع الواسعة البعيدة عن مهد اإلسالم واليت حكمها املسلمون سبعة قرون حياة ا
 قبل تسلط االستعمار اإلجنليزي عليها . 

سبعة قرون مل تكن مدة قصرية حىت متر بدون أن ترتك على صفحات هذه األرض آاثراً     
 عظيمة ابقية يف جماالت خمتلفة من حياهتا . 

مة اإلسالمية يف اهلند مبيزتني ابرزتني ، أوالمها : أهنا حافظت على الشخصية لقد امتازت األ
الدينية األساسية اليت نشأت عليها بتأثري التعاليم اإلسالمية اليت غذهتا هبا مدارسها الدينية املنتشرة 

اإلسالمية  يف طول البالد وعرضها وبتأثري الدعوة الدينية اليت كان يقوم هبا رجال العزمية والعاطفة
املشرقة عرب التاريخ السابق ، وأخرامها : أهنا سامهت يف بناء البالد وترقيتها اجتماعيًا وأدبيًا ومدنياً 
، وشاركت يف زايدة الثروة الفكرية واألدبية فيها ، وبذلك كله أصبحت صورة اهلند صورة مزدانة 

سالمية املمتازة فيها ، ونشأت بنماذج رائعة من االمتزاج الثقايف والعقلي وظهور الصورة اإل
 للمسلمني من خالل ذلك شخصية إسالمية متميزة، فيها القوة واألصلة والغرية واالعتزاز . 

منها صورًا يعرضها يف هذا الكتاب وهو بذلك هدية ممتعة من  -حفظه هللا  -خيتار املؤلف 
 مسلمي اهلند إىل غريهم فيها صورهتم الواقعية . 

سالمي العلمي نفسه سعيدًا بتقدمي هذه اهلدية إىل القارئ العريب بعد زايدات وجيد جممعنا اإل
يف مرحلتني من طبعات الكتاب يف مواد  -حفظه هللا  -عديدة ومفيدة قام هبا فضيلة املؤلف

 الكتاب ومعلوماته ، وإضافة موضوعات جديدة إليه : 

 ا . مراكزها ومزاايه -احلركة العلمية القدمية يف اهلند   (1)
 مزااي منهج التعليم القدمي .    (2)
 مقوماهتا ومصادرها .  -شخصية املسلم اهلندي    (3)
 األحوال الشخصية اإلسالمية يف اهلند .    (4)
 االضطراابت الطائفة وأثرها على املسلمني .    (5)
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ها الرتاجم ولقد نقل هذا الكتاب إىل عدد من اللغات الكبرية نشر اجملمع اإلسالمي العلمي من
اإلجنليزية واألردية ابإلضافة إىل نصه العريب هذا وهذه طبعة اثلثة يصدرها اجملمع من طبعات 

 الكتاب . واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات . 

  

 حممد الرابع احلسين الندوي                                ه22/4/1407

 أمني اجملمع اإلسالمي العلمي                              م25/12/1986
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 مقدمة المؤلف

 

 احلمد هلل ، والصالة والسالم على رسول هللا ، أما بعد : 

 كان يتكرر ويوجه يف كل جملس ويف كل أواجه سؤاالً  ([1])كنت يف رحليت يف الشرق األوسط 
، وهناك يندهش الناس ([2])مناسبة : ما عدد املسلمني يف اهلند ؟ فأجيب أهنم أربعون مليوانً 

لوال ثقتهم يف الضيف ولوال اجلد يف اجلواب ، ويندفع بعضهم قائاًل : اي سالم أربعون مليواًن ! ف
لسارعوا إىل التكذيب أو الشك على األقل ، ألهنم ما كانوا ينتظرون بعد ما مسعوا من موجات 
اهلجرة الكبرية وعدد النازحني الضخم ، أن املسلمني سيكونون مليواًن واحدًا فضاًل عن أربعني 

 مليوانً إذن فال غرابة يف استغراهبم . 

د كانت هذه مفاجأة ال تفارقين أينما حللت ونزلت ، مفاجأة للطرفني ، مفاجأة للسائلني لق
عن عدد املسلمني يف اهلند ، ومفاجأة للمجيب الستغراهبم، وهناك مفاجآت أخرى فيما يتصل 

  - على قلة هؤالء -ابملسلمني يف اهلند ، فالذين كانوا يعرفون أن يف اهلند عدداً كبرياً من املسلمني 
كانوا يعتقدون أن املسلمني ال شأن هلم يف هذا القطر العظيم ، وليست هلم حضارة خاصة ، وال 
ثقافة واسعة ، وال آداب سامية ، وال مؤسسات علمية، وال نشاط وال إنتاج يف العلم واألدب ، 

م وأدب إمنا هم كالرعاع أو أمة قد أفلست يف كل مقومات احلياة ، ويف كل ما تعتز به أمة من عل
 ، ودين واجتماع، وأخالق ومروءة . 

بل قد كان بعض األخوان يسأل ، هل يف اهلند مساجد ، هل فيها مدارس دينية ، هل     
عندكم علماء ، هل يوجد هناك من حيسن أن يقرأ القرآن ، هل هناك من يفهم العربية ؟ أسئلة 

ضئيلة جدًا ، وتدل كذلك على أنه تدل على أن معلومات إخواننا العرب عن املسلمني يف اهلند 
قد أثري نقع كبري حل املسلمني يف اهلند ، وتدل كذلك على تقصري علماء اهلند يف القيام مبهمة 
التعريف هبذا القطر العظيم ، وهبذه األمة اإلسالمية العظمية اليت مثلت دوراً رائعاً يف اتريخ اإلسالم 

مة عظيمة إىل مكتبة اإلسالم العامة ، وأحتفتها بطرف واتريخ العلم العام ، وأضافت ثروة ذات قي
غالية تتجمل هبا املكتبة العربية ، وتزدهر هبا على سعتها وغناها وتفردت ببعض العلوم اإلسالمية 
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اليت كانت وال تزال فيها اهلند زعيمة العامل اإلسالمي وحاملة لوائها عدة قرون ، كعلم احلديث 
 ، والسرية النبوية وعلم الكالم والدعوة إىل اإلسالم ، يف هذا العصر .والفقه وأصوله ، يف القدمي 

وأجنبت اهلند رجااًل شهد هلم علماء العرب ابلفضل ، وعكفوا على كتبهم ومؤلفاهتم ينقلون 
ويقتبسون ويستدلون وحيتجون ، وقد أجنبت كذلك علماء يندر نظريهم يف الذكاء ، وخصوبة 

أجنبت كذلك فضالء ال يضارعون يف كثرة املؤلفات واإلنتاج ، وقد الفكر واالبتكار العلمي ، و 
أنتجت من امللوك رجااًل يتفردون يف حسن سياستهم وتنظيمهم للدولة ، وسن القوانني العادلة ، 

 ويف فضائلهم اخللقية ، والعلمية والعملية ، واجلمع بني الدين والدنيا . 

دينه ، غين يف علمه وبرجاله ، خمصب يف عقله ، وال تزال اهلند مأهولة بشعب مسلم قوي يف 
متوقد الذهن نشيط مصمم على اإلقامة يف وطنه الذي خدمه ألف سنة ، وأغناه يف العامل 

 واحلضارة ، والدين ، واالجتماع ، وكان من صانعيه.

عند   إن من اجلفاء أن تبقى هذه البالد الغنية برجاهلا وأعماهلا وماضيها وحاضرها جمهولة
صدقائها يف اخلارج ، مطمورة يف صفحات التاريخ ، ولكن التبعة يف ذلك على أبنائها قبل أن أ

تكون على أصدقائها ، ألهنم فرطوا يف تقدمي هذه البالد ، وما متتاز به من فضل وعلم وحياة 
 ونشاط ، إىل الناطقني بلغة الضاد ، وانطووا على نفوسهم وعاشوا يف العزلة عن العامل . 

ين إذا ذكرت أنباء اهلند ابلتقصري يف جنب بالدهم األم ، فإين أعتذر إىل روح مؤرخ اهلند ولكن
الكبري الذي خلف ألبناء البالد العربية مكتبة كاملة يف اتريخ اهلند ووصفاها ، وقام وحده مبا تقوم 

عبد احلي احلسين به اجملامع العليمة يف أورواب ، برجاهلا وعدهتا ، أال وهو املرحوم العالمة السيد 
م( الذي ألف يف تراجم أعيان اهلند كتابة " نزهة 1923-ه1341مدير ندوة العلماء األسبق )

ويف اتريخ اهلند  ، ([3])اخلواطر " يف مثانية جملدات كبار ، تشتمل على حنو مخسة آالف ترمجة 
العلمي والتعليمي "عوارف املعارف " الذي أصدره اجملمع العريب بدمشق ابسم " الثقافة اإلسالمية 

فإنه قد قضى ما عليه وزاد ( [5])ويف خطط اهلند وآاثرها كتابة " جنة املشرق "  ([4])يف اهلند " 
 ،جزاه هللا عن املسلمني يف اهلند خري ما جيزى العاملني املخلصني . 

مل متكنهم  أراين قد قسوت بعض الشيء مع إخواين الكرام يف األقطار العربية العزيزة الذين    
 -واحلق يقال -شؤوهنم اخلاصة من دراسة اتريخ اهلند وخاصة املسلمني غابرهم وحاضرهم ، فإين 
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، ([6])وجدت فيهم عدداً ال يستهان به من املتتبعني ألحوال اهلند واملطلعني على آاثرها اإلسالمية 
الذين ال يزالون يشيدون بفضلها يف بعض العلوم اإلسالمية ، وحراستها ألمانة احلديث الشريف 
بعدما ركدت رحيه البالد العربية وقد رأيت حرصًا كبرياً يف كل بلد عريب على معرفة اهلند ، وتطلعًا 

ذااًب إليهم حبكم الدين والثقافة إىل إخواهنم املسلمني يف اهلند ، وعناية خاصة بشؤوهنم واجن
اإلسالمية ، وبسبب ما عرف به املسلمون يف اهلند قدميًا وحديثًا من الغرية على اإلسالم التعصب 

 للعلوم اإلسالمية العربية ، واحلرص على اجلامعة اإلسالمية.

هلند ذلك يدفعين إىل أن أقدم إىل إخواين يف الشرق العريب هذا الكتاب ، يتحدث عن ا    
وعن إخواهنم فيها قدميًا وحديثًا ، ويتناول هذا احلديث نواحي شىت يف احلياة العلمية واالجتماعية 
والدينية ، وما أضافه املسلمون إىل ثروة اهلند منذ دخوهلا وما أدخلوا عليها من إصالحات 

سالمية وما زادوا وجتديدات يف خمتلف نواحي احلياة ، وعما أنتجه املسلمون يف اهلند يف العلوم اإل
إىل تراثها ، ومن نبع فيها من العلماء واملؤلفني العظام ، وعن مظاهر نشاط املسلمني العلمي 
والديين ، ومراكزه الكبرية يف العصر احلاضر ، وعن خصائص هذا العشب وطبيعته وشخصيته وعن 

مفقودة زمنًا ظلت  -ماضيه وحاضره وعن قضاايه الرئيسية ومشكالته ، عسى أن يكون حلقة 
يف سلسة تنوير الرأي العام والتزويد ابملعلومات الصحيحة ، ويف سبيل التعارف اإلسالمي  -طويالً 

 . 

وحيملين على تقدمي هذا الكتاب أيضًا أننا نالحظ أن كثريًا من أقطاب السياسة والثقافة     
ويقضون هبا ما شاء هللا من ورجاالت العامل اإلسالمي والشرق العريب يزورون هذه البالد كل عام 

الذين أسهموا يف بناء احلضارة والثقافة  -الوقت ، وال يهمهم أن يتصلوا إبخواهنم املسلمني 
وأن يعرفوا أوضاعهم السياسية والثقافية والدينية وما ميثلونه  -اإلسالميتني العربيتني بسخاء وجدارة 

وحضارة العامل ، وما هلم من قضااي  أو يستطيعون أن ميثلوه من دور يف حضارة هذه البالد
ليس فيها شعب مسلم ، وينصرفون إىل  -كأوراب والياابن   -ومشكالت يعاجلوهنا ، كأهنا بالد 

بالدهم ال يعرفون عن الشعب اإلسالمي يف اهلند إال معلومات ضئيلة سطحية مبعثرة ، وقد 
الذين يشاركوهنم يف العقيدة والثقافة  يعرفون عن البوذيني واجلينيني أكثر مما يعرفونه عن املسلمني

واحلضارة ، والذين كانوا بناة اهلند اجلديدة وصانعيها ، والذين هم من أغىن شعوب العامل علمًا 
 وإنتاجاً وحكماً وإدارة وآاثراً وخملفات، وال يزالون مصدر قوة وأمل . 
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 إىل هؤالء وأولئك أقدم هذا الكتاب ، وابهلل التوفيق .

 أبو احلسن علي احلسين الندوي             سالمي العلمياجملمع اإل

 ه1379سلخ ذي احلجة احلرام         لكهنؤ ) اهلند( -ندوة العلماء 
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 دور المسلمين في حضارة الهند

 

سأحتدث يف هذا املقال عما محله املسلمون إىل هذا البالد مع دخوهلم كدعاة مرشدين ، أو     
فاحتني، أو علماء حمققني ، من خريات وحسنات وحتف وطرف ، وعن  غزاة جماهدين ، أو ملوك

بض ما أضافوه إىل ثروهتا الدينية والعلمية واخللقية واالجتماعية والصناعية واملدنية يف عهدهم 
 الطويل اجلميل الزاهر . 

 دخل املسلمون يف هذه البالد حينًا بدافع ديين جمرد من كل مصلحة ومنفعة ليحملوا إىل    
أهلها رسالة اإلسالم الرحيمة العادلة ، وليخرجوا الناس من ضيق الدنيا إىل سعتها ، وليضعوا عنهم 
إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم ، كما فعل أولئك الدعاة املخلصون الذين ارمتى يف أحضاهنم 

الشهاب مئات ألوف من األشقياء واملعذبني ، والشيخ معني الدين األمجريي ، والسيد علي بن 
 اهلمداين الكشمريي.

ودخلوها حينًا آخر كغزاة فاحتني ، وملوك طاحمني ، كالسلطان حممود الغزنوي ، وشهاب     
الدين حممد الغوري ، وظهري الدين اببر التيموري مثاًل، كانوا مؤسسي دولة عظيمة ازدهرت مدة 

 طويلة ، وخدمت البالد ، وتقدمت هبا يف نواحي احلياة املختلفة. 

وكان كل من هؤالء وأولئك مصممًا على اإلقامة يف البالد ، أو على االتصال هبا اتصاالً     
مباشراً مستمراً ، يعتقد أن األرض هلل يورثها من يشاء ، و أن كل ما كان هلل من أرض وبالد فهو 

إىل هذه البالد  للمسلم عن طريق اخلالفة والوصاية العاملية اليت كلف هبا املسلمون ، فكانوا ينظرون 
كوطن ، ومدفن ومسكن ، ال يبغون عنها حوالً ، فكانوا خيدموهنا بكل ما أوتوه من ذكاء ونبوغ ، 
وقوى ومواهب ، وكانوا يعتقدون أن كل ما يضيفونه إىل ثروهتا ، إمنا يضيفونه إىل ثروهتم ، 

فكان نظرهم إىل البالد  وحيسنون إىل أنفسهم وأجياهلم القادمة ألهنم أهل البالد وأمة املستقبل ،
خيتلف بطبيعة احلال عن نظر األوروبيني املستعمرين ، الذين جيلبون خرياهتا إىل بالدهم اخلاصة ، 
وحيلبون البالد كبقرة مستعارة ال تقيم عندهم، وال جيدون من بعد إليها سبياًل ، وذلك سر عناية 

  املسلمني هبذه البالد ، وحرصهم على تقدمها ورفاهيتها .
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دخل املسلمون يف اهلند وهي تعتز حبضارة أصلية عريقة يف القدم ، وفلسفة عميقة ، وعلوم     
على   -رايضية دقيقة ، وخريات عظيمة من حبوب ومثار وفواكه ، ومواد خامة ، ولكنها كانت 

تعيش منذ قرون يف عزلة عن العامل ، قد فصلتها عن بقية اإلنسانية اجلبال يف جانب  -كل ذلك 
 ، والبحار يف جانب آخر ، وكان آخر من دخلها من العامل املتمدن هو االسكندر الكبري . 

