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املؤلف ترمجة

الندوي الحسني عيل الحسن أبو بقلم

هللا عبد إىل نسبه ينتهي العيل، عبد بن الدين فخر بن الحي عبد العالمة الرشيف هو
الحسن بن املثنى الحسن بن املحض هللا عبد بن الزكية النفس ذي محمد بن األشرت
الهند إىل بغداد من املدني محمد الدين قطب جده انتقل طالب، أبي بن عيل بن السبط
٦٧٧ه سنة وتُويفِّ دهيل، يف اإلسالم مشيخة وتوىل هللا، سبيل يف وجاهد املغول، فتنة يف
أشهرهم واإلصالح؛ الجهاد واملعرفة العلم رجال من كثري ذريته من ونبغ كرا، بمدينة
السيد املجاهد اإلمام والسيد ١٠٩٧ه)، سنة (امُلتوىفَّ النقشبندي هللا علم العارف السيد

١٢٤٦ه. سنة الشهيد أحمد
هللا علم السيد زاوية يف ١٢٨٦ سنة رمضان من خلون ليلة عرشة لثماني املؤلف ُولد

لكهنؤ. أعمال من برييل رائي بلدة من ميلني عىل
عارًفا فاضًال الدين فخر السيد أبوه وكان وإرشاد، وصالح ودين علم بيت بيته كان
الجليالن؛ الشيخان سيما ال وأخواله، أعمامه من كثري وكذلك وقناعة، وتواضع مسكنة ذا
ويغشاهما الرحال إليهما تَُشد الخالئق، مرجع فكانا السالم، عبد والسيد النبي ضياء السيد

والعلم. الدين ِحْجر يف وتربَّى والصالح الخري عىل فنشأ البالد، أقىص من الرجال
عىل واملعقوالت والتفسري واألصول والفقه والنحو الرصف من الدراسية الكتب قرأ
وغريهما، هللا فضل والشيخ املحيل الفرنگي نعيم محمد الشيخ مثل لكهنؤ؛ علماء أشهر
الدراسية الكتب سائر فقرأ والطلبة، العلماء رحال محط ذاك إذ وهو يهوپال إىل سافر ثم



الهند يف اإلسالمية الثقافة

العالمة عىل والحديث الديونبدي، أحمد الشيخ والريايض الحق عبد القايض الشيخ عىل
والطب محمد، الشيخ ابنه عىل واألدب اليماني، األنصاري محسن بن حسني الشيخ املحدث
وسهارنپور پت وپاني دهيل إىل فذهب وسافر، رحل ثم العيل، عبد الشهري الطبيب عىل
الگنگوهي أحمد رشيد العالمة الشيخ منهم واملشايخ بالعلماء واجتمع وديوبند، ورسهند
وأجازوه، پتي الپاني الرحمن عبد والشيخ الدهلوي حسني نذير الشيخ املحدِّث والعالمة
ضياء الشيخ صهره عن وأخذ آبادي، مراد الگنج الرحمن فضل موالنا الكبري الشيخ وبايع
املكي املهاجر هللا أمداد اإلمام الشيخ إليه وكتب وأجازاه، الدين، فخر السيد وأبيه النبي

وأجازه.
جماعة يومئٍذ نهضت وقد ونفعهم، املسلمني إصالح عىل حريًصا هللا رحمه كان
وفرغ بلكهنؤ فأقام العلماء، بندوة اإلسالمي العالم يف اشتُهرت جمعية لتأسيس قوا فُوفِّ
يزل ولم بالطب، واشتغل ١٣١٣ه، سنة بواسطتها واملسلمني اإلسالم وخدمة لخدمتها
وحاز ذلك عىل واستمر حياته، مدة تعاىل هلل ِحسبًة لها التابعة العلوم ودار الندوة يخدم
واستمر ١٣٣٣ه، سنة يف لشئونها مديًرا أي العلماء؛ لندوة ناظًما فجعلوه أصحابه ثقة

. تُويفِّ أن إىل ذلك عىل
عند القبول له حصل محبَّبًا، مرضيٍّا النقيبة، ميمون السرية، محمود هللا رحمه كان
وحلم وصرب وحياء كالم وقلة ووقار نفس عزة مع وتواضع وسكينة عقل صاحب الناس،
إىل واإلحسان الرحم بصلة معروًفا واإلفادة، الطاعة عىل وإقبال وتورع واستقامة وتوكل
اتباع عىل حريًصا الحق، نوائب عىل واإلعانة الحالل، أكل يف والتحري واألصدقاء، األقارب

والرياء. التفاخر عن نَُفوًرا السنة،
واألردوية، والفارسية العربية اللغة آداب يف القدم راسخ العلوم، من متضلًعا وكان
الهند بأحوال العلم يف نظري له يكن لم والتاريخ، والسرَي والحديث والتفسري الفقه يف بارًعا
عىل متوفًرا وكان اإلسالمية، الدولة عهد يف والتأليف العلم وحركة وحضارتها ورجالها

حياته. أيام من يوم آخر إىل به مشتغًال يزل ولم والتصنيف، الكتب مطالعة
وخصائصهم الرجال طبقات معرفة وعىل والجمع، االطالع عىل نشأ قد وكان
طرقهم وانشعاب وأذواقهم ومشاربهم الصوفية السادة مذاهب وعىل أخبارهم، ودقائق
وحسن النظر وثقوب الحسِّ هللاصفاء رزقه وممارسة، مدارسة وتعبرياتهم ومصطلحاتهم
التاريخية املكتبة يف كلها املواهب هذه فأفرغ الصدر، القلبوسالمة وسعة ودقتها املالحظة

القادمة. لألجيال وخلَّفها أنتجها التي العظيمة

8



املؤلف ترجمة

تراجم فيها ذكر والنواظر» املسامع وبهجة الخواطر «نزهة العظيمة مؤلفاته ومن
تعلُّمهم من علمه، إليه وانتهى أخبارهم من به اتصل ما وكل ومآثرهم، الهند أعيان
واقتبس صفيها لخَّ أجزاء، ثمانية يف وفيَّاتهم، وسني وأنسابهم وألقابهم وُكناهم وأعمالهم
أصبح حتى ومطبوع، خطيٍّ بني ما واألردوية، والفارسية العربية يف كتاب ثالثمائة من
هذا من ُطِبع وقد ونيف، وخمسمائة آالف أربعة من أكثر ترجمة عىل يحتوي الكتاب

آباد. بحيدر املعارف دائرة يف أجزاء أربعة الكتاب
وجغرافية اإلسالمي، الهندي التاريخ يف امُلْرشق» النور ومطلع ق امَلْرشِ «جنة وكتاب
وأجناسها ومعادنها وحيواناتها أهلها وِحَرف ونوادرها وأشجارها وحاصالتها الهند،
اإلسالمية، الدولة يف وقراها مدنها وأشهر الهند وإقطاع ولغاتها وصناعاتها وأديانها
السلطة وأخبار الهند، حكمت التي واألرس اإلسالم، ظهور وتاريخ الهند، ملوك وأخبار
كالشوارع ومؤسساتهم وآثارهم، السلطنة، يف وعوائدهم املسلمني، ملوك وخطة اإلنكليزية،
واملدارس واملساجد والجوامع والبساتني والحدائق واألنهار والحياض والربيد العامة

الهند. يف وضعوه ما ونوادر العظيمة واملقابر واملستشفيات
األخبار فيه جمع الحديث، يف نفيس مخترص كتاب األخبار، تلخيص مؤلفاته ومن

أردو. يف كثرية ومؤلفات األخبار، تلخيص رشح يف األفكار ومنتهى األسانيد، بحذف
١٣٤١ه، سنة اآلخرة جمادى من خلون ليلة عرشة لخمس — هللا رحمه — وتُويفِّ
وعليٍّا الحسني العيل عبد ابنني وعقب زاويته، يف هللا علم العارف السيد قرب عند وُدفن

وابنتني. الحسن أبا
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الرحيم الرحمن هللا بسم

للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هلل الحمد العظيم، باهلل إال قوة وال حول وال نستعني، وبه
آله وعىل األمني، املهدي الهادي محمد وموالنا سيدنا املرسلني، سيد عىل والسالم والصالة

الدين. يوم إىل متالزَمنْي دائَمنْي وسالًما صالة الطاهرين، وأصحابه الطيبني
اللكهنوي: ثم الربيلوي الحسيني الحسني العيل عبد بن الدين فخر بن الحي عبد قال
ثمانية يف والنواظر» املسامع وبهجة الخواطر «نزهة كتابنا صنَّفنا ملا فإنَّا بعُد؛ أما
ومن واآلثار، السري ونََقلة األخبار َحَملة من عرص كل يف كان َمن فيه وذكرنا مجلدات،
ِفَرق بني والجدل واملذاهب والنِّحل اآلراء ذوي من وغريهم األقطار وعلماء األمصار فقهاء
النور ومطلع امَلْرشق «بجنة وأردفناه الهند،1 أرض يف مات أو ُولد من اإلسالم، أهل
يف والثالث التاريخ، يف والثاني الجغرافية، يف األول فنون، ثالثة عىل ورتبناه ق» امُلْرشِ
أنواع يف العوارف «بمعارف نرتجمه مخترص بكتاب ذلك نُتبع أن رأينا واآلثار، الخطط
الفنون وتاريخ جيل، بعد جيًال الدرس نظام تاريخ من لَُمًعا نودعه واملعارف» العلوم
والشعر واإلنشاء والعروضوالقافية والبالغة واللغة واالشتقاق والرصف النحو من األدبية
والحديث الفقه وأصول الفقه من الدينية الرشعية العلوم تاريخ ثم والجغرافية، والتاريخ
وعلمي واملنطق البحث آداب من النظرية الفنون تاريخ ثم والكالم، والترصف والتفسري
الشعر تاريخ ثم الطبية، والصناعة الرياضية والفنون العملية والحكمة واإللهيات الطبيعة

باكستان. استقالل قبل كان الكتاب تأليف ألن وباكستان؛ الهند بالهند املراد 1
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املصنفة الكتب من نظري إليه أدَّى ما فيه ونذكر بالهند، يتعلق فيما ذلك كل والشعراء؛
الهند. إقليم يف

اإلنسانية غفلة لحقته من منه يسلم ال ا ممَّ كتابنا عرضيف إن سهٍو من نعتذر أنَّا عىل
نسأل وإياه نستعني وباهلل قصدنا، وله وعدنا، به فيما آخذون ونحن البرشية، وسهوة
العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول وال الكريم، لوجهه خالًصا يجعله أن ونرجو التوفيق،
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الدرس نظام تاريخ يف املقدمة
جيل بعد جيًال

التمهيد

أخبارهم؛ الكتب يف وتنظر ذكرهم تسمع تكاد ال الخفاء، غاية يف الهند علماء تاريخ أن اعلم
أنه تعلم ال ولكنك الهند، أهل من ومصنِّفه مشهور كتاب العلم» «عني أن ترى ولذلك
والفتاوى ادية الحمَّ والفتاوى التاتارخانية الفتاوى مصنفو وكذلك كان، أين وال هو َمن
أهل صنيع من املشتكى، هللا وإىل أُخر، وكتب الحقائق ودستور املؤمنني ومطالب الهندية
يتصدَّوا ولم والشعراء، واملشايخ واألمراء امللوك مآثر إحياء يف جهدهم بذلوا فإنهم الهند،
نظام تاريخ عىل تطَّلع أن تطمع فكيف الحد ذلك إىل الحال بلغ وملا العلماء، أخبار بتقييد

جيل؟ بعد جيًال الدرس
ومكتوباتهم املشايخ وطبقات والشعراء امللوك تاريخ من كثرية كتبًا تصفحت ولكني
من وذلك قبيل، أحد به يُِحط لم بما أحطُت حتى منها شيئًا شيئًا وأخذت وملفوظاتهم،

الحمد. وهلل وتوفيقه، الفقري العبد هذا عىل سبحانه هللا منن

بأرضالهند العلم (1)

عىل العلم أشعة فانعكست النهر، وراء وما خراسان جهة من الهند ورد اإلسالم أن اعلم
وحكمة الفلسفة فنون الزمان قديم من أهلهما صناعة وكانت البالد، تلك ِقبَل من الهند
التقليد، طريق عىل والكالم واألصول والفقه النحو علم يف نظرهم قصارى وكان اليونان،



الهند يف اإلسالمية الثقافة

َجْمٌع البلدة تلك من نهض العلم، مدينة ملتان1 بلدة وصارت الهند إىل اإلسالم بلغ فلما
للعلوم مركًزا صارت الغزنوية أيام يف امللك قاعدة الهور صارت ملا ثم العلماء، من كثري
من املفتوحة للبالد عاصمة وجعلوها دهيل مدينة الغورية امللوك افتتح ملا ثم والفنون،
ناحية كل من والكمال الفضل أرباب إليها وفد حتى للعلماء، ومآبًا مرجًعا صارت الهند

التيمورية. امللوك عهد آخر إىل كذلك تزل ولم عهد، بعد عهًدا وأفادوا فدرسوا وبلدة،
سالف من للعلماء مهاًدا كانت فإنها حرج، وال حدِّث البحر فعن گجرات،2 بالد وأما
والخطيب الدماميني البدر نحو اليمن، أرض ومن شرياز من العلم أهل إليها وفد الزمان،
وانترش الفضالء، من جماعة عليهم وتخرَّج بها فدرَّسوا الطارمي، والعماد الكاذروني

مالوه.4 وأرض الدكن3 وأرض گجرات نواحي من ناحية كل يف العلم
الفتنة يف بدهيل السلطة اضمحالل بعد العلم مدينة صارت فإنها جونپور،5 بلدة وأما
املقتدر عبد بن الحي عبد ابن الفتح أبي كالشيخ دهيل من العلماء إليها فوفد التيمورية،
وغريهم، آبادي الدولة الدين والقايضشهاب التَّهانَيرسي محمد بن أحمد والشيخ الدهلوي
نواحي من ناحية كل يف العلم وانترش األجالء، َجونپور من ونشأ بالتدريس، فاشتغلوا

املرشق.
نظام الشيخ آخرهم األجالء، منها ونشأ بجونپور استضاءت فقد لكهنؤ،6 بلدة وأما
عشريته ونهضمن بالقبول، العلماء فتلقاه الدرس نظام رتب الذي وهو السهالوي، الدين
قرية كل نهضمن للعلم، مناًرا وأرفعها الهند بالد أشهر أرضاألَوده7 كانت وقد األجالء.
گوپامؤ، ونيوتني، وجاِئس، وهْرگام، ِبْلگرام، أشهرها: العلماء، من كثري خلق قراها من

لألسالف. مقابر فإنها اآلن وأما آباد، وخري وكاكوري، وسنديلة، وأميتهي،

الغربية. الباكستان يف معروفة مدينة 1

بومباي. مقاطعة يف اآلن وهي الهند، من الغربي الساحل عىل بالد 2
الهند. جنوب يف 3

الهند. وسط يف بالد 4
الهند. بشمال املتحدة الواليات إقليم يف معروفة مدينة 5

الهند. يف املتحدة الواليات إقليم عاصمة 6

الهند. يف املتحدة الواليات إقليم يضمها 7
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الدرس نظام تقسيم (2)

الوقوف ليتيرس الزمانية؛ التغريات بحسب طبقات أربع عىل الدرس نظام جعلت وإني
حق يقدره ال الذي البليغ والجهد النفس شق بعد الرفيع املقام ذلك إىل ووصلت عليه،

املتاعب: هذه يف نفسه ألقى من إال قدره

األوىل الطبقة (1-2)

وكان تقريبًا، سنة مائتي إىل فامتدت التاسع، القرن إىل السابع القرن أوائل من نبدؤها
واملنطق الفقه وأصول والفقه والبالغة النحو الفنون؛ من األزمنة هذه يف الفضيلة معيار

والتفسري. والتصوف والكالم
ثم البيضاوي، الدين نارص للقايض األلباب ولب والكافية، فاملصباح، النحو: يف أما
تالمذته. ولبعض له الكافية حوايش ثم آبادي، الدولة الدين للقايضشهاب اإلرشاد

والهداية. والقدوري، البحرين، ومجمع املتفق، الفقه: ويف
البزدوي. وأصول ورشوحه، واملنار، الحسامي، الفقه: أصول ويف

والكشاف. والبيضاوي، املدارك، التفسري: ويف
للعراقي. واللمعات النصوص، نقد ثم والفصوص، والتعرف، العوارف التصوف: ويف

للبغوي. السنة ومصابيح للصغاني، األنوار مشارق الحديث: ويف
الدين نظام الشيخ عن نقل كما يحفظونها، وكانوا الحريري مقامات األدب: ويف
أربعني منها وحفظ الخوارزمي الدين شمس الشيخ عىل املقامات قرأ أنه البدايوني

مقامة.
الشمسية. رشح املنطق: ويف

والقصيدة النسفية، العقيدة يقرءون كانوا وبعضهم الصحائف، رشح الكالم: ويف
أيًضا. الساملي شكور ألبي والتمهيد الالمية،
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الطبقة هذه يف الفضيلة معيار

معيار وأصوله الفقه فكان وميضالعصور، الدهور مر عىل ينقلب الفضيلة معيار أن اعلم
الفقه فكان الزمان، هذا يف معيارها والحكمة املنطق أن كما الطبقة، هذه ألهل الفضيلة
الفقه عرض ورفض والروايات، الفتاوى فيهم كثرت ولذلك اليوم؛ ذلك بضاعتهم عمدة
قصارى وكان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي عن املأثورة بالسنن املجتهدات وتطبيق والسنة الكتاب عىل
للبغوي، السنة مصابيح إىل أحد ع ترفَّ فإن للصغاني»، األنوار «مشارق الحديث يف نظرهم

بالحديث. لجهلهم إال ذاك وما املحدثني، درجة إىل وصل قد أنه ظنوا
عليه ينكرون والعلماء الغناء يسمع كان أنه البَدايوني الدين نظام الشيخ عن ُحكي
الدهلوي شاه تغلق الدين غياث إىل القصة تلك رفعوا السماع عىل أرصالشيخ فلما ذلك، يف
يف يناظروه أن والقضاة الفقهاء وأمر الشيخ، بإحضار السلطان فأمر العرص، ذلك ملك
فردها السماع، إباحة يف املروية األحاديث املذكور الدين نظام الشيخ فعرض املسألة، تلك
إنَّا بعضهم: وقال هذا. بلدنا يف األحاديث عىل مقدمة الفقهية الروايات إن وقالوا: الفقهاء،
إىل فانظر مذهبنا. عدوُّ وهو الشافعي بها ك تمسَّ التي األحاديث هذه نسمع أن نشتهي ال
هللا أعاذنا بالحديث، بجهلهم إال بها تفوَّهوا وما املطرودة، املخذولة الواهية األقوال هذه

ذلك. من سبحانه
الدين عالء السلطان أيام يف الهند قدم املحدث املرصي الدين شمس الشيخ أن وُحكي
وبعث بالده، إىل رجع كالمهم وسمع الفقهاء بها ولقي ملتان إىل وصل فلما الخلجي،
النبي بأحاديث يعتنون ال بالده يف الفقهاء أن عىل فيها وشنَّع املذكور السلطان إىل رسالة
ذكره املذكور، السلطان عن منعوها الرسالة تلك عىل وقفوا ملا الفقهاء ولكن ملسو هيلع هللا ىلص، املعصوم

تاريخه. يف الَربْني الدين القايضضياء

الثانية الطبقة (2-2)

الهور ببلدة بعضهم فسكن درياهم من العلماء فخرج التاسع، القرن آخر يف ملتان خربت
التلنبي، العثماني الهداد بن هللا عبد الشيخ منهم املقام، ذلك غري إىل انتقل وبعضهم
إسكندر السلطان بهما فاحتفى َسنْبَْهل، إىل ذهب هللا عزيز وصاحبه دهيل، إىل وفد فإنه
املذكور هللا عبد عند يجيء كان إنه حتى منزلتهما، ورفع الهند ملك اللودي بهلول بن
من املذكور هللا عبد وكان بدروسه، ويحتفظ املدرسة زوايا إحدى يف ويختفي بنفسه
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جيل بعد جيًال الدرس نظام تاريخ يف املقدمة

اإليجي، الدين لعضد واملواقف املطالع فأدخل التهذيب، شارح اليزدي هللا عبد تالمذة
يف متداولة وصارت بالقبول الناس فتلقاها العلماء، دروس يف للسكاكي العلوم ومفتاح
التلبني هللا عبد الشيخ إن تاريخه: يف البدايوني شاه ملوك بن القادر عبد قال زمانه.
إسكندر السلطان عهد يف الكبار العلماء من كانا سنبهل ببلدة هللا عزيز والشيخ بدهيل
البالد، هذه يف العقلية العلوم فروَّجا خرابها بعد ملتان بلدة من قدما اللودي، بهلول بن
يف الشمسية رشح وغري الكالم، يف الصحائف رشح غري الدرس نظام يف قبلهما كان وما

انتهى. املنطق.

الطبقة هذه ويف

للسيد املواقف ورشح املطالع كرشح أخرى، كتب الدرس نظام يف أضيفت الطبقة هذه ويف
لصدر الوقاية ورشح للتفتازاني، العقائد ورشح واملخترص واملطول والتلويح الرشيف،
العلماء ألن التدريج؛ سبيل عىل واإلرشاد، اللب مقام للجامي الكافية ورشح الرشيعة،
التفتازاني، أصحاب من أو الرشيف السيد تالمذة من كانوا خراسان من وفدوا الذين

الدرس. نظام يف أساتذتهم كتب فأدخلوا الجامي، العارف تالمذة من وبعضهم

الثالثة الطبقة (3-2)

ويزيدون املاء، عىل الظمآن تهافت والحكمة املنطق عىل يتهافتون كانوا الناس أن واعلم
الدين وعماد الكاذروني الفضل أبو الخطيب جاء فلما الهند، نواحي من ناحية كل يف فيهما
بمصنفات وأتوا بيجاپور، إىل الشريازي هللا فتح واألمري گجرات بالد إىل الطارمي محمد
واشتُهر بالقبول، الناس تلقاها مرزاجان والفاضل الشريازي والصدر الدواني املحقق
الهند، أهل عىل الحكمة عيون فأجرى بينهم، من الگجراتي العلوي الدين وجيه الشيخ
ضياء القايض منهم الفضالء من جماعات عليه فتخرج طويًال، زمانًا ودرس وصنَّف
وأخذ الكوروي، هللا لطف عنه وأخذ الُكورِوي جمال الشيخ عنه وأخذ النيوتَني، الدين
هللا والقايضعليم القنُّوجي أصغر عيل والشيخ اإلمينهِوي سعيد أبي بن أحمد الشيخ عنه

وأفادوا. درسوا وكلهم آخرون، وخلق الكاُكوروي زمان محمد والشيخ الگچنَدِوي
الدرس يف وجدَّ آگره، ودخل بيجاپور من هاجر الشريازي هللا فتح األمري إن ثم
املفتي عنه أخذ الالهوري، السالم عبد املفتي منهم: كثري، خلق عليه وتخرج واإلفادة،
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العلماء، من كثري جمٌع دروسه من ونبغ واإلفادة الدرس يف واجتهد الديوي السالم عبد
الصدرپوري هللا محب والشيخ الَجونپوري، ثم الردولوي أفضل محمد الشيخ رحل وكذلك
محمد ورجع العلم، وأخذوا الهور إىل كلهم اللكهنوي القادر عبد والقايض آبادي اِإلله ثم
القادر عبد والقايض آباد بإله هللا محب وأقام امللك، أستاذ وصار جونپور إىل أفضل
الجليلة العصابة تلك من ونهض املرشق، نواحي من ناحية كل فيضانُهم فغمر بلكهنو،
أبواب من باب كل يف واملقصد املرجع فصار السهالوي؛ األنصاري الحليم عبد الدين قطب
الذي إن الكرام: مآثر يف البلگرامي الحسيني نوح بن عيل غالم السيد قال ولذلك العلم؛
وامِلْرزاجان واملنصور والشريازي الدواني أمثال إيران أهل من املتأخرين بمصنفات جاء
والحكمة املنطق الناس فتلقى الدرس، يف أدخلها الذي وهو الشريازي، هللا فتح األمري هو

بالقبول. الهند بالد يف

الطبقة هذه ويف

به وجاءوا الحديث عنهم فأخذوا املحدثني بها وأدركوا الحجاز لسفر الناس بعض ق ُوفِّ
والشيخ البحار، مجمع صاحب الفتني عيل بن طاهر بن محمد كالشيخ الهند، أرض إىل
وفدوا وبعضالعلماء وغريهم، الگنگوهي النبي عبد والشيخ الكشمريي الحسن بن يعقوب
هللا رحمة والشيخ هللا عبد والشيخ املعطي عبد كالشيخ وأفادوا، ودرسوا أرضگجرات إىل
جاءوا وبعضهم الناحية، تلك يف الرشيف العلم ذلك وانترش عنهم الناس فأخذ وغريهم،
أخرى والحاجي البدخيش بهلول والشيخ الشريازي الدين رفيع كالسيد وآگره، دهيل إىل
عىل الناس وبقي الهند، بالد غالب يف ينترش لم ولكنه العلم بذلك فاشتغلوا ومريكالن،
الحق عبد الشيخ فجاء الهند؛ عىل هللا منَّ حتى والحكمة املنطق عىل انهماكهم من حالهم
بعلومه هللا فنفع ذلك عىل وقرصهمته واإلفادة، للدرس وتصدى الدهلوي الدين سيف بن

الحمد. وهلل عباده، من كثريًا

الرابعة الطبقة (4-2)

من قرن كل ويف الهند، نواحي يف انترشت والحكمة املنطق أن ذكرنا مما علمت قد إنك
يف وأحدث السهالوي الدين نظام الشيخ جاء حتى أشياء، الناس زاد املاضية القرون

يشء. منه اآلن إىل ينقص ولم بالقبول الناس تلقاه جديًدا نظاًما الهند دروس
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األكربية، والفصول ورصفمري، وزبده، گنج، وپنح واملنشعب، امليزان، ففيه الرصف: أما
والشافية.

إىل للجامي الكافية ورشح والكافية، النحو، وهداية املائة، ورشح مري، النحو النحو: ويف
الحال. مبحث

قلت. أنا ما إىل ل واملطوَّ املخترص، البالغة: ويف
ومري وقطبي، التهذيب، ورشح والتهذيب، واإليساغوجي، والكربى، الصغرى، املنطق: ويف

مالجالل. زاهد ومري رسالة، زاهد ومري العلوم، وسلم قطبي،
املكان، مبحث إىل الشريازي للصدر ورشحها للميبذي، الحكمة هداية رشح الحكمة: ويف

للجونپوري. البازغة والشمس
اإلقليدس، تحرير من األوىل واملقالة التصحيح، باب الحساب خالصة الرياضة: ويف

الچغمني. رشح من األول والباب والقوشجية، األفالك وترشيح
الفقه. هداية من الثاني والنصف الوقاية، رشح من األول النصف الفقه: ويف

املبادئ إىل الثبوت ومسلم األربعة، املقدمات إىل والتلويح األنوار، نور الفقه: أصول ويف
الكالمية.