وهكذا انطوت هذه األمة العظيمة على نفسها ، وعاشت قرواًن طويلة يف عامل حمدود     
حمصور ، ال تستورد شيئاً من األفكار والدايانت ، والنظم والصنائع والعلوم من اخلارج ، وال تصدر 

 ه شيئاً.إلي

دخل املسلمون اهلند وهم أرقى أمة يف الشرق ، بل يف العامل املتمدن املعمور يف ذلك العهد     
، حيملون دينًا جديدًا ، سائغًا معقواًل ، سهاًل مسحًا ، وعلومًا اختمرت وتوسعت ، وحضارة 

تنوعة ، هتذبت ورقت حواشيها ، حيملون معهم حمصول عقول كبرية كثرية ، ونتاج حضارات م
جيمعون بني سالمة ذوق العرب ، ولطافة حس الفرس ، وفروسية الرتك ، وكانوا حيملون للهند 

 وأهلها غرائب كثرية وطرفاً غالية . 

وكان أغرب ما كانوا حيملون يف الدين ، توحيد اإلسالم النقي ، الذي ال يرى الوساطة بني 
يف  -جل وعال -ة واملظاهر والظالل وحلول هللا العبد وربه يف العبادة والدعاء ، وال يعرتف ابآلهل

بعض الشر وظهروه فيهم ، ويؤمن ابإلله الواحد الفرد الصمد ، الذي مل يلد ومل يولد ، ومل يكن له  
 كفواً أحد ،له اخللق واألمر ، وله الكربايء يف السماوات واألرض . 

عن أتثري عقيدة ( وهو يتحدث K.M.Panikkarيقول الباحث اهلندي املعروف )    
 التوحيد اإلسالمية يف عقلية الشعب اهلندي ، ودايانته : 

من الواضح املقرر أن أتثري اإلسالم يف الداينة اهلندوكية كان عميقًا يف هذا العهد )     
اإلسالمي (، أن فكرة عبادة هللا يف اهلنادك، مدينة لإلسالم ، أن قادة الفكر والدين يف هذا 

آهلتهم أبمساء شىت قد دعوا هللا إىل عبادة هللا ، وصرحوا أبن اإلله واحد، وهو  العصر و إن مسوا
يستحق العبادة ، ومنه تطلب النجاة والسعادة ، وقد ظهر هذا التأثري يف الدايانت والدعوات اليت 

 .([8]).([7])( ودعوة " كبري داس " Bhagtiظهرت يف اهلند يف العهد اإلسالمي كداينة )
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أما يف االجتماع فكان أعجب ما محله املسلمون معهم هي املساواة اإلنسانية اليت مل يكن     
داً هبا ، فال نظام طبقات وال منبوذ ، وال جنس ابلوالدة ، وال جاهل حيرم عليه التعليم ، للهند عه

وال تقسيم أيد للحرف والصناعات يعيشون معًا وأيكلون مجيعًا ، ويتعلمون سواًء ، وخيتارون ما 
يشاءون من احلرف والصناعات ، وقد كانت صدمة عنيفة للذهن اهلندي ، واجملتمع اهلندي ، 

كن الشك أهنا أفادت اهلند كثريًا ، ولطفت من شدة النظام الطبقي السائد ، وكان ابعثًا قوايً ول
على رد الفعل ضد النظام الطبقي ، وحافزًا للدعاة إىل اإلصالح االجتماعي ، ولنسخ اللمس 

 املنبوذ . 

 ذ قال : وقد قرر هذه احلقيقة التارخيية جواهر الل هنرو رئيس وزراء اهلند سابقاً إ    

" إن دخول الغزاة الذين جاءوا من مشال غرب اهلند وخول اإلسالم له أمهية كبرية يف اتريخ     
اهلند ، إنه قد فضح الفساد الذي كان قد انتشر يف اجملتمع اهلندوكي ، إنه قد أظهر انقسام 

نظرية األخوة  الطبقات واللمس املنبوذ وحب االعتزال عن العامل الذي كانت تعيش فيه اهلند، إن
اإلسالمية واملساواة اليت كان املسلمون يؤمنون هبا ويعيشون فيها ، أثرت يف أذهان اهلندوس أتثرياً 
عميقاً ، وكان أكثر خضوعاً هلذا التأثري البؤساء الذين حرم عليهم اجملتمع اهلندي املساواة ، والتمتع 

 .([9])ابحلقوق اإلنسانية 

وكانت اهلدية الثالثة احرتام املرأة واالعرتاف حبقوقها وكرامتها، كعضو حمرتم من أعضاء     
األسرة اإلنسانية وشقيقة الرجل، وعظمة هذه اهلدية يف بالد كانت السيدات حيرقن أنفسهن ابلنار 

ال يرين وال يرى اجملتمع هلن حقًا يف احلياة بعد األزواج ، أقول : إن عظمة على وفاة أزواجهن ، و 
 هذه اهلدية يف مثل هذه البالد واضحة ال حتتاج إىل تعليق . 

وقام امللوك ورجال احلكم املسلمون بدورها يف إصالح الطقوس والعادات املتبعة يف اهلند     
ق األرملة نفسها أثناء عملية إحراق جثمان وخاصة إصالح تقليد ما يسمى " سىت" وهو إحرا

زوجها امليت ، وذلك بدون أن حيلقوا ابملعتقدات الدينية والطقوس اهلندية أي إساءة ، أو انتهاك 
 حرمة ، فكتب الرحالة الشهري الدكتور برنري الذي زار اهلند يف عهد شاهجهان : 

ذين حيكمون هذه البالد يبذلون " لقد هبط عدد حوادث " سىت " نسبيًا ، ألن املسلمني ال
أقصى جهدهم للقضاء على هذا التقليد الوحشي ، ولو أهنم مل يسنوا أي قانون ملنع هذه احلادثة 
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من الوقوع ، ألهنم ال يهدفون يف نظام حكمهم إىل التدخل شؤون اهلنادك الدينية، بل إهنم 
ون هلم كل حرية ، لكنهم حياولون يسمحون هلم ابلقيام أبداء واجباهتم الدينية وطقوسهم ، ويوفر 

إيقاف تقليد " سىت " بطرق غري مباشرة ، فال تستطيع أي امرأة أن تقدم نفسها لـ " سىت " إال 
إبذن من حاكم الوالية ، أما احلاكم نفسه ال يسمح هلا به إال إذا أتكد إهنا لن متتنع عن عزمها 

ملرأة ومحلها على العدول عن إرادهتا ، وينفرها أبي حال من األحوال ، وحياول حاكم الوالية إقناع ا
، ويوعدها ومينيها كذلك ، وعندما ختفق هذه احملاوالت ، وال تثمر عملية اإلقناع والوعيد يرسلها 
إىل حرمه ، لكي تنضم إىل عقيالت احلرم ، فتقلع عن إرادهتا إبقناعهن ، ولكن رغم مجيع هذه 

بكثرة ، وخاصة يف مناطق الرجاالت، واألماكن اخلاضعة  التدابري ال تزال حوادث " سىت " حتدث
 .([10])لنفوذهم ، حيث ال حيكم املسلمون "

م اإلسالمية إذا تركنا العلو  -نقل املسلمون إىل اهلند علومًا جديدة كذلك ، من أجلها وأنفعها 
علم التاريخ ، فقد كانت البالد فقرية يف التاريخ ، ليس يف مكتبتها كتاب  -اليت ال تتوقع من اهلند 

اتريخ ابملعىن الصحيح ، إمنا هنالك صحف دينية أو مالحم مقصورة على حرب ، أو عهد ، مثل 
ائلة من أوسع املكتبات " مهاهبارت" أو " رامائن " أما املسلمون فقد كونوا يف التاريخ مكتبة ه

التارخيية يف العامل، ولنظرة يف كتاب " الثقافة اإلسالمية يف اهلند " للعالمة السيد عبد احلي احلسىن 
 ، خترب مبا كان هبم من نشاط غريب ، وإنتاج ضخم يف اتريخ اهلند ، ويف اتريخ األمم . 

 قال غوستاف لوبون يف " حضارة اهلند " :

هند القدمية ، فال تضم كتبهم حوادث اترخيية كليًا ، وكذلك ال ميكن " ال يوجد اتريخ لل
الوصول إىل نتيجة بدراسة أبنيتهم وآاثرهم التارخيية ، فإهنا ال تلقى الضوء ، ألنه ال يتجاوز عهد 
أقدم بناية هلم القرن الثالث قبل امليالد ، وعالوة على بضعة كتب دينية دفنت فيها بعض حوادث 

أساطري وقصص ، يعسر جدًا معرفة أحوال اهلند القدمية ، كما يعسر معرفة أحوال اترخيية ، ك
 جزيرة " أتالنطس" اخليالية اليت ذكرها أفالطون أهنا دمرت يف انقالب أرض . 

مث قال بعد أن حدث أن ويدًا ، ورامائن ، ومهاهبارت، تلقى بعض الضوء على أحوال هذه 
 البالد : 
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لتارخيي مل يبدأ إال بعد املغازى اإلسالمية يف القرن احلادي عشر بفضل " فاحلق أن دور اهلند ا
 مؤرخي املسلمني " .

وقد اكتسبت اهلند من املسلمني بصفة عامة توسعًا يف اخليال، وجدة يف التفكري ، ومعاين 
ي جديدة يف األدب والشعر ، مل تكن ختطر على ابل ، لوال عملية التوليد العقلي ، والتلقيح الفكر 

واألديب ، وكان مما منح املسلمون اهلند هذه اللغة اجلميلة الواسعة اليت أصبحت لغة التفاهم ، ولغة 
 العلم يف اهلند ، اليت عرفت بكثرة اللغات واللهجات ، أعىن لغة أردو . 

وكان أتثري املسلمني يف املدينة والصناعة وأساليب احلياة أبرز وأقوى منه يف نواح أخرى ، فقد 
لوا يف هذه البالد حياة جديدة ختتلف عن احلياة القدمية يف هذا القطر ، كما ختتلف احلياة يف أدخ

 أورواب اليوم عن احلياة يف القرون الوسطى . 

وإذا أردان أن نعرف ما أضافه املسلمون إىل ثروة هذه البالد ومدنيتها ، جيب علينا أن نستعرض 
مرافقها ومستوى املعيشة فيها قبل أن يتمكن املسلمون من اهلند وثروهتا، ومدنيتها وحاصالهتا ، و 

بناء مدنية جديدة ، وإقامة حضارة هندية إسالمية ، وإحتاف هذه البالد مبا عرفوه وألفوه من مرافق 
-888احلياة ورقائق املدنية، وقد ترك لنا مؤسس الدولة املغولية العظمى ظهري الدين حممد اببر ) 

مدينة اهلند ، وثروهتا الطبيعية والصناعية ، واملستوى الذي كانت عليه ( صورة واضحة عن ه939
هذه البالد عند غزوه هلا ، وال خيفى أن اليد اإلسالمية الصناع احلاذقة ظلت تشتغل مدة قبل 

 :([11])اهلجوم املغويل ، يقول اببر يف مذكراته 

" ال وجود للخيل العتاق ، وال يوجد من الفواكه العنب والبطيخ، واألمثار الطبية ، الثلج مفقود 
، واملاء ابرد قليل انر ، واحلمام ال يوجد ، واملدارس ال يعرفها أهل اهلند، واملشكاوات والشموع ال 

اهنا خشبة ذات ثالثة أرجل حتمل إحدى أرجلها وجود هلا ، وكذلك الفوانيس ، ويستعملون مك
حديدة مركبة هبا ، ويف الرجل الثانية فتيلة ضيفة ، ويف يدها اليمىن قرع ) دابء ( له ثقب صغري 

 ينزل منه الزيت على الفتيلة ، وهبذه املشكاة الوسخة يستعني امللوك واألمراء عند احلاجة يف الليل.

فيها عيون متدفقة ومياه جارية ، وال تتمتع هذه األبنية ابلنظافة أما احلدائق واألبنية فال توجد 
واهلواء والتناسب ، وأكثر أفراد الشعب ميشون حفاة ويكنسون خبرقة ، والنساء يتزرن ابإلزار يلقني 

 .([12])طرفاً منه على الرأس" 
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ومعلقًا على ما سجله املؤسس الكبري ألعظم حكومة يف اهلند من مالحظات وانطباعات     
 Discovery of Indiaعن هذه البالد ، يقول جواهر الل هنرو رئيس وزراء اهلند يف كتابه )

 : ) 

ى اهلند " من خالل التاريخ الذي ألفه اببر ، نرى فقر احلضارة الذي كان مسيطرًا عل    
الشمالية ، ومرجع ذلك التدهور الذي كان نتيجة هجوم تيمور ، وبسبب أن كثريًا من العلماء 
والفنانني والصناع نزحوا من مشال اهلند إىل جنوهبا ، ومن أسباب هذا االحنطاط أن منابع اإلبداع 

ود الصناع واالبتكار يف أهل اهلند قد نضبت ، يقول اببر : " إن البالد ليست فقرية يف وج
إن سقوط احلضارة اهلندية يف …احلاذقني ،ولكن اخرتاعات أهل اهلند ختلو من الذكاء والفطانة " 

مشال اهلند واضح الخفاء فيه ، أن العقائد املرسومة واجملتمع املتزمت قد منعا عن اإلصالح 
 .([13])االجتماعي والتقدم"

قليلة الفواكه والثمار، وأكثرها برية مل تلق العناية  -رغم خصبها وغناها  -كانت البالد      
الالزمة ، حىت جاء املغول وهم أصحاب ذوق رفيع ، وأبناء بالد كثرية الفواكه والثمار ، فأدخلوا 

فها املستقصى من كتاب " توزك جهانكريى" وقاموا بعملية عليها مثارًا جديدة وفواكه كثرية ، يعر 
التلقيح والتهذيب لبعض الثمار اهلندية ، حىت جاء أشهى و ألذ وألف ، كما كان الشأن مع " 
املاجنو " أشهر فواكه اهلند وألذها وأفضلها ، فلم يكن يوجد منه إال ما بنيت ابلبذر ، فلقحوه 

مى " وكان منه أنواع يف العهد األخري ، لعلها تزيد على مائة حىت جاء ما يسمونه يف اهلند " قل
 نوع . 

كذلك كان إنتاجهم عظيمًا يف صناعة القماش واملنسوجات ، وقد كان أغلب لباس أهل      
 اهلند الكرابس والقطن الثخني االدي والصوف اخلام . 

 917حممود بيكره ) م وقد أنشأ كجرات السلطان حممود بن حممد الكجرايت املشهور ابسم    
( مصانع كثرية للنسج والوشي والتطريز والنحت ، ومصنوعات العاج واملنسوجات احلريرية ، ه

وصناعة الورق ، وقد كان السلطان حممود هذا ملكًا عمرانيًا كبرياً، أحدث نشاطًا صناعيًا وزراعيًا 
العالمة السيد عبد احلي احلسين يف وجتارايً منقطع النظري يف اتريخ ذلك العصر ، يقول مؤرخ اهلند 

 ترمجته يف " نزهة اخلواطر ":
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" ومن مكارمه قيامه بتعمري البالد وأتسيس املساجد واملدارس واخلوانق ، وتكثري الزراعة ،     
 وغرس األشجار املثمرة ".

العيون وإنشاء احلدائق والبساتني ، وحتريض الناس على ذلك ، وإعانتهم حبفر اآلابر وإجراء     
، ولذلك أقبل عليه الناس إقباالً كليا ووفد عليه البناءون واملعماريون وأهل احلرف والصناع من بالد 
العجم ، فقاموا حبرفهم وصنائعهم ، فصارت كجرات رايضًا خمضرة بكثرة احلياض واآلابر واحلدائق 

لرفيعة إىل بالد أخرى ، والزروع والفواكه الطيبة، وصارت بالد كجرات متجرة جتلب منها الثياب ا
 .([14])وذلك كله مليل سلطانه حممود شاه إىل ما يصلح به امللك والدولة ويرتفه به رعاايه "

إصالحات دقيقة عظيمة وكذلك فعل " أكرب " وأنشأ معامل كبرية للنسيج ، وقد كانت هلم 
التأثري يف تعيني الضرائب على حسب األراضي ، ومساحة العقارات واملضارع وتنظيمها وتشريعات 
مضبوطة ، وتنظيم املالية وإصالح نظام النقود ، مل يكن للحكومات اهلندية السابقة عهد هبا ، قد  

 واالبتكار وتبعه " أكرب " .  كان لشري شاه السوري امللك املفنت واإلداري العبقري فضل التقدم

وكذلك كان للحكومات اإلسالمية فضل يف تربية احليواانت واقتنائها ، وترقية نسلها وتربية     
أجسامها ، يظهر ذلك يف مذكرات جهانكري " توزك جهانكريي" وكتب التاريخ مثل " آئني 

 أكربى " .

واحلدائق العامة واملنتزهات ، والرتع أما أتسيس املستشفيات ) املارستاانت ( ودور العجزة ، 
الكبرية والربك العظيمة ، فقد كان من حماسن الدول اإلسالمية اليت مل تسبق إليها ، ويف كتاب " 

مة عبد احلي احلسين قائمة طويلة أبمساء للعال ([15])جنة املشرق" وهي " خطط اهلند " 
املستشفيات واملؤسسات اخلريية ، واملشاريع املدنية اليت نشأت يف عصور الدول اإلسالمية املختلفة 

 . 

وكذلك الشوارع الطويلة اليت جتمع بني شرق اهلند وغرهبا ، ومتتد على طول اهلند وعرضها ،      
هر منها الشارع الطويل الذي أنشأه شري شاه السوري من كانت من إنشاء امللوك املسلمني ، اشت

إىل ماء نيالب من أرض السند )يف  ([16])سنار كاؤون أقصى بالد بنغال ) يف ابكستان الشرقية ( 
كم( وأسس يف كل 4862ان وثالثون ومثان مائة وأربعة آالف )ابكستان الغربية ( مساحته اثنت

ثالثة كيلو مرتات رابطًا ، ورتب هناك مائدتني ، مائدة للمسلمني ومائدة للهنادك ، وأسس 
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مسجدًا على كل ثالثة كيلو مرتات ووظف مؤذاًن ومقراًئ وإمامًا يف كل مسجد ، وعني يف كل 
خبار نيالب إىل أقصى بالد بنغال كل يوم ، وغرس رابط فرسني للربيد ، فكان يرفع إليه أ

 األشجار املثمرة جباين الشارع ليستظل هبا املسافر وأيكل مها . 

وعالوة على ذلك فقد كان مما أدخله املسلمون ونقلوه من اخلارج إىل اهلند ، النظافة الزائدة     
واالجتماع ، واالحتفاظ أبصول  ، واألانقة يف كل شيء ، والظرافة يف املأكل واملشرب ، والبناء

 -وال يزال كثري منهم  -الصحة، وهتوية البيوت وتنويرها ، والتأنق يف األواين ، فقد كان أهل اهلند
أيكلون على أوراق الشجر ، خصوصاً يف الوالئم الكبرية ، وقد أحدث املسلمون انقالابً عظيماً يف 

 ث البيوت . اجملتمع ، ويف احلياة املنزلية ،ويف نظام أتثي

وكذلك أدخلوا فنًا معماراًي جديدًا ميتاز ابملتانة والدقة ، والرقة واجلمال ، والتناسب     
والفخامة ، والتهوية والتنوير ، وال يزال " اتج حمل " آية يف اهلندسة والبناء ، وذكرى عهد 

 ة احلس ، واإلبداع يف الفن . املسلمني الزاهر ، ودليالً انطقاً على ما بلغوا إليه من رقة الذوق ولطاف

 Discovery ofوقد اعرتف جواهر الل هنرو يف كتابه " العثور على اهلند " )    

India بتأثري املسلمني الواسع العميق يف العقلية اهلندية ويف اجملتمع اهلندي ، وأتثريهم يف )
 حضارة هذه البالد يقول:

اهلند اليت محلت معها أفكارًا طريفة وأساليب " إن دخول اإلسالم والشعوب املختلفة يف     
على  -خمتلفة للحياة ، قد أثرت يف عقيدهتا وأثرت يف هيئتها االجتماعية ، إن الفتح األجنيب 

ال خيلو من فائدة ، وهي أنه يوسع أفق الشعب املفتوح  -عالته وما فيه وما فيه من مساوئ 
الذي أقامه حوله ، وبذلك يبدأ أفراده يفهمون  الفكري ، ويضطره إىل اخلروج من احلصار الفكري

أن الدنيا أوسع و أكثر اختالفاً وتنوعاً مما كانوا يتصورون ويعتقدون ، وهكذا أثر الفتح األفغاين يف 
اهلند ، وظهرت تطورات كثرية يف حياهتا ، وكانت هذه التطورات أكثر وأعمق بعد دخول املغول 

فة وأرقى من األفغان ، وقد نشروا يف اهلند األانقة اليت كانت من يف اهلند ، ألهنم كانوا أكثر ثقا
 .([17])خصائص إيران " 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.nadwi.net.in/a/muslims%20India1.htm#_ftn17#_ftn17


 16 

وقد اعرتف بذلك أحد قادة حركة التحرير يف اهلند ورئيس املؤمتر الوطين سابقًا )     
Pattabhai Sita Ramayya " يف خطبته اليت ألقاها يف حفلة املؤمتر الوطين اهلندي يف )

 جي بور " فقال:

" إن املسلمني أغنوا ثقافتنا ، إهنم قووا إرادتنا ، وقربوا أجزاء البالد البعيدة بعضها إىل بعض     
 .([18])، لقد كان أتثريهم عميقاً يف آداب البالد وحياهتا االجتماعية "

 اخلدمات الطبية : 

وكانت من فضل املسلمني وحكوماهتم املتتالية على اهلند أن انلت هذه البالد املكانة املرموقة يف 
والطبيعة ، منها ذلك النظام الطيب  العامل التمدن والراقي ،فجنت البالد فوائد كثرية يف جمال العلم

واملعاجلة الذي كان أرقة نظام للطب يف ذلك العصر قيل انتشار الطب اجلديد ، وكان هذا الطب 
الذي كان منظمًا ومدوان واسع االنتشار يف معظم أحناء العامل يرف ابلطب اليوانين ، ولكن يصح 

وتركستان يف عهود رقيها من مراكز هذا  أن يسمى ابسم " الطب العريب " وكانت إيران والعراق
العلم ، وهي اليت أجنبت أعالمًا يف هذا العلم ونوابغه يف القرون الوسطى ، وجذبت اهلند أفواجًا 
من رجاالت هذا العلم وحاملي لوائه ، حني انتهت إليهم رواايت التشجيع املادي الذي كان يناله 

دأ هذا االجتاه يف القرن السابع للهجرة ، واستمر إىل العلماء ورجال الفن من البالط اهلندي ، وب
القرن الثاين عشر تقريبًا ، فوصل هذا الفن إىل ذروته وكماله بفضل جهود احلكماء اجملتهدين يف 
الفن ، والضيوف احلذاق ، وتالمذهتم الراسخني يف العلم ، واألطباء العباقرة ، واهناكهم العميق ، 

ومسة خدمة اخللق فيهم ، فانكمش أمام العلم سائر طرق العالج وعكوفهم على خدمة فنهم ، 
 القدمية ، ومل خيل بلد وال قرية من األطباء اليواننيني.

وقد كان هذا الطب رخيصًا كذلك كما كان ميسرًا يف متناول يد اجلميع ومالئمًا لطقس اهلند 
العصر وأوسعها ، فنال قبوالً ومناخها وطبيعة اهلنود ، وكان مع ذلك أرقى طريقة للعالج يف ذلك 

عامًا يف مدة يسرية ، وانتشر بسرعة ، فأدى خدمة جليلة وإسعافًا طبيًا ذا قيمة كبرية ابلنسبة 
، وقد استفاض  ([19])لسكان هذه البالد الذين كان يغلب عليهم الفقر وقلة الوسائل بصفة عامة 

أطباء اهلند يف الفن ونووه ووسعوه ، وكانت دهلي ولكهنؤ مركزين رئيسيني يف آخر العهد اإلسالمي 
 ، وأصبحت اهلند اآلن املركز الوحيد هلذا الطب، ويرجع إليها فضل بقائه ووجوده . 
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عب اإلسالمي اهلندي وعواطفه يقول الدكتور هنرت الذي يعترب من كبار احلاقدين على الش
 اإلسالمية : 

" إن املسلمني قد أنشئوا مستعمرات يف جنوب اهلند ، األراضي اليت أحبوها وعمروها ، وإذا 
قيض لسائح أن يتجول يف هذه املنطقة اسرتعى انتباهه الربك واليت يسقى هبا الزرع ، واملساجد 

 اابت موحشة مل يكن هبا عمران . والرابطات واألحواض والزوااي اليت أنشئوها يف غ

وقد ظل املسلمون ينشرون دينهم اندرًا ابلسيف وغالبًا بتأثري عاطفتني قويتني أن اهلنادك مل 
يسمحوا للشعوب القدمية اليت كانت تسكن عند منبع الكنج ابلدخول يف جمتمعهم ، أما املسلمون 

بوذين سواًء بسواء ، إن هؤالء الدعاة فقد قدموا مجيع احلقوق اإلنسانية لطبقة الربامهة واملن
املتحمسني أعلنوا يف كل مكان أن كل واحد جيب عليه أن خيضع هللا الواحد العلي ، وأن البشر  

،ال فضل ألحد على آخر إال ابلتقوى وأن هللا قد خلقهم كذرات   كلهم سواء عنده
 .([20])الرتاب"

وقد ذكر مؤرخ اهلند الكبري املشهور مبؤلفاته السائرة وكتبه املقررة يف اجلامعات " جادو انته 
سركار " يف مقاالته ابإلجنليزية اليت ظهرت يف جملة كلكته " اهلند الواعية " بعنوان " اإلسالم يف 

شعب اهلندي ، هنا ما تقدم يف مقالنا والذي زاده هذا املؤرخ اهلند " عشرًا من هبات اإلسالم لل
الكبري ونذكره هنا : األوىل : صلة اهلند ابلعامل اخلارجي ، والثانية : وجود الوحدة السياسية 
والوحدة يف اللباس واحلضارة خصوصًا يف الطبقات الراقية ، الثالثة : وجود لغة رمسية إدارية 

لذي ساهم يف هتذيبه وترقيته املسلمون واهلنادك ، والرابعة : تقدم لغات وأسلوب من النثر الفين ا
إقليمية يف ظل احلكومة املركزية لوجود اإلسالم والرفاهية يف البالد ، وازدهار آداهبا وانتشارها . 
واخلامسة : جتديد التجارة عن طريق البحار اليت كانت توقفت وفقدت منذ مدة طويلة ، واليت  

 .  ا أهل اجلنوب يف الزمن القدمي . والسادسة : إنشاء حبرية للهندكان يقوم هب

يقول  N.C.Mehta I.C.Sوخنتم هذه املقالة الوجيزة بكلمة لكاتب عصري فاضل وهو 
 " احلضارة اهلندية واإلسالم" :  Indian Civilsation and Islamيف كتابه : 

جنلت به الظلمات اليت كانت تغشى احلياة " إن اإلسالم قد محل إىل اهلند مشعاًل من نور قد ا
اإلنسانية يف عصر مالت فيه املدنيات القدمية إىل االحنطاط والتديل ، وأصبحت الغاابت الفاضلة 
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معتقدات فكرية ، لقد كانت فتوح اإلسالم يف األفكار أوسع و أعظم منها يف حقل السياسة ، 
ن ظل اتريخ اإلسالم يف هذا القطر مرتبطًا شأنه يف األقطار األخرى ، لقد كان من سوء احلظ أ

 ابحلكومة فبقيت حقيقة اإلسالم يف حجاب ، وبقيت هباته وأايديه اجلميلة خمتفية عن األنظار " . 
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 .([21])تراث العلماء المسلمين العلمي في الهند 

 وعنايتهم باللغة العربية

 

كان املسمون يف اهلند أوفياء لوطنهم ، ال يتشاغلون عن خدمتهم والتقدم به يف ميادين العلم 
والصناعة واملدينة ، أوفياء لدينهم وثقافتهم اإلسالمي العربية ، ال خيتلفون عن ركبها وال ينقطعون 

 دمة القافلة ومأخذ الزمام . عنها، وقد نراهم يف بعض فرتات التاريخ يف مق

مادي وروحي  -إن اجلمع بني الثقافتني اللتني تناقضان كثرياً وتلتقيان قليالً ، وإن الوفاء لوطنني 
 مهمة عسرية ، وال نعرف شعباً من شعوب اإلسالم كلف نفسه هبا مث جنح جناح مسلمي اهلند. -

حتصى كثرية ، وذلك موضوع كتاب كبري  إن مؤلفات املسلمني يف اهلند يف العلوم اإلسالمية ال
، ككتاب الفهرست البن الندمي ، أو كشف الظنون للجليب ، وجولة يف كتاب " الثقافة اإلسالمية 
يف اهلند " تدل على مركز اهلند العلمي وقسط علمائها ومؤلفيها يف حركة التأليف والنشر ، واقتصر 

هبا الركبان ، واختفى هبا علماء الغرب ، وأخص هنا على الكتب اليت ختطت شهرهتا اهلند وسارت 
 .  منها أوالً ما ألفه ابللغة العربية

من هذه الكتب العاملية ، كتاب " العباب الزاخر " لإلمام حسن بن حممد الصغاين الالهوري ، 
من رجال القرن السابع اهلجري ، الذي عد من مراجع اللغة العربية ، وغرر كتبها ، وقد اعتىن به 

ئمة اللغة قدميًا وحديثًا ، واعرتفوا له ابلدقة واإلتقان وغزارة املادة، واعرتفوا لصاحبه ابلفل واإلمامة أ
يف هذا الشأن ، قال السيوطي : إنه كان حامل لواء اللغة ، وقال الذهيب : إن إليه املنتهى يف اللغة 

به "مشارق األنوار " يف احلديث ، وقال الدمياطي : إنه كان إماماً يف الفقه واحلديث ، وكذلك كتا
 من الكتاب املشهورة املقبولة يف العامل اإلسالمي ، وقد ظل مدة طويلة من كتب التدريس . 

( وهو ه975تقي الربهانفوري )مللشيخ علي بن حسان الدين امل ([22])ومنها " كنز العمال" 
وهو من الكتب اليت انتفع هبا علماء احلديث كثريًا ،  ([23])ترتيب " مجع اجلوامع " للسيوطي 

وأغناهم من مراجعات كثرية ، قال الشيخ  واعرتفوا لصاحبها مبجهود عظيم وفرد عليهم وقتًا كبرياً 
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أبو احلسن البكري الشافعي من أئمة العلم يف احلجاز يف القرن العاشر : " إن للسيوطي منة على 
 العاملني وللمتقي منة عليه " .

ومنها كتاب " جممع حباء األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار " للشيخ حممد طاهر 
( قال العالمة السيد عبد احلي احلسىن يف " نزهة اخلواطر " : مجع فيه ه986. )م([24])الفتين

املؤلف كل غريب حلديث وما ألفه فيه فجاء كالشرح للصحاح الستة وهو كتاب متفق على قبوله 
ظهر يف الوجود وله منة عظيمة بذلك العمل على أهل العلم ، وكذلك كتابه "  بني أهل العلم منذ

 تذكرة املوضوعات " من الكتب السائرة املتداولة يف املوضوع . 

ومنها " الفتاوى اهلندية " اليت تعترب من املراجع الفقهية الكربى اليت عليها العمدة يف كثري من 
 احلنفي ، يقول صاحب " الثقافة اإلسالمية يف اهلند " : األقطار اإلسالمية اليت حتكم ابلفقه 

" أما الفتاوى العاملكريية ويسموهنا الفتاوى اهلندية فهي من أجلها وأنفعها ) أجل الفتاوى 
واجملاميع ( يف كثرة املسائل وسهولة العبارة ، وحل العقد ، وهي اليت اشتهرت يف بالد العرب 

هلندية ، وهي يف ستة جملدات كبار رتبوها على ترتيب اهلداية ، والشام ومصر القاهرة ابلفتاوى ا
واقتصروا فيها على ظاهر الراوية ، ومل يلتفتوا إىل النوادر إذا مل جيدوا جواب املسألة يف ظاهر الراوية 
، أو وجدوا جواب النوادر موسومًا بعالمة الفتوى ، ونقلوا كل عبارة معزوة إىل كتاهبا ومل يغريوا إال 

الضرورة ، وقد وىل السلطان أورنك زيب عاملكري التيموري ) أانر هللا برهانه ( الشيخ نظام   اعيلد
الدين الربهانفوري ، يف أوائل سلطاته تدوينها ابستخدام الفقهاء احلنفية ، وبذل على تدوينها مأيت 

 .([25])ألف روبية " 

وقد ذكر املؤلف أربعة وعشرين رجاًل من كبار علماء اهلند يف ذلك العصر سامهوا يف تدوينها ، 
وكان أربعة منهم وهم القاضي حممد حسني اجلونفوري احملتسب ، والشيخ على أكرب احلسيين أسد 

واملفىت حممد أكرم احلنفي الالهوري ، قد  هللا خاين ، والشيخ حامد بن أيب احلامد اجلونفوري ،
 تولوا أرابعها ، لكل واحد منهم اإلشراف على ربع الكتاب . 