العقائد رشح من األول والجزء السمعيات، إىل للتفتازاني العقائد رشح الكالم: ويف
العامة. األمور مبحث املواقف رشح زاهد ومري للدوَّاني،
البقرة. سورة آخر إىل والبيضاوي الجاللني، التفسري: ويف

الجمعة. كتاب إىل املصابيح مشكاة الحديث: ويف
الرشيدية. املناظرة: ويف

النظام خصائصذلك

هذا نظامه يف أودع املذكور السهالوي الدين نظام الشيخ فإن النظام، ذلك خصائص أما
ودقة املطالعة قوة لذلك مدارستهم بعد للطلبة يحصل ولذلك املطالعة؛ وقوة النظر إمعان

بالفعل. يكملون ال كانوا وإن العلمية الكماالت لتحصيل واالستعداد النظر
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الطبقة هذه ويف

الرحيم عبد بن هللا ويل األجل بالشيخ الهند أهل عىل سبحانه هللا َمنَّ الطبقة هذه ويف
الرشيف، الحديث علم لنرش واالجتهاد الجد ساق عن روا شمَّ فإنهم وأوالده، الدهلوي

الحمد. وهلل عدٍّ وال بحدٍّ يُحصون ال خلًقا بعلومهم هللا ونفع

العرصالحارض الدرسيف نظام (3)

الدرس إىل أضافوا الناس فإن ذلك، عن تسأل فال الحارض العرص يف الدرس نظام أما
فأضافوا الدرس، نظام يف داخلة أنها وظنوا روية، وال فكر غري من أخرى كتبًا النظامي
عىل مبارك للقايض السلم ورشح رسالة، زاهد مري عيل يحيى غالم حاشية املنطق، يف
ويف التصورات، عىل حسن مُلال ورشحه التصديقات، عىل هللا لحمد ورشحه التصورات،
مبني مُلال السلم رشح بعضها ويف العلوم، لبحر السلم الناسرشح أضاف املدارس بعض

رسالة. زاهد مري عىل مبني مال وحاشية رسالة زاهد مري عىل العلوم بحر وحاشية
رواها ذلك يف عجيبة بأخبار الچرياكوتي أكرب عيل بن فاروق القايضمحمد أخربني
كانوا القايضمبارك تالمذة «إن يقول: كان اللكهنوي أصغر بن يوسف املفتي شيخه عن
وأصحاب عليه، أستاذهم هللايقرءونرشح حمد وتالمذة السلم، القايضعىل يقرءونرشح
ويباحثون يتناقشون كانوا وكلهم العلوم، لبحر السلم رشَح تالمذتهم يُقرئون العلوم بحر
املذكورة الرشوح من كلها يف واالشتغال البحث إىل الناس فاضُطر غريهم، عىل ويعرتضون

الفضيلة.» درجة ينال أن يريد من كل عىل الزمة صارت حتى
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األول الباب

واألدبوالتاريخ اللغة علوم ىف

فصول: تسعة وفيه

النحو. علم يف (١)
الرصف. علم يف (٢)
االشتقاق. علم يف (٣)

اللغة. علم يف (٤)
البالغة. علم يف (٥)

والقافية. العروض علمي يف (٦)
والشعر. واإلنشاء األدب علم يف (٧)

والطبقات. والسري التاريخ علم يف (٨)
الجغرافية. علم يف (٩)





األول الفصل

النحو علم يف

محل قائمة السليقة كانت بل لإلعراب، قانون اإلسالم قبل للعرب يكن لم أنه املعلوم من
أعرابي: قال وقد فيعربون، يقولون اإلعراب

ف��أع��رب أق��ول س��ل��ي��ق��ي ول��ك��ن ل��س��ان��ه ي��ل��وك ب��ن��ح��وي ول��س��ت

عيل املؤمنني أمري دعا تتالىش العربية وكادت األمم واختلطت اإلسالم جاء فلما
وقيل: العربية، قوانني فوضع الدؤيل األسود أبا — عنه هللا ريض — طالب أبي بن
يف الفن هذا فُسمي النحو، هذا انُح وقال: األسود، أبي إىل جمعه الذي دفع عليٍّا إن
بعد وقام واالستفهام، والتعجب والعطف النعت باب األسود أبو صنف نحًوا. اللغة
املعروف عنبسة أشهرهم أبوابه، واستكملوا النحو بفنِّ واشتغلوا تالمذته األسود أبي
عمر بن وعيىس الحارث وأبو أسود بن وعطاء العدواني يعمر بن ويحيى الفيل، بعنبسة
الذين جميع فاق الذي وأما الفراهيدي؛ أحمد بن والخليل العالء بن عمرو وأبو الثقفي
الذي بسيبويه املعروف البرصي ثم الشريازي قنرب بن عثمان بن عمرو أبو فهو سبقوه
يف وجمعها كلها، ومسائله النحو أجزاء استقىص وهو الرشيد، هارون أيام يف اشتُهر
مخترصة كتبًا الزجاج القاسم وأبو الفاريس عيل أبو وضع ثم بالكتاب، سماه مصنف
وحدث الصناعة، هذه يف الكالم طال ثم كتابه، يف اإلمام َحذَْو فيها يحذون للمتعلمني
املتأخرون وجاء للعرب)، القديمني ين (امِلْرصَ والبرصة، الكوفة يف أهلها بني الخالف
ما لجميع استيعابهم مع الطول ذلك من كثريًا فاخترصوا االختصار يف بمذاهبهم
كما للمتعلمني املبادئ عىل اقتصارهم أو وأمثاله التسهيل يف مالك ابن فعل كما نقل،
مثل نظًما ذلك نظموا وربما له، املقدمة يف الحاجب وابن املفصل يف الزمخرشي فعله

القديمة. األرجوزة يف معٍط وابن األرجوزتني يف مالك ابن
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ريض العالمة رشح رشوحها ومن بالكافية، املسماة فهي الحاجب ابن مقدمة أما
وبرهان، بيان لكل جامع الشأن عظيم رشح وهو آبادي، األسرت الحسن بن محمد الدين

الجامي. الرحمن عبد للعارف ورشح ذكره اآلتي الهندي رشح رشوحها ومن
رشوح وله البيضاوي، الدين نارص للقايض األلباب لب النحو يف املخترصات ومن
تاج للشيخ اإلعراب لباب فيه املخترصات ومن كار، نقره الدين جمال رشح أحسنها
يف الوايف ومنها املصباح، ضوء ورشحه املطرزي لإلمام واملصباح اإلسفرائيني، الدين

هشام. البن كالهما اللبيب ومغني املسالك وأوضح للبلخي، النحو

النحو يف الهند أهل مصنفات (1)

اإلرشاد ومنها ،٧٩٠ سنة امُلتوىفَّ امللتاني الجمال بن يوسف للشيخ األلباب لب رشح منها
رشح منها رشوح وله الجونپوري، ثم آبادي الدولة عمر بن أحمد الدين شهاب للقايض
للقايض الحاجب ابن كافية عىل رشح النحو يف الكتب ومن وغريه، الگاذروني، الخطيب
وغياث والگاذروني للتوقاني حاشية وعليه عجيب، رشح وهو املذكور، الدين شهاب
والشيخ الدين عالء وصنوه الجونپوري امللك عبد وموالنا الشريازي منصور الدين
نسبته يف العلوم مدينة يف األرنيقي توهم وقد الهندي، برشح يُعرف الرشح وهذا الهداد،
الردويل الدين صفي للشيخ الكافية رشح التحقيق غاية ومنها الهندي، الدين رساج إىل
ورشح الجونپوري، الهداد للشيخ الكافية ورشح املذكور، الدين شهاب القايض سبط
السند، صاحب بيگ لشاهي الكافية ورشح آبادي، الخري الدين سعد للشيخ الكافية
الرسول عبد بن النبي عبد للقايض الكافية عىل رشح الفيوض، ومنبع الغموض، وجامع
الجونپوري الهداد للشيخ املذكور للشهاب الكافية رشح عىل وحاشية نگري، األحمد
الگجراتي، العلوي الدين وجيه للشيخ الجامي للعارف الكافية رشح عىل وحاشية
الشطاري هللا عبد بن النبي عبد للشيخ املجرورات إىل الحال مبحث من عليه وحاشية
عليه وحاشية الگجراتي، صالح محمد بن الدين نور للشيخ عليه وحاشية الگجراتي،
األعظم بن هللا عصمة للشيخ عليه وحاشية الربهانپوري السندي القاسم بن عيىس للشيخ
وحاشية نْديلوي، السَّ عيل مسند بن عيل شوكت للمولوي عليه وحاشية السهارنپوري،
جمال للشيخ عليه وحاشية آبادي، العظيم عيل واعظ بن سعيد محمد للمولوي عليه
الدين جمال للمفتي عليه وحاشية ١١٢٤ه، سنة املتوىفَّ الگجراتي الدين ركن بن الدين

.٩٨٣ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي الدين نصري بن
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العلوي الدين وجيه للشيخ املذكور الدين شهاب القايض إرشاد رشح ومنها
منور للشيخ اإلرشاد ورشح الناگوري، املبارك بن الخري ألبي اإلرشاد ورشح الگجراثي،
ورشح آبادي، الخري الدين سعد للشيخ املصباح رشح ومنها الالهوري، املجيد عبد بن
حاشية ومنها ،٨٥٨ سنة امُلتوىفَّ الناگوري الدين كبري للشيخ بالدهن املسمى املصباح
عىل وحاشية املذكور، الگجراتي صالح محمد بن الدين نور للشيخ الصايف املنهل عىل
املبارك بن الربكات ألبي الوايف رشح ومنها املذكور، الگجراتي الدين جمال للشيخ املنهل
املدفون الدهلوي يوسف بن محمد بن حسني للشيخ بالعربي املعارف ومنها الناگوري،
أرشف للسيد األرشفية ومنها الكالپَِوي، الفتح أبي للشيخ التكميل ومنها بگلربگه،
محمود الدين تاج للشيخ املقصد كتاب ومنها الَكچهوچهوي، ثم السمناني إبراهيم بن
هداية ومنها الظنون، كشف يف الچلپي ذكره ٨٩١ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي محمد بن
حسب عىل العلوم تعداد صاحب عليه نصَّ األودي عثمان بن الدين رساج للشيخ النحو
لطيف مخترص النحو خالصة ومنها الناس، بأيدي متداول مقبول كتاب وهو الفهوم،
محمد للشيخ الكايف ومنها الجونپوري، العثماني مصطفى ابن رشيد محمد للشيخ
مخترص الكافية خالصة ومنها الكافية، تلخيص وهو البجاپوري الخليل بن حسني
البيان نادر ومنها آبادي، األحمد القريش الرحمن عبد بن محسن محمد للشيخ لطيف
املسمى عليه رشح وله ،١١٧٥ سنة امُلتوىفَّ الهرگامي الحسيني مسعود بن أحمد للسيد

.١١٥٠ سنة صنَّفه الربهان بباهر
ومنها السهارنپوري، الرسول عبد للشيخ بالفاريس منظوم املائة رشح ومنها
ومنها املدرايس، الشافعي غوث محمد للشيخ الشايف ورشحه الكايف من اآلخر النصف
پوري، الصفي الكريم عبد بن الرحيم عبد للشيخ بالفاريس بسيط كتاب البهية املسالك
بداية عىل رشح ومنها آبادي، الخري هللا نرصة بن عيل تراب للشيخ النحو وسيط ومنها
هللا عبد للسيد النحو ترشيح ومنها آبادي، اإلله الحسيني جعفر عيل للشيخ النحو
إلهي للشيخ والكالم الجملة تحقيق يف املرام توضيح ومنها الِبْلگرامي، أحمد آل بن
حسني حفاظت السيد للحكيم بالعربي املسائل خالصة ومنها آبادي، الَفيض بخش
للمولوي النحو وزبدة باألردو، ترسي األمر الرحمن عبد للحافظ مبسوط النحو وكتاب
الخري حق فضل بن الحق عبد للشيخ الكافية وتسهيل َشْهري، املچهيل حسني محمد
للسيد اإلضافة كشف يف اإلفادة وعني الرشيف، للسيد الكافية رشح تعريب وهو آبادي،
الحسيني حيدر أمري للسيد بالفاريس النحو ومنتخب البلگرامي، أحمد آل بن هللا عبد
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محمد أفضل بن الصمد عبد للشيخ بالفارسية اإلضافة بيان يف ورسالة البلگرامي،
السندي القاسم بن عيىس للشيخ العاملة املائة رشح والتتميم آبادي، األكرب التميمي
الَجْونپوري، الدين خري بن القادر عبد للشيخ النحوية العوامل يف ومنظومة الربهانپوري،
أحمد خادم للمولوي للجامي الكافية رشح من والحصول الحاصل مبحث يف ورسالة
سنة امُلتوىفَّ آبادي الحيدر الدين أمري بن الدين شمس للمولوي النحو وشمس اللكهنوي،
القنوجي، الدين فصيح بن الدين عليم للشيخ الندى قطر رشح الهدى وعني ،١٢٨٣
والعباب املدرايس، الدين نارص بن غوث محمد للشيخ الندى قطر رشح عىل وحاشية
والباكورة اللكهنوي، الشيعي عيل ِدْلدار بن الحسني بن تقي محمد للسيد النحو يف

الالهوري. الدين إمام بن الدين ظفر للمولوي األلفية رشح يف الشهية
واإليجاد الكافية وحل الچريَّاُكوتي، عيل إمام بن عباس عيل للمولوي النحاة ورقية
النحو تهذيب رشح يف اللبيب وإرشاد املذكور، عباس عيل للمولوي كالهما اإلرشاد يف
للقايض النحو يف ورسالة اللكهنوي، الشيعي محمد السيد بن محمد عيل للمولوي
إلهي للمولوي عامل مائة رشح عىل بسيط وحاشية املدرايس، هللا صبغة بن هللا عبيد
ورسالة اآلرِوي، العيل عبد بن إبراهيم للمولوي النحو وتلخيص آبادي، الفيض بخش
يوسف بن محمد للشيخ النحو يف واملقرب الدهلوي، خان أجمل للحكيم النحو يف
نحو منع يف جرى فيما واإلنصاف الشافية، الكافية عىل العراقية والزيادات السورتي،
بالعربي النحو وتقويم املذكور، السورتي محمد للشيخ كالهما الخالف من رسرسة أبي
من الجمد وإزالة آبادي، املراد هللا سعد للمفتي الظالم وكاشف الهند، علماء لبعض
يف الكالم وخري اللكهنوي، الحليم عبد بن الحي عبد للمولوي الحمد أكمل إعراب
النحو تهذيب ورشح املذكور، الحي عبد للمولوي الكالم ملوك امللوك كالم تصحيح
حسن محمد للمولوي بالفاريس األصول وأصل القنوجي، الحسيني حسن صديق للسيد
للمولوي النحو وتقريب الِبهاِري، سعدي للشيخ بالعربي التصاريف ومشكاة الَربِيلوي،
رشح الحماية وتسهيل پوري، امليدني هللا عبيد للمولوي الطالب وتدريب سعيد، محمد
اإلسالم الحسيني العزيز عبد بن الرحمن خليل للمولوي بالفاريس النحو يف الهداية

آبادي.
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األصلية والهيئات ومدلوالتها، النوعي بالوضع املوضوعة املفردات أنواع منه يُعرف علم
الوجه عىل األصلية هيئاتها عن تغرياتها وكيفية التغريية والهيئات للمفردات العامة
لم والترصيف املذكورة. بالوجهة املخصوصة الصيغ وموضوعه الكلية، باملقاييس الكيل
يف صنَّف من أول وكان املازني، عثمان أبو وأفرده ميزه حتى النحو يف مندرًجا يزل
أن إىل الصناعة هذه أرباب عند اآلن إىل الجاري هو وهذا الهراء، معاذ الترصيف فن
ظنوا فقد التفرقة، بجهة ومفيًدا صوابًا هذا كان وإن النحو. غري فنٍّا الترصيف يجعلوا
مًعا لكليهما إن حيث من م توهُّ ولكنه والبناء، باإلعراب يتعلق ما إال ليس النحو أن
يخفى. ال كما وتركيبها الكلمات صوغ يف الخطأ من املتكلم صيانة وهو واحًدا مقصًدا
الحاجب، البن والشافية مالك، البن الترصيف يف التعريف الفن: ذلك مصنفات ومن
الوهاب، عبد الدين لعز الريحاني ومخترص عصفور، البن واملمتنع جني، البن والترصيف

ذلك. وغري امليداني، ومخترص مسعود، عيل بن ألحمد األرواح ومراح
عثمان الدين لوجيه الرصف ميزان فمنها الترصيف، يف الهند أهل مصنفات أما
حسب عىل العلوم تعداد صاحب ونصَّ امليزان، رساج ترصيح حسب الحسني بن
منذ متداول مقبول كتاب وهو األودي، عثمان الدين رساج مصنفات من أنه الفهوم،
الحي عبد للشيخ امليزان رشح كالتبيان الهند، ألهل كثرية رشوح وله متطاولة قرون
امليزان ورشح الدهلوي، عيل وارث للمولوي امليزان ورشح اللكهنوي، الحليم عبد بن
هللا رحمة للشيخ امليزان رشح الصبيان وهداية آبادي، اإلله موىس بن عليم محمد للشيخ
الكويل، القريش هللا أسد بن ِهللا أحمد للمولوي امليزان رشح واإليذان اللكهنوي، هللا نور بن
وهو البدايوني، حمزة للشيخ الكبري الرصف يف املنشعب ومنهما ،١١٥٥ سنة صنَّفه
عليم محمد للشيخ كاملنشعب منهما رشوح وله طويلة مدة منذ متداول مقبول أيًضا
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پنج ومنها املذكور، هللا نور بن هللا رحمة للشيخ املنشعب ورشح املذكور، آبادي اإلله
اللكهنوي هللا نور بن هللا رحمة املولوي رشح منها رشوح وله بالفاريس، مخترص گنج
بالفاريس مخترص املبتدي دستور ومنها معني، محمد للمولوي گنج بنج ورشح املذكور،
حاشيته وعليه آبادي، الدولة الدين شهاب القايض سبط الرَُّدولوي الدين صفي للشيخ
آبادي. اإلله العبايس أمني بن يحيى للشيخ وحاشيته نگري، األحمد النبي عبد للقايض
الدهلوي الحسيني يوسف محمد بن حسني للشيخ الترصيف يف كتاب ومنها
عيل للشيخ بالعربي الترصيف يف مضبوط كتاب أكربي أصول ومنها بِگْلَربْگه، املدفون
بالفاريس أكربي فصول ومنها للمصنف، بسيط رشح وعليه آبادي اإلله عيل بن أكرب
سعد للمفتي األصول نوادر أشهرها مبسوطات؛ رشوح وله املذكور، أكرب عيل للشيخ
الكاكوروي، العلوي الكاظم بن عيل حمايت للشيخ األصول وركاز آبادي امُلراد هللا
أمني للمولوي ورشحه اللكهنوي الحق أنوار بن الدين عالء للشيخ بالفاريس ورشحه
الفتح محمد بن سلطان بن عيل أحمد للمولوي ورشحه اللكهنوي، أكرب محمد بن هللا
ومنها البياني، يوسف أبي يعقوب للشيخ الرصف يف كتاب العلوم أساس ومنها آبادي،
علم يف البيان غاية ومنها الراْجِگريي، الوهاب عبد للشيخ بالفاريس الرصف مصباح
الصفي الكريم عبد بن الرحيم عبد للشيخ بالفاريس الرصف يف بسيط كتاب اللسان
ومنها آبادي، خ الَفرُّ الحسيني عيل أحمد بن هللا ويل للمفتي الرصف نقود ومنها پوري،
الفصول ومنها اللكهنوي، ثم السهالوي الدين نظام بن العيل عبد للعالمة الرصف هداية
األحمدية الفصول ومنها آبادي، اإلله الحسيني رضا عيل بن جعفر عيل للشيخ الرضوية
أحمد آل بن هللا عبد للشيخ رسالة الرصف فيض ومنها الغازيپوري، هللا عبد للمولوي
للشيخ الحاجب ابن شافية عىل حسن رشح الشافية شفاء ومنها الِبْلگرامي، الحسيني
للمفتي األبواب خاصيات يف الطالب مفيد ومنها القنوجي، عيل رستم بن الباسط عبد

املذكور. آبادي املراد هللا سعد
اللكهنوي، عيل هادي للمولوي بالفارسية األبواب خواص يف جيدة منظومة ومنها
الالهوري، هللا فتح بن فريوز محمد بن محمد نور للشيخ مري رصف عىل رشح ومنها
زبدة رشح ومنها الجونپوري، حسني نعمت للشيخ الرصف زبدة عىل رشح ومنها
رشح الصافية ومنها ١١٢٣ه، سنة امُلتوىفَّ الگجراتي الدين جمال للشيخ الرصف
عليم محمد للشيخ الشافية رشح والصافية القنوجي، حسن صديق للسيد الشافية
طاهر بن محمد للشيخ بالعربي الشافية رشح املفرطني وكفاية آبادي، اإلله موىس بن
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ورشح اللكهنوي، هللا نور بن هللا ظهور للمولوي الشافية ورشح الفتني، عيل بن
النواب بأمر صنَّفه املازندراني صالح محمد بن هادي محمد للمال بالفاريس الشافية
أحمد نذير للحافظ الرصف يف يغنيك» «ما ومنها دهيل، بمدينة الدهلوي عليخان حسن
التحفة ومنها حسني، حفاظت السيد للحكيم بالعربي الرصف فيض ومنها الدهلوي،
وكتاب البهاولپوري، خان محمد صادق للنواب صنَّفه العيل عبد البشري ألبي الصادقية
للمولوي الرصف ساللة عىل ورشح ترسي، األمر الرحمن عبد للحافظ مبسوط الرصف
رسالة والعثمانية البلگرامي، حيدر أمري للسيد الرصف ومنتخب الچرپاكوتي، عيل أحمد
الدين رساج للشيخ صنَّفها ،٧٣٨ سنة امُلتوىفَّ الزرادي الدين فخر للشيخ الرصف يف

األودي. عثمان
سنة امُلتوىفَّ الدهلوي إسحاق الدين بدر للشيخ بالعربية الترصيف يف ومنظومة
وتمرين آبادي، الحيدر الدين أمري بن الدين شمس للمولوي الترصيف وشمس ،٦٩٠
١٢٢٣ سنة امُلتوىفَّ القنوجي الباسط عبد بن عيل حسني للشيخ املشكلة الصيغ يف املتعلم
،١٢١٥ سنة امُلتوىفَّ الكاكوروي الدين غازي بن الدين حميد للشيخ املنظوم واملنشعب
املنتهى ودستور الكاكوروي أحمد عنايت للمفتي الرصف يف مفيد مخترص الصيغة وعلم
وقسطاس والجواب، السؤال مقام والفك الشك لفظ فيه واختار الرامپوري عياض مُلالَّ
محمد للشيخ الرصف زبدة ورشح اللكهنوي، هللا نعمة بن أرشف محمد للشيخ الرصف
للمولوي كالهما الحفظ وواجب املشكلة، التصاريف وحل املذكور، آبادي اإلله عليم
الچرياكوتي، أكرب عيل بن رسول عنايت للمولوي الكايف وميزان املدرايس، العيل عبد
اللغة ترصيف يف كتاب وله وغريهما، والزبدية الكلدية ترصيف يف الرصف بداية وله
عيل إمام بن عباس عيل للمولوي كالهما الرصف وأبحاث الرصف وخالصة العربانية،
الرصف ومعيار اآلروي، العيل عبد بن إبراهيم للمولوي الرصف وتلخيص الچرياكوتي،
يوسف بن محمد للشيخ الرصف يف ومقدمة السكندريوري، أحمد وكيل للمولوي
املنشعب يف املعللة األربعة لألبواب الكبري الرصف عىل مشتملة وچارگل، السورتي،

اللكهنوي. الحليم عبد بن الحي عبد للمولوي
الرضوي حسني نثار بن سعيد محمد للسيد امليزان مخارج يف الصبيان ومرتقى
الرصف وبناء املدرايس، األسلمي سعيد محمد للشيخ الرصف وأوراق آبادي، الحيدر
سعيد محمد للسيد واألوزان األبواب معرفة يف األذهان وتشحيذ عليخان، عباس للمولوي
جعفر بن حسني عباس للسيد املوازين ودروس املذكور، آبادي الحيدر حسني نثار بن
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ورشح آبادي، الحيدر خان هللا للقايضرشيعت املنظومة ورشح الجارچوي، الشيعي عيل
محمد للشيخ والسعدية ونعرك العبايس، محمد الجالل أبي للمولوي الرصف ساللة
وإمداد ْهَسواني، السَّ أحمد أوالد للسيد الرصف وابتداء امللتاني، يعقوب بن مسعود
البهاري، حسني حفاظت للحكيم الرصف وفيض آبادي، األكرب العيل إمداد للسيد األدب
وخالصة القنوجي، حسن صديق للسيد بالفاريس األرواح مراح ترجمة الرياح وترصيف
امليدني هللا عبيد للمولوي األدب ومفتاح آبادي، خ الَفرُّ حسني أصغر للحكيم الرصف

پوري.
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الثالث الفصل

االشتقاق علم يف

املخرج بني مناسبة بسبب بعض عن بعضها الكلم خروج كيفية عن باحث علم
عما أيًضا فيه يبحث إذ الرصف؛ بخالف جوهرها، باعتبار والفرعية باألصالة والخارج
امتياز يظهر وبهذا الهيئة، بحسب بل الجوهرية باعتبار ال لكن والفرعية، باألصالة ذكر
مخارج قواعد مبادئه جملة من املذكورة، الحيثية من املفردات وموضوعه العلمني،
بأي املفردات بني والفرعية األصالة أن منها يُعَرف التي القواعد ومسائله الحروف،
ألفاظ مفردات وتتبع املخارج علم قواعد من تُستنبَط ودالئله يُعَلم، وجه وبأي طريق
الصواب وجه عىل االنتساب بها يُعرف ملكة تحصيل وغرضه واستعماالتها، العرب
يف ما انتهى العرب. ألفاظ يف الخلل يوجب الذي االنتساب يف الخلل عن االحرتاز وغايته
علم أتبعناه غالبًا الرصف علم مع إال العلم هذا يصنف لم وملا لألرنيقي، العلوم مدينة

الرصف.
محمد للقايض االشتقاق علم يف األحداق نزهة الفن هذا يف املستقلة الكتب ومن
حسن أوالد بن حسن صديق للسيد االشتقاق علم من الخفاق والعلم الشوكاني، عيل بن
للمولوي بالعربية اللسان فقه الفن هذا يف الكتب أحسن ومن القنوجي، الحسيني

الصنف. لهذا الهند علماء يف متفرد لعله مجلدات ثالثة يف الَكنتوري حسني كرامت





الرابع الفصل

اللغة علم ذكر يف

داللتها حيث من املوضوعة األلفاظ مفردات عن فيه يبحث علم الفن حيث من اللغة
حقائق يف الخطأ عن االحرتاز وغايته الحقيقي، املفرد وموضوعه باملطابقة، معانيها عىل
اإلحاطة ومنفعته العرفية واملنقوالت املجازات وبني بينها والتمييز اللغوية املوضوعات
وإيضاح الكالم يف التفنن من والتمكن وجزالتها، العبارة وطالقة املعلومات، بهذه
ألن أسلوبني؛ عىل مبني اللغة علم ومقصد البليغة. واألقوال الفصيحة بالبيانات املعاني
معناه، ويطلب لفًظا يسمع بأن املعنى، جانب إىل اللفظ جانب من يذهب من منهم
ليصل كتبًا وضعوا قد الطريقني من فلكل اللفظ، إىل املعنى جانب من يذهب من ومنهم
فطريقه األول باعتبار وضع فمن اآلخر، الباب يف وضع ما ينفعه ال إذ مبتغاه؛ إىل كل
اختاره كما فصوًال أوائلها وباعتبار أبوابًا أواخرها باعتبار إما التهجي حروف ترتيب
أبوابًا أوائلها باعتبار أي بالعكس؛ وإما القاموس، يف الدين ومجد الصحاح يف الجوهري
ومن املغرب، يف واملطرزي املجمل يف فارس ابن اختاره كما فصوًال أواخرها وباعتبار
لكل ويجعل املعاني، بحسب األجناس يجمع أن إليه فالطريق الثاني باالعتبار وضع

األدب. مقدمة من األسماء قسم يف الزمخرشي اختاره كما بابًا جنس
أن إىل رأيه أدى واحد فمن شتى؛ طرق إحداث أوجب قد الهمم اختالف إن ثم
الفقه، لغات يفرد أن إىل وآخر الحديث، غريب يفرد أن إىل آخر ومن القرآن، لغات يفرد
واملقصود مجراها، يجري وما وقصائدهم العرب أشعار يف الواقعة اللغات يفرد وأن

الحاجات. أنواع مساس عند اإلرشاد هو
ألفاًظا الخاصة األمور يف تستعمل ثم العموم عىل اليشء تضع العرب كانت ملا ثم
اللغة يف فقه إىل واحتاج واالستعمال، الوضع بني عندنا ذلك فرَّق بها؛ خاصة أخرى
فيه ما اختُص ثم بياض، فيه ما لكل العام بالوضع األبيض ُوِضع كما املأخذ عزيز
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استعمال صار حتى باألملح، الغنم ومن باألزهر اإلنسان ومن باألشهب الخيل من بياض
املنحى هذا يف بالتأليف واختص العرب، لسان عن وخروًجا لحنًا كلها هذه يف األبيض

اللغة. فقه اه سمَّ له كتاب يف وأفرده الثعالبي
النهاية. إىل ذلك يف يبلغ لم وإن املشرتكة األلفاظ يف املتأخرين بعض تكفل وكذلك
الفراهيدي، أحمد بن الخليل اللغة ُكتُب تأليف يف الحلبة سابق كان حال كل وعىل
عىل الظنون كشف صاحب ذكرها كثرية اللغة يف املؤلفة والكتب العني. كتاب فيها ألَّف
يف أُلِّف كتاب كل اللغة أصول يف البلغة كتابه يف القنوجي وذكر الهجاء، حروف ترتيب
العلم هذا يف كتبًا العلوم مدينة يف األرنيقي وذكر له، تيرس ما بقدر زمنه إىل الفن هذا

فيها. وبسط مؤلفه ترجمة كتاب لكل وأورد
واملنتخب أحمد، بن للخليل العني فكتاب الفن، هذا يف املوجودة املخترصات أما
واأللفاظ املجرد، اللغة يف واملنضد النمل، بكراع املعروف حسن بن لعيل واملجرد
األدب ومرقاة والدستور للميداني، األسامي يف والسامي لثعلب، والفصيح السكيت، البن

ذلك. وغري واملغرب،
للفارابي. األدب وديوان الفارس، البن املجمل املتوسطات ومن

لألزهري، والجامع والتهذيب اللغوي، أبان بن ألحمد املعلم املبسوطات ومن
املعلم والالمع للجوهري، والصحاح سيده، البن واملحكم للصغاني، الزاخر والعباب

آبادي. للفريوز املحيط والقاموس والعباب، املحكم بني الجامع العجاب
والصحاح واملحكم، التهذيب بني فيه ُجِمع العرب لسان الجامعة الكتب ومن
أحمد بن رضوان وقيل عيل بن مكرم بن محمد للشيخ والنهاية والجمهرة، وحواشيه

القاسم.1 أبي بن

ولسان األفريقي، منظور بابن املعروف مكرم بن القايضمحمد وهو السورتي: محمد هللا عبد أبو قال 1

سيده، البن املحكم وكتاب لألزهري، والتهذيب للجوهري، الصحاح فيه جمع العبارة، جيد كتاب العرب
بنصوص اللغويني ألقوال جامًعا حافًال كتابًا بري، البن الصحاح وحوايش دريد، البن الجمهرة وكتاب
يف وجمع األئمة، ألفه مما القرآن ومشكالت الحديث غريب ورشح واألدلة الشواهد عىل حاويًا كالمهم
أخذ السبكي أن املكي طيب محمد العالمة شيخنا وسمعت األثري، البن النهاية كتاب الحديث غريب
اللسان نقل أنه بد ال املجد أن الشيخ ذكر وطاملا القاموس، صاحب شيخ وهو منظور ابن عن اإلجازة
الكتابني يف اإلتقان من يظهر الذي ولكن البسط، يقتيض الكالم وهذا محمد: قال . إالَّ ليس قاموسه يف
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حماد بن إسماعيل نرص أبو اإلمام عليه مقتًرصا الصحيح التزم من أول إن قيل
املحكم كتاب الصحاح عرص بعد اللغة يف كتاب وأعظم ،٣٩٣ سنة امُلتوىفَّ الجوهري
الزاخر العباب كتاب ثم ،٣٥٨ سنة األندليس سيده بن عيل الحسن ألبي األعظم واملحيط
امُلتوىفَّ الصغاني العمري العدوي عيل بن حيدر بن الحسن الدين ريض الفضائل ألبي
أحمد بن رضوان وقيل عيل بن مكرم بن محمد للشيخ العرب لسان كتاب ثم ،٦٥٠ سنة
امُلتوىفَّ الفضل أبو الدين جمال األفريقي األنصاري منظور بن حقة بن القاسم أبي بن
لغة من ذهب ملا الجامع الوسيط والقابوس املحيط القاموس كتاب ثم ٧١١ه، سنة

آبادي. الفريوز يعقوب بن محمد الدين مجد لإلمام شماطيط2 العرب
والرتكية والفارسية العربية اللغات يف كثرية مصنفات فلهم الهند أهل وأما

والهندية.