ومنها كتاب " مسلم الثبوت " يف أصول الفقه للعالمة حمب هللا بن عبد الشكور احلنفي 
ند وبالد ( وقد رزق القبول العظيم يف األوساط العلمية املدرسية يف اهله1119البهاري املتوىف ) 
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اإلسالم ، وتناوله كبار العلماء يف عصورهم ابلتدريس والشرح ، وكانت له عشرة شروح لكبار 
 األستاذة الفضالء يف اهلند . 

ومنها كتاب " كشاف اصطالحات الفنون " للشيخ حممد أعلى التهانوي من رجال القرن 
يف بالد العرب ابلقبول ، و أثنوا الثاين عشر ، وهو كتاب عظيم النفع ، تلقاه املشتغلون ابلعلم 

عليه ، ألنه كمعجم للمصطلحات العلمية يغىن عنه مراجعة آالف من الصفحات ومئات من 
الكتب ، وهذا موضوع مل يكن فيه كتاب كبري على شدة احلاجة إليه ، وال يزال املرجع الوحيد 

 للفضالء واملؤلفني والباحثني يف هذا الشأن .

ب آخر وهو " جامع العلوم " املشهور بدستور العلماء يف أربعة جملدات ويف هذا املوضوع كتا
 .  للشيخ عبد النيب بن عبد الرسول األمحد نكري من رجال القرن الثاين عشر أيضاً 

( يف ه1176ومنها بل من أعظمها كتاب " حجة هللا البالغة " لإلمام ويل هللا الدهلوي )م
ع اإلسالمي وهو كتاب مبتكر يف موضوعه ال يوجد له نظري أسرار أحكام الشريعة وفلسفة التشري

 .([26])يف املكتبة العربية على سعتها ، وقد أجله علماء هذا املوضوع وأعيد طبعه يف مصر مراراً 

أن هذا الكتاب يتسم بنصاعة العربية وقوة العبارة وانسجامها وبعدها  ومما جيب اإلشارة إليه    
عن السجع البارد وتقليد أسلوب احلريري الذي كان متفشيًا يف عصره ومصره ، وقلما جنا منه 
مؤلف وكاتب يف القرون األخرية وهو يعد حبق املثال الثاين للنثر الطبعي السلسال والتعبري العلمي 

ة ابن خلدون يف عصور احنطاط العربية وغلبة العجمة والصناعة على الكتاب العامر بعد مقدم
 واملؤلفني يف العامل اإلسالمي . 

ومنها كتاب " اتج العروس يف شرح القاموس " للسيد مرتضى بن حممد البلكرامي املشهور     
يف عشرة ( الذي هو أشهر من أن يعرف ، وهو مكتبة لغوية علمية عظيمة ه1205ابلزبيدي )م

جملدات كبار، وقد اشتهر أمر هذا الكتاب يف حياة صاحبه فاستكتب منه اخلليفة العثماين نسخة 
، وسلطان دارفور نسخة ، وملك املغرب نسخة ، وطلب منه أمري اللواء حممد بيك أبو الذهب 

 ل. نسخة وجعلها يف مكتبة مسجده الذي أنشأه ابلقرب من األزهر ، وبذلك يف حتصيله ألف راي
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وقد نبع يف اهلند يف القرن الرابع عشر اهلجري مؤلفون فاقوا العامل اإلسالمي كله يف سرعة     
التأليف وكثرة املؤلفات وضخامة اإلنتاج وكان كل واحد منهم جممعًا علميًا نشيطًا ، وقد قام 

أوالد بعضهم شخصيًا مبا ال تقوم به جمامع علمية يف أكثر األحيان فاألمري صديق حسن بن 
( 223( يبلغ عدد مؤلفاته اثنني وعشرين ومأيت كتاب )ه1307حسن القنوجي أمري هبوابل )م

( كتااًب يف اللغة العربية ، وفيها كتب كبار ذات قيمة علمية ، منها" فتح 56منها ستة ومخسون )
لبلغة يف البيان يف مقاصد القرآن " يف عشرة جملدات كبار ، وأجبد العلوم ، والتاج املكلل ، وا

 أصول اللغة والعلم اخلفاق من علم االشتقاق . 

ويبلغ عدد مؤلفاته عالمة اهلند فخر املتأخرين الشيخ عبد احلي بن عبد احلليم اللكهنوي )م     
( كتااًب ابلعربية ، من أشهرها 86( منها ستة ومثانون )110( مائة وعشرة كتب )ه1304

" و " مصباح الدجى " و " التعليق املمجد" و " ظفر  وأمجلها " السعاية يف شرح شح الوقاية
األماين " و ال يزال كتابه " الفوائد البهية" عمدة املؤلفني يف تراجم علماء املذهب احلنفي ومرجعهم 

 الكبري . 

( ه1362ويبلغ عدد مؤلفات املصلح الكبري واملريب الشهري موالان أشرف على التهانوي )     
 ( منها الصغري ، والكبري ،منها ثالثة عشر كتاابً ابلعربية . 910تسع مائة وعشرة )

كتاب عظيم مساه " معجم    م (1947-ه1366وللعالمة حممود حسن خان التونكي )م     
املصنفني " هو كدائرة معارف يف هذا املوضوع يف حنو ستني جملداً ، حتتوي على عشرين ألف من 

ن املصنفني ، وانهيك من سعة الكتاب واستقصائه أ، فيه الصفحات وعلى تراجم أربعني ألفًا م
تراجم ألفني من املؤلفني كلهم يسمون أمحد، وقد خلص يف كتابه حنو ألف ومخس مائة من الكتب 

وظهرت منه أربعة  ه1350، وذكر كل من ترك ابلعربية كتااًب منذ بدأ العهد التأليفي إىل سنة 
 حكومة حيدر آابد.أجزاء فقط طبعت يف بريوت على نفقة 

( الذي ه1373ومن كبار مؤلفي هذا العصر وكتابه العالمة الدكتور سليمان الندوي )م    
خلف مكتبة كبرية من مؤلفاته يف السرية النبوية والشريعة اإلسالمية والتاريخ واألدب ، وجمموع ما 

" معارف " اليت تعترب  طبع يبلغ حنو ستة آالف صفحة غري مقاالته وشذراته اليت يكتبها يف جملة
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أرقى جملة علمية يف اهلند ، وأجوبته وفتاواه العلمية ،وهو يستحق أن يعد من كبار املؤلفني يف اهلند 
 واحملققني الباحثني يف الشرق . 

ومن كبار املؤلفني أيضاً الذين عرفوا ابالقتدار على التأليف وسيالن القلم وغزارة املادة وسعة     
( صاحب " النيب اخلامت " و " تدوين ه1375عالمة مناظر أحسن الكيالين ) م املعلومات ، ال

احلديث " ونظام اإلسالم االقتصادي " و " نظام التعليم والرتبية " وغريها ، وقد خلف مكتبة 
 عامرة من مؤلفاته . 

 فنون وقد عرف علماء اهلند بشغفهم ابلعلوم الدينية وانتهت إليهم رائسة التدريس والتأليف يف
احلديث وشرح متونه وجماميعه، وسلمت زعامتهم يف هذا املوضوع يف العهد األخري حىت قال 

 العالمة السيد رشيد رضا منشئ جملة " املنار " يف مقدمة " مفتاح كنور السنة " :

" لو ال عناية إخواننا علماء اهلند بعلوم احلديث يف هذا العصر، لقضي عليها ابلزوال من     
 الشرق ، فقد ضعفت يف مصر والشام والعراق واحلجاز منذ القرن العاشر للهجرة ". أمصار

ولعلماء اهلند يف هذا العصر مؤلفات جليلة يف فنون احلديث وشروح ألمهات كتبه تلقاها 
شرح سنن أيب داود " للشيخ حممد أشرف الداينوي   العلماء ابلقبول ، منها " عون املعبود يف

. للشيخ خليل أمحد السهارنفوري ، و " ([28])، و" بذل اجملهود يف شرح سنن أيب داود " ([27])
وذي يف شرح سنني الرتمذي" للعالمة عبد الرمحن املباركفوري ، و " فتح امللهم يف شرح حتفة األح

صحيح مسلم" للشيخ شبري أمحد الديوبندي ومل يكمل ، و " أوجز املسالك إىل شرح موطأ اإلمام 
مالك " للشيخ حممد زكراي الكاندهلوي ، و "فيض الباري" إفادات للعالمة أنور شاه الكشمريي 

يح البخاري ،ال تزال عمدة ومرجعًا لطلبة هذا الفن الشريف وعلمائه ، و" مرعاة على صح
املفاتيح يف شرح مشكاة املصابيح " لشيخ احلديث موالان عبيد هللا املباكفوري ، قد ظهرت منه 

 أربعة أجزاء بعد . 

. يف أتييد املذهب احلنفي ، ([29])ويعد كتاب " آاثر السنن " للعالمة ظهري أحسن النيموي 
والنقد يف احلديث ، كتاابً عالياً وزايدة عظيمة وافية بني مؤلفات اهلند يف علم احلديث ، ومن سوء 

اب لكان خدمة جليلة احلظ مل يتم هذا التأليف ، ألن عمر الشيخ مل يساعده ، ولو مت هذا الكت
 علمية يف أتييد وجهة النظر احلنفية والنقد يف احلديث. 
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ومن الكتب اليت اعتىن هبا العلماء يف األقطار اإلسالمية وعدوها من خرية ما كتب يف املوضوع 
، كتاب يف التفسري للقاضي ثناء هللا الباين بيت ، وهو " التفسري املظهري" ويعترب من أفضل ما كتبه 

اء املذهب احلنفي يف التفسري يف العهد األخري ، وطبع يف اهلند على احلجر يف عدة جملدا كبار علم
( ومها فصل ه1309، وكتاب " إظهار احلق " و " إزالة األوهام " للشيخ رمحه هللا الكريانوي )م 

يزال الكتاب  اخلطاب ، واخلطيب يف احملراب ، يف نقد التوراة واإلجنيل والرد على النصرانية ، وال
 األول فريداً يف موضوعه منقطع النظري يف مقصده.

( يدل على رسوخه يف الفلسفة ه1335و " فقه اللسان " للقاضي كرامة حسني الكنتوري )م
اللغوية وعلم اللغة واالشتقاق مع كون املؤلف من أصحاب االختصاص يف الفلسفة واحلقوق 

 واملشتغلني ابلقضاء الوظائف الرمسية . 

( و " مجهرة البالغة " ه1349و " اإلمعان يف أقسام القرآن " للعالمة محيد الدين الفراهي )م
و رسائل يف تفسري سور من القرآن ، وهي أجزاء من تفسريه املسمى " نظام الفرقان وأتويل القرآن 

ه من ابلقرآن " تدل على عمق فكره ودقة نظره واطالعه الواسع على التوراة واإلجنيل ، وتضلع
 العلوم العربية والبالغة وأشعار اجلاهلني وأساليب بياهنم ، والغوص يف املعاين . 

ومنها " التفسري املاجدي " للشيخ عبد املاجد الدرايابدي ميتاز ابلدراسات املقارنة العقائدية 
لسابقة والتارخيية والعلمية ، واالستفادة من املصادر األجنبية ، وما كتب عما تشرتك فيه الصحف ا

والقرآن من أمكنة وأعالم وحقائق اترخيية وما دلت عليه اآلاثر واحلفرايت ، واالحتجاج بكل ذلك 
 .([30])على إعجاز القرآن 

لكالم آزاد، وزير املعارف األول يف اجلمهورية ومنها " ترمجان القرآن " يف جملدين ملوالان أبو ا
اهلندية ، وقد كتب يف أسلوب أديب قوي رفيع وإنشاء بليغ ، وفيه بعض حبوث طريفة ونكت 

 لطيفة ولكن الكتاب مل يتم . 

ولفضالء اهلند ومؤلفيها كتب يف الفارسية يف أغراض إسالمية وعلمية تستحق أن تعترب فريدة 
يف أسلوهبا وأتثريها ، أو يف طرافة حبوثها أو غزارة مادهتا ، لذلك نقل عدد يف موضوعها ، وبديعة 

منها إىل بعض اللغات اإلسالمية ، كالعربية والفارسية والرتكية ، كرسائل اإلمام أمحد بن األحد 
  السرهندي ، ورسائل اإلمام حيىي بن شرف الدين املنريي البهاري املعروفة ابملكتوابت يف املعارف

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.nadwi.net.in/a/muslims%20India1.htm#_ftn30#_ftn30


 25 

هلية والنكت الشرعية ، و "إزالة اخلفاء عن خالفة اخللفاء" لشيخ اإلسالم ويل هللا بن عبد اإل
الرحيم الدهلوي يف حبث اخلالفة وثبوت خالفة اخللفاء الراشدين ، و" الفوز الكبري يف أصور 

ز الدهلوي التفسري" له و" حتفة اثنا عشرية " يف الرد على الشيعة اإلمامية ، لولده العالمة عبد العزي
، و " الصراط املستقيم " يف فن التزكية والتصوف، للسيد اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد ، و " 

 منصب اإلمامة " للشيخ العالمة إمساعيل بن عبد الغين ، كلها ابلفارسية . 

وهلم أتليفات يف العهد األخري يف أردو اعتربت من أفضل ما ألف يف موضوعها ، وأكثرها يف 
للعالمة شبلى النعماين وتلميذه األستاذ  ([31])النبوية كـ " سرية النيب " يف ستة جملدات كبار  السرية

د ، وللعالمة الكبري السيد سليمان الندوي ، وهي كدائرة املعارف يف السرية وعلم الكالم والتوحي
السيد سليمان الندوي حماضرات يف السرية النبوية، ألقاها يف مدارس ، وطبعت يف أردو ابسم " 

ني " للقاضي ، و" سرية رمحة للعامل([32])خطبات مدراس" وهي من أمجل ما كتب يف السرية 
سليمان املنصورفوري ، يف ثالثة جملدات من أعظم كتب السرية أتثريًا و " النيب اخلامت " للشيخ 
مناظر أحسن الكيالين ، من أكثرها استنباطاً ونكتاً لطيفة ، و " الفاروق " للعالمة شبلي النعماين 

عر الفارسي ونقده ، ومؤلفات يف سرية أمرية املؤمنني عمر ، و " شعر العجم " له ، يف اتريخ الش
العامل الرابين موالان حممد قاسم النانوتوي يف علم الكالم وفضل اإلسالم ، وإثبات بعض عقائده 

 وأحكامه.

ومل يزل شعار املسلمني يف اهلند منذ العهد األول االعتناء الكامل ابللغة العربية ، والتعصب هلا 
ليف والعلم ، وكان فيها شعراء ملفقون ، كالقاضي عبد املقتدر ، وقد حافظوا عليها كلغة التأ

( والشيخ غالم علي ه830( والشيخ أمحد بن حممد التهانيسري )مه791الكندي الدهلوي )م
( واملفيت صدر الدين الدهلوي )م ه1300آزاد البلكرامي ، صاحب " السبع السيارة " )م 

( والشيخ ذو الفقار علي الديوبندي ه1304م ( والشيخ فيض احلسن السهارنفوري )ه1285
 ( وأدابء حمققون كالعالمة عبد العزيز امليمين ، والشيخ أيب عبد هللا حممد السوريت . ه1322)م 

وال يزال املسلمون متمسكني ابللغة العربية يدرسون أمهات كتبها يف مدارسهم اليت يسموهنا " 
، وقد أصدروا يف فرتات جمالت وصحفًا عربية تدل على  املدارس العربية " ويؤلفون ويكتبون فيها

عنايتهم هبذه اللغة ونشرها وإحيائها ، منها جملة " البيان " الشهرية اليت كانت تصدر من لكهنؤ ، 
وكان الشيخ عبد هللا عمادي األستاذ عبد الرزاق املليح آابدي الندوي يف إدارة حتريرها ، ومنها 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.nadwi.net.in/a/muslims%20India1.htm#_ftn31#_ftn31
http://www.nadwi.net.in/a/muslims%20India1.htm#_ftn32#_ftn32


 26 

عية اليت كانت تصدر من " كلكتا " وكان رئيس حترييها موالان أبو صحفية " اجلامعة " األسبو 
الكالم آزاد رئيس املؤمتر الوطين بعد ، ووزير املعارف يف احلكومة اهلندية بعد ذلك ، ومنها جملة " 
الضياء" الشهرية اليت كانت تصدر من ندوة العلماء لكهنؤ ، وانلت إعجااًب وتقديرًا يف األوساط 

دبية يف البالد العربية ، منشئها املرحوم األستاذ مسعود عامل الندوي ، وال تزال جملة " العلمية واأل
البعث اإلسالمي " لسان حال الدعوة اإلسالمية ورائد الفكر اإلسالمي تصدر من ندوة العلماء ، 

كفاح " وصحيفة " الرائد " الندوية األسبوعية تنشئها طلبة دار العلوم ويكتبون فيها ، وجريدة " ال
اليت تصدرها اجلماعة  ([33])اليت تصدرها مجعية علماء اهلند من دهلي ، وجريدة " الدعوة " 

ة احلق " اليت  اإلسالمية ، و " صوت اجلامعة : اليت تصدرها اجلامعة السلفية ، بنبارس ، و " دعو 
 كانت تصدر من دار العلوم " ديوبند " وظهرت مكاهنا اآلن " الداعي " .

وقد خرجت دار العلوم التابعة لندوة العلماء طائفة من الكتاب البارعني يف اللغة العربية ، 
أن وأوجدت نشاطًا أدبيًا ملحوظًا يف اهلند ، وحمصواًل ذا قيمة أدبية ال حيمل ملؤرخ األدب العريب 

 يغفله إذا أراد أن يستوعب احلركة األدبية يف األقطار اإلسالمية ويذكر مدارسها املختلفة . 
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 نوابغ الشعب الهندي اإلسالمي

 

شعب احلياة   إن مما يدل على جنابة أمة وصالحيتها للبقاء نبوغ عبقريني فيها يف خمتلف
 نوابغ الرجال ، والعبقريني يف وميادينها وأصناف العلم ، والشعب اإلسالمي يف اهلند غين يف

 ضروب الكمال . 

قد قامت يف اهلند دولة إسالمية قوية منذ القرن السادس اهلجري ، اجتمع يف ظلها نوابغ كل 
فن ، و أئمة كل علم ، غزا التتار الشرق اإلسالمي وأنزلوا على العامل اإلسالمي البالء والشقاء 

رة والثقافة يف العامل اإلسالمي ، وبدت موجات اهلجرة وخرجت احلواضر اإلسالمية ومراكز احلضا
واجلالء قوية واسعة يف املدن اليت كانت فريسة الغارات الترتية املغولية ، ونزحت أكثر البيواتت 
الشريفة واألسر العريقة يف العلم والصالح والشرف هتيم على وجهها يف األرض وتبحث هلا عن 

 مهجية الترت الوحوش ومعرهتم وتلقى به رحاهلا .مأوى أتوي إليه ، وتعتصم به عن 

وكانت اهلند اليت حيكمها املماليك األقوايء من الساللة الرتكية هي البلد الوحيد يف الشرق اليت 
صمدت للتتار ، واملغول وردت غاراهتم مرة بعد مرة ، فلجأ إليها يف فرتات كثرية عدد من أكرم 

الشرف يف تركستان ، وإيران ، وأقام يف اهلند عشائر كثرية توارثت األسر وأعرقها يف العامل والذكاء و 
العلم والنبوغ والشرف واملناصب الدينية كابراً عن كابر ، وكثرت هذه العشائر يف عصر مشس الدين 
التمش وغياث الدين بلنب وعالء الدين اخللجي ، يتحدث عنها وعن سبب هجرهتا مؤرخ اهلند 

  ، يقول:القدمي ضياء الدين الربين

" إن هذه األسر وهؤالء األشراف والسادة والعلماء األجالء إمنا هاجروا يف احلادثة جنكيز خان 
 .([34])امللعون ، كان منها أمراء وقواد وأساتذة كبارة وقضاة وشيوخ أجالء ومربون كبار " 

ونبغ يف هذه األسر الكرمية ويف من أسلم على يديها من األسر اهلندية الكرمية رجال يف العلم 
 والدين واإلدارة والسياسة وكان منهم رجال عز نظريهم يف العامل اإلسالمي . 
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نبغ يف اهلند يف هذا الشعب اإلسالمي اهلندي ملوك وأمراء ووزراء وقادة للجيوش وعلماء 
مؤلفون يتجمل هبم اتريخ اإلسالم العام ويكاد يكون كثري منهم العلم املفرد يف بعض صفات و 

 الكمال ونسيج وحده فيها . 

( ويعرف مآثره يف إدارة البالد ه925والذي يقرأ سرية احلاكم العبقري شري شاه السوري )م
ريعاته الدقيقة وإنتاجه السريع ورفاهيتها ومشاريعه العمرانية الضخمة البديعة وقوانينه العادلة وتش

ويعرف أن كل ذلك قد مت يف مخس سنوات  -وقد ذكران بعض ذلك يف الفصل السابق  -الضخم 
فقط ، وهي املدة اليت حكم فيها شري شاه ، وبعضه يعجز عنه احلكومات الكبرية املنظمة يف 

الوسائل وتقدم املدنية آجال طويلة ، ومل يستطع كثري من امللوك واحلكام اإلجنليز على كثرة 
وحدوث اآلالت أن أيتوا ببعض ما أتى به هذا امللك العصامي يف عصر خمتلف يف الصناعة 
واملدنية ، يبهر بعظمة هذا الرجل ، ويؤمن بعبقريته ويصدق أن هذا الرجل فريد يف الصور 

 .([35])واألمصار ، ويستحق أن يوضع يف صف أعاظم الرجال يف العامل

( وما مجع من فضائل علمية ه1118والذي يقرأ سرية السلطان أورنك زيب عاملكري )م 
وعملية ، ويقرأ اترخيه احلافل جبالئل األعمال ويقرأ جهاده املتواصل الذي مل يقطع ومل يتوقف يومًا 

مخسني سنة حكم فيها ، وفتوحاته العظيمة وإصالحاته الكبرية وتقشفه يف احلياة وحتمله  واحداً يف
ى ، ويقرا نظام أوقاته ، وحمافظته عل([36])للشدائد واستقامته وصالبته ومغامراته يف سن عالية 

الفرائض والسنن مع إشراف الدقيق على أوسع مملكة يف عصره ، واشتغاله ابلعبادات والعلم 
واملطالعة ، آمن أبن هذا الرجل ال يوجد له نظري يف علو اهلمة وقوة اإلرادة يف ملوك العامل ، وأنه 

 خلق من حديد ، وأنه من نوادر رجال العامل يف مجيع العصور ويف مجيع األجيال.

( الذي روى عنه ه932السلطان الفاضل العادل احملدث الفقيه مظفر حليم الكجرايت )م ومنهم
التاريخ من نوادر اإلخالص واإلميان واالحتساب والتقوى والعمل ابلعزمية والعدل واإليثار واحلمية 

ضاًل عن يف الدين والتبحر يف العلم ما يندر وجوده يف سري كبار الزهاد والرابنيني وكبار املخلصني ف
 امللوك والسالطني:

" حاول ملوك وأمراه " مالوه " قرانً كاماًل تقريباً أن يغزوا إمارات " كجرات " جبيوشهم ، ولكن 
حماالوهتم كلها ابءت ابلفشل ، ولكن سوء إدارة السلطان حممود الشاة الثاين سلطان ، " مالوه" 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.nadwi.net.in/a/muslims%20India1.htm#_ftn35#_ftn35
http://www.nadwi.net.in/a/muslims%20India1.htm#_ftn36#_ftn36


 29 

ئي " الذي عزل السلطان حممود ، وعكف "منديل را  أدى إىل انتقال زمام األمر إىل أيدي وزيره
على حمو الشعائر اإلسالمية ، ونشر الطقوس والعادات غري اإلسالمية ، فتحرك له السلطان مظفر 
شاه حليم ) عليه الرمحة ( واثرت حفيظته ومحيته ، وكان والياً على " كجرات " فزحف إىل " مالوه 

مسافة طويلة ، وحاصر البلد ، وخاف "  " جبيش عرمرم ووصل إىل ابب "مالوه" بعد أن قطع
منديل رائي " أنه رمبا ال يستطيع مقاومته ، أو الصمود له لوحده ، فأغرى " راان ساجنا" إبرسال 
هدااي نفيسة إليه واستنجده ولكن قبل أن يصل إىل " سانج بور " وجه السلطان " مظفر حليم " 

جيش " راان ساجنا" أن يتجاوز هذا اجليش ،  إليه فوجًا جيشه العظيم للتصدي له ، فلم يستطيع
 وانتصر السلطان وفتح القلعة قبل أن تصل جندته إىل "منديل رائي " من املناطق اجملاورة.

"مظفر حليم" يف القلعة واستعرض رفقته ما تركه ملوك   وجوهر الكالم أنه ملا دخل السلطان
، واطلعوا على رخاء تلك املنطقة وخصبها قالوا "ملوه" من آاثر للنعيم واخلزائن، و الثروات الطائلة

للسلطان: إن أكثر من ألفى فارس استشهدوا يف القتال، فليس من املناسب أن نتخلى عن هذه 
البالد بعد هذه اخلسائر اجلسيمة، ونوىل إمارهتا للملك الذي كان سبباً يف إتالفها، وانتقال السلطة 

مث خرج من القلعة،   لطان مظفر هذا الكالم، توقف قليال،من يده إىل "مندىل رائى" فلما مسع الس
وأمر السلطان حممود أبن ال يسمع ألحد من رفقته ابلدخول يف القلعة، وأحل السلطان حممود كثرياً 
أبن ميكث السلطان مظفر حليم بضعة أايم يف القلعة و يسرتيح، لكنه مل يقبل هذا الطلب، 

جملرد رضا هللا، وقال: إنه خشي من كالم األمراء أن يدور خبلده وكشف أخرياً أنه قام هبذا اجلهاد 
نه مل حيسن إىل السلطان حممود، بل إن حممودًا نفسه هو الذي ‘طمع يف القلعة و حيبط عمله، 

 . ([37])أحسن إليه، أبنه كان سبباً يف نيل هذا الشرف العظيم"

والذي استطاع أن يقول يف مرض وفاته حتديثًا بنعمة هللا: "ما من حديث رويته عن أستاذي 
املسند العايل جمد الدين بروايته عن مشاخيه إال و أحفظه و أسنده وأعرف لراويه نسبة، وثقته، و 

علي حبفظها ، وفهم أتويلها ، وأسباب نزوهلا ،  أوائل حاله إىل وفاته، وما من آية إال وقد من هللا
وعلم قراءهتا ، وأما الفقه فإين استحضر منه ما أرجو به مفهوم " من يرد هللا به خرياً يفقه يف الدين 
" ويل مدة أشهر أصرف وقيت ابستعمال ما عليه الصوفية ، واشتغل مبا سنه املشايخ لتزكية األنفاس 

قوم فهو منهم " وها أان أطمع يف مشول بركاهتم متعلاًل بعسى ولعل ، عماًل مبا قيل " من تشبه ب
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وكنت شرعت بقراءة معامل التنزيل وقد قاربت إمتامه إال أين أرجو أن أختمه يف اجلنة إن شاء هللا 
 تعاىل " .

" رب قد  -على نبينا وعليه الصالة والسالم  -وفاضت روحه وهو يدعو بدعاء سيدان يوسف 
مللك وعلمتين من أتويل األحاديث فاطر السماوات واألرض أنت وليي يف الدنيا آتيتين من ا

 .([38])واآلخرة، توفين مسلماً وأحلقين بصاحلني " 

ماد الدين الكيالين املشهور مبحمود كاوان ) هذا يف امللوك ، وأما يف الوزراء فنجد مثل الوزير ع
( الوزير العامل الفاضل الذي مجع بني رائسة الدين والدنيا ، وطبقت شهرته اآلفاق وانفرد ه886م

يف حسن اإلدارة وكثرة العبادة وفور التقوى ، وغزارة العلم ، وبالغة القلم ، وصناعة اإلنشاء ، 
 شارع الصويف املعروف بيته السائر : ومدحه العالمة عبد الرمحن اجلامي ال

 .([39])هم جهان را خواجه وهم فقر را دايجه أوست 

 آيـة الفـقر ولكـن حتـت أسـتـار الغنـى

ملشهور آبصف خان وزير كجرات املتوىف وجند مثل الوزير أيب القاسم عبد العزيز الكجراين ا
( العامل األصويل الفقيه احملدث املدرس القدير الذي أفرد عالمة احلجاز شهاب الدين بن ه961)

حجر املكي رسالة يف مناقبه وذكر له فيها من الفضائل العلمية ومكارم األخالق واالشتغال 
والعكوف على املطالعة والتدريس ، وتشجيع  ابلعبادات ، واألخذ بعوازم األمور ، ودقائق التقوى ،

العلم والعلماء واإلحسان إليه ، وحسن االستقامة ، ما حيري األلباب ، ويدهش العقول ، ومدحه 
 .([40])شعراء احلجاز بقصائدهم ، ورثوه على وفاته راث رقيقًا حزيناً " 

ومنهم األمري الكبري األديب الشار البطل األعظم صاحب السيف والقلم ، عبد الرحيم بريم 
( الذي اضطر مؤرخًا أمينًا ال ه1005خان الدهلوي ، قائد قواد احلكومة املغولية يف اهلند )م 

 يكيل املدح جزافاً أن يقول يف ترمجته : 

لتامة والشهامة الكاملة وعلو اهلمة والكرم ما ال ميكن وصفه مع املعرفة "كان له من النقاوة ا
لألدب ومطالعة كبته واإلشراف على كتب التاريخ ، وحمبة أهل الفضائل ، وكراهة أرابب الرذائل ، 
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من يساويه يف  ([41])والنزاهة والصيانة وامليل إىل معايل األمور حىت مل أجد ممن كان قبله أو بعده 
 .([42])جمموع كماالته 

 قال عبد الرزاق اخلوايف يف مآثر األمراء : 

العصر يف الشهامة والكرم ، ماهرًا يف اللغات املتنوعة ، من العربية " إنه كان أوحد أبناء 
والفارسية والرتكية واهلندية وغريها ، وكان يتكلم يف كل من تلك األلسنة بغاية الفصاحة والطالقة ، 

 ويقول الشعر الرقيق البليغ فيها" . 

، الذين هلم يف اتريخ أدب البالد ([43])وبعد الرحيم من الشعراء املعدودين يف اللغة اهلندية 
 مكان مرموق حمرتم ، ومن فحول شعراء الفارسية . 

أظل العامل اإلسالمي بعد الغارة املغولية احنطاط يف التفكري والتأليف ، وفقد االبتكار واإلبداع ، 
 يف النادر ، وقد ظهر هذا االحنطاط يف شكل واضح بعد القرن الثامن ، وبدأ اإلعياء الفكري إال

واالسرتخاء األديب يف أكثر نواحيه ، ومل ينهض إال أفذاذ كان هلم إنتاج وابتكار ظاهر ، كالعالمة 
د كانت عبد الرمحن بن خلدون ، وعاشت اهلند مدة طويلة يف عزلة عن هذا اإلعياء والعقم ، فق

اهلند لبعدها عن الغارات الترتية وقوعها يف أقصى الشرق اإلسالمي من أقل البالد أتثرًا ابهلجوم 
الترتي وويالته ، وكانت للجوء كبار العلماء وكرام البيوت إليها ال تزال قوية يف احلركة العلمية ، 

فيها يف فرتات كثرية رجال وبقى فيها نشاط وإنتاج يف العلم والتأليف والتفكري مدة طويلة ووجد 
يستحقون أن يعدوا من نوابغ اإلسالم ، ويبدوا يف مؤلفاهتم وأفكارهم شيء كثري من االبتكار 
واإلبداع والطرافة ، والشذوذ عن األسلوب املألوف املعروف يف ذلك العصر ، كالشيخ شرف 

يف الرتبية وحقائق  ( صاحب الرسائل البديعةه772الدين أمحد بن حيىي املنريي البهاري )م 
( صاحب " حجة هللا البالغة ه1176الشريعة ، والشيخ أمحد بن عبد الرمحن ويل هللا الدهلوي )م 

( صاحب " أسرار احملبة " و " ه1233" و " إزالة اخللفاء " والشيخ رفيع الدين الدهلوي ) م
صاحب "العقبات "  (ه1246تكميل األذهان " و الشيخ إمساعيل بن عبد الغين الدهلوي " )م

منصب اإلمامة " الذين جيد القارئ يف رسائلهم ومؤلفاهتم كثريًا من األفكار الطريفة   و "
 والتحقيقات اجلديدة ،واالستنباطات اللطيفة اليت ختلو عنها كتب أكثر معاصريها. 
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يف العهد األخري مركزًا للدعوة الدينية القومية  ([44])أصبحت اهلند ألسباب اترخيية طبيعية 
والتجديد اإلسالمي يف العامل الذي ختطى حدود اهلند إىل أقطار أخرى ، ووجد فيها دعاة 

ودعوة ، وجمددون من أفضل الدعاة واجملددين الذين عرفهم اتريخ اإلسالم يف العهد األخري قوة 
 ورسوخاً يف العلم ، وعمق أتثري وانتشار رسالة ، وتشبهاً ابلدعوة اإلسالمية األوىل . 