العربية اللغة أما (1)

ريض اإلمام الشيخ عليه وقفت ما عىل فيها صنَّف من فأول العربية اللغة يف كتبهم أما
وأسماء الفأر كأسماء فيها تأليفات وله الصغاني، الحيدر بن محمد بن الحسن الدين
الزاخر والعباب مجلًدا، عرش اثني يف البحرين ومجمع والنوادر األسد وأسماء الذئب
الفتني عيل بن طاهر بن محمد وللشيخ «بكم» إىل فيه وصل وقد مجلًدا، عرشين يف
وله مجلدات، أربع يف األخبار ولطائف التنزيل غرائب يف البحار مجمع كتاب الگجراتي
مشكاة غرائب حل يف كتاب وله األثري، ابن نهاية نهج عىل فيها جرى وتكملة ذيل عليه
اللغة فيه ذكر اللغات منتخب كتاب املدني الحسيني الرشيد عبد وللشيخ املصابيح،
هللا حبيب وللشيخ والرصاح، والصحاح القاموس عن وأخذ بالفارسية، ها وفرسَّ العربية
وفرغ الدهلوي شاه محمد عهد يف كتبها بالفارسية القاموس ترجمة القابوس القنوجي

كالرشح كان فلعله مجلًدا، ستني يف كتابًا ألف أنه املجد ادعى وقد اللسان، من ص ُملخَّ أنه النظر وإمعان
ا.ه. أعلم. وهللا للسان

وسيط رجل ويقال: اللون، الحسن الوجه، الحسن الجميل، الرجل والقابوس البحر، معظم القاموس 2
شماطيط؛ الخيل وجاءت متفرقة، أي شماطيط؛ قوم ويقال: ، محالٍّ وأرفعهم نسبًا أوسطهم أي فيهم؛

العلوم. مدينة ا.ه. إرساًال. متفرقة أي
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يف األدب منتهى كتاب پوري الصفي الكريم عبد بن الرحيم عبد وللشيخ ١١٣٧ه، منها
مغٍن متداول مقبول وهو وغريها بكلكته ُطِبع وقد كبار، مجلدات أربعة يف العرب لغات
البحار ومجمع والنهاية والصحاح القاموس ومأخذه العلم، هذا يف الكبار األسفار عن
األسامي وتاج املصادر وتاج العلوم وشمس واملغرب واملزهر واملهذب األدب وديوان
مجلدات ثالثة يف اللغات تاج اللكهنوي الدين وجيه بن إسماعيل وللمفتي وغريها،
القول آبادي املراد الدين نظام بن هللا سعد وللمفتي الحيدر، الدين لنصري ألَّفه ضخام

الرصاح. أغالط يف الصباح نور وله القاموس، صفات يف املأنوس
عيل محمد وللشيخ واملذكر، املؤنث يف املبتكر املالوي أحمد الفقار ذو وللسيد
لطيف وهو الفاريس بالنظم العربية اللغات فيه جمع كتاب منظوم گوهر املولوي
استعملته ما تصحيح عىل القماط لف البخاري الحسيني حسن صديق وللسيد ا، جدٍّ
الغني عبد وللمولوي بالعربية كالهما اللغة أصول يف البلغة وله اللغات، من العامة
الدين إمام ابن الدين ظفر وللشيخ واألفعال، املصادر موارد آبادي خ الفرُّ مري محمد بن
الواسطي الحسيني محمد بن مرتىض وللسيد العرب، مصادر يف األرب نيل الالهوري
كبار مجلدات عرشة يف هو إليه، يُسبَق لم كتاب القاموس رشح العروس تاج البلگرامي
يف بالعربية العلوم معارف امللتاني هللا فتح بن إبراهيم وللقايض القاهرة، بمرص طبع
الفنون، اصطالحات كشاف التهانوي أعىل محمد وللشيخ والفنون، العلوم تعريفات
النبي عبد وللقايض الرصاح، تلخيص الَربِيلوي هللا علم بن محمد بن حكم محمد وللسيد
سليمان وللسيد العلوم، اصطالحات يف مجلدات أربعة يف العلماء دستور نَگَري األحمد
غني وللسيد والدخيل، املعرب يف كتاب جديدة لغات الِبهاري الدِّسنَوي الحسن أبي بن
للمولوي العرب وحوار املعاني، يف املتقاربة اللغات فيه جمع الفرقية الزيدپوري نقي
الزمان وحيد للمولوي كبار مجلدات يف اللغة وأنوار املذكور، آبادي خ الَفرُّ الغني عبد

اللكهنوي. الزمان مسيح بن

الفارسية اللغة وأما (2)

الدهلوي، محمود لقاضيخان الفضالء آداب منها الهند، ألهل كثرية كتب أيًضا ففيها
ويف بالعربية، ها وفرسَّ الفارسية األول يف أورد بابني عىل مه وقسَّ ،٨٢٣ سنة صنَّفه
الرحيم عبد للشيخ واالصطالحات اللغات كشف ومنها الشعراء، اصطالحات الثاني
حدود يف األنوار قاسم ديوان قرأ ملا الشهاب البنه صنَّفه بسور الشهري البهاري أحمد بن
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الرشيد عبد للشيخ رشيدي فرهنگ ومنها واالصطالحات، اللغات فيه جمع ١٠٦٠ سنة
حسني الدين جمال الدولة لعضد جهانگريي فرهنگ ومنها السندي، الغفور عبد بن
من األشعار شواهد مع والفهلوية والهندية الفارسية اللغات عىل يشتمل وهو الشريازي،
القاطع الربهان ومنها ،١٠١٣ سنة ه وأتمَّ ١٠٠٩ سنة تصنيفه يف بدأ الفرس، شعراء
استخراج وجعل مقاًال، وعرشين وتسعة قواعد تسع عىل اشتمل التربيزي حسني ملحمد
قاطع «برهان تاريخه يف وقال والرابع، والثالث والثاني األول الحرف عىل منه اللغة
الدهلوي، غالب هللا أسد ملرزا برهان قاطع ومنها ١٠٦١ه، سنة يعني نافع» كتاب
برهان. قاطع عىل رد رحيم للشيخ برهان ساطع ومنها القاطع، الربهان عىل فيه ب تعقَّ
هللا أسد ملرزا آَهنگ پنج ومنها عليه، رد الجهجهري عيل للقايض هذيان ودافع
ُكشا َدِري ومنها الفارسية، اللغات الرابع يف ذكر زمزمه أربعة عىل يشتمل املذكور
سنة ألَّفه املالوي الدين خري بن إسحاق للشيخ نَونََوا ومنها املذكور، عيل تجف للقايض
هدايت چراغ ومنها آبادي، األكرب عليخان الدين رساج للشيخ اللغة رساج ومنها ،١٢٨٤
ومنها الفرس، لشعراء الحديثة املصطلحات يف املذكور الدين رساج للشيخ آخر كتاب
كتاب اللغات وآِصف الدعابة، لسان عىل الدهلوي محمد ويل بن املؤمن عبد للشيخ النَّامه
بعزيز امللقب آبادي الحيدر العزيز عبد أحمد صنَّفه مجلًدا عرشين لكان تمَّ لو اللغة، يف
الجهجري، الدين عظيم بن عيل نجف للقايض الدرية اللغة يف الدساتري ورشح َجنگ،
أهل محاورات عىل يشُمل الشعراء ودليل املدرايس، عارف بن مهدي للشيخ عجم وگلزار
حسني محمد للشيخ كالهما املصادر وبحر العجم وبحر املذكور، مهدي للشيخ الفرس
يف القنوجي حسن صديق بن حسن عيل للسيد املصادر وموارد امَلْدرايس، الدين نجم بن
الفرُّخي الحميد أبي للمولوي قاچار شاه الدين لنارص سفرنامه عىل ورشح كبري مجلد
آبادي العظيم هللا قاسم بن هللا لسيف اللغة يف مخترص املبتدئ ورضور الرامپوري،

اللكهنوي. قتيل حسن محمد ملرزا املصطلحات يف العجائب ومظهر ْلَهتي، السِّ

الهندية اللغة أما (3)

ها وفرسَّ الهندية اللغات فيه جمع البلگرامي الدين أوحد للشيخ اللغات نفائس فمنها
ا جدٍّ نافع إليه، يُسبق لم الكتاب وهذا األشعار، شواهد مع والرتكية والفارسية بالعربية
يف آِصِفيَّه َفْرَهنگ الهندية اللغة يف كتبهم ومن النفائس، منتخب أشهرها ملخصات، وله
أحمد أمري للمنشئ اللغات وأمري الدهلوي، الرحمن عبد بن أحمد للسيد مجلدات أربعة
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آبادي، األكرب عليخان الدين رساج للشيخ الهندية اللغات يف اللغات ونوادر املينائي،
لبعض اللغات وغرائب املذكور، املدرايس عارف بن مهدي للشيخ الساطع والدليل
أرشف للمنشئ اللغات وأرشف اللغات، نوادر يف عليخان الدين رساج ذكره الهند فضالء
والتأنيث التذكري يف ورسالة املذكور، أرشف للمنشئ أردو ومصطلحات اللكهنوي، عيل
محسن بن الحسن نور للمولوي مجلدات عدة يف لكان تمَّ لو كتاب اللغات ونور له،
للسيد والتأنيث التذكري يف كالهما الشعرا ومفيد شعرا» آمد و«گار الكاكوروي،3 العلوي
مرتىض ملحمد أجزاء أربعة يف بسيط كتاب هند» و«بَهار اللكهنوي، الجالل عيل ضامن
و«رسمۀ األلفاظ تحقيق يف النِّيموي أحسن ظهري للمولوي األغالط وإزاحة اللكهنوي،

له. مفيدة رسالة تحقيق»

املخلوطة الكتب ومن (4)

الدين غياث للشيخ اللغات غياث وغريها والفارسية العربية باللغة املخلوطة الكتب ومن
أحمد قبول ألَّفه رفعت، بَفرهنگ ويُسمى ُقلُزم َهْفت ومنها ،١٣٤٢ سنة ألَّفه الرامپوري
شاهَجَهاني لغات ومنها النفع، قليل الحجم كبري وهو ،١٣٣٠ سنة الحيدر الدين لغازي
اللغة يف اللغات أشهر ومنها بَْهوپال، ملكة بيگم لشاهجهان صنَّفوه كبار مجلدات يف
للشيخ الفضالء مؤيد ومنها الهانسوي، هللا غالم للشيخ والرتكية والعربية الفارسية
للشيخ والرتكية والفارسية العربية اللغة يف األفاضل مدار ومنها الدهلوي، الد محمد
املثنوي غرائب حل يف كتاب اللغات ولطائف ١٠٠١ه، سنة صنَّفه الرسهندي الهداد
وزبدة الالهوري، رسور غالم للمفتي اللغات وجامع اللطيف، عبد للشيخ املعنوي
للسيد كُشوري ولغات الدين، كريم للمولوي اللغات وكريم املذكور، للمفتي اللغات
األغالط ودافع املشهورة، املطبعة صاحب كُشور نََول املنشئ بأمر صنَّفه حسني تصدق
اللغة يف كتاب الدرر وخزائن الناس، أوهام يف ١١٢٠ سنة صنَّفه هللا أمان للمولوي
البخاري الدين سيف بن الحق عبد بن محمد عيل للشيخ والرتكية والفارسية العربية
الغياثبوري عيل حيدر بن عيل نارص للمولوي لطيف مخترص عنارص وأربعة الدهلوي،

اآلْروي. ثم

مجلدات. أربعة يف وكان الكتاب تم وقد 3
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البالغة علم يف

واملعاني والنحو والترصيف اللغة وهي علوم، عرشة يف ينحرص األدب علم أن اعلم
والذي القراءة، قوانني وعلم الكتابة قوانني وعلم والقافية والعروض والبديع والبيان
وعلم املعاني علم أجزاء: ثالثة له الذي البالغة علم هو املوضوع هذا يف بالذكر يليق
بها التي العربي اللفظ أحوال به تُعرف علم فهو املعاني: علم وأما البديع؛ وعلم البيان
برتاكيب الواحد املعنى إيراد به يُعرف علم البيان: وعلم الحال، ملقتىض اللفظ يطابق
وعلم بعض، من أجىل بعضها داللة تكون بأن املقصود عىل الداللة وضوح يف مختلفة
وبعد الحال ملقتىض املطابقة رعاية بعد الكالم تحسني وجوه به تُعرف علم البديع:

الداللة. وضوح رعاية
اإلعجاز، دالئل وأشهرها أحسنها واملتأخرين املتقدمني من جمع فيه صنَّف وقد
للسكاكي، العلوم مفتاح من الثالث والقسم الجرجاني، القاهر عبد لإلمام البالغة وأرسار
منهم الكتب، تلك تلخيص يف منهم جمع تصدى ثم الرتسل، صناعة يف التوسل وحسن
عضد القايض ومنهم اإلعجاز، دالئل تلخيص اإليجاز نهاية له الرازي الدين فخر اإلمام
ومنهم العلوم، مفتاح من الثالث القسم تلخيص وهو الغياثية، الفوائد له اإليجي، الدين
رشح كأنه جامع بسيط كتاب وهو اإليضاح، وله املفتاح، تلخيص له القزويني الخطيب
التفتازاني، عمر سعد منهم التلخيص، رشح يف منهم جمع تصدى ثم التلخيص، عىل

واملطول. املخترص، التلخيص؛ رشح يف كتابان له
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البديع علم وأما (1)

فيه وألَّف العبايس، املعتز بن هللا عبد العرب من العلم بهذا وسماه اخرتعه من فأول
فجمع الكاتب جعفر بن قدامة عرصه يف وكان نوًعا، عرش سبعة فيه وجمع كتابًا
ثالثون فتكامل نوًعا عرش ثالثة ملكه يف وبقي أنواع سبعة يف معه توارد نوًعا عرشين
هالل أبو منها جمع ما غاية فكان االستخراج يف آثارهما عىل الناس مىش ثم نوًعا،
رشف وتالهما مثلها، القريواني رشيق ابن منها جمع ثم نوًعا، وثالثني سبعة العسكري
إىل فأوصلها اإلصبع أبي بن الدين زكي له تصدَّى ثم سبعني، فبلغ التيفايش الدين

وخمسني. مائة عن األنواع فتجاوز هؤالء بعد جاءوا جماعة عليها وزاد التسعني،

الهند أهل وأما (2)

من واستخرجوا لسانهم، يف العلم هذا دوَّنوا فإنهم اإلسالم زمان قبل الهند أهل وأما
التعليل، وحسن كالتورية، وبينهم، العرب بني مشرتكة ومنها البديع، من أنواًعا الكالم
ومنها وغريها، والسجع والجناس، والتشبيه، واالستعارة، واملراجعة، العارف، وتجاهل
الجمل القاعدة عىل والتاريخ التخلص، وحسن املضمر، كاستخدام بالعرب، مختصة
عن األخري القسم البلگرامي نوح بن عيل غالم السيد ونقل بالهند، مختصة ومنها وغريها،
وعرشون ثالثة وهي الهند، بلسان الخصوصية لعدم النقل يقبل ما العربية إىل الهندية
املرجان: ُسبَْحة يف ذكرها التي وهي بمسمياتها مناسبة بأسماء العربية يف وسمي نوًعا،
تشبيه (٥) االنتزاع. (٤) الربهان. تشبيه (٣) بنفسه. اليشء تشبيه (٢) التنزيه. (١)
تشبيه (٩) االستغناء. تشبيه (٨) التقوية. تشبيه (٧) النفي. تشبيه (٦) السلب.
الجواب. براعة (١٢) التعبري. تفضيل (١١) التفضيل. عىل التفضيل (١٠) التمني.
الطغيان. (١٦) االستبداد. (١٥) املاهية. قلب (١٤) وتفريقها. الخزانة جمع (١٣)
التأويل. (٢١) املخالطة. (٢٠) العدو. مواالة (١٩) االعتساف. (١٨) التسليط. (١٧)

التنوع. (٢٣) النهي. إضمار (٢٢)
استخراج إىل وقصد العربية، إىل الهندية من األنواع تلك املذكور عيل غالم نقل وملا
منها فاختار األنواع من نبذة له سنحت العربية والدواوين املجاميع عن األمثلة
التثبت. (٤) الوفاق. (٣) النذر. (٢) التفاؤل. (١) وهي: نوًعا، وثالثني سبعة
التَّزيُّل. (٩) الثقيل. جر (٨) الروح. كالم (٧) التوصية. (٦) الغضب. (٥)
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املعارضة. (١٤) التشبيك. (١٣) اإلفحام. (١٢) الخارق. (١١) ل. التحوُّ (١٠)

الغبطة. (١٩) النصيحة. حسن (١٨) التسوية. (١٧) االقتسام. (١٦) املزاح. (١٥)

االنتقال. تشبيه (٢٣) األثر. تشبيه (٢٢) االستخدام. تشبيه (٢١) االعتذار. حسن (٢٠)
تشبيه (٢٧) االستدالل. تشبيه (٢٦) االستفادة. تشبيه (٢٥) االحرتاز. تشبيه (٢٤)
تفضيل (٣١) املرشوط. التفضيل (٣٠) املفاضلة. (٢٩) الرتقي. تشبيه (٢٨) االجتهاد.
املعنوي. التصدير (٣٤) التشقيق. (٣٣) االستخدام. تفضيل (٣٢) نفسه. عىل اليشء

املخالفة. عكس (٣٧) االنتزاع. عكس (٣٦) الدعاء. (٣٥)
قلمون. أبو وهو واحد، نوع الدهلوي الدين سيف بن خرسو األمري استخرجه ومما

الهند وألهل (1-2)

القسم عىل بسيط رشح منها والبالغة، والبيان املعاني يف كثرية مصنفات الهند وألهل
مفتاح عىل وحاشية الناگوري، خالد بن حسني للشيخ للسكاكي العلوم مفتاح من الثالث
للعالمة الغياثية الفوائد رشح املحمودية والفرائد العمراني، الدين معني للشيخ العلوم
البيان حدائق ومنها الفن. ذلك يف نفيس كتاب وهو الجونپوري، محمد بن محمود
العبايس الدين شمس للشيخ البالغة حدائق ومنها الالهوري، املجيد عبد بن منور للشيخ
ورشحه البالغة نقد ومنها البلگرامي، عيل غالم للسيد املرجان سبحة ومنها الدهلوي،
ويل بن العزيز عبد للشيخ البالغة ميزان ومنها آبادي، اإلله محمد الدين خري للشيخ
القادر عبد للقايض ورشحه الگوپاموي عليخان إرتضا للقايض ورشحه الدهلوي هللا
حسن صديق للسيد البيان بمحسنات البان ُغصن ومنها الرامپوري، أكرم محمد بن
وحاشية الگجراتي، العلوي الدين وجيه للشيخ ل املطوَّ عىل حاشية ومنها القنوجي،
القنوجي محمد بن محمد للسيد عليه وحاشية السيلكوتي، الحكيم عبد للشيخ عليه
وهي الگجراتي صالح محمد بن الدين نور للشيخ عليه وحاشية ،١١٠١ سنة امُلتوىفَّ
وحاشية الكشمريي، الدين نور للشيخ عليه وحاشية ل، املطوَّ حاشية بامُلعوَّل املسماة
النبي عبد للقايض عليه وحاشية ري، الَجهجَّ الدين عظيم بن عيل تجف للقايض عليه
للشيخ عليه وحاشية آبادي، األحمد الدين فريد للشيخ عليه وحاشية نگري، األحمد
معز للحكيم عليه وحاشية ١١٢٤ه، سنة امُلتوىفَّ الگجرتي الدين ركن بن الدين جمال
عىل وحاشية املذكور، الدين وجيه للشيخ املخترص عىل وحاشية پوري، الخالص الدين
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عىل الخطائي حاشية عىل وحاشية املذكور، الگجراتي الدين جمال للشيخ املخترص
الگجراتي. الصديقي رشيف محمد ابن فريد محمد للشيخ املطول

العظمى واملوهبة آبادي، املراد هللا سعد للمفتي واالستعارة التشبيه يف ورسالة
الكربى والعطية آبادي، األكرب عليخان الدين رساج للشيخ املعاني علم يف بالفارسية
العبايس الدين شمس للشيخ بالفارسية رسالة البديع وخالصة البيان، علم يف رسالة
صنَّفه صالح محمد بن الدين نظام للشيخ بالفارسية البديع يف الصنائع ومجمع املذكور،
عيل الفقار ذو للشيخ بالهندية والبديع والبيان املعاني يف البالغة وتذكرة ،١٠٦٠ سنة
الرببلوي، هللا علم بن محمد بن حكم محمد للسيد رسالة البالغة وملخص الديوبندي،
الدين شمس للشيخ البالغة يف وكتاب الهانسوي، الواسع للشيخ البالغة يف ورسالة
للقايض والبدائع الصنائع يف كتاب الفقري وتحفة ١٢٨٣ه، سنة امُلتوىفَّ آبادي الحيدر
الصنائع ومفتاح شاه، عادل إبراهيم أيام يف صنَّفه البجاپوري، مرتىض الدين ريض
صنَّفه رسهند، أعمال من آباد، بشاه مفتيًا كان الذي الدين نظام للمفتي بالفاريس
الهانسوي، الدين مغيث ملوالنا والبدائع بالفارسية الصنائع يف ورسالة ،١١٧٤ سنة
بالفاريس خرسوي وإعجاز آبادي، األكرب هللا حبيب للشيخ الصنائع يف بسيط وكتاب
تحقيق يف اإلعجاز ورشحات الدهلوي، الدين سيف بن خرسو لألمري كبار مجلدات يف
وحل املدرايس، الشافعي الدين نارص بن غوث محمد للشيخ بالفاريس واملجاز الحقيقة
ومنظومة شهرى، املچهىل الجعفري عيل أمانت بن شكور محمد للشيخ الفرائد أبحاث
الغني عبد للمولوي الطريف واملقال الطوكي، الحنفي الكريم عبد للمولوي البالغة يف
الخالصپوري، خان عيل سكندر للمولوي البالغة ومعيار آبادي، خ الفرُّ مري محمد بن
اللكهنوي. قتيل حسن محمد املرزا بالفاريس مخترصان األماني وشجرة الفصاحة ونهر
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العروضوالقافية علمي يف

والرتاكيب لأللفاظ العارضة للشعر، املعتربة األوزان أحوال عن فيه يبحث علم العروض
وزنًا عرش خمسة يف وحرصها العرب، أشعار تتبع أحمد، بن خليل اخرتعه العربية،
هذه يف حاكم وال املتدارك، سماه آخر بحًرا األخفش وزاد بحًرا، منهما كالٍّ ى وسمَّ
وإال فذاك، سليقيٍّا فطريٍّا كان إن فالذوق الذوق، وسالمة الطبع استقامة إال الصناعة

الفن. هذا خدمة طول إىل اكتسابه يف احتيج
يف األدباء واختلف وعيوبها، البيت أعجاز تناسب عن فيه يُبَحث علم والقافية
املتحرك مع إليه ساكن أقرب إىل البيت يف حرف آخر من الخليل فعند القافية، تفسري
الرومي قطرب وعند البيت، من األخرية الكلمة هي األخفش وعند الساكن، قبل الذي

والمية. دالية فيقال إليه، وتُنسب القصيدة عليه تُبنى الذي الحرف هي
القطاع، وابن التربيزي، والخطيب الحاجب، ابن عروض فيها املخترصة الكتب ومن
والقوايف، العروض يف الكايف وكتاب األيكي، وكتاب والخزرجي، األندليس، الجيش وأبي

مبسوط. الشايف ورشحه

الهند وألهل (1)

للشيخ العروض يف الخررجية القصيدة رشح أشهرها والقافية العروض يف عديدة كتب
للشيخ فيه املخترصة والرسالة ،١١٢٦ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي هللا عطاء بن نقشبند غالم
للمفتي للطويس األشعار معيار رشح األفكار وميزان الدهلوي، هللا ويل بن الدين رفيع
له، مستقل كتاب رشحه مع العروض ومحصل آبادي املراد الدين نظام بن هللا سعد
والدراسة اللكهنوي، عيل يوسف للشيخ والقوايف العروض مصطلحات يف الوايف والتوجيه
يف الصايف واملورد الطوكي، أحمد بن محمد للشيخ والقافية العروض علم يف الوافية
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علمي يف الوايف وامليزان املالوي، اليماني الحسني بن محمد للشيخ والقوايف العروض
العروض يف ومخترص الجونپوري، عطا محمد بن سليم محمد للشيخ والقوايف العروض
غياث للحكيم فيهما ومخترص الرامپوري، أكرم محمد بن القادر عبد للشيخ والقافية
ومخترص الجونپوري، الكجگانوي عيل كرامت للسيد فيهما ومخترص الرامپوري، الدين
شمس للشيخ والقافية العروض يف والوافية الجونپوري، حسني نعمت للسيد فيهما
الحيدر عيل نوازش للشيخ رسالة العروض ومرآة الدهلوي، العبايس الفقري الدين
البحرين ومجمع البلگرامي، حسني لغالم باألردو مبسوط كتاب العروض وقواعد آبادي،
القادر عبد للشيخ العروض يف ومنظومة امَلْدرايس، الدين غياث بن الدين تاج للمفتي
العروض وزبدة عليخان، عباس للمولوي العروض ومفتاح الجونپوري، الدين خري بن
باألردو وإفادات امُلوهاني، الرضوي الغفار عبد بن املهيمن عبد بن مؤمن محمد للسيد
القوايف وروضة العروض وشجرة اللكهنوي، محمد بن مرتىض بن اصطفا محمد للسيد

اللكهنوي. أسري عيل ملظفر بالفارسية والقافية العروض يف رسالتان
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والشعر األدبواإلنشاء علم يف

املنظوم فني يف اإلجادة وهي ثمرته، اللسان؛ أهل عند األدب علم من املقصود أن اعلم
حفظ من لذلك فيجمعون القدماء، األدباء ومناحي العرباء العرب أساليب عىل واملنثور
اإلجادة، يف متساٍو وسجع الطبقة، عايل شعر من امللكة، به تحصل عساه ما العرب كالم
الغالب يف الناظر منها يستقرئ متفرقة، ذلك أثناء مبثوثة واللغة النحو من ومسائل
منها، أشعارهم يف يقع ما به ليفهم العرب أيام بعض ذكر مع العربية قوانني معظم
يخفى ال أن كله بذلك واملقصود العامة، واألخبار الشهرية األنساب من املهم ذكر وكذلك
ألنه تصفحه؛ إذا بالغتهم ومناحي وأساليبهم العرب كالم من يشء فيه الناظر عىل
عليه، يتوقف ما جميع تقديم إىل فيحتاج فهمه، بعد إال حفظه من امللكة تحصل ال
كل من واألخذ وأخبارها، العرب، أشعار حفظ هو قالوا: الفن، هذا عرَّفوا إذا إنهم ثم
وهي فقط، متونها حيث من الرشعية العلوم أو اللسان علم من يريدون بطرف، علم
املتأخرون إليه ذهب ما إال كالمهم يف العلوم من ذلك لغري مدخل ال إذ والحديث؛ القرآن
العلمية، باالصطالحات لهم وترسُّ أشعارهم، يف التورية من البديع لصناعة تكلفهم عند