( الذي لقبته اهلند حبق " جمدد ه1034عرفنا منهم الشيخ أمحد بن عبد األحد السرهندي )م 
ار ابإلسالم يف هذه البالد ، واالنتص  األلف الثاين " وقد ظهر منه جتديد صلة الشعب اهلندي

للشريعة وحفظها من حتريف الغالني ، وانتحال املبطلني ، وأتويل اجلاهلني ، وإحلاد املتصوفني 
ن ، وإيثار . ومن صرف احلكومة املغولية القوية من الالدينية ، وتلفيق األداي([45])الوجوديني 

الربمهية والوثنية اهلندية اليت اندفعت إليها بتهور ومحاس ، إىل التدين بدين اإلسالم واحتضانه ، ومل 
يكن امللك الصاحل املؤمن اجملاهد السلطان أورنك زيب عاملكري إال مثرة من مثرات دعوته وجهاده 

يف بالد  ([47])( ه1242. وانتشرت طريقته بواسطة العالمة خالد الشهرزوري الكردي )م ([46])
 .  شاراً مل يعرف لطريقةالروم والعرب واحلجاز وبالد األكراد وسورية وتركيا انت

( الذي قام ابلدعوة إىل الدين اخلالص ه1246وكان منهم السيد أمحد بن عرفان الشهيد ) م 
، واجلهاد يف سبيل هللا ، وأتسيس احلكومة الشرعية على منهاج اخلالفة الراشدة ، ونفخ روح 

ميان وعادت نفحة من اجلهاد واحلماسة والتضحية يف اهلند ، وهبت جبهوده يف اهلند ريح اإل
نفحات القرون األوىل ، ومل يعرف مثله يف القرون األخرية ، يف قوة التأثر وعلو اهلمة ، واحلمية 
الدينية ، ومل يعرف مثل مجاعته وأتباع يف الصالبة يف الدين واالستقامة على الشريعة وحب اجلهاد 

 . وحسبك ما قال األمري صديق حسن خان صاحب املؤلفات الشهرية الكثرية :([48])

" ومل نعرف ومل خيرب الناس بوجود رجل يضارعه يف كماله يف املاضي القريب يف قطر من أقطار 
معشارها فوائد مصلحني  العامل ، والفوائد اليت حصلت للخلق من هذه اجلماعة املنصورة ال يبلغ

 .([49])آخرين من شيوخ األرض وعلمائها 

وقد أصبحت اهلند مركزاً يف عهدان للدعوة الدينية العاملية مرة أخرى ، وكان داعيها موالان حممد 
( من أقوى الدعاة الذين عرفهم العامل اإلسالمي يف العهد األخري ، ه1363إلياس الدهلوي )م 

يف قوة اإلميان ابلغيب، واالعتماد على هللا ، وقوة  -يف البالد اليت عرفناها وزرانها  -ومل نر مثله 
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 الدعوة واالنقطاع إليها ، والتجرد هلا ، والنجاح يف مهمته ، وقد انتشر دعاته ومجاعاته يف العامل
.وغدو ورواح يف األقطار اإلسالمية ، ويف أورواب وأمريكا ([50])اإلسالمي ، وهي يف نشاط مستمر 

آالف مؤلفة  وأفريقيا والياابن ، وقد أشعلت هذه الدعوة جمامر القلوب ، وأهلبت جذوة اإلميان يف
 من املسلمني . 

هذه أمثلة قليلة جدًا من أعالم اهلند ورجاالهتا الكثريين يف خمتلف ميادين احلياة وأصناف 
الكمال والنبوغ ، وإن نظر خاطفة يف كتاب " نزهة اخلواطر " يتضمن تراجم حنو مخسة آالف من 

نبغ فيها ، وهنض من أرضها ، أعيان اهلند ورجاهلا تدل على غناها وخصبها وإنتاجها وكثرة من 
 من أصحاب الفضل والكمال والنبوغ . 

ومل تزل وال تزال خلية اإلسالم يف اهلند تعسل، والشجرة اليت غرستها اليد الكرمية املخلصة 
وسقاها الصاحلون من عباد هللا بدموعهم واجملاهدون يف سبيل هللا بدمائهم يف كل عصر ، تثمر 

يف كل جيل ويف كل عصر   رهبا ، وكان الشعب اإلسالمي اهلندي وتؤتى أكلها كل حني إبذن
جال أثبتوا نبوغهم ، ورجاحة عقوهلم، وذكاءهم النادر ، ومواهبهم الفريدة ، وتفوقهم الذهين على 

بعد استقرار احلكم اإلجنليزي يف البالد رغم جهود احلكومة  -الشعوب األخرى ، وكان فيه 
 - ([51])جذوة الذكاء وجتفيف منابع الثقافة يف هذا الشعب اإلسالمي  اإلجنليزية العظيمة يف إمخاد

نوابغ يف التشريع والقضاء ويف اإلدارة واحلكم ، ويف علوم الرايضة واحلساب ، ويف فن التعبري 
لسياسة وعلم االقتصاد ، ويف العلوم الطبيعية والكيمياء ، واألدب اإلجنليزي ونقده وفلسفته ، ويف ا

، أقر بفضلهم ونبوغهم علماء هذه الفنون يف بالد اإلجنليز وكان منهم خطباء وكتاب ، ومؤلفون 
يف اإلجنليزية ، ال يقلون عن أدابئها وكتاهبا يف االقتدار على اللغة والتصرف يف مناهج الكالم 

 مجال األسلوب . و 

وكان فيه قادة سياسيون ، وزعماء ودستوريون ، وخطباء يوضعون يف الصف األول من القادة 
 السياسيني والزعماء واخلطباء يف هذا العصر . 

وكان فيه شعراء وقادة الفكر الذين كانوا أصحاب إيداع وعبقري يف الشعر،وأصحاب الدعوة 
المي إيران وأفغانستان،وتركيا،وترجم إىل لغات العامل ورسالة يف الفكر، وتغين بشعرهم اإلس

 ([52])اإلسالمي 
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أما الثقافة العربية فال يزال الشعب اهلندي متمسكًا هبا حمافظًا عليها ، منتجًا فيها ، وتدل 
ائن على تكون مدرسة أدبية خاصة فيها ، يف األدب العريب والكتابة اإلسالمية جتمع اآلاثر والقر 

 بني الرباعة األدبية واإلشراف الروحي ، واإلميان العميق والدعوة الصرحية القوية . 

الذي مير مبرحلة عصبية يف حياته  -كل ذلك يدل على أن هذا الشعب اإلسالمي اهلندي 
 لبقاء ، قائم ابلكفاح ، وإنه صاحب شخصية قوية خالدة . صاحل ل -ويواجه مشكالت 
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 ([53])تأثيرات اللغة العربية في اللغات الهندية 

 

ة اليت ختصهم واليت محلوها من مظاهر أتثري املسلمني يف ثقافة اهلند وحضارهتا أتثري اللغة العربي
 يف لغات اهلند، وهلجاهتا وأدهبا وحضارهتا .  -إىل هذه البالد 

إن أتثري لغة راقية متمدنة يف لغة أخرى ليس بدعًا من األمور ، وال حاداًث طريفًا يف اتريخ 
ار اللغات والثقافات ، ومل تزل احلضارات البشرية يف كل طور من أطوار املدنية تتبادل األفك

واخلواطر ، والكلمات وطرق التعبري ، ومل تزل يف أخذ ورد وإفادة واستفادة ، وهذه طبيعة احلياة 
والرقي ، وكل لغة سدت يف وجهها أبواب االستفادة واالستعارة وبقيت متمسكة برتاثها القدمي ال 

االزدهار  تزيد يف ثروهتا، وال تضيف إىل قدميها ، فقد قطعت صلتها عن املدنية وحرمت نفسها
والتوسع ، وختلفت عن ركب احلياة ، وأصبحت من اللغات اجلامدة احملدودة اليت ال تسعف 

 األديب والشاعر ، وال تقضى حاجة اإلنسان احلي املتمدن . 

كنت أعتقد أن اللغة العربية تكون جزءًا ال يستهان به من أجزاء لغة " أردو " اليت هي مزيج 
الفارسية والرتكية والسنسكربتية ووليدها مجيعاً ، ولكين كنت أحدد القضية اللغات األربع : العربية و 

يف الكلمات العربية اليت بقيت على شكلها العريب يف " أردو " وكنت أحدد القضية يف أردو 
اهلندية أن اقرتاحهم حلديث عن موضوع أتثري اللغة العربية يف لغات اهلند ، آاثر يف نفسي   اإلذاعة

بحث عن املوضوع ، واعرتف أنين استفدت كثريًا ، وصادفين يف هذه الرحلة املمتعة رغبة يف ال
شخصيات متنكرة كانت ترتدي احللة الوطنية ، فلما حبثت عنها وجدهتا عربية خالصة ، وإليكم 

 مذكرة هذه الرحلة الشائقة ، والتعارف اللذيذ والبحث املفيد.

أتكد من موجود جهاز السفر ونفقاته ، ألين كان واجيب قبل أن أبدأ يف هذه احللة أن أ
سأجول يف أحناء اهلند ، والبالد عريضة واسعة فانتقل ذهين إىل كلمة " دام " اليت تستمل يف " 
أردو" ويف اهلندية مبعىن النفقة واملال ، فإذا هي مأخوذة من كلمة) درهم ( العربية اليت كانت تطلق 

رهم والدينار ، مث انتقل ذهين إىل أجزائه وتفاريقه ، فمن تفاريقه يف معىن املال مطلقاً ، فيقال : الد
الصغرية " كريانت " اليت ال تزال تستعمل يف األوراق املالية يف املقاطعات املتحدة الشمالية الغربية 
فإذا هي ) قرياط ( العريب ، وهبذه املناسبة تذكرت كلمة ) أشريف ( ويف العملة اليت كانت تستعمل 
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دمي ، وال تزال مستعملة يف الكالم وحبثت عنها يف التاريخ فرأيت البحار العريب املشهور ابن يف الق
ماجد أسد البحر يقول يف كتابه " الفوائد يف أصول البحر والقواعد " : واحلادي عشر برسي 

 األشرف ضارب مسكة األشريف . 

أحسن ضيافيت ، وأتنق يف ونزلت ضيفًا يف هذه الرحلة عند صديق هندي كرمي أكرم وفاديت و 
صنع األطعمة واستعرضت مائدته السخية فإذا من أنواع األطعمة " فريين " وكان يقال له يف القدمي 
" املهلبية " وحبث عنه فوجدت حممد اخلوارزمي يذكر يف األطعمة اليت كانت هتيأ للمرضى " الفراين 

 يضاف إليه السكر . " وكان يرتكب من رغيف خيتمر عجينه كان ينقع يف اللنب و 

وكان من أنواع هذه األطعمة " قليلة " ويطلق على " إدام " إذا كان فيه حلم ومرق وخضر ، 
وأصلها العريب " قلية " ابلتشديد وهو من قلى يقلى قليا اللحم وغريه أنضجه ، وكان جبوار القلية 

لذي يشوى مقلوابً " كباب " وهو من الكب ، وهو القلب على الوجه ، ويطلق على الطعام ا
على النار ، ويف املعاجم العربية " كبب : عمل الكباب" وإن أنس يف هذا الصدد فال أنس " 

 .  شوربه " اليت يراد منها املرق وأصلها ) شربة ( وهي ما تشرب دفعة واحدة

وعجبت ملا مسعت من مضيفي يطلب الناجيلة على عادة أهل اهلند أيمر اخلادم بتهيئة " سلفة 
وهو مصطلح من مصطلحات أصحاب النارجيل ، وفكرت فيها ويف أصلها فإذا أصلها عريب ، " 

 والسلفة يف لغة العرب ما يعجل الرجل من الطعام قبل الغذاء . 

وملا انتهيت من الطعام التفت إىل البيت وأاثثه ، فوجدت بدهشة أن كثرياً من أجزائه هلا أمساء 
أصلها عريب صميم ، فأول ما استدعى نظري " الزريب " اليت  عربية وال يعرف الناطقون هبا أن 

كانت جالسًا عليها ويسميها أهل اهلند " قالني " فوجدت أن أصله " القايل " وهو الفراش 
املنسوب إىل ) قاليقال( وكانت مدينة على هناية اململكة اإلسالمية وإليها نسب أبو علي القايل ، 

لدان : ومتل بقاليقال هذه البسط املسماة ابلقايل ، اختصروا يف يقول ايقوت الرومي يف معجم الب
 النسبة إىل بعض امسه لثقله . 

ومن أاثث البيت ورايشة انتقل فكري إىل من يرجع إليه الفضل يف تكون هذا البيت ووجوده 
كلمة هبذا الشكل الظريف ، وهو البناء املتواضع فوجدت أنه يسمى يف اهلندية " راج " وهالين أهنا  
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عريب بتغري حرف واحد ، ففي املعاجم العربية : " الراز " رئيس البنائني ، وأصله رائز كشائت 
 وشائك ، والرايزة حرفة الراز".

ومقدم البنائني واحلاذقني منهم يسمى يف اهلند " مسرتى " ووجدت أنه حرف عن مسطرى ، 
 .  وهو البناء الذي كان حيمل املسطر لتسوية اجلدران وتقوميها

ومن أشغال البنائني والنجارين اخلرط واخلراط ، يقال خرط العود ، يعين سواه ابملخرطة ، وخرط 
 احلديد طوله كالعمود ، ال يزال مستعمالً يف أردو فيقال " خراد " وما هو إال اخلراط لفظاً ومعناً .

فمنها " ساهول " واستعرضت آالت البناء والتصميم فإذا كثري من كلماهتا ومصطلحاهتا عريب ، 
وهو حديد تربط يف خيط طويل لتسوية اجلدران ، وقد ذكر اخلوارزمي آلة يف مفاتيح العلوم ومساها 
شاقول ، وصفها بقوله " هو ثقل يشد به يف طرف حبل ميده سفاًل حيتاج إليه النجارون والبناؤن" 

 . 

 ا الزاوية القائمة " . ومنها " كىن وكونيا " وهو الكونيا ، قال اخلوارزمي " يقدرون هب

ورأيت البيت مبيضًا قد جدد تنويه فتذكرت كلمة " قلعي " اليت هي يف اهلند مبعىن التنوير ، 
 ورأيت صاحب لسان العرب يقول : 

" والقلعي الرصاص اجليد ، وقيل هو الشديد البياض ، والقلع اسم معدن الذي ينسب إليه 
 الرصاص اجليد " . 