فهمها. عىل قائًما معرفتها إىل حينئٍذ الفن هذا صاحب فاحتاج
صعدوا فإنهم العرب، من الفصحاء لألئمة حق األدب لوح يف الجوالن أن اعلم ثم
بنسائمهم، باسمة الفصاحة أزهار إن ولعمري أنجاده، قصارى وبلغوا أطواده قمم يف
العرب مخالطة ووقعت األمم بني اإلسالم ألَّف فلما بسائمهم. فائحة البالغة وأرجاء
العجم واكتسبت البالد، شواسع من الخالئق هم وأمَّ بغداد يف الخلفاء وجلس والعجم،
سيما ال العلياء، الدوحة هذه يف سنتهم عىل وتجاوبوا العرباء العرب من الفصاحة
يتيمة به تشهد كما الرشافة بمركز متصًال وجاًرا الخالفة دار من قريبًا كان من
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األلباء وريحانة للشريازي، العرص وسالفة للباخرزي، القرص ودمية للثعالبي، الدهر
الكتب. من وغريها للخفاجي،

بوادية لهم نخل وال صدر، وال ورد يف العلم هذا من ليسوا فإنهم الهند أهل وأما
وراء وما خراسان جهة من الهند ورد اإلسالم أن تقدم، فيما قلنا ما والوجه سدر، وال
النحو فيهم وانترش الهند، أهل فاختارها الفلسفة فنون أهلهما عىل غالبة وكانت النهر،
الفرس غالبهم كان وملا والكالم، وأصولُه النهر، وراء ما علماء َسِجيَّة عىل والفقه واللغة

الفارسية. باللغة منشآتهم كانت واألتراك

الهند أدباء فمن (1)

من العربية العلوم يف برع من أول وهو الالهوري، سلمان بن مسعود بن سعد الشيخ
قوله: شعره ومن العنقاء، به طارت ولكنه له ديوانًا وجمع الشعر يف وأكثر الهند، أهل

ف��ي��ك��وُن ك��ن ل��ل��ن��ص��ر وق��ل وارك��ْب م��ي��م��وُن ف��إن��ه ب��ال��ح��س��ام ِث��ق

ماهًرا كان الفرس لغة يف براعته مع فإنه الدهلوي، سيف بن خرسو األمري ومنهم
ومن وغريها، والقافية والعروض والبديع والبيان واملعاني النحو من العربية؛ بالعلوم

قوله: منها بالعربية، رائقة أبيات وله البديع، يف نوع مستخرجاته

م��ح��رَُّم ال��م��ح��ب ع��ل��ى ال��س��ك��ون إن ب��اك��يً��ا دع��ن��ي ال��ع��ش��اق ع��اذل ي��ا
م��ت��يَّ��ُم ب��ات ك��ي��ف ال��ل��ي��ال��ي ط��ول ح��ال��ت��ي ي��دري ف��ه��و م��ث��ل��ي ب��ات م��ن

من كان ٧٩١ه، سنة امُلتوىفَّ الدهلوي الدين ركن بن املقتدر عبد القايض ومنهم
قوله: منها المية، قصيدة له املفلقني الشعراء

س��ِل ث��م واب��ِك س��ل��م��ى دار ع��ل��ى س��لِّ��م واألص��ِل األس��ح��ار ف��ي ال��ظ��ع��ن س��ائ��ق ي��ا
وال��ش��ع��ل ال��ن��ي��ران ح��ف��رة ش��ف��ا ع��ل��ى غ��ًدا ت��ك��ون ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ج��اه ي��اط��ال��ب
األم��ل ك��ث��رة ف��ي��ه��ا ت��ن��ف��ع��نَّ��ك ه��ل ع��م��ل ب��ال ال��ع��ق��ب��ى ف��ي ال��ع��ز ط��ال��ب ي��ا
وال��ط��ول ال��ع��ي��ش وخ��ف��ض ال��ق��ص��ور ع��ل��ى م��ع��ت��م��ًدا ال��ب��ن��ي��ان ف��ي ت��ط��اول م��ن ي��ا
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ال��ط��ول م��س��ت��ح��ك��م ي��ده وف��ي ي��ع��ُدو أث��ر ف��ي وال��م��وت غ��ف��ل��ة ف��ي ألن��ت
ي��زل ل��م ع��ن��ك ك��ن��ز ال��ق��ن��اع��ة إن م��ل��ًك��ا وك��ن ب��األدن��ى ال��ع��ي��ش م��ن اق��ن��ع

عرصه، يف املشهورين األدباء من كان التهاپنرسي محمد بن أحمد الشيخ ومنهم
مطلعها: دالية، قصيدة له

ال��ك��م��د ال��ت��ائ��ه ق��ل��ب��ي ل��وع��ة وه��اج ال��غ��رد ال��ط��ائ��ر ح��ن��ي��ُن ل��ب��ي أط��ار

الجونپوري، ثم الدهلوي املقتدر عبد بن الحي عبد بن الفتح أبو الشيخ ومنهم
مصنفاته. من يشء إلينا يصل ولم األدبية، بالعلوم ماهًرا كان

وموارد اإللهام، سواطع وكتاباه الناگوري، املبارك بن الفيض أبو الشيخ ومنهم
بالعربية. رائقة أبيات وله األدبية، بالعلوم اقتداره عىل تدالن الكلم

للقايض الغياثية الفوائد عىل رشح له الجونپوري، محمد بن محمود العالمة ومنهم
األدبية. واملعارف العربية العلوم يف براعته عىل يدل اإليجي الدين عضد

العروض يف الخزرجية رشح له اللكهنوي، هللا عطاء بن نقشبند غالم الشيخ ومنهم
شفيع، محمد مري شيخه مدح يف قصيدة منها بالعربية، غراء وقصائد والقافية،

مطلعها:

ع��ق��ن��ق��ل ق��ف��اف ف��ي س��ل��م��ى ودارة ج��ل��ج��ل دارة ه��ات��ان ه��ل خ��ل��ي��ل��ي

املشهورين، األدباء أحد البلگرامي، الحسيني أحمد مري بن الجليل عبد السيد ومنهم
بالعربية معدودة أبيات وله لسانه، طرف عىل والشعر العرب وأيام واألنساب اللغة كانت

الذم: يشبه بما املدح تأكيد يف قوله شعره ومن الرقة، عن تخلو ال

ال��س��ع��د ل��ك��ن��ه ال��م��ري��خ أن��ه س��وى ط��ال��ًع��ا ال��ب��در أن��ه إال ال��ق��ط��ب ه��و

دواوين سبعة له املذكور، الجليل عبد سبط البلگرامي عيل غالم السيد ومنهم
إىل الرأس من املعشوقة أعضاء وصف يف وقصيدة السيارة، السبعة سماها بالعربية
سماها دفاتر، سبعة يف وهي الخفيف، البحر يف مزدوجة وله الجمال، مرآة سماها القدم
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عرش أحد املذكورات يف أشعاره وجملة بالعربية، كثرية تصانيف وله الربكات، بمظهر
قوله: شعره، ومن ألًفا،

يُ��ح��ي��ي��ه وال��وص��ل ي��ق��ت��ل��ه ال��ه��ج��ر ص��ب��اب��ت��ه ف��ي ع��ج��ي��ب ال��م��ح��ب ش��أن
يُ��ش��ج��ي��ه ال��ظ��ل��م��اء ب��ارق ي��ك��ن ول��م س��ح��را ال��ص��ب��ا ع��رف ش��اق��ه م��ا ل��واله
خ��لِّ��ي��ه ال��ع��ب��راء م��ق��ل��ت��ه ب��ح��ق ل��وع��ت��ه ب��ال��ن��ص��ح ه��ي��ج��ت ج��ارة ي��ا
ت��س��ل��ي��ه ال��ب��ط��ح��اء رش��أ ع��ن أأن��ت م��ع��ذرة ال��وع��س��اء رش��أ ي��ا إل��ي��ك
وال��تِّ��ي��ه ال��ح��س��ن ك��م��ال ف��ي رأي��ن��ه م��ت��ى أك��ب��اَده��ن ق��طَّ��ع��ت ل��وائ��م��ي
ف��ي��ه لُ��م��ت��نَّ��ن��ي ال��ذي ف��ذل��ُك��نَّ م��ق��طَّ��ع��ة أك��ب��اد ص��واح��ب أي��ا

تعاىل هللا أكرمه الذي الدهلوي، الرحيم عبد بن هللا ويل األجل الشيخ ومنهم
الرقيق لفظه من سمعت إذا وغريهم، املولدين من كثري دون العربية اللغة يف بالفصاحة
أدبته كأنما أو هوازن، علياء من ببادية نشأ رجل هو كأنما إليك ُخيِّل البديع املعرب

قوله: شعره ومن تميم، بني سفىل من امرأة

ال��ع��ق��ارب رءوس أو األف��اع��ي ع��ي��وُن ال��غ��ي��اه��ب ف��ي أوم��ض��ت ن��ج��وًم��ا ك��أنَّ
ال��س��ب��اس��ب رح��ب ت��س��ع��ي��ن م��ن ف��أض��ي��ق خ��اث��ًرا األم��ر ف��ي ال��م��رء ق��ل��ب ك��ان إذا
ال��م��ص��ائ��ب ف��ي م��ث��ل��ه��ا ت��ق��ف��و م��ص��ائ��ُب راح��ت��ي ك��ل وع��ن ع��ن��ي وت��ش��غ��ل��ن��ي
ج��وان��ب ج��م��ي��ع م��ن ب��ن��ف��س��ي ت��ح��ي��ط ��ة م��دل��ه��مَّ أزم��ة أت��ت��ن��ي م��ا إذا
ال��ع��واق��ب س��وء خ��وف م��ن ب��ه أل��وذ م��س��اع��د أو ن��اص��ر م��ن ه��ل ت��ط��لَّ��ب��ت
ال��م��ن��اق��ب ج��مَّ ال��خ��ل��ق إل��ه رس��ول م��ح��م��ًدا ال��ح��ب��ي��ب إال أرى ف��ل��س��ت
ه��ائ��ب ك��ل م��ن ال��غ��ف��ران وم��ن��ت��ج��ع غ��م��رة ك��ل ف��ي ال��م��ك��روب وم��ع��ت��ص��م
ال��ذوائ��ب ش��ي��ُب ف��ي��ه ي��وم ج��اء إذا خ��وف��ه��م م��ل��ج��أ ال��ل��ه ع��ب��اد م��الذ

ملسو هيلع هللا ىلص، النبي مدح يف غراء قصائد له الدهلوي، هللا ويل بن العزيز عبد الشيخ ومنهم
قوله: شعره ومن وهمزيته، أبيه بائية عىل وتخميس

ُق��ل ث��م األوط��ان س��ادة ع��ل��ى س��لِّ��م واألس��ل ال��ح��ي ب��ان ن��ح��و س��ائ��ًرا ي��ا
م��ل��ل ف��ي وال��م��اءُ ك��س��ل ف��ي واألرُض ش��ع��ل ف��ي ك��ال��ن��ار بُ��ْع��ِدك��م ف��ي زل��ت م��ا
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ح��يَ��ل��ي دون��ه��ا ض��اق��ت ال��ه��ج��ر ظ��ل��م��ة ف��ي ب��ه��ا اس��ت��ض��يء وص��ل ل��م��ح��ة أري��د
ي��ح��ل ل��م ال��م��رء وخ��ل��ق ودي أله��ل وت��ذك��رة أن��س ع��ل��ى َص��ل��ي��ت إن��ي
واإلب��ل ال��خ��ي��ل ك��راَم خ��دم��ت وإن أس��ائ��رك��م ب��أب��ك��اري أزال ف��ال
واألص��ل األس��ح��ار ل��دى ذراك��م إل��ى ��ه��ه��ا أوجِّ خ��ي��االت إال ال��ع��ي��ش م��ا
األم��ل» ف��س��ح��ة ل��وال ال��ع��ي��ش أض��ي��ق م��ا أرق��ب��ه��ا ب��اآلم��ال ال��ن��ف��س «أع��ل��ل
ال��ع��ل��ل ف��ي ال��بُ��رء ن��س��ي��م م��ن��ه ي��دب ث��ان��ي��ة ب��ال��دار إل��م��ام��ك��م ل��ع��ل
م��ح��ت��م��ل غ��ي��ر م��ن��ك��م ال��وع��د ف��ي وال��ُخ��ْل��ف ب��ه وع��دَت ب��م��ي��ع��اد ال��ل��ق��اء أرج��و
وال��م��ل��ل اإلك��ث��ار ف��ي ال��س��آم��ة خ��وف ف��ع��ارض��ن��ي آم��ال��ي ت��ف��ص��ي��ل أردت

عىل وتخميس غراء، قصائد له الدهلوي، هللا ويل بن الدين رفيع الشيخ ومنهم
قوله: شعره ومن األدبية، العلوم يف مصنفات وله أبيه، قصائد بعض

أع��الك��ا م��ا ل��ل��رس��ل خ��ات��ًم��ا ي��ا ال��ورى زي��َن ي��ا ال��م��خ��ت��ار أح��م��د ي��ا
واالك��ا م��ن ال��ح��ش��ر ف��ي ُم��ن��ج��يً��ا ي��ا م��س��ت��ن��ج��د م��ن ال��ض��راء ك��اش��ف ي��ا
األف��الك��ا وج��اوز ال��بُ��راق ف��وق اس��ت��وى م��ن األن��ام ف��ي غ��ي��رك ك��ان ه��ل

قوله: منها

م��رآك��ا وال��ن��ي��ران ـ��ج��نَّ��ات وال��ـ واألن��وار األق��دار ل��ك ُج��ع��ل��ت
ل��ق��واك��ا م��ح��ك��م ق��وي��م دي��ن إل��ى وت��ي��س��ي��ًرا ت��خ��ف��ي��ًف��ا أع��ط��اك
أوالك��ا ي��ن��ت��ه��ي وح��دٌّ ع��دٌّ ل��ه��ا م��ا ج��س��ام ن��ع��م م��ن وس��واك

قصائد عرش وفيها الكاملة، العرشة له املدرايس، مرتىض بن باقر الشيخ ومنهم
نهج عىل مقامات وله والنسيب، الغزل يف العربي الشعر ديوان وله املعلقات، نهج عىل
قوله: شعره ومن الرسائل، نظام يف الشمائل شمائم يف جمعها رسائل، وله الحريري،

ه��ذا ق��ب��ل م��تُّ ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ُج��ذاذًا ال��ه��وى ص��ي��رن��ي ق��د
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قوله: منها غراء، قصائد له اللكهنوي، الوجيه بن إسماعيل املفتي ومنهم

ق��رب��ة ب��ع��د ل��ي الح ص��دوٍد وط��ول ب��غ��رب��ة رم��ان��ي ق��د ده��ًرا ال��ل��ه ل��ح��ى
َل��َش��ْك��وت��ي إل��ي��ه م��والن��ا ال��ل��ه ه��و ي��ج��ورن��ي زم��اٍن م��ن أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ش��دة ب��ع��د ِش��دًة ع��ل��ي��ن��ا وأل��ق��ى غ��ًدا ب��ن��ا أس��اء ي��وًم��ا س��رَّن��ا إذا

الحريري بها عارض رسائل له اللكهنوي، شاه حاجي بن عيل حسن ومنهم
مفرد، كتاب يف جمعها بديعة، رسائل له الدهلوي، الدين رشيد الشيخ ومنهم والبديع،
مصنفات له املشهورين، األدباء أحد پوري، الصفي الكريم عبد بن الرحيم عبد ومنهم

األدبية. الفنون يف كثرية
بكل فيها أتى وأشعار قصائد من له كم آبادي الخري حق فضل العالمة ومنهم

قوله: منها واالشتقاق، التجنيس من فيها أكثر أنه لوال بديع، ومعنى لطيف لفظ

دام��ي وال��ج��ف��ن دائ��م وس��ه��دي ه��ام��ي وال��دم��ع ه��ائ��م ف��ؤادي
واض��ط��رام اض��ط��راب ف��ي َولُ��وع ول��وٍع ب��ج��وى ف��ت��ي م��ا وق��ل��ب

العلوم يف بيضاء يد له كان املشهور، الفاضل الدهلوي الدين صدر املفتي ومنهم
قوله: شعره ومن األدبية،

وأي��ن��ع��ا اس��ت��ط��اال ح��ت��ى دوح��ة ع��ل��ى ت��أنَّ��ق��ا ق��د ب��ان��ة ك��غ��ص��ن��ي وك��نَّ��ا
ُم��ت��رع��ا ال��س��ح��ائ��ب ك��أس وي��س��ق��ي��ه��م��ا ��ع��ا م��رجِّ ال��ح��م��ام ص��دح ي��غ��نِّ��ي��ه��م��ا
س��ع��ا إذا ال��ح��س��ود ق��ول م��ن خ��ل��يَّ��ي��ن س��ط��ا إذا ال��زم��ان خ��ط��ب م��ن س��ل��ي��َم��يْ��ِن
وت��وج��ع��ا ح��رق��ة ب��ق��ل��ب��ي وأل��ق��ى ج��ن��يَّ��ة ذن��ب غ��ي��ر م��ن ف��ف��ارق��ن��ي
وض��يَّ��ع��ا ال��ق��دي��م ال��ع��ه��د ل��ه ح��ف��ظ��ت ف��إن��ن��ي ج��ن��اه م��ا ع��ن��ه ال��ل��ه ع��ف��ى

مطلعها: القافية، منها غراء، قصائد له البلگرامي، الدين أوحد الشيخ ومنهم

ال��ورق ف��ي األغ��ص��ان ف��اخ��ت��ط��ف وم��اس األف��ق ف��ي ن��ج��وم ف��ع��ادت ب��دا
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وتقاريظ، ومكاتيب، العربي، الشعر ديوان له الِچَريَّاكوتي، عباس عيل موالنا ومنهم
قوله: شعره ومن

يَ��ص��دأ ال��م��ك��ارم أول��ي ف��ؤاد ف��ي��ه��ا تُ��ق��م وال إه��َرب��ْن آب��اد ح��ي��در م��ن

العربي، الشعر ديوان العرب رطب له اللكهنوي، التسرتي عباس املفتي ومنهم
وله الجناس، صنعة يف له مزدوجة الجناس وأجناس ممدود، ظل يف جمعها ورسائل،

الجناس: أجناس يف قوله شعره ومن ذلك، غري

ت��اب��ا ال��ش��رك ذو ي��ك��ن إن وت��غ��ف��ر ال��ك��ت��اب��ا وأن��زل��ت ل��ن��ا ل��ط��ف��َت
ب��ادوا ال��ش��رع خ��الف س��ل��ك��وا وم��ن ع��ب��اد ل��ه ون��ح��ن ال��م��ول��ى ه��و
ف��ت��اه��وا ب��ن��ع��م��ت��ه ي��ج��ح��د وم��ن أت��اه م��ن ب��ال��ع��ط��اي��ا ي��ك��رم

وبعض غراء، قصائد له القنوجي، حسن أوالد بن حسن أحمد موالنا ومنهم
قوله: شعره ومن الشعراء، من الفحول كالم عىل يربو قصائده

وُده��م��ه ال��ف��ن��اء ش��ه��ب ب��ه تُ��ل��م ول��ي��ل��ة ي��وم ن��ه��ب إال ال��م��رء وم��ا
ي��ش��م��ه ال��ن��س��ي��م روح وي��ْغ��ت��رُّه ي��م��س��ه ال��ح��ي��اة ب��رد ي��ع��ل��ل��ه
أج��م��ه ال أل��ذي ب��الدي وخ��ي��ر ف��اق��ة س��د م��ا ال��زاد خ��ي��ر إن أال
ط��ع��م��ه ال��م��ذل��ة ك��س��ب م��ن ك��ان إذا ف��ت��ى ي��ا أح��س��ن ب��ال��ع��ز ال��ط��وى وإن

يف له يكن لم املفلقني، الشعراء أحد السهارنپوري، الحسن فيض موالنا ومنهم
وغريهما، واملعلقات، الحماسة، عىل رشوح له األدبية، الفنون معرفة يف نظري زمانه

قوله: شعره ومن العربي، الشعر وديوان العرب، أيام يف وكتاب

راق وال آٍس وال ط��ب��ي��ب وال واق وال واٍل م��ن األرض ب��ذي ل��ي م��ا
س��اق وال ك��أس وال ن��دي��م وال س��ك��ن وال ج��ار وال ح��م��ي��م وال
وآم��اق��ي أج��ف��ان��ي ال��ن��اس ف��ل��ي��ن��ظ��ر م��ن��ق��ط��ع غ��ي��ر ب��ك��اء ع��ل��يَّ أب��ك��ي
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وقوله:

ت��ك��ل��م��ي ل��م وإن م��ن��ي ت��ح��ر ل��م وإن اس��ل��م��ي ثُ��م��ة ف��اس��ل��م��ي س��ل��م��ى دار ع��م��ي
ان��ع��م��ي ث��م��ة ان��ع��م��ي دع��وان��ا وآخ��ر ه��واط��ل ب��ق��ي��ت م��ا غ��م��ام س��ق��اك

وقوله:

ق��ل��وب ف��ي��ه��ا ي��ه��ت��ز م��اله ع��ن ط��روب ق��ل��ب ي��ت��وب أن أت��ى ه��ل
ح��وب ف��ي��ه م��ا وك��ل ع��ازف��ات وق��ي��ان ن��واع��م ح��س��ان ع��ن
ي��ط��ي��ب م��ا ق��ل��وب��ه��م ف��ي أُش��ِرب��وا ل��ش��ب��اب م��ط��م��ع ف��ي��ه م��ا ك��ل

قصائد له الهند يف املشهورين األدباء أحد الپيشاوري، محمد طال القايض ومنهم
قوله: منها رائقة، رقيقة وأبيات غراء،

بَ��َدن��ي أش��واق��ه��ا ف��ي ال��ه��ج��ُر وأس��ق��م ش��ج��ن��ي وارت��ق��ى س��ل��م��ى ب��م��ح��م��ل ق��اس��ى
ت��رن��ي ل��م األث��واب م��ن ع��ل��يَّ ل��وال أس��ف��ا ي��ا ال��ع��ش��ق ف��ي ِب��نْ��يَ��ِت��ي ال��ه��وى أض��ن��ى
س��ك��ن��ي إل��ى ي��رغ��ب ل��م ل��ق��ل��ب��َي وم��ا أح��د إل��ى ت��ن��ظ��ر ل��م ل��ج��ف��ن��ي ف��م��ا
وس��ن��ي ع��ن واف��ت��ر ط��ي��ف��ه��ا ط��اف��ن��ي إذ أج��م��ع��ه ال��ص��ب��ر وع��ي��ل ه��م��ي زاد ق��د

الدباء أحد بچيتكر، املشهور الُكوَكني، الشافعي القادر عبد بن أحمد الشيخ ومنهم
قوله: شعره ومن غراء، قصائد له املشهورين،

ت��لُ��م ل��م ال��ح��ب ك��أس ل��ذة ذق��َت ل��و أس��ك��رن��ي ال��ح��ب وش��راب الئ��م��ي ي��ا
ال��ض��رم ف��ي ال��زي��ت ف��ع��ل ي��ف��ع��ل ـ��ع��ش��اق ال��ـ م��ه��ج ف��ي ال��ع��ذل أن ت��ع��ل��م أل��س��ت

قوله، منه رائق، رقيق شعر له املحدث، الطوكي، يوسف بن عرفان السيد ومنهم
سعيد: أحمد عمه ابن يرثي

ي��ل��ي وال ال��غ��ل��ي��ظ ب��ال��ف��ظ ي��ك ول��م ل��يِّ��نً��ا أط��ي��ب ال��س��ن ض��ح��وك وك��ان
وائ��ل س��ح��ب��اَن ك��ان ي��ت��ك��ل��م وإن س��ك��وت��ه ع��ن��د ال��ح��ل��م ج��ب��ال ت��راه
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ال��ب��الب��ل ك��روض ال��ن��ادي ل��م��ش��ه��ده وال��ن��دى ال��ق��وم زي��ن��ة رزي��نً��ا وك��ان

صاحب القنوجي، البخاري الحسيني حسن أوالد بن حسن صديق السيد ومنهم
قوله: منها بالعربية، غراء قصائد له الشهرية، الكثرية املصنفات

ال��زوراء ب��ق��ع��َة ال��ك��رام��ة دار ال��غ��ب��راءِ أم��اك��ن ب��ي��ن اخ��ت��رَت
وال��دأم��اء ال��ب��ِر ف��ي دون��ه��ا م��ن راح��ت��ي أط��ل��ُب ف��ي��ه م��ك��اٌن ل��ي ه��ل
رج��اء ح��ص��وُل ل��م��ف��ت��ق��ر ف��ي��ه��ا ط��ي��ب��ة م��ن��ازل إل��ى ال��وص��ول ك��ي��ف

قوله: منها

ال��ب��ط��ح��اء س��ي��د ن��ب��ي ف��ي��ه��ا ق��دس��ي��ة ل��ت��رب��ة ال��ف��داء ن��ف��س��ي

والسبع املتنبي، وديوان الحماسة، شارح الديوبندي، عيل الفقار ذو الشيخ ومنهم
قوله: منها رائقة، رقيقة أبيات له وغريها، املعلقات،

ش��غ��ل ف��ي ع��ن��ك ف��إن��ي ع��ن��ي إل��ي��ك ع��ذل��ي ف��ي ل��ج م��ن ي��ا ال��ق��ل��ب ق��اس��ي ي��ا
ال��نُّ��ج��ل األع��ي��ن س��ه��ام ت��ص��ب��ه ل��م م��ن أي��ا ال��م��س��ت��ه��ام ح��ال ت��ع��رف وك��ي��ف
ه��م��ل س��ائ��ل ب��دم��ع أرق��ُت وق��د دع��ة وف��ي خ��ف��ض ف��ي ال��خ��ل��ي��ون ن��ام

وأذكياء العلم بحور من كان آبادي، العظيم هللا أحمد بن الحميد عبد الشيخ ومنهم
قوله: منها مختطفة، لحظة يف القصائد ينظم وكان غراء، قصائد له العالم،

وج��ود ع��ل��م ف��ي��ه��ُم ت��وارث ك��رام ب��ن��و ون��ح��ن أس��ف��ا ف��وا
وال��ج��ن��ود ال��م��ك��ارم ي��ِزي��ن��ه��م ط��رٍّا واألق��الم األع��الم ذوي
ون��ودوا ��وا ُخ��صُّ م��ص��ي��ب��ة ل��ك��ل ط��رٍّا ال��ن��اس م��الذ ك��ان��وا وق��د
وال��ف��ه��ود ال��ه��زاب��ر وت��رت��ع��د رق��اب رؤي��ت��ه��م ع��ن��د وت��خ��ض��ع
وال��ح��س��ود ال��م��ع��ان��د ل��ن��ا ي��رق وه��ون وه��ن ف��ي ن��ح��ن ف��ص��رن��ا
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العربي، الشعر ديوان له املتنبي، ديوان شارح الچاتگامي، املنعم عبد الشيخ ومنهم
قوله: منها رائقة، رقيقة وأبياته

ن��ائ��ي��ا ك��ن��ت وإن ق��ربً��ا ب��ه وأب��غ��ي ث��ن��ائ��ي��ا أُه��دي ال��ل��ه رس��ول إل��ي��ك
دان��ي��ا ال��ب��ع��د ع��ل��ى روًح��ا أرى أن ع��س��ى س��ي��دي ج��ن��اب��ك م��ن ن��ف��س��ي أق��رب
غ��ي��اث��ي��ا أدِرْك ن��ودي��َت إذ غ��وائ��ل ُف��رِّج��ت ب��ك وك��م ال��ب��ل��وى ت��ك��ش��ف ع��س��ى
ص��ادي��ا ال��ب��ح��ر أت��ى م��س��ت��س��ٍق خ��اب وم��ا رش��ح��ة ن��وال��ك م��ن أرج��و أت��ي��ت��ك

الشعر وديوان األدب، يف كثرية كتب له الجونپوري، األول عبد الشيخ ومنهم
قوله: ومن الكالم، أصناف لجميع حافل العربي،

��د وم��هِّ ُق��م ع��ي��ش��ة ف��ي��ه��ا ت��ب��غ ف��ال ت��ودد ب��ذات ال��دن��ي��ا م��ا ل��ع��م��رك
ج��ل��م��د م��ث��ل ح��ال��ه��م ع��ن أخ��ب��روا وم��ا ل��س��ب��ي��ل��ه��م م��ض��وا أس��الًف��ا ت��ر أل��م
ال��دَّد ع��ن ف��اع��رض ت��الق��ي��ه��م وأن��ت ن��أوا دوره��م وع��ن ال��دن��ي��ا ع��ن وب��ان��وا
ت��س��ع��د ل��ن��ف��س��ك ف��ازه��د او ف��اع��ب��د أال ب��ه األس��ى ت��ل��ق��ى ب��ال��ج��اه ت��ف��خ��رن وال

الكتاب لذلك ورشحه املتنبي، ديوان شارح الطوكي، أحمد بن محمد الشيخ ومنهم
منه رائق، رقيق وشعر األدبية، الفنون يف املصنفات من ذلك غري وله جيد، حسن

قوله:

وم��ق��ع��دي م��ق��ي��م��ي ل��ل��ق��ي��اك��م وش��وق��ي ت��م��دد ف��ي وال��ج��وى ل��ق��ل��ب��ي ه��واك��م
م��س��ه��د ب��ج��ف��ن ن��وًم��ا ي��رت��ض��ي وأن ص��اب��ًرا األح��ب��ة ي��س��ل��و أن ال��ق��ل��ب أب��ى
أرم��د ل��ي��ل��ة ع��ي��ن��يَّ ك��رى أط��ارت ال��ك��رى م��ن ل��ي��ل��ي ط��ول ن��ج��وًم��ا أن��اج��ي

املجيدين، الشعراء أحد الكالپوي، الرتمذي الحسيني هادي بن محمد الشيخ ومنهم
قوله: منها غراء، قصائد له

ال��ش��ف��ق��ا أل��ب��س أو ع��ل��ًق��ا أرت��دي أم ال��ع��ل��ق��ا خ��ال��ط ب��دم��ع ع��ل��يَّ م��اذا
وال��ح��دق��ا واآلم��اق ع��ي��ن��ي أج��ف��ان ل��ه أس��ح��ت إذ ن��وح ط��وف��ان ه��يَّ��ج��ت
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ات��ف��ق��ا م��ا ك��ي��ف ��ر وي��سِّ ��ل س��هِّ رب ي��ا ع��واق��ب��ه أدرك ول��م ح��بٍّ��ا اخ��ت��رت
ن��ع��ق��ا ق��د ال��ب��ي��ن وغ��راب ال��ن��وى ع��ن��دي م��ف��ت��ق��د ق��ص��د س��ل��ي��م��ى ل��ق��اء ق��ص��دي

صاحب اللكهنوي، آبادي املصطفى الشيعي نوروز بن مهدي السيد ومنهم
قوله: ومنها بالعربية، غراء قصائد له الدرية، الكواكب

ال��م��ش��ت��اق ب��ال��ه��ائ��م ف��ت��رف��ق��ا م��اق��ي ع��ن ب��ي��ن��ك��م م��ن ال��ك��رى ط��ار
ع��ت��اق م��ت��ون ع��ل��ى ال��غ��ري ن��ح��و ب��ه ت��ح��م��ل��ت��م ي��وم ح��ب��ذا ي��ا
ب��ت��الق واف��ًرا ح��ظٍّ��ا أح��رزت م��ا ب��ع��د م��س��ت��ه��اًم��ا ودع��ت��م��ون��ي
ب��اس��ت��رق��اق ع��ن��ه رض��ي��ت��م م��ا أو وس��رت��م ال��ع��م��ي��د ال��ص��ب غ��ادرت��م

منها بالعربية، قصائد له املفلقني، األدباء أحد الدهلوي، أحمد نذير الحافظ ومنهم
قوله:

ج��ن��ان��ي ي��ح��ت��وي��ه ب��س��ر ي��ب��وح ل��س��ان��ي ك��ان ال��ق��ل��ب أن ت��م��ن��ي��ت
وب��ي��ان��ي م��ن��ط��ق��ي ع��ن��ه ت��ق��ص��ر ش��ك��رك��م إظ��ه��ار ُرم��ت م��ا إذا ف��إن��ي
زم��ان ك��ل أه��ل ع��ن��ه��ا ت��خ��ل��ف غ��اي��ة ن��ال م��ن ق��ط ق��ب��ل��ي أر ول��م
وط��ع��ان ال��وغ��ى غ��ي��ث وي��ك��رم��ه وع��ب��اب��ه ال��ن��دى ب��ح��ر ي��الط��ف��ه

املصنفات صاحب الشيعي املتكلم املجتهد اللكهنوي حسني نارص السيد ومنهم
قوله: ومن الشعر، وديوان اإلنشاء يف الشهية األثمار له املشهورة،

أق��م��ار ذات ب��ض��ي��اه��ا ك��أن��ه��ا ب��أن��وار ُح��ف��ت ل��ي��ل��ة أرى ل��ي م��ا
أن��ظ��ار ع��ن��د ب��دوًرا ف��ص��ي��رت��ه ق��م��ًرا رأت إذ ل��ي��ل��ى ل��ي��ل��ة أت��ل��ك
أب��ص��ار ت��ب��ري��ق غ��رت��ه��ا وض��وء أب��ًدا ش��خ��ص��ه��ا م��ص��ان ح��ص��ان خ��ود

مصنفات له هللا، عبد أبو الگجراتي السورتي يوسف بن محمد الشيخ ومنهم
رائق. رقيق وشعر األدبية الفنون يف كثرية
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األدبية الفنون يف مصنفاتهم (1-1)

بكر أبي للسيد الهندية املقامات منها فكثرية، األدبية الفنون يف الهند أدباء تأليفات أما
شكور محمد للشيخ ورشحه ،١١٢٨ سنة صنَّفه السورتي العلوي باعبود محسن بن
العقابية والخطفة األيْلَوِريَّة املعاهد وصف يف الكافورية الشمامة ومنها شهري، املچهيل
والعرشة آبادية، الحيدر واملقامة األركاتية واملقامة الرتشنافلية واملقامة املسكينة، للفارة
مرتىض بن باقر للشيخ كلها الرسائل، نظام يف الشمائل وشمائم الشعر وديوان الكاملة
للمفتي ثالثتها العرب ورطب الجناس وأجناس املمدود والظل املدرايس، الشافعي
ومظهر السيارة والسبعة الفؤاد وتسلية املرجان وسبحة اللكهنوي، التسرتي عباس
ويل للشيخ العربي الشعر وديوان البلگرامي، الحسيني عيل غالم للسيد كلها الربكات،
والشيخ العزيز عبد الشيخ لولديه العربية والقصائد الدهلوي، الرحيم عبد بن هللا
وديوان البلگرامي، الجليل عبد بن محمد للسيد املستطرف ومخترص الدين، رفيع
القادر عبد للشيخ الشعر وديوان آبادي، الخري إمام فضل بن حق فضل للشيخ الشعر
الدين أوحد للشيخ العربية املحاورات يف اللسان ومفتاح األُجيني، محمد أبي بن
يكاتب ملن الثاقب والنجم املذكور، الدين أوحد للشيخ العرب شعراء وتذكرة البلگرامي،

السلوني. العمري عطا كريم بن عطا پناه للشيخ املجالس وبهجة النظيم والدر
املنربية والخطب الجونپوري، عطا محمد بن سليم محمد للشيخ اإللحاد وهفوات
وُرسَّ الزمان، أدباء ذكر يف الغزالن ومراتع الغزالن تذكار صهباء من السكران ونشوة
لصنوه الشعر وديوان القنوجي، حسن أوالد بن حسن صديق للسيد مجلدين يف رأى من
للسيد الخطب وديوان الشعر وديوان العربية إنشاء يف الشهية واألثمار حسن، أحمد
مهدي للسيد الشعر وديوان الدرية والكواكب الكنتوري، حسني حامد بن حسني نارص
للشاعر والتليد والنهار الليل مفاخرة يف األبكار وعرائس آبادي، املصطفى عيل نوروز بن
األول عبد للشيخ كلها الفروق، معرفة يف واملنطوق الظريف لألديب والطريف املجيد
وعلم الشاهجهانپوري، زمان محمد للشيخ البالغة وسفينة الجونپوري، عيل كرامة بن
النبوية السرية وأشعار الجونپوري، حسني نارص للسيد العرب محاورات يف األدب
القصائد، بعض وأكمل الحروف، عىل املدرايس هللا عطاء حسني موالنا رتَّبه هشام البن
القاموس خطبة ورشح الگجراتي، الرحيم عبد بن للقايضعيىس القاموس خطبة ورشح
لراَجه الشقشقية الخطبة ورشح املالوي، الكابيل أعظم محمد بن الحق عبد للقايض
أحمد بن محمد للشيخ للشنفرى العرب المية عىل وحاشية الكنتوري، عليخان إمداد
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محمد للشيخ — عنه هللا ريض — ثابت بن حسان ديوان عىل بسيط ورشح الطوكي،
للمولوي الهمداني مقامات رشح الرشاني والياقوت الگجراتي، السورتي يوسف بن
جميل للشيخ النضيد بالدر املسمى الفرزدق قصيدة ورشح السكندرپوري، أحمد وكيل
الدين عالء للنواب — عنه هللا ريض — عيل سيدنا ديوان ورشح السهسواني، أحمد
واملنتخبات البواهر، علماء لبعض ودمنة كليلة ونظم ،١٢٩٣ سنة صنَّفه اللوهاروي
تخميس يف الفردة والجواهر آبادي، الحيدر ثم الكشمريي، حسن محمد للمولوي العربية
للشيخ مجلدين يف الرند وريحانة الهند ونفحة آبادي، الحيدر التسرتي عيل للسيد الُربدة
امليدني هللا عبد للمولوي األدب ودراية الكاكوروي، العلوي حسن أمري بن حسن رضا
أكرب بن حسن محمد بن محمد طال للقايض العرب أسواق يف الطرب ونشاءة پوري،

غراء. قصائد له فيه مجموع البيشاوري، األفغاني العلوم خان بن شاه

الحريري مقامات

ورشح بالفاريس، الرسهندي هللا فضل الشيخ رشح منها الهند، ألهل رشوح لها
الجونپوري، عيل َرْوَشْن للمولوي ورشح البلگرامي، العثماني الدين أوحد للمولوي
ورشح اللكهنوي، ثم آبادي املراد الدين وجيه بن إسماعيل للمفتي بالفاريس ورشح
الدين عظيم بن عيل نجف للقايض بالعربي ورشح الكنتوري، عليخان إمداد لراجه
نجم بن حسني محمد للمولوي بالفاريس وترجمته اإلهمال، صنعة يف وهو الجهجري

املدرايس. الدين

املتنبي ديوان رشوح

للشيخ ورشحه النكرنهسوي، هللا مدين بن إبراهيم للشيخ املتنبي ديوان رشح املحبي
الجونپوري، حسني غالم بن عيل معشوق للمولوي ورشحه البلگرامي، الدين أوحد
الديوان لرشح البيان تصويب ورشحه الجهجري، الدين عظيم بن عيل للقايض ورشحه
الديوبندي، عيل الفقار ذو للمولوي بأردو ورشحه الچانگامي، املنعم عبد للمولوي

جيد. حسن وهو الطوكي أحمد بن محمد للشيخ ورشحه
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الحماسة ديوان رشوح

نجف للقايض ورشحه الُكوكني، القادر عبد للمولوي الحماسة رشح القادرية الرصافة
ورشحه الديوبندي، عيل الفقار ذو للمولوي ورشحه الجهجري، الدين عظيم بن عيل

التربيزي. عىل فيه انتقد الرشوح أحسن وهو السهارپنوري، الحسن فيض للشيخ

املعلقات السبع رشوح

الزوزني، كتاب من مأخوذ پوري الصفي الكريم عبد بن الرحيم عبد الشيخ رشح
١٢٦٤ه، سنة بكلكته صنَّفه الرامپوري النبي حبيب بن النبي رشيد للشيخ ورشحه
ورشح الكشمريي، شاه نقي بن الحسن أبي للسيد املعلقات السبع رشح املعلقات وحل
قصائد ثالثة ورشح الجونپوري، عيل كرامة بن األول عبد للشيخ منها القصائد بعض
السهارنپوري. الحسن فيض العالمة رشح وأنفعها الرشوح وأحسن العاجز، لهذا منها

سعاد بانت قصيدة

يف مبسوط آبادي، الدولة الدين شهاب للقايض الفضل مصدق سعاد: بانت رشوح من
محمد للشيخ الوقاد والنجم والبديع، والبيان واملعاني العروض فيه ذكر األدب أفانني
البلگرامي، العثماني الدين أوحد للشيخ عليه ورشح املدرايس، الدين نارص بن غوث
محمد للشيخ عليه ورشح الجهجري، الدين عظيم بن عيل نجف للقايض عليه ورشح

الالهوري. عابد

للبوصريي الربدة قصيدة

نظام للشيخ القصيدة ورشح آبادي، الدولة الدين شهاب للقايض الربدة قصيدة رشح
عصمة بن شاكر محمد للشيخ القصيدة تلك ورشح ،١٠٩٤ سنة صنَّفه الالهوري الدين
للشيخ عليها ورشح الالهوري، محمد جان للمولوي القصيدة ورشح اللكهنوي، هللا
السندي قاسم بن عيىس للشيخ بالفاريس عليها ورشح الالهوري، املجيد عبد بن منور
للقايض عليها ورشح الگوياموي، عليخان إرتضا للقايض عليها ورشح الربهانپوري،
يوسف للمولوي القصيدة رشح الفريدة والجواهر الجهجري، الدين عظيم بن عيل نجف
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جعفر بن غضنفر للسيد بالفاريس الربدة عىل ورشح الگوپاموي، عيل يعقوب بن عيل
النهرواني. الحسيني

األبيات حل يف

املطول أبيات وحل الگجراتي، العلوي الدين وجيه للشيخ والجامي املنهل أبيات رشح
عيل تراب للمولوي املطول أشعار عن العضل وإزالة القنوجي، الدين بشري للقايض
الحسيني عيل أنور للمولوي والنحو الرصف يف الدرسية الكتب أبيات وحل اللكهنوي،

اللكهنوي.

59





الثامن الفصل

والطبقات ري والسِّ التاريخ علم يف

وصناعة وعاداتهم ورسومهم وبلدانهم الطوائف أحوال معرفة هو التاريخ علم
من املاضية األشخاص أحوال وموضوعه ذلك، غري إىل ووفياتهم وأنسابهم أشخاصهم
الوقوف منه والغرض وغريهم، والشعراء وامللوك والحكماء والعلماء واألولياء األنبياء
التجارب ملكة وحصول بها والتنصح األحوال بتلك العربة وفائدته املاضية، األحوال عىل
نظائرها ويستجلب املضار من نقل ما أمثال عن ليحرتز الزمن؛ تقلبات عىل بالوقوف
تحصل بمنافع مقره يف واالنتفاع للناظرين آخر عمر قيل، كما العلم، وهذا املنافع، من

للمسافرين.
جعفر أبي لإلمام وامللوك الرسل تاريخ اإلسالم ألهل فيه املصنفة الكتب ومن
عماد الحافظ كثري ابن وتاريخ وأثبتها، التواريخ أصح وهو الطربي، جرير بن محمد
وأنفعها، التاريخ يف املؤلفة الكتب أبسط وهو الجزري، أثري البن الكامل وتاريخ الدين،
بسيط الزمان مرآة وتاريخ األمم، تواريخ يف املنتظم وهو املحدث، جوزي ابن وتاريخ
والخرب املبتدأ وديوان العرب وكتاب الربمكي، الشافعي خلكان ابن وتاريخ الجوزي، ابن
محمد الحافظ وتاريخ خلدون، بابن املعروف اإلشبييل محمد بن الرحمن عبد للقايض
وتاريخ والصغري، واألوسط الكبري التاريخ يف كتب ثالثة وله املحدث، الذهبي أحمد بن
للسخاوي، الالمع والضوء حجر، البن الكامنة والدرر للمسعودي، الذهب ومروج اليافعي
للسبكي، الكربى والطبقات أصيبعة، أبي البن األطباء وطبقات للحموي، األدباء ومعجم
الطالع والبدر للمرادي، الدرر وسلك للمحبي، األثر وخالصة للذهبي، الحافظ وتذكرة

للشوكاني.
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التاريخ يف الهند أهل مصنفات (1)

لهم والسري، والطبقات التاريخ يف الرغبة شديدو فإنهم املسلمني من الهند أهل أما
الهند وأهل والشعراء، الصوفية واملشايخ امللوك تاريخ يف وغالبها فيها، كثرية مصنفات
أحوال بمعرفة واالشتغال وأيامهم، امللوك أخبار عىل االطالع إىل رغباتهم ر توفُّ مع
من املنتخبة أبياتهم وجمع الشعراء تاريخ عىل واإلكباب وكراماتهم، وكشوفهم املشايخ
مع وتهذيبها، وتنقيحها العبارة يف والتأنق األلفاظ تسجيع يف استكثروا قد دواوينهم،
داء وذلك ذلك، إىل الحاجة شدة مع ووفياتهم، ومواليدهم والحكماء العلماء ذكر إهمال
الفن بهذا اشتغلوا فإنهم وبالجملة النهر، وراء وما خراسان بالد من به جاءوا عضال
يستطيع ال بالعربية، وبعضهم والهندية بالفارسية كثرية كتبًا وصنفوا اشتغال، أشد

لكثرتها. التاريخ يف مصنفاتهم يُحيص أن أحد

الهند ملوك أخبار يف مصنفاتهم (1-1)

التاريخ ويسمونه السند تاريخ منها: كثرية، فهي وأيامهم الهند أخبار يف هو ما منها
صدر للشيخ املآثر وتاج السندي، الكويف الحامد بن عيل للشيخ وهو أيًضا، القاسمي
سنة إىل ٥٨٧ سنة من الهند ملوك أخبار يف النيسابوري النظامي حسن بن محمد الدين
الجوزجاني الدين منهاج للقايض نارصي وطبقات ،٦٢٦ سنة إىل منه نسخة ويف ،٦١٤
،٧٥٨ سنة صنَّفه الربني الدين ضياء للقايض شاهي وفريوز ،٦٥٨ سنة صنَّفه
والتاريخ البجاپوري، الدين عني للشيخ وامللحقات العفيف، للرساج فريوزي وفتوحات
وشاهنامه الخلجي، شاه محمد الدين عالء أخبار يف العراقي الدين كبري للشيخ الكبري
السعدين وِقران بيت ألف ثالثني يحمل تُغلق شاه محمد أيام يف الشايش الدين لبدر
وتاج مزدوجة، بغراخان ووالده كيقباد لقاء يف الدهلوي الدين سيف بن خرسو لألمري
غزوات يف له الفتوح وخزائن الخلجي، الدين جالل غزوات يف خرسو لألمري الفتوحات
ملحمد نامه وتغلق تغلق، الدين غياث أخبار يف له نامه وتغلق الخلجي، الدين عالء
الدين)، عالء بن الدين صدر بن محمد الدين تاج اسمه (لعل بتاج امللقب عالء صدر
للشيخ كشاهي ومبار الظنون، كشف يف الچلپي ذكره اإلنشاء لطيف الحجم صغري وهو
هللا رزق للشيخ مشتاقي وواقعات شاه، مبارك عهد يف صنَّفه الدهلوي أحمد بن يحيى
بهلول عهد من بالفاريس الهند تاريخ شاهي وداود الدهلوي، البخاري هللا سعد بن

العديل. شاه محمد أيام إىل اللودي
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گجرات أخبار يف

شاهي وأحمد األول، شاه مظفر أيام گجرات أخبار يف كتاب شاهي مظفر ومنها
گجرات أخبار يف شاهي ومحمود الگجراتي، شاه أحمد أيام الشريازي للحلوي منظومة
الدين شمس الشيخ صنَّفه أيًضا املحمودية املآثر ويسمونه الكبري، شاه محمود أيام
عطاء بن الكريم عبد للشيخ شاهي محمود وطبقات بزيرك املشهور الشريازي محمد
ومظفر ،٩١٥ سنة إىل آدم خلق من الكبري شاه محمود أيام صنَّفه الشريازي، هللا
يف أيًضا شاهي وبهادر الهاليل، صنَّفه محمود بن املظفر إىل گجرات أخبار يف شاهي
ومرآة املظفر، بن شاه بهادر عهد يف صنَّفه خان حسام للمؤرخ گجرات ملوك أخبار
ومرآة ،١٠٢٠ صنَّفه الگجراتي محمد بن إلسكندر گجرات ملوك أخبار يف سكندري
أخبار يف الصغري والتاريخ الگجراتي، محمد عيل ملرزا گجرات أخبار يف كتاب أحمدي
بالعربي گجرات وتاريخ الگجراتي، الحسيني الدين كمال بن تراب أبي للشيخ گجرات
مبسوط املكي األلُغخاني اآلصفي الدبري بالحاج الشهري عمر بن محمد هللا عبد للشيخ
مبارك للسيد صنَّفه الكشمريي، لآلرام بالفاريس السادات وتحفة لندن، بمدينة ُطبع
هللا كان الضعيف للعبد باألردو لطيف مخترص أيام وياد الگجراتي، البخاري الحسيني

له.

البهمنية امللوك أخبار يف

التواريخ ورساج البهمنية، ملوك أخبار يف اإلسفرائيني آدري للشيخ نامه بهمن ومنها
البيدري داود ملال أخبارهم يف السالطني وتحفة البيدري، محمد ملال أخبارهم يف كتاب
وللملوي باألردو البهمنية الدين سالطني تذكرة يف الوطن ومحبوب ،٨١٧ سنة امُلتوىفَّ
للشيخ التاريخ يف كتاب واملحمودية آبادي، الحيدر ثم الرباري اآلصفي الجبار عبد

الوزير. الگيالني محمود الدين لعماد صنَّفه الهمداني الكريم عبد

املالوه ملوك أخبار يف

يف الجونپوري الدين شهاب الحكيم صنَّفه املالوه ملوك أخبار يف شاهي محمد ومنها
محمود أيام يف صنفوه آخر كتاب شاهي ومحمود املندوي، الكبري شاه محمود أيام

املندوي. الصغري شاه
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وتذكرة الالري، خان أسد نواب صنَّفه بيجاپور أخبار يف أسدي تاريخ ومنها
امللوك أخبار يف ١٠١٧ سنة صنَّفه الشريازي الدين رفيع للسيد امللوك تحفة وقيل امللوك
إبراهيمي گلزار ويسمونه ونواسنامه شاه، عادل إبراهيم عهد إىل بيجاپور ملوك سيما ال
عادل إبراهيم أيام يف صنَّفه البيجاپوري األسرتابادي عيل غالم بن قاسم محمد للشيخ
إىل اإلسالم بدء منذ الهند أخبار عىل يشتمل بسيط كتاب وهو ،١٠١٧ سنة املذكور شاه
وهو زمانه، إىل بيجاپور ألخبار تفصيل وفيه الطوائف، ملوك أخبار عىل ويشتمل زمانه،
إىل أخبارهم يف القائني ظهوري بن ظهور للشيخ نامه ومحمد فرشته بتاريخ املشهور
عيل بن هللا نور للسيد أخبارهم يف كتاب شاهي عادل وإنشاء شاه، عادل محمد عهد
مزدوجة باألردو وشاهنامه الثاني، شاه عادل عيل أيام يف صنَّفه البيجاپوري محمد
بسيط وكتاب املذكور، شاه عادل عيل أيام بيجاپور أخبار يف صنَّفه الهندي لنرصتي
وبساتني البيجاپوري، العزيز عبد القايض بن الحسن أبي للشيخ بيجاپور أخبار يف
بيجاپور وتاريخ الزبريي، إبراهيم ملرزا بيجاپور أخبار يف منه أبسط كتاب السالطني

الدهلوي. أحمد نذير بن الدين بشري للمولوي ضخم مجلد يف بأردو كتاب

الدكن ملوك أخبار يف

عزيز بن عيل للسيد نگر أحمد تاريخ سيما ال الدكن ملوك أخبار يف برهاني مآثر ومنها
وتاريخ األول، شاه نظام برهان أيام يف ١٠٠٩ سنة صنَّفه املازندراني الطباطبائي هللا
البحري. شاه نظام أحمد أيام يف صنَّفه نگري األحمد الدين شهاب للقايض شهابي

گولكنده ملوك أخبار يف

ذكر آخره ويف الفاريس، لخورشاه امللوك أخبار يف بسيط كتاب شاهي قطب ومنها
هللا عبد ختن أحمد الدين نظام للسيد نظامي وتاريخ شاهية، والقطب البهمنية للملوك
الريض بن القاسم ألبي دكن ملوك أخبار يف العلم وحديقة لطيف، مخترص شاه قطب
قادرخان للمنشئ شاهية القطب امللوك أخبار يف قادري وتاريخ الوزير، التسرتي

البيدري.
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التيمورية امللوك أخبار يف

الرحيم عبد ترجمه بابري تُُزك ويسمونه الرتكية يف التيموري شاه لبابر بابري واقعات
لُگْلبََدن نامه وهمايون اآلفتابجي للجواهر همايوني واقعات بالفاريس، خان بريم بن
األكرب مقيم محمد بن الدين نظام ملرزا أكربي وطبقات املذكور، بابرشاه بنت بيگم
املبارك بن الفضل أبي للشيخ بالفارسية كالهما أكربي، وآثني نامه، وأكرب آبادي،

البدايوني. الصديقي شاه ملوك بن القادر عبد للشيخ التواريخ ومنتخب الناگوري،
عىل رتبه ١١٣٤ سنة امُلتوىفَّ كامورخان هادي محمد للمرزا گلشن هفت ومنها
ذكر يف والثاني: ودهيل، غزنة ملوك ذكر يف األول: فصول؛ ثالثة فيه األول أبواب: سبعة
ذكر يف األول: فصالن؛ فيه الثاني والباب مالوه، ملوك ذكر يف والثالث: الرشقية، امللوك
بنگاله، ملوك ذكر يف الثالث: والباب خانديس، ملوك ذكر يف والثاني: گجرات، ملوك
العادل يف والثاني: البهمنية، السالطني ذكر يف األول: فصول؛ ستة فيه الرابع والباب
يف والخامس: شاهيه، القطب ذكر يف والرابع: شاهيه، النظام ذكر يف والثالث: شاهيه،
يف األول: فصالن؛ فيه الخامس والباب الربيدية، ذكر يف والسادس: شاهيه، العماد ذكر
كشمري، ملوك ذكر يف السادس والباب ملتان، ملوك ذكر يف والثاني: السند، ملوك ذكر
الدين سيف بن الحق عبد للشيخ امللوك وأخبار الهند، مشايخ ذكر يف السابع والباب

التيموري. شاه أكرب بن گري لجهان جهانگريي وتُزك الدهلوي، البخاري
جهانگريي ومآثر اإليراني، محمد دوست بن رشيف محمد خان ملعتمد نامه وإقبال
سنة امُلتوىفَّ الالهوري الحميد عبد للشيخ مجلدات أربعة يف شاهنامه وباد كامگار، ملرزا
محمد للشيخ شاهنامه وباد التيموري جهانگري بن شاهجان أخبار يف صنَّفه ١٠٦٥
وشاهجان القزويني، الحسن أبي بن أمني محمد ملرزا شاهنامه وباد آبادي األكرب وارث
أحسن بن طاهر محمد ملرزا نامه وشاهجهان التوني، امللك عالء الدين عالء ملرزا نامه
بالفاريس، منظوم بالكليم املتلقب الهمداني طالب أبي ملرزا وشاهنامه الرتهي، هللا
نور للمفتي التواريخ وزبدة آبادي، األكرب گنبو صالح محمد للشيخ الصالح والعمل
عهد من بالفاريس تيموريه خائذان وتاريخ الدهلوي، البخاري الحق عبد بن الحق
محمد ملرزا نامه وعاملگري التيموري، شاه أكرب عهد من سنة وعرشين اثنتني إىل تيمور
سنة من عاملگري أيام من سنني عرش أخبار عىل يشتمل القزويني أمني محمد بن كاظم
عناية بأمر صنَّفه خان مسنعد ساقي ملحمد عاملگريي ومآثر ،١٠٧٨ سنة إىل ١٠٦٦
كأنه عاملگري أيام من عاًما أربعني أخبار عىل يشتمل ١١٢٢ سنة الوزير اللكشمريي هللا
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منظومة هندوستان، وآشوب كابل، نصاحب ملري عاملگري نامه وظفر نامه، عاملگري تكملة
زبب، أورنگ ولده وفتوحات شاهجهان أبناء حروب يف الشريازي للبهشتي بالفارسية
قاسم محمد بن عسكري محمد للمري نامه وأورنگ معصوم، ملحمد عاملگري وفتوحات
ومرآة العاملگريي، خان لبختاور العالم ومرآة الرازي، خان بعاقل املشهور الخوايف

رضا. محمد وأخيه السهارنپوري بقا محمد للشيخ نما جهان
ودستور الشريازي، خان لنعمت والوقائع خان، طالش الدين لشهاب الشام وفتح
لنعمت نامه عالم وشاه نامه وجنگ عاملگري، أيام يف ومحاصله الهند مالية يف السياق
خان لخايف مجلدات ثالثة يف اللباب ومنتخب هللا، عطاء للشيخ نامه وجنگ املذكور، خان
سنة صنَّفه قاسم محمد للشيخ الخواقني وأحوال الخوايف، مري خواجة بن هاشم محمد
إلخالص شاهية وفرخ بينهم، فيما عاملگري أبناء حروب يف خاصة الهند أخبار يف ١١٤٠
هداية بن حسني غالم شاه محمد أيام يف صنَّفه شاهية ومحمد الگالنوري، خان
ملحمد الدهلوي شاه محمد أيام إىل جنگيز عهد من جغتا سالطني وتذكرة عليخان،
سنة صنَّفه الدهلوي الرحمن عبد للسيد نما آفتاب ومرآة خان، بكامور املشهور هادي
١١٧٠ سنة صنَّفه الربهانپوري صادق محمد بن عيل محمد للمري الصفا ومرآة ،١٢٣٤
وملخص الطباطبائي حسني غالم للسيد مجلدين يف املتأخرين وسري نوازخان، شاه بأمر
،١١٩٥ سنة إىل ٧٧٢ سنة من امُلونگريي الحسيني عيل فرزند للسيد بالفاريس التواريخ
لعبد الهند وتاريخ پوري، الصفي الكريم عبد بن الرحيم عبد للشيخ التواريخ وزبدة
للنواب السالطني ومجمع بالدهري، املشهور كهپوري الگور عيل مصاحب بن الرحيم
وتذكرة الدهلوي، آزاد حسني ملحمد أكربي ودربار الجادري، الغفور عبد بن محمد غوث
من امللوك أخبار يف وكتاب آبادي، املراد املحدث الدين رفيع للشيخ بالفاريس امللوك
الرامپوري، أكرم محمد بن القادر عبد للشيخ بالهند اإلسالم عهد آخر إىل الهنود عهد
مجلًدا عرش أربعة يف باألردو الهند وتاريخ البلگرامي، خان يار إلله األقاليم وحديقة
وتاريخ الحارض، العرص إىل الهنود عهد من الهند أخبار يف الدهلوي هللا ذكاء للمولوي
الشاعر للسعادة منظوم باسم كشمري تاريخ الكاكوروي، الدين مسيح للمولوي الهند
خان هللا نرص ملرزا مجلدات أربعة يف بالفاريس هند وتُركتازان ،١٠٩٤ سنة صنَّفه
الحليم عبد للمولوي مجلدين يف تيمورية، مخدرات وتاريخ آبادي، الحيدر ثم األصفهاني