على ابب مضيفنا الكرمي احلارس ، فانتقل ذهين إىل كلمة "أحدى " وهو ورأيت رجاًل واقفًا 
الكسول الذي يكون جلس البيت ، أيكل من تعب عيااًل على غريه ، ومصدره رجل مفرد كان 
يقف على ابب امللوك واألغنياء حيرس بيوهتم ، وكان بطبيعة احلال عاطاًل ال شغل له ، و يعيش 

، ومن هنا نشأت فكرة " أحدى " يعين الرجل الكسول الذي يقضي على رواتبهم وفتات مائدهتم 
 وقته يف البطالة . 
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"متشى   ودعاين صديقي إىل اخلروج للنزهة والتفرج فوثب فكري إىل كلمة " متاشا" فإذا أصلها
" وهو املشي مع أصداء وزمالء للتفرج والتنزه ، وقد أصبحت مفتوحة على قاعدة الفارسية 

 " و "متاشا " بدل " التماشي " و " حتاشا " بدل " التحاشي . فيقولون " متنا

وال يسع هذا احلديث الوجيز أن يستوعب مجيع الكلمات أو نصفها اليت تعرفت هبا بصفتها  
كلمات عربية أصيلة صميمة يف هذه الرحلة القصرية ، وجزى هللا عن أهل العلم أستاذان العالمة 

هللا إذ حبث يف هذا املوضوع حبثًا علميا دقيقًا ، وعرض أمثلة  الكبري السيد سليمان الندوي رمحه
 .([54])مجيلة من هذا القبيل 

معرفة اللغتني وال يزال اجملال واسعاً أمام الباحثني واملنقبني يف اللغة بشرط أن يكون متوسعني يف 
اهلندية والعربية مطلعني على مصادرها القدمية ، حيملون عناء البحث والتنقيب يف املعاجم ودواوين 
هذه الكلمات يف رحلتها الطويلة ، من ابدية العرب وعواصم العامل العريب إىل صحراء السند ، إىل 

وإذا فعلوا رأوا كيف نفذت  أودية الكنج إىل شاطئ حبر العرب ، ويف مجيع أطوارها ومراحلها ،
اللغة العربية يف اللغات اهلندية وكيف تسربت ، وغزت الثقافة اهلندية واحلضارة اهلندية ، حىت 
امتزجت بلحمها ودمها ، وأصبحت جزءًا من أجزائها ال ينبه لكوهنا كلمات عربية فصيحة ، إال 

 أفذاذ من الباحثني و أفراد من احملقني . 
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 ية في الهندمالحضارة اإلسال

 

 العامالن األساسيان لتشكيل احلضارة : 

( ومؤلفة من أتثريمها  Factorsإن حضارة املسلمني يف كل بالد وليدة عاملني ) 
وانعكاساهتما ، أوهلما املعتقدات الدينية ) املبادئ اإلسالمية للحياة واألخالق ( واثنيهما أتثري 

 .  ناصر السكان األخرى واالختالط هبماحلضارات احمللية يف البالد ، واالتصال بع

أما العنصر األول ) املعتقدات الدينية ، مبادئ احلياة اإلسالمية واألخالق( فتشرتك فيه 
حضارات املسلمني يف مجيع الدول ، إن املسلم مهما يكن يف أي بلد ، ويف أي انحية من األرض 

ولذلك ال نراهم إال كأفراد أسرة واحدة  ومهما اختلف ملبسه ولغته ، فإنه جيتمع يف هذا العنصر ،
ومتبعي حضارة واحدة يف كل مكان ، والعنصر الثاين هي تلك الناحية من حضارهتم اليت متيزهم 

 عن إخواهنم يف الدين يف البلد اآلخر فيتبني هبا بلدهم الذي ينحدرون منه.

هتم اليت ترعرعت يف عدة وال يستثىن املسلمون اهلنود أيضًا من هذا املبدأ العام ، فإن حضار 
قرون ، مزيج من التأثري اهلندي اإلسالمي ، ويبعث ذلك على الروع واجلمال ويضمن أن لن 
يعيشوا يف البالد كعابر سبيل أو غريب ، بل أن يعشوا فيها كمواطنني آمنني، ينسقون بيوهتم 

ديثة ، بل يزودوا بيئتهم حسب مقتضيات الظروف واملتطلبات والعادات القدمية املتبعة ، والبيئة احل
بتحسينات رائعة بديعة ، وإن أي حماولة لتجريد قوم عن أثر ما بعد الطبيعة واملبادئ اخللقية اليت 
تشرتك فيها الشعوب األخرى من خمتلف أحناء األرض ، وإغراءهم ابخلروج عليها حملاولة آمثة 

روحانياهتم ، وكذلك دعوهتم إىل ( وجتفيف منابع  Universalityحلرماهنم من السمة العالية )
قضاء احلياة منعزلني عن بيئتهم وحميط احلياة العلمية ، حماولة فاشلة وغري طبيعية وغري صاحلة 

 للقبول. 

 

 

 ثالث مسات للحضارة اإلبراهيمية : 
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ونظرًا إىل العنصر األول املشرتك ) العقائد ومبادئ احلياة واألخالق ( حيمل مسلمو اهلند  
تلف نواحي العامل حضارة خاصة ال جند تعبرياً أصح من " احلضارة اإلبراهيمية " وهلذه كمسلمي خم

احلضارة ثالث مسات صبغت نظام الفكر واالجتماع بطابع خاص ولون مييز ، ويتجلى هذا الطابع 
يف مجيع نواحي حياهتم وأجزائها، ال خيلو منه أي عمل يعملونه عن قصد ، وهذه السمات الثالث 

ية هي اإلميان بوجود هللا سبحانه واستحضار ذاته ، وعقيدة التوحيد ) كما علمها األنبياء األساس
من سلسلة إبراهيم ، وتفصيلها الكامل موجود يف القرآن ( والتصور لشرف اإلنسان ومساواته 
بصورة دائمة وإجبارية ، والذي ال يغيب عن ذهن أي مسلم ، وهذه هي السمات البارزة اليت 

ضارة اإلبراهيمية إزاء حضارات العامل األخرى صورة جيدة نرية ، وال جند هذه السمات منحت احل
 .  واملميزات يف أي حضارة من حضارات العامل مبثل ما تتجلى يف احلضارة اإلبراهيمية

 ذكر هللا يف حياة املسلم :

ملسلمني أبكملها إن اإلميان بوجود هللا واستحضاره دائمًا ، ميزة عامة ال تنفك عنها حضارة ا
وال تتخلى عنها ، ونتصور حضارة املسلمني وجمتمعهم ، كأزايء خمتلفة التفصيل واألمناط والطراز 
أثرت فيها أذواق خمتلفة وطبائع حملية وأحوال جوية وأتثريات خارجية ، كأن هذه املالبس كلها 

فإن اسم هللا وذكه يف غمست يف صبغة واحدة ، ومل يبق فيها أي جزء مل يصطبغ بتلك الصبغة ، 
حضارهتم وجمتمعهم حيل حمل الدم الذي جيري يف العروق ، فكل ولد يولد يف بيت مسلم يؤذن يف 
أذنه أوالً إثر مولده ، واالسم الذي يعرف به ويؤنس قبل معرفة امسه بنفسه هو اسم هللا ، ويف اليوم 

، وتقرتح له أمساء إسالمية ويرجح السابع من مولده حيتفل بعقيقته على طريقة سنها رسول هللا 
منها اسم يشف عن كونه عبدًا ، ويثبت وحدانية هللا ، أو يسمى ابسم أحد األنبياء وأتباعه ، مث 
أتيت مرحلة التعليم ويؤدي تقليد افتتاح الكتاب ، فيفتتح ابسم هللا وآايت القرآن ، وهذه التقاليد 

وقت الزواج يذكر اسم هللا لعقد قرآن بني إنسان والعادات معروفة يف مسلمي اهلند ، فإذا حان 
 وإنسان بصورة دائمة، ويعاهدان على حمافظة حرمة اسم هللا.

 " واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام " . 

واخلطبة املسنونة اليت تلقى تذكر فيها نعم هللا اليت وهبها اإلنسان من خلقة من ساللة آدم 
 اعة هللا واملوت حسب تعاليمه وأوامره . زوجني ويقلن قضاء احلياة بط
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وهنا مناسبة العيد املبارك السارة ، فيؤمر املسلم أبن يغتسل وينظف ثيابه ويلبس أحسن مالبسه 
 لرفع عظمة هللا وأتدية ركعتني شكراً على نعمة هللا ، ويؤمر يف عيد األضحى أبن ينحر ابسم هللا.

ة يلقن فيها اسم هللا ويكون جل هم كل مسلم ومسلمة وعندما أتيت حملة احلياة األخرية احلتمي
أن آخر ما يلفظه لسانه من كلمة تكون اسم هللا ، وأن يفارق الدنيا وهو يردد ذكره ، فإذا نعى 
املسلمون ينطلق لساهنم بكلمة القرآن املعروفة واملستعملة يف احملاورة األردية اليومية " إان هلل وإان إليه 

 راجعون " . 

آن أوان الوداع ) صالة اجلنازة ( يذكر هللا أواًل وآخرًا ، ويدعى ملغفرته والصفح عنه ، وإذا 
ويدعو الناس " اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ، ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان ، مث 

ىل مركز يوضع يف القرب يف مرقده األخري ويقرا " بسم هللا وعلى ملة رسول هللا " وحيلو وجهه إ
التوحيد والعبادة العاملي " الكعبة املشرفة " مهما دفن يف أي بقعة من بقاع العامل يكون وجهه إىل 
الكعبة ، وإن مر بقرب مسلم بعد دفنه استغفر هللا له وقرأ الفاحتة عليه ، وعلى كل حال ال يفارقه 

 .  ذكر هللا واالنتباه إليه يف ركب احلياة كلها يف كل آن ويف كل مكان

فهذه كلها مراحل ابرزة للحياة ، أما حياة املسلم اليومية فال تكاد ختلو من ذكر هللا يف كل 
وقت ، يبدأ املسلم األكل ابسم هللا وخيتمه بذكر هللا ومحده ، والذين يعنون ابلسنن فأكلهم وشرهبم 

 إذا عطس ، ويؤمر  وذهاهبم إىل املرحاض كله يكون ابسم هللا واالنتباه إىل ذكره ، ويؤمر بذكر هللا
كل من مسع عطاسه أن يشمته ، وفوق ذلك كلمات " ما شاء هللا " " إن شاء هللا " " ال حول 
وال قوة إال ابهلل " ليست أذكارًا مأثورة فحسب ، بل أصبحت جزءًا للغة ودخلت يف احملاورات 

فيها ،كلها طرق لذكر  اليومية يف البلدان اليت يقطنها املسلمون منذ زمن بعيد، وأثرت حضارهتم
هللا واالنتباه إليه ، ولن ترى جمتمع أي حضارة تزدان لغته وأدبه وحياته اليومية بيقني وجود هللا 
واستحضاره مثل ما نرى يف اجملتمع اإلسالمي ، إن هذا اليقني واالستحضار هو أول انحية عاملية 

 مشرتكة ملسلمي اهلند أصبحت هلم شعاراً وهلم عالقة . 

  

 لسمة العاملية الثانية : التوحيد : ا
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وميزة حضارهتم العاملية الثانية ومستها عقيدة التوحيد ، وهي تبدو واضحة يف كل جانب من 
العقائد إىل األعمال ، ومن العبادات إىل االحتفاالت ، فيؤذن من مآذن مساجدهم يف اليوم 

شعائر الشرك ، وطبق مبادئ اإلسالم  والليلة مخس مرانه أنه ال إله إال هللا ، وتصان بيوهتم من
حرمت له الصور والتماثيل والدمى ، حىت جتب مراعاته يف أالعيب األطفال ، واحتفاالت دينية  

أو كان يوم ميالد للقادة السياسيني أو األئمة الدينيني ، أو احتفال برفع   كانت أو العيد الوطين
ماثيل ، و أن ميثل جتاهه متخشعًا ، أو يقلدها العلم ، فال جيوز ملسلم أن يطأطأ رأسه أمام الت

قالدة الزهور فإن ذلك يعارض حضارته اإلسالمية ، وكل مسلم يتشبث أبهداب حضارته 
اإلسالمية ، ويتمسك هبا حيرتز منه وجبانبه يف أي بلد كان ، وإن جتاوز حدود التوحيد والشريعة 

م ، وتبجيل الصلحاء وإكرامهم وإظهار احلجازية وتقليد قوم يف األمساء واالحتفاالت والقس
 التواضع هلم ، يساوي املروق من اإلسالم واخلروج عليه . 

  

 السمة الثالثة عقيدة كرامة : 

 اإلنسان واملساواة اإلنسانية : 

وامليزة الثالثة العاملية للحضارة اإلسالمية يف اهلند هي تصور كرامة اإلنسان وسيادته وعقيدة 
ية اليت فطر عليها املسلم ورىب هبا ، فصارت طبيعته ، اإلسالمية ، ومن نتيجة هذه املساواة اإلنسان

العقيدة الطبيعية أن املسلم ال يعرف الفوارق الطبقية واملنبوذ ، فال يرتدد ألايمًا يف ذلك ، فيشارك 
مسلمًا يف أكله ويلح على أانس آخرين أن يؤاكلوه ، وأيكل عدة رجال يطيب اخلاطر يف إانء 
واحد ، وأيكلون سور اآلخر من الطعام والشراب ، يصلون يف املسجد متكاتفني ال متييز بني 
شريف ووضيع ، وميكن لعامل وضيع يف النسب أن يوم الناس ، ويلتجئ كبار األشراف ذوو 

 األحساب واألنساب واحلكام ذوو املكانة العالية إىل أن يقتدوا هبذا اإلمام . 

  

 السمات الفرعية : 
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ناك مسات فرعية للحضارة اإلبراهيمية عدا ما أسلفناه من السمات املبدئية واألساسية يتحلى ه
هبا مجيع املسلمني يف العامل ، أمثال إعمال اليد اليمين يف األمور احلسنة واألكل هبا ، وشرب املاء 

الركبتني وكشف هبا واإلعطاء واألخذ هبا ، وقيود يف اللبس ، مثاًل أن يكون اللباس سائرًا وسرت 
الكعبني ، وحترمي احلرير على الرجال، والعناية ابلطهارة ، وترى التمسك هبذه القوانني والقيود 
والعض عليها ابلنواجذ يف كل مكان تبقى فيه احلضارة اإلسالمية يف صورهتا األصلية ، وأما اخلروج 

 عليها فهو ينتج عن ضعف احلضارة اإلسالمية والتأثري اخلارجي .

 قف املسلمني إزاء الفنون اجلميلة : مو 

ومن ميزات هذه احلضارة ورزانتها وحب احلق ، وموقفها احلازم ، وجهة نظرها املعتدلة إزاء 
الفنون اجلميلة ، وتقديرها للصفاء واجلودة ، والنظافة واجلمال ، غري أن هذه احلضارة حترم بعض 

مثال الرقص، ورسم صور احليواانت وحنت ( Fine Artsمن الفنون اجلميلة )   ما تسميه أوراب
التماثيل ، كما أتمر ابحلذر واالعتدال يف بعضها، مثل الغناء واللحن ، وجيوز أن يتمتع به طبقًا 

القيود اخلاصة ، أما االهنماك فيه فيعارض روح احلضارة اإلسالمية وأهدافها وغاايهتا ،   لبعض
اخللق الذي يرجى من مسلم أن يتصف به ، ولو مل  وتضر خبشية هللا واالهتمام ابآلخرة ومعياره

تكن هذه احملاسبة من الشريعة اإلسالمية ورقابتها ملا كان املسلمون قائمني على مركز االعتدال 
الذي ميتازون به من بني الشعوب اليت كان وال تزال معرفة بشغفها ابلفنون اجلميلة اليت هي جزء 

 من عبادهتا منذ قدمي . 

  

 

 اإلسالمية :  األخالق

ومن أخالق اإلسالم اليت أثرت يف حضارة املسلمني بوجه خاص ، ومنحتها وحدة ومتاثاًل 
عامليني ، القرى ، وسعة الصدر ، وإطالق اليدين ، وإمنا ذلك ذوق طبيعي ، ونفسية خاصة 

كره :" ذ   ملؤسس هذه احلضارة سيدينا إبراهيم عليه السالم ، وقد خص هللا ذكره يف القرآن عندما
 هل آاتك حديث ضيف إبراهيم املكرمني" .
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ويف سائر األمم والشعوب اليت تتصل نسبًا أو عقيدة بسيدان إبراهيم عليه السالم ، وتتأثر 
حبضارته ، يتجلى االجتاه العام القوي للضيافة والقرى ،الذي لفت انتباه كل مؤرخ ورحالة يف كل 

  عصر ، فسجلوها يف مذكراهتم وانطباعاهتم .