اللكهنوي.
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بالدهم أخبار ويف الهند إقطاع يف الطوائف مللوك التاريخية الكتب

بأمر القديم الفاريس إىل الهندية من نقله آبادي، الشاه محمد شاه للشيخ كشمري تاريخ
شاه، أكرب بأمر املتعارف الفاريس إىل القادر عبد نقله ثم الكشمريي، شاه العابدين زين
الدين خري بن أعظم محمد للشيخ أعظمي وتاريخ املنعمي، أسلم ملحمد كشمري وتاريخ
كشمري وتاريخ كشمري أهل من والشعراء والعلماء واملشايخ امللوك أخبار يف الكشمريي

الالهوري. الدين ملحمد باألردو

وأفغانستان السند (أ)

سنة صنَّفه مخترص، بالفاريس البهكري الصفائي بن معصوم ملري السند تاريخ ومنها
عهد إىل اإلسالم بدء من السند أخبار يف طاهري وتاريخ بزرگ، مري لولده ١٠٠٩
جهانگري عهد يف صنَّفه السندي، النتوي حسن السيد بن محمد طاهر ملرزا جهانگري
سنة إىل ٩٧٢ سنة من نامه ببككر ويسمونه السند تاريخ قاسمي ومآثر ،١٠٣٠ سنة
ويسمونه نامه أرغون ،١٠٣٧ سنة صنَّفه السندي، بيگ قاسم ندماء لبعض ١٠١٧
الشريازي، الحسيني الدين جالل بن الدين جمال للسيد السند تاريخ نامه ترخان
صنَّفه القانع، شري لعيل الكرام وتحفة ،١٠٦٥ سنة ترخان صالح محمد ملرزا صنَّفه
نامه وظفر آبادي، الگلشن الفتاح عبد للسيد وأفغانستان السند وتاريخ ١١٨١ سنة
للمنشئ وقندهار كابل ومحاربه ،١٢٦٠ سنة صنَّفه الدهلوي قاسم لخواجة كابل
شاه أحمد أخبار يف كتاب شاهي وحسني ،١٢٦٧ سنة صنَّفه اللكهنوي الكريم عبد
سنة قندهار روزنامه األخبار ولطائف اللكهنوي الدين إمام للسيد بالفاريس الدواني

اللكهنوي. الحليم عبد للمولوي باألردو مجلدين يف السند وتاريخ ،١٠٦٢

وراجپُوتانه پنجاب (ب)

للخليفة پتيالة وتاريخ الپتيالوي، حسن محمد للخليفة پنجاب راجگان تاريخ ومنها
القادر عبد للقايض وماروار أجمري تاريخ يف وكتاب الوزير، الپتيالوي حسن محمد
الشيعي عيل روشن بن عيل نجف للسيد دهولپور وتاريخ الرامپوري، أكرم محمد بن
سنگه درشن عهد يف بعضهم صنَّفه بالفاريس، پور بهرت وتاريخ السنديلوي،

67



الهند يف اإلسالمية الثقافة

للمنشئ پنجاب وتاريخ لطيف، محمد للسيد باإلنكليزي پنجاب وتاريخ ،١٢٤٠ سنة
آبادي. الوزير خان هللا ظفر ملرزا باألردو راجورى وتاريخ الكريم عبد

للمولوي نامه وجونپور آبادي، اإلله محمد الدين خري للمولوي نامه جونپور ومنها
مهدي للمولوي باألردو جونپور ورياض الجونپوري، عطاء محمد بن سليم محمد
الزيدي أحمد للسيد آباد وظفر جونپور تاريخ يف نور وتجيل الجونپوري، شاه غالم بن
العبايس مكرم أحمد للمولوي جريَّاكوت تاريخ يف باألردو املكرم والتاريخ آبادي، الظفر

الچريَّاكوتي.

ِوُروِهيلَكهند1 أََوده (ج)

الراي خان أكمل محمد بن عيل غالم للحكيم أََوده ملوك أخبار يف السعادات عماد ومنها
الطباطبائي، الحيدر الدين كمال للسيد باألردو مجلدين يف التواريخ وقيرص بريلوي،
وبرَْيَنگ نامه وأمري الرامپوري، خان الغني نجم للحكيم مجلدات أربعة يف أََوده وتاريخ
املشهور البهاري البارهوي عيل أمري للسيد أََوده ملوك أخبار يف بالفارسية ثالثتها نامه
للحكيم أََوده تاريخ يف بالعربي مخترص األدب ومعيار الذهب وسبيكة السلطان، بوزير
للحكيم ُروِهيلَكهند وتاريخ الكشمريي، الحسيني باقر محمد بن مختار بن أكرب عيل
الحافظ ابن خان مستجاب للنواب رحمت وگلستان املذكور الرامپوري خان الغني نجم

برَوهيلكهند. األفاغنة تاريخ يف خان رحمت

وِبهار بنگاله (د)

سنة امُلتوىفَّ الزيدپوري حسني غالم للمولوي بنگاله أخبار يف السالطني رياض ومنها
للسيد بنگاله أخبار يف التواريخ وخالصة اإلنكليزي، أدني جارج بأمر صنَّفه ١٢٣٣
وتاريخ الوحيدي، الرءوف عبد للمولوي التواريخ وخالصة الحسيني، بخش إلهي
الجاهلية من األرواح وراحة ،١١٨٧ سنة إىل ١١٣١ سنة من بنگاله أخبار يف مظفري
كار وأد خان، عيل للسيد نگر جهانگري وتاريخ راحة، محمد للشيخ ١٢٠٧ سنة إىل

أُتوبرويش. باسم اآلن املعروف الهند يف املتحدة الواليات إقليم يشملها 1
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يف الخوانني وأحاديث پوري، الراجه رضا محمد القايض بن محمد لفقري السالطني
عيل للسيد ِبهار مملكت وتاريخ الچاتَگامي، الدين حميد للمولوي چاتگام تاريخ
الحسني نور للقايض بالفاريس ِبهار تاريخ الرشف وآثار آبادي، العظيم شاد محمد

البهاري.
فتوحات يف ١١٢٢ سنة صنَّفه آبادي، الحيدر خان محمد ليوسف الفتحية ومنها
آصف عهد يف صنَّفه آبادي، الحيدر عيل تجلتي للشيخ آصفية وتُُزِك األول، جاه آصف
من أيًضا خمسني فأعطوه نوابه وأمر ُربيه ألف خمسني اآلصف وأعطاه الثاني جاه
جنگ صالبت أيام يف صنَّفه املشهدي الرضوي أكرب محمد للسيد نامه وامتياز خزانتهم،
.١٢٢٠ سنة صنَّفه آبادي، الحيدر حسني غالم للشيخ وقادرخاني آباد، حيدر ببلدة

أرحميند ومخترص اإليلجپوري، الخطيب حسني أمجد للمولوي أمجدي وتاريخ
القندهاري املحدث الدين رفيع للشيخ قندهار وأنوار الرباري، الشاعر خان ملستعد
قادرخان للمنشئ األقوام وتوارد البلگرامي، آزاد عيل غالم للسيد مرهته وتاريخ الدكني،
وقالعه ومحاصله الدكن إقطاع مالية يف دكن وگوشواره ،١٢٥٥ سنة صنَّفه البيدري
آبادي الحيدر يوسف ملحمد املشهور محمد الدين نور للحكيم دكن وسوغات وأبنيته،
بالفاريس آصفي ونگارستان اإلنكليزي، كمبل وليم كپتان بأمر ١٢١٣ سنة صنَّفه
للحكيم بالفاريس آصفية وگلزار ،١٢٢٨ سنة صنَّفه البَناريس حسني التفات للمولوي
للحكيم باألردو جاهي وخورشيد آبادي، الحيدر باقر محمد الحكيم بن حسني غالم
ونرص املذكور، إمام غالم للحكيم باألردو خاني الدين ورشيد آبادي، الحيدر إمام غالم

بالفارسية. األبرار ومختار الُخورَجوي، خان هللا نرص للمولوي بالفاريس خاني هللا
املشهور آبادي الحيدر العزيز عبد أحمد للمولوي بالفاريس السري ومحبوب
صمداني غالم للشيخ مجلدين يف محبوبية وتزك ،١٣٢٣ سنة صنَّفه جنگ بعزيز
للمولوي كبري مجلد يف نظام َودبدبه ،١٣٢١ سنة صنَّفه آبادي الحيدر گوهر محمد بن
وچارچمن ،١٣٢٣ سنة صنَّفه آبادي الحيدر الجعفري الكريم عبد بن الرءوف عبد
امللك لصمصام والبياض املالوي، الرشواني أحمد بن عباس للمولوي دكن تاريخ يف
آبادي، األوَرنگ خان ملنعم دكن وسوانح خان بشاهنواز املشهور الخوايف الرزاق عبد
بالد من قندهار وتاريخ الدكني، هللا قطب للمولوي آباد أورنگ أعمال من بري تاريخ
يف باألردو دكن تاريخ يف آصفية وسلسلة القندهاري، حمزة أمري محمد للشيخ دكن
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آودي وكلمز املدرايس، املهدي بن العزيز عبد للمولوي دكن وعزيز عديدة، مجلدات
النجم. الدين وشمس عيل طالب للمولوي باإلنكليزي دومينينس نظام

كْرناتَك (ه)

أحمد للمولوي أحمدي وتاريخ املدرايس، الدين خري للمولوي كرناتك أساس ومنها
مصاحب بن الرحيم عبد للمولوي حيدري وكارنامه املدرايس، الشافعي هللا صبغة بن
تيپو أخبار يف حيدري ونشان ١٨٤٨م، سنة عيل حيدر أخبار يف كهپوري الگور عيل
للمولوي النوائط وتاريخ الكرماني، الحسيني القادر عبد بن عيل حسني للمري سلطان

جنگ. بعزيز املشهور آبادي الحيدر ثم املدرايس العزيز عبد أحمد
الفرخ الحسيني عيل أحمد بن هللا ويل للمفتي بالفاريس آباد فرخ تاريخ ومنها

عيل. بهادر والسيد خان عيل ملنوَّر باألردو آباد فرخ وتاريخ آبادي،
باألردو، وآخر بالفارسية بيگم لشاهجهان بهوپال تاريخ يف اإلقبال تاج ومنها
بهوپال تاريخ يف إقبال وأخرت باألردو، مجلد يف بيگم جهان لسلطان بهوپال وتاريخ

املوهاني. رفيع ملحمد
الجائيس. عيل واصل بن القادر عبد للمولوي جائس تاريخ ومنها

الپالنپوري. املهدوي هللا عبد بن لگالب پالنپور تاريخ ومنها

اإلنكليز عهد يف الهند

وحروبهم اإلنكليز تاريخ يف اإلميتهوي مري غالم بن لخدابخش منظومة شاهنامه ومنها
الخري إمام فضل بن حق فضل للعالمة الهند فتنة وتاريخ الهند، بالد يف وفتوحاتهم
وتاريخ الدهلوي، هللا ذكاء للمولوي فكتورية ملكة عهد وتاريخ بالعربي، مخترص آبادي
پورت وتاريخ املذكور، هللا ذكاء للمولوي بالهند العام الحاكم كرزن ألرد أيام الهند
يف الهند أمراء أخبار يف باألردو األمراء ورياض التهانيرسي، جعفر محمد للمولوي بلري
ذكاء للمولوي باألردو قيرصي وآثني الناروي، خان عيل رحمن للمولوي اإلنكليز عهد
للمولوي فكتورية امللكة قبل الهند يف اإلنكليزية السلطة وعروج املذكور، الدهلوي هللا
للمولوي فكتورية امللكة عهد يف الهند يف اإلنكليزية السلطة وعروج املذكور، هللا ذكاء
هللا، ذكاء للمولوي امللكة قيرصية عهد يف الهند يف اإلنكليزية السلطة وعروج هللا، ذكاء
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بدايون وتاريخ البدايوني، املحرش هللا إكرام للمولوي بَدايُون تاريخ يف الصفا وروضة
كريم للمولوي، باألردو الهند تاريخ يف مخترص هند وواقعات كريم، محمد للمولوي

الالهوري. الدين

والوزراء األمراء تاريخ يف مصنفاتهم (2-1)

مجلدات ثالثة يف األمراء ومآثر البهكري، معروف محمد للشيخ بالفاريس الخوانني ذخرية
الوزراء وتاريخ نوازخان، بشاه املشهور الخوايف الرزاق عبد الدولة لصمصام بالفارسية
يف الحصني والحصن آباد، مرشد يف منه ونسخة خان َزبَرَدست محمد الدين لصدر
الوزراء وفهرس بكلكته، العلمي املؤتمر خزانة يف منه نسخة والسالطني األمراء تاريخ

الوزير. خان ألفضل شاهية العادل

وامللوك البالد وبأخبار بالهند املختصة غري الكتب ومن (3-1)

شاه، أكرب بأمر صنفوه وغريه التتوي هللا نرص بن أحمد للحكيم بالفاريس ألفي تاريخ
ثالثة يف ومهِرَجهانتاب باأللفي، سموه ولذلك اإلسالم؛ سني من سنة ألف تاريخ وهو
الرائي الحسيني الحسني العيل عبد بن الدين فخر الوالد للسيد بالفارسية مجلدات
من واملنتخبات الكاكوروي، الدين مسيح للمولوي وامللوك الخلفاء وتاريخ بريلوي،
البدايوني، شاه ملوك بن القادر عبد للمال الخلفاء أخبار يف بالفاريس الرشيدي الجامع
ترك نامه وفريوز كهيوري، الگور العبايس هللا إحسان الفضل ألبي اإلسالم وتاريخ
العرب خلفاء تاريخ يف الكرام وتذكرة املالوي، الرشواني أحمد بن عباس للمولوي
له منظومة الكمالء وتذكرة الداناپوري، وزير محمد بن كبري محمد للسيد واإلسالم
األنبياء أخبار يف التواريخ وجامع الناس، ومشاهري واملشايخ العلماء وفيات يف بالفاريس
األنبياء أحوال يف األذكياء وتفريح پوري، الفريد محمد فقري للقايض وغريهم واألولياء
وتاريخ ،١٢٧١ سنة صنَّفه الكاكوروي الحسني بن حسن للشيخ باألردو مجلدين يف
بالفاريس البواهر أحوال يف الجواهر وقالئد آبادي، األكرب حسني خادم للمولوي الجدولية
باألردو البواهر أحوال يف الجواهر وسلك املالوي، الرشواني أحمد بن عباس للمولوي

الرامپوري. الغني نجم للحكيم
امللك نظام للوزير صنَّفه العويف محمد بن محمد الدين لنور الحكايات وجامع
إسماعيل للمولوي أوروبا ملوك أخبار يف املسالك أقوم ترجمة املمالك ونظم بدهيل،

71



الهند يف اإلسالمية الثقافة

الشكور عبد للمولوي الكبري الطربي تاريخ وترجمة العليگدهي، الجليل عبد بن
والبحر آبادي، اإلله حسني أحمد للمولوي خلدون ابن تاريخ وترجمة الكاكوروي،
،١٣٧٥ سنة يف صنَّفه األنامي هللا إحسان للمولوي األنبياء أخبار يف مزدوجة املوَّاج
تاريخ يف األدباء وروضة طاهر، محمد للشيخ األنبياء قصص يف األصفياء وروضة
رفيع للشيخ بالفاريس األفاغنة وتاريخ الپنجابي، ِدين محمد للمولوي العرب شعراء
وتبرصة الكاكوروي، الدين مسيح للمولوي إنكلرتا وتاريخ آبادي، املراد املحدث الدين
وفيه ،١١٨٢ سنة صنَّفه البلگلرامي الحسيني الجليل عبد بن محمد للسيد الناظرين
يف ومقالة ١١٠٠ سنة قبل مضوا الذين ِبلگرام أهل من األكابر بعض ذكر يف مقدمة
محول هلل الحمد أوله: املعذرة؛ يف والخاتمة ١١٨٢ سنة إىل ١١٠١ سنة من األخبار
السكة وتاريخ الالهوري، رسور غالم للمفتي تاريخ وگنج إلخ، … واألعوام الشهور
للحكيم باألردو اإلسالم بدايت وتاريخ املالوي، الرشواني أحمد بن عباس الفضل ألبي
أمراء وتاريخ البلگرامي، فاروق محمد للشيخ العلم ومدينة الرامپوري، الغني نجم
حسن صديق للسيد الدهور مطالع من املقدور وطالئع املارهروي، أحمد لسعيد الهنود
اإلنسان، حاجة إليه تَمس مما العجالن ولقطة حسن، عيل ولده باسم صنَّفه القنوجي
يف الكرامة وحجج بالعربي، كالهما واألديان املذاهب عىل األمم افرتاق يف األكوان وخبيئة

القنوجي. حسن صديق للسيد بالفاريس القيامة آثار
نمريوز وِمهر األعظمگدهي، هللا حبيب بن شبيل للمولوي الكالم علم وتاريخ
الچشتي هللا فيض للمنشئ شاهنواز وگوهر الدهلوي، غالب خان هللا ألسد بالفاريس
عيل ملحمد مظفري وتاريخ املنصب، صاحب الجوهر حسني لغالم نامه وماه القادري،
البيدري قادرخان محمد للمنىش املذاهب وشمس األنصاري، هللا لطف بن هللا هداية بن
بار بحافظ املشهور النائطي أولياء محمد للشيخ نامه ورشف ،١٣٥١ سنة صنَّفه
وقادر ،١٠٦٣ سنة صنَّفه الدهلوي شاهجهان بن لداراشكوه األخبار ولطائف جنگ،
وانتخاب املهدوي، عيىس للسيد باألردو تواريخ وانتخاب الكشمريي، الكريم لعبد نامه
الصديقي عيل لحامد باألردو أفريقه وتاريخ أحمد، لغالم باألردو واألواخر األوائل
للسيد السودان وتاريخ املذكور، عيل لحامد باألردو األندلس وتاريخ السهارنپوري،
عيل لوارث شاهي فريوز وتاريخ أكرب، محمد شاه للسيد العرب تاريخ حسني، سجاد
حيدري وحمالت اللكهنوي، الحليم عبد للمولوي باألردو صليبية وحروب عيل، بهادر بن
للمولوي والثاني األول مجلدات: أربعة يف التواريخ شمس الگوپاموي عيل أحمد للشيخ
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مرص ومحاربات الحق، مظهر للحكيم والرابع هللا، سعادة للمولوي والثالث عيل، وارث
للمولوي باألردو عظيمة ومحاربات التهانوي، أحمد أمري للمولوي باألردو والسودان
السابق املسلمني تعليم نظام أي تعليم»؛ گذشته كي «مسلمانون الدهلوي، هللا ذكاء
محمد بن ملحمد باألردو التواريخ وهادي النعماني، هللا حبيب بن شبيل للمولوي
وتكريم الالهوري، الدين فريوز للمولوي دهيل دربار كار وياد الدهلوي، الهمداني
كالهما عرش، اإلثني األئمة تذكرة البرش وترشيف الراشدين، الخلفاء تذكرة املؤمنني
بالفاريس أفغاني وَمخَزن القنوجي، البخاري الحسيني حسن صديق للسيد باألردو
بأمر ١٠٣٠ سنة صنَّفه األفاغنة أخبار يف الِهَروي هللا حبيب بن هللا نعمة للخواجة
السالم، عليهم وسليمان وداود طالوت أخبار يف األول: أبواب؛ ستة وفيه خان، خانجهان
أخبار يف والرابع: اللودية، القبيلة ذكر يف والثالث: اإلسالم، أكابر بعض ذكر يف والثاني:
سلسلة يف والسادس: املذكور، خان خانجهان ذكر يف والخامس: وخلفائه، شريشاه

السنبهيل. املوي الصديقي هللا ُقدرة للمولوي بالفاريس نُما جَهان وَجام األفاغنة
بلري پورت وتاريخ التهانيرسي جعفر محمد للمولوي باألردو عجيب وتاريخ
الحسن أبي للمولوي الجديد مرص وتاريخ املذكور، جعفر محمد للمولوي باألردو
قديم عرص وتاريخ العمادي هللا عبد للمولوي القديم عرب وتاريخ آبادي، الفريد
املذكور، الحليم عبد للمولوي الصليبية الحروب وتاريخ اللكهنوي، الحليم عبد للمولوي
تاريخ ترجمة يف اإلنسان ومنظور املذكور، الحليم عبد للمولوي املخدرات وتاريخ
صنَّفه بالفارسية الگجراتي الحسيني محمد بن أحمد بن يوسف للشيخ خلكان ابن
األفاغنة وتاريخ ،٨٨٩ سنة يف لعله الكبري الگجراتي محمد بن محمود للسلطان
وبدء الدين، شفيع أخيه وابن آبادي امُلراد الثاقب الدين لشهاب باألردو مجلدين يف
تاريخ من مأخوذ األعظمگدهي هللا حبيب بن شبيل للمولوي بالعربي مخترص اإلسالم
أمري للسيد باإلنكليزي اإلسالم وتاريخ عياض للقايض والشفاء األثري وابن الفداء أبي
خان الدين ألمني األخبار وبدائع والجغرافية، التاريخ يف بالفاريس آفاق ومعلومات عيل،
حسن محمد ملرزا تماشا وَهْفت السندي، الهروي الحسيني خان أمري املكارم أبي بن
الهند أهل مذاهب كيفية يف فصول سبعة عىل ُمرتَّب بالفاريس مخترص اللكهنوي القتيل

واملسلمني. الهنود من
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واملقاتل املغازي يف التاريخية الكتب (4-1)

وصولة بالفاريس، مزدوجة الكشمريي الرصيف الحسن بن يعقوب للشيخ املغازي كتاب
شاهنامه نهج عىل مزدوجة الرتكماني آشوب محمد ملرزا الشام فتوح يف فاروقي
الجهجري، الدين عظيم بن عيل نجف للقايض فاروقي لصولة وتكملة للفردويس،
الرائي الحسيني الحسني جيالني غالم بن ظاهر محمد للسيد باألردو الشام وفتوح
الواقدي برواية األربعة العراق مرصوفتوح وفتوح الشام وفتوح املغازي وكتاب بَريلوي،
النبي غزوات يف صادقة ومغازي الطوكي، الحسيني عيل محمد بن عيل أحمد للمولوي
وفتوح األَودي، عيل مردان بن مردان عيل بن عيل بشارت للمولوي الواقدي برواية ملسو هيلع هللا ىلص،
نپوري، السيد أحمد نوازش بن حسني عنايت للسيد الواقدي برواية باألردو الشام
وفتوح السيدنپوري، حسني محمد بن حسني مهدي للسيد الواقدي برواية مرص وفتوح
وحسام املذكور، اللكهنوي مردان عيل بن عيل بشارت للمولوي الواقدي برواية العجم
الرزاق عبد للسيد ملسو هيلع هللا ىلص النبي غزوات يف شاهنامه نهج عىل باألردو مزدوجة اإلسالم
الشام فتوح يف اإلسالم وصمصام الطوكي، ثم بريلوي الرائي الحسيني سعيد محمد بن
الرزاق عبد للسيد بَهنَسة فتح يف اإلسالم وقمقام املذكور، الرزاق عبد للسيد كذلك
محمد فتح للمولوي باألردو واحد مجلد يف والعراق ومرص الشام وفتوح املذكور،
آبادي، املراد الدين جالل للقايض باألردو كتاب دمشق وفتح أجنادين وغزوة اللكهنوي،

األميتهوي. عيل أمري املولوي غزوة يف باألردو الشهداء وحديقة
الُعمري هللا ويل بن العزيز عبد األجل للشيخ بالعربي مخترص الشهادتني ورس
وسعادة الكانپوري، هللا سالمة للمولوي بالفاريس رشحه الشهادتني تحرير الدهلوي،
أخبار يف واملبكيات الدهلوي، الدين إكرام للمفتي بالفاريس الحسنني شهادة يف الكونني
شهادة إىل الكونني وهداية الربهانپوري، السني الدين نصري للمولوي بالطف الشهداء
شهادة عىل الكونني وشهادة الكروي، الكاظمي الدين معني للمولوي بالفاريس الحسنني
ريحانة عىل األشقياء وجور الكاكوروي، أكرب عيل بن أنور عيل للمولوي الحسنني
الشهادتني وذكر السهرسامي، الحنفي عيل حسن بن بخش قادر للمولوي األنبياء سيد
الحنفي نارصعيل للمولوي الشهادتني وعنارص آبادي، األكرب الصويف خان ألحمد باألردو
الشيعي، عيل أكرب للسيد املقاتل يف بالعربي مبسوط كتاب األبصار وضياء الغياثپوري،
ملرزا املصائب ونَهُر اللكهنوي، الشيعي عيل يوسف للسيد باألردو املصائب وانتخاب
ملرزا املصائب وخالصة املذكور، عيل قاسم ملرزا املصائب ونزهة الكربالئي، عيل قاسم
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الشيعي عيل نجف للسيد املصائب يف وكتاب اللكهنوي، الشيعي عيل مرزا بن هادي
كربالء وسانحة الجونپوري، الشيعي نارصحسني للسيد املصائب يف وكتاب التونهروي،
الكنتوري، حسنني غالم للمولوي باألردو الحسني مقتل يف ومائتني عيل، وارث للمولوي
وآثار اللكهنوي، الشيعي تقي محمد بن إبراهيم للسيد الثار أخذ يف األبصار ونور
املجتهد، آبادي النصري الحسيني معني محمد بن عيل دلدار للمولوي بالعربي األحزان
باألسري، املتلقب األميتهوي حسني ملظفر املقاتل يف بالفارسية منظومة نامه وكربالء
عيل أكرب بن عيل أفضل الدولة لشفاء الغريب اإلمام شهادة ذكر يف العجيب والكتاب

آبادي. الفيض الحسيني

القديمة واملشاهد البالد تاريخ يف كتبهم (5-1)

سيف بن الحق عبد للشيخ بالفاريس الطيبة تاريخ املحبوب، ديار إىل القلوب جذب
أحمد للسيد بدهيل الفاخرة األبنية تاريخ يف الصناديد وآثار الدهلوي، املحدث الدين
گهار وياد الهند، ببالد القديمة األبنية تاريخ يف نگار وغرابة الدهلوي، املتقي محمد بن
چشتي وتحقيقات الدهلوي، الدين ظهري بن أحمد للسيد بدهيل األبنية تاريخ يف دهيل
غالم للمفتي الهور وتاريخ الچشتي، محمد نور للشيخ بالهور واألمكنة األبنية تاريخ يف
أحمد سعيد للمولوي سيكري بفتحپور األبنية تاريخ يف أكربي وآثار الالهوري، رسور
سعيد للمولوي وغريها والشوارع واملارستانات املدارس أخبار يف خري وآثار املارهروي،
وتاريخ بيگ، مغل للمرزا بانوبيگم أْرُحمبند مقربة تاْجَگنْح وتاريخ املذكور، أحمد
آباد حيدر بناء وتاريخ لغريه، الخاص والديوان مسجد وموتي وِسَكنُدَره تاْجگنح
وايل آباد حيدر بناء من البيدري قادرخان للمنشئ فرخنده وتاريخ دكن، علماء لبعض
للشيخ األجمريي حسن الدين معني الشيخ مقربة تاريخ املعينية والتحفة ،١٢٤٠ سنة
غالم بن الحق عبد للمولوي القلوب جذب ترجمة القلوب ومرغوب أكربجهان، محمد
ريض للمولوي وجغرافيتها بَدايُون تاريخ يف باألردو التاريخ وكنز الكانپوري رسول
مخترص امُلِنيفة مكة أحوال يف الرشيفة األقوال وزبدة البدايوني، الدين سعيد بن الدين
،١٢٦٨ سنة حيٍّا وكان مكة إىل املهاجر الشاهجهانپوري هللا رحمة ملوالنا بالعربي
للحج سافر الذي الدهلوي حسني الدين لفخر باألردو املعظمة مكة تواريخ وخالصة
يف املتلقب اللكهنوي الحليم عبد للمولوي باألردو مخترص بغداد وتاريخ ،١٣٦٨ سنة
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عالء بن الدين قطب للمفتي بالعربي الحرام هللا بيت ألعالم واإلعالم ر، بَرشَ الشعر
املكرمة. بمكة ٩٨٥ سنة صنَّفه املكي، ثم النهرواني الدين

والفنون الكتب أسامي يف (6-1)

من األول املقصد الدهلوي، هللا ويل بن العزيز عبد للشيخ بالفاريس املحدثني بستان
بذكر الحطة القنوجي، البخاري الحسيني حسن صديق للسيد بالفاريس النبالء إتحاف
يف اإلكسري من الثاني واملقصد املذكور، حسن صديق للسيد بالعربي الستة الصحاح
األول املجلد بالعربي، اللغة أصول يف البلغة من الثاني والباب بالفاريس، التفسري أصول
بالفاريس ضخم مجلد يف األلباب محبوب املذكور، حسن صديق للسيد العلوم أبجد من
وتراجم عنده املخزونة النادرة الكتب أسامي يف آبادي العظيم خان خدابخش للمرحوم
مصنفات يف واألسفار الكتب أسامي عن واألستار الحجب وكشف والخطاطني، املصنفني
الكتب خزانة وفهرس الكنتوري، قيل محمد املفتي بن حسني إعجاز للسيد الشيعة
الرشيفي صادق بن محمود بن أجمل للحكيم ضخم مجلد يف برامپور املخزونة العربية
الكنتوري، حسني ضامن للسيد آباد بحيدر اآلصفية املخزونة الكتب وفهرس الدهلوي،
املقتدر، عبد للمولوي آبادي العظيم خان خدابخش للمرحوم الكتب خزانة وفهرس
املدرسة خزانة وفهرس عيل، أرشف للمرزا بكلكته العلمي للمؤتمر الكتب خزانة وفهرس
عيل سيد للمولوي بلندن الفارسية املكتبة وفهرس عيل أرشف للمرزا بكلكته العالية
الدين سيف بن الحق عبد للشيخ التواليف فهرست يف األليف القلب وتأليف البلگرامي،

الدهلوي. البخاري

الرحلة يف مصنفاتهم (7-1)

األچي البخاري الحسيني أحمد بن حسني الدين جالل للشيخ بالفاريس نامه مسافر
محمد بن طالب ألبي بالفاريس طالبي مسري املسكون، الربع ساح الذي ٧٨٥ سنة امُلتوىفَّ
األسفار سوانح يف األخبار زبدة املغرب، بالد إىل رحلته يف ١٢١٩ سنة صنَّفه اللكهنوي
إىل السالك ترغيب ،١٢٤٩ سنة صنَّفه الدهلوي طالب أبي بن مرزا لعيل بالفاريس
الحرمني، إىل رحلته أخبار يف الدهلوي خان مصطفى للنواب بالفاريس املسالك أحسن
للشيخ كالهما بالفاريس، القدس لزائر األنس وبركات الحرمني لحجاج الدارين بركات

76



والطبقات ري والسِّ التاريخ علم يف

املحدث الدين رفيع للشيخ بالفاريس الرحلة كتاب البهاري، إمام فضل بن الربكات أبي
إىل الصديق رحلة الحرمني، إىل رحلته أخبار يف ١٢٠١ سنة صنَّفه آبادي املراد
حامدي مسري القنوجي، حسن أوالد بن حسن صديق للمولوي بالعربي العتيق البيت
الرحلة كتاب أوروبا، إىل رحلته أخبار يف الرامپوري خان عيل حامد للنواب باألردو
أروبا، إىل رحلته أخبار يف آبادي الحيدر خان عيل الئق ساالرجنگ للنواب بالفاريس
سفرنامه ،١٣١٠ سنة صنَّفه املودودي عيل لطف للسيد بالفاريس هندوستان أرُمغاِن
والشام مرص إىل رحلته أخبار يف األعظمگدهي هللا حبيب بن شبيل للشيخ باألردو
باألردو سفرنامه الدهلوي، خان هللا سميع للمولوي باألردو سفرنامه والقسطنطينية،
رحلته أخبار يف الدهلوي نظامي حسن للخواجة باألردو سفرنامه بيگ، عيل نثار ملرزا
الحجاز، إىل رحلته أخبار يف بيگ عيل عرفان ملرزا باألردو سفرنامه والشام، مرص إىل

فرنگ. بعجائبات املسمى وهو پُوش، ل َكمَّ خان يوسف للشيخ باألردو سفرنامه
البالد إىل رحلته أخبار يف األَمرتَرسي الرحمن عبد للحافظ باألردو سفرنامه
إىل رحلته أخبار يف الالهوري القادر عبد للشيخ باألردو كتاب خالفة مقام اإلسالمية،
املدرايس، الشافعي غوث محمد بن الوهاب عبد محمد للشيخ روزنامچه قسطنطينية،
ُوگلگشتِد الهند سري الرامپوري، أكرم محمد بن القادر عبد للمولوي بالفاريس روزنامه
للمولوي بالفاريس جهان داستان ،١٢٤٧ سنة صنَّفه البيدري قادرخان للمنشئ كن
خان عيل للسيد بالعربي اللبيب وأُسوة الغريب سلوة الشاهجهانپوري، زمان محمد
رحلته أخبار يف املدرايس الدين محيي للمولوي باألردو سفرنامه الشريازي، الدستكي
يف پتي الپاني الثقلني غالم للخواجة باألردو مجلدات ثالثة يف سفرنامه الحجاز، إىل
النواب رحلة أخبار يف بانُوبيگم لشاه باألردو سلطاني سري العجم، بالد إىل رحلته أخبار
فييض لعطية باألردو يورپ سري املغرب، بالد إىل بهوپال ملكة بيگم جهان سلطان
يف الدين اعتصام للمنشئ لندن نامه ِشنگرف املغرب، بالد إىل رحلتها أخبار يف بيگم
عيل تراب للسيد مدراس سري الدين، عليم للحاج حج سفرنامه والفاريس اإلنكليزي،
وكتاب آبادي، الحيدر آغا محمد للشيخ حجاج ياَور آبادي، الحيدر عيل شجاعت بن
عزيز املولوي ونقله باإلنكليزي أروبا رحلة أخبار يف األَودي حسن مهدي للنواب الرحلة
القاهرة ومرص والشام الحرمني إىل الرحلة وكتاب َفَرنْگ، ُگلگشِت اه فسمَّ أردو إىل مرزا
يف املذكور نظامي حسن للخواجة سفرنامه بهادر، خان الرحيم عبد للمولوي باألردو
عمر للنواب باألردو الحجاز إىل الرحلة يف كتاب الغريب وزاد بالهند، سياحته أخبار

باسورة. صاحب خان عيل
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األنساب يف مصنفاتهم (8-1)

للشيخ بالفاريس مخترص األنساب بحر الَربْني، الدين ضياء للقايض السادات مآثر
أرشف للسيد األنساب بحر مخترص األنساب أرشف املكي، الحسيني جعفر بن محمد
السادة تذكرة عيل، بن ملحمد األنساب مجمع الگَچْهوچهوي، ثم السمناتي إبراهيم بن
الشهاب بن معني للشيخ األنساب منبع الگجراتي، الحسيني أصغر عيل للسيد البخارية
الكالپوي محمد بن إبراهيم للشيخ بالفاريس بسيط كتاب األنساب ونسب الَجْهونْسِوي،
الخري الحسيني الدين نظام بن الفتح أبي للشيخ األطهار أنساب ،١٠٠٤ سنة صنَّفه
السادات تذكرة الفتحپوري، الهسوي محمد لعل للسيد القطبية السادة تذكرة آبادي،
أميد للسيد قطبي طهور ،١١١٩ سنة صنَّفه آبادي األكرب محمود بن أحمد للشيخ
البلگرامي، الحسيني نوح بن عيل غالم للسيد الطيبة الشجرة الكروي، خان عيل
األنساب تذكرة البلگرامي، حسني غالم للشيخ عثمان بني أنساب يف عثماني رشائف
عناية بن أحمد قدرة للشيخ األنساب خالصة الكوپاَموي، خان عيل مصطفى للقايض
هللا ثناء للقايض األنساب تذكرة گوپامو، أهل أنساب يف كالهما الگوپاموي، أحمد
الرسهندي، العمري األحد عبد بن أحمد الشيخ أبناء أنساب يف پتي الپاني العثماني
الشيخ أبناء أنساب يف الدهلوي العمري سعيد أحمد بن عمر للشيخ الطاهرين أنساب
املجددين، أنساب يف املكي عثمان بن أحمد الخري ألبي األحمدية الهدية املذكور، أحمد
محمد بني أنساب يف الكاكوروي اَلقلندر الكاظم بن عيل تراب للشيخ املتواري كشف

كاكوري. أهل من الحنفية بن
فرنگي أهل أنساب يف اللكهنوي هللا حبيب بن هللا ويل للمولوي األربعة األغصان
من األنصار بني أنساب يف الفتحپوري محمود الدين لريض األنساب أغصان محل،
الشجرة الگجراتي، العلوي الدين وجيه موالنا نسب يف كتاب وسهايل، فتحپور أهل
يف السادة وسيادة ،١٢٥٢ سنة صنَّفه الدولة معظم خان الدين بدر للنواب اآلصفية
وتبرصة األسالف تذكرة اللكهنوي، الِكشمريي الحسني بن القاسم أبي للسيد األنساب
ُمال بن أكرم محمد للشيخ النوائط أنساب آبادي، العظيم شاه محمد عيل للسيد األخالف
للقايض األنساب يف كتاب النونهروي، عيل نجف للسيد األنساب يف كتاب النائطي أحمد
الدين محيي بن الشكور عبد للسيد محمودي گلش الكاكوروي، خان عيل الدين نجم
الدين عالء بن القايضمحمود أبناء من القطبية السادة أنساب يف بريلوي الرائي القطبي
القطبي العيل عبد بن الدين فخر موالنا الوالد للسيد السادات سرية آبادي، النصري
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للسيد السامي األصل من النامي الفرع والسادة، األرشاف أنساب يف بريلوي الرائي
أوده آيئنه ،١٢٩١ سنة صنَّفه القنوجي البخاري الحسيني حسن أوالد بن حسن صديق
للسيد باألردو األنساب تذكرة املانكپوري، القطبي املهدي بن الحسن أبي للسيد باألردو
املودودي حسن آل للسيد بالفاريس التواريخ نخبة آبادئ، الگلشن أحمد الدين إمام
أنساب يف األمروهوي عيل لنواب التواريخ شمس أمروهة، أهل أنساب يف األمروهوي
للسيد أصغري وتاريخ أمروهة، أهل من العباسيني أنساب يف عبايس آثينۀ كينو، طائفة
للشيخ املنثور والدر أمروهة، أهل من العلويني أنساب يف األمروهوي حسني أصغر
وكتاب وتراجمهم، صادقپور أهل أنساب يف الصادْقپُوري حسني فرحت بن الرحيم عبد
آبادي، الحيدر الرتكماني محمد الزمان حسن للشيخ الجييل السيد لنسب امليل التحقيق
القادري القمييص شاه محمد للشيخ البُشرتي السيد نسب يف املفرتي كذب وتبيني

املذكور. الزمان حسن عىل فيه ردَّ آبادي الحيدر
األعظمگدهي، هللا حبيب بن شبيل للمولوي القوم أعيان ذكر يف اللوم وإزالة
الحسيني أحمد بن يعقوب بن عيل غالم للسيد مبسوط األنساب يف الزيدية والرسالة
القنوجي، الشيعي عيل محب بن عيل كرامت بن عيل يوسف بيضه َرسولندار القنوجي
أنساب يف القنوجي الحسيني عيل شجاعت بن نجف أمري غالم للسيد الرواية وصادق
محمد السيد بن الكريم عبد بن الرحيم عبد للسيد اليونية والشجرة رسولندار، سادة
الحسيني الوهاب عبد للسيد والتذكرة خان، برشيف املشهور القنوجي الحسيني
دائم محمد للسيد نامه ونسب البخاري، الحسيني إسماعيل للسيد والتذكرة البخاري،
القنوجي، الرحمن عبد بن هللا حبيب للسيد األنساب يف ورسالة القنوجي، هللا فيض بن
آبادي النصري النجمي حسني كرامت للسيد النجمية السادة أنساب يف األنساب ومعيار
وأنساب البدايوني، الدين ريض للمولوي بدايون أهل من الفرشوريني الشيوخ وأنساب
وكشف الَهسوي، الوحيد عيل واحد للمولوي فتحپورهسوه ناحية من والشيوخ السادة
ومكاتيب بالفاريس، مبسوط األنساب وتحقيق الديوي، حسن بن العيل لعبد األنساب
الزينبي الوهاب عبد بن الرزاق لعبد َشهر مچهيل أهل من جعفر بني أنساب يف األنساب
أنساب يف األميتهوي حسني خادم للقايض باألردو كتاب عثماني رياض شهري، املچهيل
أنساب يف املذكور حسني خادم للقايض باألردو بَهار ُصبح أميتهي، أهل من عثمان بني
الشيخ أوالد من السادة أنساب يف بالفاريس األولياء معني أميتهي، أهل من صالح بني
نامه نسب األجمريي، الدين إمام للسيد األجمريي السنجري حسني الدين معني الكبري
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السنديلوي الصديقي الواحد عبد بن الصمد عبد بن رسول غالم بن بخش إمام للشيخ
والشيوخ. السادة من سنديلة أهل أنساب يف

املشايخ طبقات يف مصنفاتهم (9-1)

املخترص، هذا يف أستوفيها أن أقدر ال الهند ألهل كثرية كتب ففيها املشايخ طبقات يف أما
،٧٧٠ سنة امُلتوىفَّ الكرماني الحسيني املبارك بن محمد للشيخ األولياء سري أشهرها
الدين جمال للشيخ العارفني سري الچشتية، املشايخ أخبار يف املؤلفة الكتب أحسن وهو
الرحمن عبد للشيخ األرسار مرآة والسهروردية، الچشتية املشايخ أخبار يف الدهلوي
األعراس مخزن املشهورة، الطرق أهل أخبار عىل يشتمل بسيط كتاب الدنيتهوي
منتخب بكلكته، العلمي املؤتمر خزانة يف منه ونسخة الناگوري، نجيب محمد للشيخ
مناقب الكتب، من وغريه األرسار مرآة من مأخوذ الچشتي شاه محبوب للشيخ األولياء
،٨٠٢ سنة امُلتوىفَّ املنريي الجالل بن للشيخ الفردوسية املشايخ أخبار يف األصفياء
عىل يشتمل آبادي، األكرب التميمي محمد أفضل بن الصمد عبد للشيخ األصفياء مناقب
خزانة يف منه نسخة الدهلوي هللا عبد للشيخ األولياء أخبار عامة، الهند مشايخ أخبار
للشيخ األخيار أخبار الحسيني، أكرب عيل للشيخ األولياء مجمع بكلكته، العلمي املؤتمر
املشايخ أخبار يف الجلية واألنوار املحدث، الدهلوي البخاري الدين سيف بن الحق عبد
گلزار املذكور، الحق عبد للشيخ كالهما اليقني، طريق سلوك يف املتقني وزاد الشاذلية،
املندوي الغوئي الحسن بن محمد للشيخ الهند مشايخ أخبار يف بسيط كتاب أبرار

.١٠٢٢ سنة صنَّفه
الَهمداني صادق محمد للمرزا بدهيل املدفونني املشايخ أخبار يف الصادقني كلمات
محمد للسيد األبرار تذكرة ،١٠٢٣ سنة التيموري شاه أكرب بن جهانگري أيام يف صنَّفه
الچشتية املشايخ أخبار يف األصفياء تذكرة الگجراتي، البخاري الرضوي الجالل بن
كالهما األولياء وسكينة األولياء سفينة البجنوري، محمد غالم بن هللا رحمة للشيخ
للشيخ بالفاريس بسيط كتاب العارفني مناقب الدهلوي، شاهجهان بن لداراشكوه
العزيز عبد للشيخ األولياء سرية الچشتية، املشايخ أخبار يف البناريس أحمد بن ياسني
عبيد للشيخ الحسامية الطبقات الچشتية، املشايخ أخبار يف الجونپوري الدين فخر بن
الباقي عبد بن هللا عبد للشيخ األولياء أخبار الدهلوي، النقشبندي الباقي عبد بن هللا
الرسهندي، إبراهيم بن الدين بدر للشيخ املشايخ وفيات يف األتقياء سنوات الدهلوي،
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للشيخ األولياء كرامات املذكور، الدين بدر للشيخ كالهما األولياء ومجمع األولياء كرامات
العاشقني مصباح ،١٠٦٥ سنة صنَّفه الصديقي صالح محمد بن أحمد الدين نظام
وامليرسَّ الجندواروي الدين وجيه للشيخ الچشتية املشايخ أخبار يف أجزاء أربعة يف

غالم للشيخ أرشدي گنج امللتاني، جمال نرصت للشيخ رشيدي گنج األول، الجزء منه
املشايخ أخبار يف الرسهندي إحسان محمد للشيخ القيومية روضة الجونپوري، رشيد
أحمد رساج للشيخ املرشدين سري الرسهندي، األحد عبد بن أحمد الشيخ أبناء من
أخبار يف الدهلوي شاهجهان بنت آرابيگم لجهان األرواح مؤنس املحدث، الرسهندي
عيل للشيخ الچشتية املشايخ أخبار يف كتاب ،١٠٤٩ سنة صنَّفه الچشتية املشايخ
املشايخ أخبار يف النجاة وسيلة الدهلوي، البخاري الدين سيف بن الحق عبد بن محمد
طبقات يف عرشية االثنا املنازل الجونپوري، الدين غياث بن الدين أمني للشيخ الچشتية
بالفاريس. مبسوط كتاب القنوجي الصديقي عيل رستم بن الباسط عبد للشيخ األولياء
املشايخ أخبار يف السلوني األدهني عطا كريم بن عطا پناه للشيخ السري أرشف
األميتهوي، الصالحي سعيد أبي بن أحمد للشيخ األولياء مناقب الحسامية، الچشتية
حافل كتاب زخار بحر اللكهنوي، هللا عصمة بن شاكر محمد للشيخ املناقب خالصة
األعالم وفيات يف الكالم بسط اللكهنوي، أرشف الدين وجيه للشيخ كبريين مجلدين يف
نوح بن عيل غالم للسيد األولياء روضة آبادي، اإلله العبايس أمني بن يحيى للشيخ
إبراهيم للشيخ بيجاپور أهل من املشايخ أخبار يف األولياء روضة البلگرامي، الحسيني
الچشتية املشايخ أخبار يف األنوار اقتباس ،١٢٠٦ سنة صنَّفه البيجاپوري مرتىض بن
الكبري للشيخ العارفني أنفاس الراسوي، عيل محمد بن أكرم محمد للشيخ الصابرية
للشيخ القلندرية املشايخ أخبار يف املقصود أصول الدهلوي، الرحيم عبد بن هللا ويل
َرسور غالم للمفتي باألردو األولياء حديقة الكاكوروي، أكرب عيل بن أنور عيل تراب
عني املذكور، رسور غالم للمفتي مجلدين يف بالفاريس األصفياء خزينة الالهوري،
أخبار يف الكونني مرآة عيل، واليت للشيخ الصفوية الچشتية املشايخ أخبار يف الوالية
سيف للشيخ األولياء تذكرة الفردويس، حسن محمد بن نبي غالم للمولوي الهند أولياء
أنوار آبادي، املراد الدين رفيع للمولوي املشايخ تذكرة األلوري، الدين محيي بن الدين
من املشايخ أخبار يف املشايخ تذكرة الدكني، القندهاري الدين رفيع للمولوي قندهار
أخبار يف ١١٤٧ سنة امُلتوىفَّ الباالپوري الدين شمس ملوالنا إلهي عناية برهانپور، أهل
معرفة ،١٢٤١ سنة صنَّفه املدرايس سعيد أبي للشيخ رحمت بحر النقشبندية، املشايخ
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دكن أولياء تذكرة گنج پنخ ،١٢٥٤ سنة صنَّفه البيدري، قادرخان للمنشئ األولياء
آبادي، الحيدر القادري عيل غالم للشيخ النبوة مشكاة املداريس، فاضل محمد للقايض
أخبار يف األقطاب سري النقشبندية، املشايخ أخبار يف العيون أنوار ،١٢٥٢ سنة صنَّفه

پتي. الپاني الرحيم عبد بن الهدية للشيخ الصابرية الچشتية املشايخ
األبرار روضة آبادي، املراد حسني محمد للحافظ بالفاريس، العارفني أنوار
الالهوري، الدين محمد للمولوي كشمري أهل من املشايخ أخبار يف مخترص بالفاريس
رياض الربهانپوري، الرحمن خليل للمولوي برهانپور مشايخ أخبار يف باألردو مخترص
حسن محمد للشيخ تصوف آثينۀ تواريخ العاملگريي، خان لبختاور بالفاريس األولياء
للمولوي باألردو مجلدين يف دكن أولياء تاريخ املنن ذي ومحبوب الرامپوري، الصابري
الدين منري للسيد محمودية وشجرة آبادي، الحيدر ثم امللكاپوري اآلصفي الجبار عبد
األولياء أخبار يف باألردو الواصلني وتذكرة هللا، أنور للسيد األخبار وأنوار آبادي، الحيدر
أخبار يف الكرام تذكرة البدايوني، الدين سعيد بن الدين ريض للمولوي بدايون أهل من
ومعدن الپُهلواروي، هللا نعمة بن الحياة أبي للشيخ پُهلواري أهل من القادرية املشايخ
بدر بن أحمد بن القادر عبد للشيخ ِبَدر أهل من القادرية املشايخ أخبار يف الجواهر
ظفر أبي بن بَْخت دار بن أخرت أحمد للشيخ الفريدية واملناقب البدري، القادري الدين
الچشتية املشايخ أخبار يف باألردو مجلد يف كتاب التيموري شاه بهادر الدين رساج
أخبار يف البلگرامي الواسطي الحسيني عيل غالم للسيد املحققني وأنيس الفخرية،
الحسيني لعل السيد بن محمد كمال للسيد بالفاريس كبري مجلد يف واألرسارية مشايخه،

.١٠٧٩ سنة صنَّفه السنبهيل ثم األْمُروْهِوي

العلماء طبقات يف مصنفاتهم (10-1)

الَحْرضمي، شيخ بن القادر عبد للشيخ بالعربي العارش القرن أعيان يف السافر النور
،١٠٨٢ سنة صنَّفه بالفاريس، الحنفي البيجاپوري خان خواص المتنان املحدثني مهمة
وغريه، السمعاني أنساب من مأخوذ البدخيش، رستم بن محمد ملرزا الحفاظ طبقات
صنَّفه الحكماء، أخبار يف السندي التتوي هللا نرص بن أحمد للحكيم الحياة خالصة
تاريخ يف الكرام ومآثر بالعربي، املرجان ُسبحة الگيالني الرزاق عبد بن الفتح ألبي
العلماء تاريخ البلگرامي، الحسيني نوح بن عيل غالم للسيد كالهما بالفاريس، بلگرام
العلماء تذكرة آبادي، اإلله محمد الدين خري للشيخ جونپور أهل من العلماء أخبار يف
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آبادي، الفيض الشيعي عيل نجف بن مهدي للمولوي بالفاريس الشيعة علماء أخبار يف
أخبار يف ١٣١١ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي الشيعي صادق بن محمد ملرزا السماء نجوم
اللكهنوي، محمد بن مهدي الحكيم لولده السماء نجوم تكملة بالفاريس، الشيعة علماء
املحدثني آثار الدهلوي، العمري هللا ويل بن العزيز عبد األجلِّ للشيخ املحدثني بستان
اآلصفية الخزانة يف محفوظة ونسخته املحدث الدهلوي الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ
محمد املفتي بن حسني إعجاز للسيد األعيان تراجم يف العقيان شذور آباد، بحيدر
أيام صنَّفه دكن، علماء لبعض الحكماء تاريخ الشيعة، علماء أخبار يف الكنتوري قيل

آبادي. الحيدر شاه قطب هللا عبد
العلماء تذكرة املداريس، العارف بن مهدي للمولوي بالعربي الجوهر معدن
النبالء وإتحاف اللكهنوي، هللا نعمة بن أرشف محمد للمولوي بالعربي مخترص
الحسيني حسن أوالد بن حسن صديق للسيد بالفاريس املحدثني الفقهاء بمآثر املتقني
للسيد بالعربي كالهما العلوم، أئمة تراجم يف املختوم والرحيق املكلل والتاج القنوجي،
مع الكفوي طبقات من ملخص الحنفية تراجم يف البهية الفوائد املذكور، حسن صديق
،١٢٩١ سنة صنَّفه اللكهنوي، األنصاري الحليم عبد بن الحي عبد للشيخ عليها زيادة
النافع ،١٢٩٢ سنة صنَّفه املذكور الحي عبد للشيخ البهية الفوائد عىل السنية التعليقات
،١٢٩١ سنة صنَّفه الحنفية، الفقهاء طبقات ذكر يف الصغري الجامع يطالع ملن الكبري
الهداية، ومقدمة الوقاية رشح عىل الرعاية ومقدمة الوقاية، رشح رشح السعاية ومقدمة
تراجم يف األماثل وطرب محمد، اإلمام موطأ عىل د امُلَمجَّ التعليق ومقدمة الدراية، ومذيلة
كلها الناقد؛ تبرصة برد الراشد وتذكرة العي، شفاء يف الواقع الغي وإبراز األفاضل،
الشيخ أورد عما العي شفاء أما املذكور، الحليم عبد بن الحي عبد للشيخ بالعربية
يف املذكور الحي عبد الشيخ تعقبات عىل الرد يف صنَّفه العلماء لبعض فهو الحي عبد
يف الحي عبد الشيخ عنه فأجاب الوفيات، يف القنوجي حسن صديق السيد عىل مصنفاته
الحاسد، كيد برد الناقد تبرصة سماها مستقلة رسالة يف بعضهم عليه فردَّ الغي؛ إبراز

الراشد. تذكرة يف الحي عبد الشيخ عنه فأجاب
عيل أمري بن الحق شمس للسيد النبالء تذكرة العلماء، تراجم يف مصنفاتهم ومن
للشيخ باألردو الحنفية الفقهاء طبقات يف الحنفية وحدائق لتكميله، ق يُوفَّ ولم الديانوي
الناروي، خان عيل رحمان للمولوي بالفاريس الهند علماء وتاريخ الجهلمي، محمد فقري
النگرامي، العيل عبد بن إدريس للمولوي باألردو الزمان علماء بذكر اإلخوان وتطيبب
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الوهاب عبد بن الباري عبد للمولوي بالعربي محل فرنگي علماء تراجم يف األول وآثار
الرحمن ألطاف للمولوي محل فرنگي علماء تراجم يف باألردو وكتاب اللكهنوي،
العلماء وحياة الكاكوروي، الدين منظور للمولوي باألردو العلماء ومجمع الرباگانوي،
وعلماء َسْهسوان، أهل من العلماء أخبار يف ْهسواني السَّ الباقي عبد للمولوي باألردو
وآثار الرشواني، الرحمن حبيب للمولوي باألردو مخترصان كالهما علماء، ونابينا سلف،
هللا ويل للشيخ الحرمني مشايخ يف العني وإنسان اللكهنوي أحمد بركات للمولوي سلف
منظوم واملشايخ العلماء وفيات يف الواصلني ومخرب الدهلوي، املحدث الرحيم عبد بن
ونُزل آبادي األكرب الرتمذي الحسيني الحسن بن أحمد بن فاضل محمد هللا عبد ألبي

الكشمريي. الشوپياني الرشيد عبد للشيخ بالعربي اتقى من

الشعراء طبقات يف مصنفاتهم (11-1)

عىل — كتاب أول وهو ٦٢٧ سنة صنَّفه العويف، محمد بن محمد للشيخ األلباب لباب
أحمد بن أحمد للشيخ إقليم هفت الهند، يف ُصنِّف إيران شعراء أخبار يف — أظن ما
األوحدي تقي ملرزا العاشقني وعرصات العارفني، عرفات ،١٠٠٢ سنة آباد بأكرب الرازي
اللطيف عبد للشيخ الشعراء أحوال خالصة ،١٠٢٤ سنة آباد بأكرب صنَّفه البلبايل،
خان عيل الدين رساج للشيخ النفائس مجمع طبقات، سبع عىل رتَّبه العبايس هللا عبد بن
اللوري، خان أمجد بن خان لشري الخيال مرآة ،١١٦٤ سنة صنَّفه مبسوط وكتاب آرز
،١١٧٥ سنة صنَّفه الالهوري، الحكيم عبد للشيخ ِديده مردم ،١١٠٢ سنة صنَّفه
بشاه املشهور الخوايف الرزاق عبد الدولة لصمصام ُسَخن بَهاِرستان وقيل بََهاِربُوستان،
خالصة ،١١٧٢ سنة صنَّفه آبادي الدولة الوهاب عبد للمري نظري بي تذكرۀ نوازخان،
عيل غالم للسيد بيضا يد ،١١٩٨ سنة صنَّفه آبادي الحسني خان إبراهيم لعيل الكالم
سنة صنَّفه املذكور، عيل غالم للسيد آزاد َرسِو ،١١٤٨ سنة صنَّفه البلگرامي الحسيني
للشيخ شائگان گنْج ،١١٧٦ سنة صنَّفه املذكور، عيل غالم للسيد عامرة خزانۀ ،١١٦٦
املحدث الدين رفيع ملوالنا الشعراء تذكرة ،١٢١٥ سنة امُلتوىفَّ البَناَريس غوث بن عمر