ونرى اليوم أيضًا ملعة هذه الضيافة القدمية يف جمتمعات الشرق األوسط اليت مل تفقد شخصيتها 
املميزة رغم احلضارة الغربية، إن احلفاوة اليت قوبل هبا بن بطوطة وابن جبري وضيافتهما أنستهم 

ن مركز احلضارة الشعور ابلغربة يف السفر ، وميتاز املسلمون اهلنود اليوم مع كوهنم بعيدي العهد ع
والدعوة اإلسالمية ، بضيافتهم وذوقهم من بني الشعوب األخرى وسلسلة الضيوف يف البيواتت 
اإلسالمية عادة تستمر اليوم أبقدار خمتلفة ، ورغم أتثري الثورة االقتصادية يتهلل وجه كل مسلم 

 .  بقدوم الضيوف ويرى استضافته سعادة له ومسة من مسات اإلسالم

 ند يف احلضارة اإلسالمية : أتثري اهل

من املعامل واآلاثر اليت تتجلى يف حياة املسلمني وحضارهتم بوجودها فيها وتوطنهم منذ قدمي ، 
وأتثرهم ابجملتمع اهلندي واتصاهلم بشعوب خمتلفة لغة " أردو " الفصيحة السهلة السلسة ، وهي 

تية وهي معروفة بدقة اخليال والعذوبة مزجية من الكلمات العربية والفارسية والرتكية والسنسكري
واجلدة ,والثاين زي األشراف وأهل البلدان الذي من مبتكرات اهلند ويشكل منوذجًا رائعًا للذوق 
احلسن ومجال األسلوب واجملتمع واحلضارة اللتني تكونتا يف دهلي ولكنهؤ وحيدر آابد والبلدان 

الذكاء والظرف واألانقة والثقافة جنبًا إىل جنب ،  الرئيسية يف العصر املغويل األخري ، يبدو فيها
واالحرتام البالغ للوالدين ومبادئ األدب واحلياة اخلاصة أمامهما ، ومبالغة النساء يف التسرت 
والقوانني اخلاصة حلياهتن ، هذه خصائص جيهل كثريًا منها مسلمو الدول األخرى وهي من 

 .  احلكومية والتأثريات القدمية بصورة عامة معطيات شئون اهلند اخلاصة ومصاحل الطبقة

مث احلرص على املصاهرة يف نفس األسرة وذوي أنساهبم وأكفائهم ، وعدم خروجهم عن نطاق 
األسرة اخلاصة ومعايريها من ميزات احلضارة اإلسالمية يف اهلند ، أثرت فيها كثريًا املثل النسبية 

صورة دائمة ، ومسلمو خارج اهلند الذين ال يهتمون يف اهلندية وتفريق األسر والساللة والقبائل ب
، ينظرون إىل ون ابلتزوج يف أسرة وعشرية واحدةالعالقات العائلية إال ابلشرف واملنزلة وال يلتزم

مسلمي اهلند بنظرة ميلؤها اإلعجاب والدهشة ، ويروهنا ميزة للهند ، إن االعتناء املفرط مبراسيم 
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الت واإلنفاق يف مناسبات خاصة فوق الطاقة واحلشمة والبذخ ، تعد  الزواج واحلزن ، واالحتفا
كذلك من خصائص احلضارة اهلندية واجملتمع اهلندي ، أتثر هبا املسلمون يف هذه البالد ، رغم أن 

 .  املنهج اإلسالمي يقضى البساطة يف مثل هذه األمور

ومعاملتهم كمعاملة املنبوذين يف وكذلك التمييز بني السيد واخلادم كأهنما من جنسني خمتلفني 
بعض األحيان ، كلها من رواسب احلضارة اإلسالمية يف عهد االحنطاط يف اهلند ، ونتيجة لنظام 
اإلقطاعية وتصورات احلاكمي وأتثر احلضارات األخرى ومن خصائص اهلند وكذلك التفريق الدائم 

 .  بني القبائل على أساس املهن واحلرف

راثها احلضاري والتمدين للمسلمني هبدااي مثينة ال تنفك عن احلضارة قد أحتفت اهلند وت
اإلسالمية اهلندية وأهنا ملك يفتخر به وال جند له نظرياً يف الدول اإلسالمية األخرى ، وهي مقاومة 
مسلمي اهلند لتيارات احلضارة الغربية وصمودهم يف وجه غزوها العدواين بنجاح وقوة وحفظهم 

يتهم املمتازة ، وتفكريهم العميق وتصوفهم وكل ذلك نتيجة خمتلفة العوامل لكياهنم ، وشخص
االجتماعية والفكرية واحلضارية اليت ظلت تستمر جذورها يف هذه البالد منذ قرون ، فوضعوا 
أساسًا حلضارة إسالمية هندية بديعة ، وأوجدوا طبية كانت عصارة احلضارة اإلسالمية العاملية 

 .  وفلسفتها يف وقت واحد واحلضارة اهلندية

وكذلك قبلت التصورات واألخالق اإلسالمية ، تطورات وتغريات إقليمية ، ومع أهنا قليلة 
ابلنسبة إىل احلضارات الواردة األخرى ، واألمم الظافرة اليت اتصلت ابحلضارة اهلندية القدمية أاثرت 

مي الكبري خواجة ألطاف حسني مسلمًا متأملًا وحساسًا يف العصر األخري مثل الشاعر اإلسال
.واحلقيقة أن جمرد أتثري حضارة يف حضارة وعدم أتثرها هبا ([55])حايل فعاتب اهلند على ذلك

نسان واملصلحة فإن احلياة اإلنسانية حادثة يندر نظريها يف اتريخ العامل فإنه ال يطابق فطرة اإل
 تعرتف ابملبادئ النبيلة لألخذ والعطاء ، ويف ذلك ميكن سر تقدمها واتقائها وسعتها وتنوعها .

 
   

 
 م.1951كانت هذه الرحلة اليت مشلت السعودية ومصر والسودان وسوراي وفلسطني سنة ( [1])
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وستني مليواًن ، ويرى بعض أهل اخلربة أبهنم أكثر ويقدر اآلن عددهم ما بني مخسني مليوانً   ([2])
 من ذلك.

ظهرت طبعتان من هذا الكتاب اجلليل يف مثانية أجزاء ، أصدرهتا دائرة املعارف العثمانية يف   ([3])
 .  حيدر آابد، ابهلند

 م.1984صدرت الطبعة الثانية مزيدة منقحة مع ذيل وتكملة من اجملمع سنة ( [4])

م ابسم 1972- ه1392الكتاب من دائرة املعارف العثمانية ، حيدر آابد سنة صدر هذا ( [5])
" اهلند يف العهد اإلسالمي " ألنه أدل على موضوع الكتاب وأقرب إىل الذوق العصري ، ونقل 

 . India During Muslim Ruleإىل اإلجنليزية ابسم : 

يلة عبد املنعم النمر " وزير األوقاف صدر حديثًا كتاب " اإلسالم يف اهلند " لصاحب الفض ( [6])
يف مصر سابقاً" وهو أول كتاب يصدر يف الشرق العريب مؤسسًا على دراسة ومعرفة وإخالص 

 ، ويسد عوزاً كبرياً يف املكتبة العربية . 

 ( شاعر متصوف ينتقد اجملتمع اهلندي ويدعو إىل اإلصالح ، اختلف الناس يف داينته . [7])

([8] )A Survey of Indian History  p.132 

([9] )Discovery of India p.p 335-526 

 . 172ص  2( رحلة الدكتور برنري ، ج[10])

( كتبها اببر يف اللغة الرتكية يف أسلوب أديب رفيع ، ونقلها إىل الفارسية األديب الرتكي [11])
ان ، وطبعت يف مببئ )اهلند والشاعر الكبري قائد قواد الدولة املغولية األمري عبد الرحيم بريم خ

)  . 

 ( "توزك اببري " مذكرات ظهري الدين اببر " الرتمجة الفارسية .[12])

 ( . Discovery of India)  510( اجلزء األول ص [13])
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 . 345( " نزهة اخلواطر " اجلزء الرابع ، ترمجة السلطان حممود بن حممد الكجرايت ، ص [14])

اهلند يف العهد اإلسالمي " ) ألنه أدل على موضوع الكتاب " من  ( طبع الكتاب ابسم "[15])
 دائرة املعارف العثمانية ، حبيدر آابد .

 ( بنغالديش حالياً. [16])

 (. Discovery of India)  511اجلزء األول ، ص   ([17])

 خطبة املؤمتر اهلندي الوطين .   ([18])

صيل يف املوضوع ، ومعرفة أمساء األطباء املشهورين ( راجع كتاب " الثقافة يف اهلند " للتف[19])
 وخدماهتم. 

 W.W.Hunter our Indina Muslims( مسلمو اهلند [20])

( اقتصران يف هذا الفصل على احلديث عن أهم املؤلفات اليت ألفت يف اهلند قبل التقسيم [21])
ليت ألفت ونشرت يف وما ألفت يف اهلند خاصة بعد التقسيم ، ومل نتعرض لذكر املؤلفات ا

ابكستان واليت تستحق أن ينوه هبا بعد قيام ابكستان ألن معلوماتنا عنها حمدودة ، ويف 
ابكستان من العلماء والكتاب من يستطيع أن يضطلع بعملية التعريف واإلشادة والتنويه وأهل 

 البيت أدرى مبا فيه . 

ارف العثمانية حبيدر أابد ، وانل قبوالً عامًا ( قد طبع هذا الكتاب للمرة األوىل يف دائرة املع[22])
 يف العامل اإلسالمي . 

( إن "مجع اجلوامع " أوىف جمموعة لألحاديث والرواايت ، وخزانة كبرية هلا ومل يراع املؤلف [23])
يف هذا الكتاب أي ترتيب فقهي أو معنوي ، فإذا كان احلديث قولياً فالبد يف البحث عنه من 

البدائية ، وإذا كان فعلياً فالبد ملعرفته من معرفة اسم الراوي ، وقد رتب العالمة رعاية الكلمات 
 على املتقى ذلك ابعتبار األبواب والفصول ، وجعله أوسع فائدة و أعمها . 
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مياًل من " أمحد آابد  68( " فنت " تقع يف كجرات ، وال تزال لدة عامرة ، تقع على بعد [24])
كر يف كتب التاريخ القدمية ابسم " أهنلواره " وابلعربية تذكر ابسم " " يف مشال غرهبا ، وتذ 

هنزواله " كانت عاصمة ذات نفوذ كبري حلكومة قوية يف القرن اخلامس اهلجري لكجرات ، 
هـ وفتحها السلطان قطب الدين أيبك من 416وفتحها السلطان حممود الغزنوي يف عام 

 .ه592جديد يف عام 

من اجلنيهات ( وقيمتها  15000روبية هندية تساوي حنو مخسة عشر ألفاً ) ( مائتا ألف [25])
 يف هذا العصر أكثر من مائة ألف جنية . 

 ( اقرأ مزاايه وخالصة ما جاء فيه كتاب املؤلف اإلمام الدهلوي ، طبع دار القلم الكويت . [26])

ية " هبار " اهلندية الشيخ ( ألف هذا الكتاب بتوجيه وإرشاد احملدث والعامل الكبري لوال[27])
مشس احلق الداينوي أحد كبار تالمذة العالمة نذير حسني احملدث الدهلوي ، وكان الشيخ قد 
بدأ أواًل بشرح سنني أيب داود شرحًا بسيطًا مطواًل ابسم " غاية املقصود " ولكنه مل يكمل 

مد أشرف إبشارة منه فيما الشرح فلم ينشر إال اجلزء األول منه ، مث أكمله تلمذيه الشيخ حم
 بعد . 

مث أعيد طبعه يف  ه1342( طبع هذا الكتاب أواًل على احلجر يف سهارنفور ويف سنة [28])
بعد أن نظر فيه تلميذ املؤلف النابغة ومساعده يف  ه1392مطبعة ندوة العلماء ويف مصر سنة 

 التأليف احملدث العالمة الشيخ حممد زكراي الكاندهلوي . 

( كان العالمة ظهري أحسن من كبار تالميذه فخر املتأخرين العالمة عبد احلي بن عبد [29])
احلليم اللكهنوي ، وكان العالمة أنور الكشمري يقول : " مل تنجب اهلند حمداثً مبرتبته منذ ثالثة 

 .  قرون

وة ( صدر الكتب ابلنص اإلجنليزي يف أربعة جملدات من اجملمع اإلسالمي العلمي بند[30])
العلماء، والنص األردي مائل للطبع، والكتاب ميتاز بسالمة العقيدة، وعرض وجهة النظر 

 السنية السليمة، والدراسات املقارنة.
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( وقد صدر اجلزء السابع أخريًا وهو خاص ابلسياسة الشرعية واملعامالت وهو صغري [31])
 .  احلجم ابلنسبة إىل األجزاء السابقة

اضرات إىل العربية ، ونشرت مراراً ابسم " الرسالة احملمدية " تريب األستاذ ( نقلت هذه احمل[32])
 حممد انظم الندوي .

ولكنها استأنفت صدورها  1974( وقد احتجبت منذ حل اجلماعة اإلسالمية يف يوليو [33])
 بعد رفع حالة الطوارئ . 

 ( راجع اتريخ فريوز شاهي عهد السلطان غياث الدين بلنب . [34])

 ( اقرأ ترمجته يف " نزهة اخلواطر " اجمللد الرابع . [35])

( عمر أورنك زيب تسعني سنة ومل يزل مرابطًا مناضاًل إىل آخر ساعاته ، ويف كتاب " [36])
 رجال من التاريخ " لألستاذ الطنطاوي طرف من ترمجته . 

العلماء سابقاً( نقال  "ايد أايم، )اتريخ كجرات( للعالمة عبد احلي احلسىن )أمني ندوة  ([37])
"ظفر الواله" و  -عن "مرآة سكندري" و للقصة مبسوطة يف اتريخ كجرات لآلصفي املعروف:

، وهي مروية يف ترمجة من كتاب  4الكتاب ابلعربية، وكذلك يف كتاب "نزهة اخلواطر" ج 
 "رجال من التاريخ" لألستاذ على الطنطاوي. 

 .  4" ، ج   ة اخلواطر( اقرأ ترمجته احلافلة يف " نزه[38])

 ( إنه سيد من سادات العامل ، ومجال للزهد وزينة للتقوى . [39])

 ( اقرأ ترمجته يف " نزهة اخلواطر " اجمللد الرابع . [40])

 ( يعين يف األمراء والوزراء . [41])

 اجمللد اخلامس .  317( " نزهة اخلواطر " ص [42])
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غة اهلند اليت كان يتكلم هبا أهل اهلند قبل أن تنتشر لغة ( هي غري اللغة األردية ، وهي ل[43])
 أردو .

( شرحنا هذه األسباب يف كتابنا اجلزء الثالث من " رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم ، [44])
 اخلاص ابإلمام أمحد بن عبد األمحد السرهندي " )طبع دار القلم الكويتية (.

 ( الغالة يف عقيدة وحدة الوجود . [45])

( حتدثنا عن ذلك قلياًل يف رسالة " الدعوة اإلسالمية يف اهلند وتطوراهتا ويف اجلزء الثالث [46])
 من سلسلة "رجال الفكر والدعوة يف اإلسالم " اخلاص ابإلمام السرهندي . 

( راجع كتاب " أصفى املوارد يف ترمجة سيدان خالد " ، أتليف الشيخ عثمان ، و) سل [47])
لنصرة موالان خالد النقشبندي ( أتليف العالمة حممد أمني بن عمر عابدين احلسام اهلندي 

 (.ه1252صاحب ) رد املختار ( )م

 ( راجع كتاب املؤلف " إذا هبت ريح اإلميان " طبع بريوت . [48])

 . 110-109( تقصار جنود األحرار ص [49])

شد موالان حممد يوسف الدهلوي ( قاد هذه احلركة وأشرف عليها بعد وفاته خلفة الرب الرا[50])
( ومركزه نظام الدين يف دهلي ، وخلفه الشيخ إنعام ه1384، وتويف إىل رمحة هللا تعاىل ) 

احلسن ، وال تزال احلركة تواصل نشاطها الدعوي والرتبوي ، وقد انتشر نشاطها يف سائر أحناء 
 العامل اإلسالمي تقريباً.

 ( لوليم هنرت . W.W .Hunter our Indian Musalmans( اقرأ كتاب ) [51])

( انهيك شاعر اإلسالم الدكتور حممد إقبال الذي نبغ يف اهلند قبل التقسيم ومات ، اقرأ ، [52])
 "روائع إقبال " للمؤلف . 

 ( حديث أذيع من اإلذاعة اهلندية يف دهلي القسم العريب .[53])
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ألدبية ، واللبنانية حماضراته الذي مساه"نقوش ( له يف هذا املوضوع حبثان يف جمموع مقاالته ا[54])
 سليماين"

 ) عتاب اهلند (* يف ديوانه .   ( راجع قصيدته " شكوة هند "[55])
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