.١٢١٦ سنة صنَّفه الدكني، الَقنْدهاري
وطن صبح ،١٢٦٩ سنة صنَّفه املداريس، خان غوث محمد للنواب أعظم گلزار
كرناتك وگلدستۀ ،١٢٥٧ سنة صنَّفه املذكور، املداريس خان غوث محمد للنواب

84



والطبقات ري والسِّ التاريخ علم يف

عيل أحمد للمري بيجاپور گلدستۀ ،١٢٤٨ سنة امُلتوىفَّ النائطي حسني باقر للحكيم
لعل بن صادق محمد للقايض عاملتاب آفتاب ،١٢٧٧ سنة صنَّفه البيجاپوري، خان
رياض ،١٢٥٦ سنة صنَّفه الگوپاموي، هللا قدرة للشيخ األفكار نتائج الُهوگلوي، محمد
عظمة للمري بيخرب سفينة ،١١٦١ سنة بدهيل صنَّفه الداغستاني، خان قيل لعيل الشعراء
رحم للحكيم الشعراء تذكرة ،١١٤١ سنة صنَّفه البلگرامي، الحسيني هللا لطف بن هللا
القنوجي خان حسن صديق للسيد أنجمن شمع ،١٢٢٦ سنة امُلتوىفَّ السكندري عيل
إىل املنسوب گلشن صبح الحسن، نور السيد الكبري ولده إىل املنسوب سخن نگارستان
عيل يوسف بن حسني مظفر إىل املنسوب ُروِزروشن حسن، عيل السيد الصغري ولده
حبيب بن شبيل للمولوي باألردو مجلدات أربع يف العجم شعر األميتهوي، ثم الگوپاموي
السنبهيل، ُدوست حسني للمري الحسيني تذكرة إليه، يُسبَق لم كتاب النعماني، هللا
امُلتوىفَّ برسخوش املتلقب أفضل محمد للشيخ َرسخوش تذكرۀ ويسمونه الشعراء كلمات
الجامي خان عسكر بن عيل آقا بن عيل حسني للمزرا عشق ِنْشرت ِسري، َفرُّخ عهد يف
بيگ محمد بن طالب أبي ملرزا األفكار خالصة ،١٢٣٣ سنة صنَّفه آبادي، العظيم
ثم وهوي األمر املصحفي همداني غالم للشيخ والتذكرة ،١٢٢٠ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي
وآثينۀ بَسَحر، املتلقب حسني أحمد للمولوي بالفاريس مخترص معنى وُطور اللكهنوي،
عهده وكان عيل، لنقش والتذكرة املذكور، حسني أحمد للمولوي الشاعرات تذكرة حريت

خان. عيل ملحمد الشعراء وحياة والداغستاني، البلگرامي عهد بعد
إبراهيم لعيل بالفاريس إبراهيم گلزار الهند، شعراء تراجم يف مصنفاتهم ومن
لفتح الشعراء تذكرة عيل، لطف ملرزا هند گلشن ،١٢٢٠ سنة صنَّفه آبادي، الحسني
ملري الشعراء تذكرة الحامدپوري، هللا قدرة للمولوي الشعراء طبقات الدهلوي، شاه عيل
محمد ملرزا الشعراء تذكرة آبادي، األكرب تقي محمد ملري الشعراء تذكرة الدهلوي، حسن
تذكرة املصحفي، همداني غالم للشيخ الشعراء تذكرة بَسْودا، املتلقب الدهلوي رفيع
رحيم ملرزا الشعراء مخزن بالقاسم، املتلقب الدهلوي خان هللا قدرة للحكيم الشعراء
الحسني الدين نور للقايض الدكن شعراء تذكرة يف الشعراء مخزن الرسدهنوي، بيگ
الدهلوي، خان مصطفى للنواب بيخار گلشن ،١٢٦٨ سنة صنَّفه الشريازي، الحسيني
الدهلوي، التيموري بخت مكرم بن بخش قادر ملرزا سخن گلستان ،١٢٥٠ سنة صنَّفه
جواب ال انتخاب ،١٢٦٥ سنة صنَّفه آبادي، األكرب الدين قطب للحكيم بيخزان گلستان
سخن املينائي، أحمد أمري للمنشئ انتخاب يادگار الصهبائي، بخش إمام للمولوي

85



الهند يف اإلسالمية الثقافة

صنَّفه املدرايس، مرتىض للسيد نيش بي تذكرۀ النساخ، الغفور عبد للمولوي شعراء
الحسيني حسن صديق بن الحسن نور السيد إىل املنسوب كليم طور ،١٢٦٥ سنة
َدرخشان ماه حسن، صديق بن حسن عيل السيد إىل املنسوب سخن مذاق البخاري،
هللا لعبد ضيغم گار ياد املالوي، الرشواني العباس بن القاسم ألبي الشاعرات تذكرۀ
حيات آب املذكور، حسن صديق بن الحسن نور للسيد عشق طرار آبادي، الحيدر خان
بالفاريس بيخزان وبهار إليه، يُسبق لم كتاب الدهلوي، آزاد حسني محمد للمولوي
املوهاتي الحسن فضل للسيد الشعراء تذكرة بَسَحر، املتلقب حسني أحمد للمولوي

بَحْرست. املتلقب

النبيملسو هيلع هللا ىلص سرية يف مصنفاتهم (12-1)

بُگلربگه، املقبور الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد للشيخ ملسو هيلع هللا ىلص النبي سرية يف كتاب
العزيزة الحرضة وإتحاف العرشة، وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص النبي سرية يف الخرضة والحدائق
إىل واملنهاج املصطفى، مولد أخبار يف املصطفى واملنتخب الوجيزة، السرية بعيون
ومنتخب الگجراتي، الحرضمي شيخ بن القادر عبد للسيد بالعربية كلها املعراج، معرفة
للسيد الشمائل وكتاب الربهانپوري، السندي يوسف بن طاهر للشيخ اللدنية املواهب
للشيخ النبوة سني يف القوة وبذل الدهلوي، الحسيني العالء بن عيل بن األول عبد
للشيخ مجلدين يف بالفاريس النبوة ومدارج السندي، الغفور عبد بن هاشم محمد
الجليلة الحلية يف البهية األنوار ومطلع الدهلوي، الدين سيف بن الحق عبد املحدث
الربكي، الدين أوحد للشيخ واملرجان الدرر ونظم املذكور، الحق عبد للشيخ النبوية
النبي وروضة الجاِلنَدهري، الحسيني هللا عتيق بن هللا عليم للسيد الدرر نظم وترجمة
الوفاء أبي للمفتي الخصائص يف النبوة وأنوار القنوجي، هللا حبيب للشيخ الشمائل يف
وسلك األميتهوي، الصالحي سعيد أبي بن أحمد للشيخ األحمدية واآلداب الكشمريي،
املأمون النبي سري يف املحزون ورسور الالهوري، صديق محمد للشيخ السري يف الدرر
ستة يف ورشحه العيون قرة الدهلوي، الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ بالفاريس مخترص
محمد للسيد منظومة العيون وجالء الطوكي، خان عيل محمد للنواب باألردو مجلدات
گْوَهر ملسو هيلع هللا ىلص، النبي حلية يف له ومنظومة الطوكي، ثم بريلوي الرائي السبحان عبد بن عيل
الطوكي. ثم بريلوي الرائي سعيد محمد بن الرزاق عبد للسيد باألردو منظومة مخزون
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العزيز عبد بن القاسم أبي للسيد باألردو املحزون رسور ترجمة العيون وعني
هللا ويل بن العزيز عبد للشيخ بالعربي املعراج يف ومخترص الَهْسوي، الحسيني
اللكهنوي، األنصاري الحيدر بن ظهور للشيخ بالعربي املعراج يف ومخترص الدهلوي،
أحمد رءوف للشيخ باألردو نامه ومعراج الالهوري، محمد جان للمولوي فيه ومخترص
أيام يف صنَّفه آبادي، األكرب العالم شيخ ملوالنا بالفاريس املعراج ونادر الرامپوري،
جالل بن الدين نصري للمولوي املطاع السيد سري يف االستشفاع وذريعة شاهجهان،
للمولوي األبرار سيد خصائص يف األرسار وكشف ،١٢٩٣ سنة امُلتوىفَّ الُربهانپوري الدين
هللا عبد للشيخ العاملني رب حبيب ملولد املحبِّني وتحفة اللكهنوي، هللا حبيب بن هللا ويل
الدين رفيع املحدث للشيخ الحبيب بذكر الكئيب وسلوُّ املدرايس، الشافعي هللا صبغة بن
سنة صنَّفه الكاندهلوي، اإلسالم شيخ بن بخش إلهي للمفتي الحبيب وِشيَم آبادي، املراد
وأمري آبادي، اإلله جعفر عيل بن كبري عيل للسيد املحبوب سري يف القلوب وضياء ،١٢٠٩
حسن للسيد الخريات وفعل الدهلوي، خان عيل بهادر للمولوي البرش خري حال يف السري
للمولوي بالعربي كبري مجلد يف املحمدية والسرية البلگرامي، عيل نوازش بن عسكري
يف املبني والكالم إله، حبيب وتاريخ آبادي، الحيدر ثم الدهلوي اإلرسائييل العيل كرامة
يف العنربية والشمامة الكاكوروي، أحمد عناية للمفتي كالهما املرسلني، سيد معجزات
القنوجي، حسن صديق باألردو كالهما الُحىل، بمعرفة الُعىل وبلوغ الربية، خري مولد
وميالد الدهلوي، متقي محمد بن أحمد للسيد كالهما القلوب، وجالء أحمدية، وخطبات
النبي وميالد الپُهلواروي، القادري سليمان بن حسن للشيخ باألردو مخترص الرسول
يف لطيف كتاب املصطفى وتذكرة آبادي، العظيم الحق محب للحافظ باألردو مخترص
أمري للمنشئ باألردو مخترص آفِرينِش وخيابان النِّيوتَني، عيل نواب للمولوي السرية

الدهلوي. َحريت مرزا ألمراؤ باألردو املحمدية والسرية املينائي، أحمد
املنصورپوري، شاه أحمد بن للقايضسليمان السرية يف بسيط كتاب للعاملني ورحمة
شارع أحوال يف الكالم وتنقيد الكلكتوي، عيل أمري للسيد باإلنكليزي إسالم آف وإسپرت
الشمائل يف منظومة خلد َوبَهار اللكهنوي، الحسن أبي للسيد باألردو ترجمة اإلسالم
وسرية آبادي، املراد هللا كفاية للمولوي وكالهما باألردو منظومة جنة ونسيم باألردو،
عيل ناظر بن الشكور عبد للمولوي باألردو الرفيع العزيز الكتاب من الشفيع الحبيب
نبوة ومهر املذكور، الشكور عبد للمولوي باألردو مخترص النبوية والسرية الكاكوروي
رضا عيل نقي للمولوي النجاة ووسيلة املذكور، املنصورپوري للقايض باألردو مخترص
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العزيز عبد بن عيل محمد للشيخ الكونني سيد أخبار يف العينني ونور الَربيلوي، عيل
آبادي الحيدر محمود محمد للسيد املسعود النبي والدة ذكر يف املحمود بيان اللكهنوي،
الهتون الدمع حسني، حفاظت للحكيم باألردو الجوهر عقد ترجمة األبهر الدر الخطيب،
األبرار سيد مولد يف األنوار ربيع الباَرهوي، الحسني عبد للسيد العيون جالء ترجمة
نقي للمولوي املحبوب ذكر يف القلوب رسور املدرايس، هللا صبغة بن هللا عبيد للمولوي
الحيدر اآلصفي الجبار عبد للمولوي باألردو الرسول شمائل الربيلوي، عيل رضا بن عيل
ترجمة النبوة منهاج آبادي، الحيدر مهدي بن العزيز عبد للمولوي السري عزيز آبادي،
املرسلني سيد أخالق يف املحسنني نارص الحميد، عبد للخواجة باألردو النبوة مدارج
باألردو مخترص الكريم النبي سرية يف عظيم كافور الغياثپوري، عيل نارص للحكيم
لو باألردو، ضخم كتاب النبي وسرية الدهلوي، إسحاق بن أحمد مري بن هللا عبد للسيد
شبيل للشيخ األول املجلد من النصف منها ُطبع وقد كبار، مجلدات خمسة يف لكان تم

النعماني.2 هللا حبيب بن

البيت وأهل واملشايخ األئمة سري يف مصنفاتهم (13-1)

الرشيد مأمون سرية يف املأمون عنه، هللا ريض — الخطاب بن عمر سرية يف الفاروق
محمد حامد أبي سرية يف الغزايل حنيفة، أبي اإلمام سرية يف النعمان سرية العبايس،
سرية يف السيدة النعماني، هللا حبيب بن شبيل للمولوي باألردو كلها الغزايل، محمد بن
العزيز عبد بن عمر سرية الپُهلواروي، القادري سليمان بن حسن للشيخ فاطمة سيدتنا
الدين نجم للشيخ باألردو الشافعي سرية املوي، هللا عبد بن القادر عبد للمولوي
حسن للشيخ السهروردي القاهر عبد الدين ضياء النجيب أبي تذكرة السهواروي،
أحمد الدين رشف اإلمام الشيخ سرية يف باألردو الرشف سرية املذكور، سليمان بن
الشبيل بكر أبي الشيخ سرية الِبهاري، أحمد الدين ضمري للسيد املنريي يحيى بن
البغدادي الجنيد القاسم أبي اإلمام سرية اللكهنوي، الحليم عبد للمولوي باألردو

والخامس والرابع والثالث شبيل الشيخ بقلم الثاني الجزء الكتاب هذا مؤلف وفاة بعد ظهر وقد 2

املعارف بدائرة ومعارفه نطاقه اتساع يف والكتاب الندوي، سليمان السيد الفاضل تلميذه بقلم والسادس
الحسني. عيل النبوية. بالسرية منه أشبه الدينية
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باألردو األجمريي الچشتي الدين معني الشيخ سرية املذكور، الحليم عبد للمولوي
للشيخ الجيالني القادر عبد الشيخ سرية يف العارفني تذكر املذكور، الحليم عبد للمولوي
— عنه هللا ريض — الوليد بن خالد وسرية الكاكوروي، العلوي الحسني بن حسن
للمولوي العبايس الرشيد هارون سرية يف الهارون آبادي، الحيدر عفو إبراهيم للسيد

الرُّهتكي. الدين مصباح
محمد بن طلحة للسيد باألردو — عنها هللا ريض — سلمة أم املؤمنني أم وسرية
باألردو — عنها هللا ريض — عائشة املؤمنني أم وسرية الطوكي، الحسيني الحسني
سرية يف كتاب صديقة وعائشة الدسنوي، الحسيني الحسن أبي بن سليمان للسيد
املؤمنني أم وسرية الفتحپوري، خان أمري بن محمد نياز للمولوي باألردو عائشة سيدتنا
سيدتنا وسرية الديوبندي، حسن مظهر للمولوي — عنها هللا ريض — الكربى خديجة
اللكهنوي، الحليم عبد للمولوي باألردو — عنهم ريضهللا — عيل بن الحسني بنت سكينة
يف الصديق آباد، حيدر من ذلك ألجل الحليم عبد ونُفي العلماء عليه انتقد مما وهي
األمرترسي، الرحمن عبد للحافظ — عنه هللا ريض — الصديق بكر أبي سيدنا سرية
املذكور، الرحمن عبد للحافظ — عنه ريضهللا املرتىض— عيل سيدنا سرية واملرتىضيف
— عنه هللا ريض — الصديق بكر أبي سيدنا سرية يف باألردو كتاب الصديق وسرية
الدين لرساج باألردو بسيط كتاب الفاروق وسرية الرشواني، الرحمن حبيب للمولوي
حبيب وتذكرة الدهلوي، حريت مرزا ألمراؤ كتاب الفاروق وسرية راوليندي، نزيل أحمد
والسري القادر، عبد للمولوي البيجاپوري أحمد بن هللا حبيب الشيخ سرية يف اللهي
محمد للشيخ بگلربگه املقبور الدهلوي الحسيني يوسف محمد الشيخ سرية يف املحمدي
ملحمد السندي التتوي حسني محمد الشيخ سرية يف املراد وتذكرة السامانوي، عيل بن
سليمان بن محمود بن املقتدر عبد الشيخ سرية يف الصديقني ومناقب الصفائي، حسني
الحي عبد بن الفتح أبي للشيخ مناقبه يف األنوار ومطلع أصحابه، لبعض الدهلوي

املذكور. املقتدر عبد بن
للشيخ األميتهوي ياسني بن الدين نظام الشيخ مناقب يف بالفاريس نظامي وسري
سرية يف بالفاريس جعفري وأخالق األميتهوي، الحنفي ُخدا خاصه بن الرزاق عبد
عنارص وأربعة األميتهوي، السالم عبد للشيخ األميتهوي الدين نظام بن جعفر الشيخ
األميتهوي، عاصم محمد للشيخ جعفر وولده الدين نظام الشيخ سرية يف بالفاريس
قدم بن قاسم الشيخ سرية يف بالفاريس العاملني غوث أوصاف يف املريدين وروضات
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وملفوظ ،١٠٢٠ سنة صنَّفه الالهوري، إسحاق تراب أبي للشيخ الپشاوري األفغاني
األميتهوي العثماني ياسني محمد بن الدين نظام الشيخ سرية يف بالفاريس كتاب بَنْدگي
الويل مناقب يف الجيل والقول األمتيهوي، هللا عبد بن الجبار عبد بن عيل محمد للشيخ
ومقاالت الپَهلتي، عاشق محمد للشيخ املحدث الرحيم عبد بن هللا ويل الشيخ سرية يف
الحيدر الرحيم عبد للشيخ الدهلوي هللا ويل بن العزيز عبد الشيخ سرية يف طريقت
عرفان بن أحمد السيد الكبري اإلمام سرية يف السعداء منظورة بالضياء، املتلقب آبادي
املذكور اإلمام سرية يف أحمدي ومحزن البَْستوي، عيل جعفر للشيخ الشهيد الربيلوي
املذكور اإلمام سرية يف أحمدي وسوانح الطوكي، السبحان عبد بن عيل محمد للسيد
الربيلوي فضيل بن هللا علم السيد سرية يف علمية وسرية األنبالوي، جعفر محمد للشيخ
آبادي، النصري نور بن نعمان للسيد املذكور السيد سرية يف الهدى وأعالم الوالد، للسيد
الدهلوي، مرزا ألمراؤ الدهلوي الغني عبد بن إسماعيل الشيخ سرية يف طيبة وحيات
السهالوي، الدين نظام للشيخ البانسوي الرزاق عبد السيد سرية يف رزاقية ومناقب

الدهلوي. الدين فخر الشيخ سرية يف فخرية ومناقب
سرية يف مداري ومرآة البنوري، إسماعيل بن آدم الشيخ سرية يف آدمية وتذكرۀ
يف مسعودي ومرآة الدنيتهوي، الرحمن عبد للشيخ املكنپوري املدار الدين بديع الشيخ
الشيخ سرية يف اللهي وتذكرة املذكور، الرحمن عبد للشيخ الغازي مسعود الساالر سرية
البيانوي عمر بن الجليل عبد الشيخ سرية يف كتاب الوالية ومرآة آبادي، األكرب عيل مظفر
حسام الشيخ سرية يف املعاد وزاد املذكور، الدنتيهوري الرحمن عبد للشيخ اللكهنوي ثم
املريدين ونجاة الدهلوي، النقشبندي الباقي عبد بن هللا عبد للشيخ الدهلوي الدين
سيف بن الحق عبد بن محمد عيل للشيخ الجيالني القادر عبد الشيخ سرية يف كتاب
املذكور الشيخ سرية يف بالفاريس األرسار بهجة ترجمة اآلثار وزبدة الدهلوي، الدين
املذكور الشيخ سرية يف قادرية وتحفۀ الدهلوي، الدين سيف بن الحق عبد للشيخ
النواظر وروضة ،١٠٢٤ سنة امُلتوىفَّ الالهوري هللا رحمة بن املعايل أبي للشيخ بالفاريس
إبراهيم بن الدين بدر الشيخ الفاريس إىل العربي من نقله القادر، عبد الشيخ ترجمة يف
لفريد السوايل الدين حميد الشيخ سرية يف الصدور ورس داراشكوه، بأمر الرسهندي
قطب الشيخ سرية يف قطبية ورسالة الناگوري، السوايل الحميد بن العزيز عبد بن الدين
الجواهر وكحل اللكهنوي، األنصاري العيل عبد بن األعىل لعبد السهالوي الشهيد الدين
الكنتوري الحسيني الدين رشيف بن القادر عبد للشيخ القادر عبد الشيخ ترجمة يف
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الدهلوي النقشبندي الباقي عبد الشيخ سرية يف باقية وحيات املدرايس، امليالپوري ثم
حسن الدين معني الشيخ سرية يف الدين معني وحيات الدهلوي، بخش رحيم للحافظ
الشيخ سرية يف گيسودراز وحيات الصابري، هللا حافظ للشيخ األجمريي السنجري
الشيخ سرية يف عيل بو وحيات بگلربكه، املدفون الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد
غوث محمد للشيخ بالفاريس القادر عبد السيد سرية يف املفاخر وأنهار القلندر، عيل أبي

املدرايس. الشافعي الدين نارص بن
محمد للشيخ الربيلوي الشهيد أحمد السيد اإلمام سيدنا سرية يف أحمدي ووقائع
هللا روح بن هللا صبغة الشيخ سرية يف املناقب وكتاب الصدرپوري، عيل رمضان بن عيل
حسيني وتاريخ ،١٠٣٥ سنة صنَّفه الگجراتي، الفتاح عبد للشيخ الربوچي الحسيني
راجه، مللك بگلربگه املدفون الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد السيد سرية يف كتاب
بالفاريس ضخم مجلد يف اللكهنوي الصويف الرحمن عبد الشيخ سرية يف الجنان وتنوير
الشيخ سرية يف باألردو األنوار ورياض األعظمپوري، مقيم محمد بن هللا نور للمولوي
املماة بعد والحياة الدهلوي، فريد بن عمر لسبطه الدهلوي بخش إلهي بن العزيز عبد
فرخ بن حسني فضل للشيخ الدهلوي املحدث حسني نذير السيد سرية يف باألردو
الكاظمي الحسيني الدين معني للسيد النعمان فضائل يف والتبيان املهدانوي، حسني
هللا حبيب بن هللا ويل للمولوي الحق أنوار الشيخ سرية يف الوسائل وعمدة الكروي،
جمال بن الرزاق عبد للمولوي الجيالني القادر عبد الشيخ سرية يف وكتاب اللكهنوي،
الحي عبد العالمة لولده الحليم عبد الشيخ ترجمة يف العالم وحرسة اللكهنوي، الدين
املذكور الحي عبد الشيخ ترجمة يف الرسول نائب لوفاة الفحول وحرسة اللكهنوي،
الحي عبد الشيخ الحسنات أبي سرية يف الربكات وكنز اللكهنوي، الباقي عبد للمولوي
يف املرشد بوصال املسرتشد وحرسة األعظمگدهي، البَنْدويل هللا حفيظ للمويل املذكور
بالفاريس املقامات وزبدة اللكهنوي، الباري عبد املولوي لولده الوهاب عبد الشيخ ترجمة
وحرضات الكشمي، هاشم محمد للشيخ الرسهندي األحد عبد بن أحمد الشيخ سرية يف
ومقامات الرسهندي، إبراهيم بن الدين بدر للشيخ املذكور أحمد الشيخ سرية يف القدس
هللا فضل بن أحمد صغري للشيخ الرسهندي أحمد بن معصوم الشيخ سرية يف معصومي
مظهرية ومقامات املجددي، هللا فضل للشيخ املقامات وعمدة الرسهندي، القادر عبد بن
الدهلوي، عيل غالم للشيخ العلوي جانجانان هللا حبيب الدين شمس الشيخ سرية يف
العلوي هللا نعيم للمولوي املذكور جانجانان الشيخ مقامات يف مظهرية ومعموالت
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الدهلوي سعيد أبي بن سعيد أحمد الشيخ سرية يف سعيدية ومقامات البَْهرائچي،
الدهلوي. سعيد أحمد بن مظهر للشيخ

الواسطي الحسيني القاسم أبي بن السالم عبد موالنا ترجمة يف مخلصان واطالع
موالنا سرية يف ويل وحاالت الَهْسوي، العزيز عبد بن القاسم أبي أخيه البن الهسوي
العبد ترجمة يف اللطيف الجزء الَهْسوي، عيل رحمت للمولوي املذكور السالم عبد
يف باألردو الحقائق مرآة الدهلوي، العمري الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ الضعيف
ترجمة يف باألردو مخترص املحدث، الدهلوي الدين سيف بن الحق عبد الشيخ سرية
وتذكرة العيل، مملوك بن يعقوب ملوالنا النانوتوي عيل أسد بن قاسم محمد الشيخ
إلهي عاشق للمولوي الگنگوهي أحمد رشيد الشيخ سرية يف باألردو مجلدين يف الرشيد
العمري حسني تجمل للمولوي الحالج املنصور بن الحسني ذكر يف االبتهاج املريتهي،
خان الدولة ألفرس عيل محمد السيد كرامات يف الجيل الذكر املدرايس، ثم الگوپاموي
الوهاب عبد للشيخ املتقى عيل الشيخ فضل يف التقى إتحاف املدرايس، خان َجَهان
زكريا الدين بهاء الشيخ سرية يف باألردو الغوثية بستان املهاجر، امَلنَْدوي هللا ويل بن
الرحيم عبد بن هللا ويل الشيخ سرية يف الويل حيات الساگري، االطيف عبد للشيخ امللتاني
األكرب العالء أبي األمري سرية يف قاسم نجات الدهلوي، بخش رحيم للحافظ الدهلوي
الدبوي القادري عيل وارث الشيخ سرية يف وارث وحيات قاسم، محمد للشيخ آبادي

الوارثي. بيگ منعم ملرزا

املشهورين الرجال سري يف كتبهم (14-1)

حسني ألطاف لخواجة الدهلوي املتقي محمد بن أحمد السيد سرية يف جاويد حيات
لخواجة الشريازي السعدي الدين مصلح الشيخ سرية يف سعدي وحيات پتي، الپاني
لخواجة الدهلوي خان هللا أسد مرزا سرية يف غالب گار وباد املذكور، حسني ألطاف
للسيد الوزير الدهلوي الدين فريد سرية يف فريدي وسرية املذكور، حسني ألطاف
كرامت السيد سرية يف حسني كرامت موالنا وحيات الدهلوي، املتقي محمد بن أحمد
وسرية األمروهوى، خان عيل لحامد الكنتوري املولوي الحسيني حسني رساج بن حسني
الدهلوي، مرزا عزيز للمولوي الوزير الگيالني محمود الدين عماد سرية يف املحمود
أحمد لسعيد مخترص الدهلوي الدين سيف بن خرسو األمري سرية يف خرسو حيات
الچنوتي التميمي خان هللا سعد سرية يف مخترص صالح حيات باألردو، املاَرْهَروي
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الدين شمس الشيخ سرية يف كتاب حافظ وحيات املذكور، أحمد لسعيد املشهور الوزير
يف كتاب جامي وحيات الجرياجپوري، هللا سالمة بن أسلم للمولوي الشريازي الحافظ
كتاب الدين صالح وحيات املذكور، أسلم للمولوي الجامي الرحمن عبد الشيخ سرية
سرية يف كتاب آرا وجهان راولپندي، ببلدة القاطن املحامي أحمد الدين لرساج باألردو

الرحمن. محبوب للمولوي الدهلوي شاهجهان بنت آرابيگم جهان
حسني أحمد للمولوي األيوبي الدين صالح سرية يف كتاب الدين صالح وحيات
الزنگي محمود الدين نور السلطان سرية يف الدين نور وحيات آبادي، اإلله الدين بدر بن
جهانگري زوجة بيگم نورجهان سرية يف كتاب ونورجهان املذكور، حسني أحمد للمولوي
اللكهنوي أنيس عيل پري سرية يف كتاب أنيس وحيات الدهلوي، حريت ملرزا شاه أكرب بن
سرية يف اإلنكليزية يف كتاب الرحمن عبد وحيات األشهري، عيل أمجد للسيد الشاعر
وزند باألردو، تراجم وله السيلكوتي محمد لسلطان األفغاني خان الرحمن عبد األمري
البهاري، الغفور عبد للمولوي آبادي األكرب نظري الشيخ سرية يف كتاب ببنظري گاني
الهند، أمراء أحد اللودي خان خانجهان سرية يف بالفاريس كتاب خاني وخانجهان
األفاغنة أنساب فيه ل وفصَّ الدكن بالد من بملكاپور ١٠٢١ سنة الهروي هللا نعمة صنَّفه
لعبد الدهلوي خان برَْيَم بن الرحيم عبد سرية يف رحيمي مآثر تفصيل، أحسن وقبائلهم
ونظام والربامكة الدين، رساج للقايض باألردو الدين صالح حيات النهاوندي، الباقي
مشتاق للمولوي نپولني گذشت ورس الكانپوري، الرزاق عبد للمنشئ كالهما امللك،
آبادي، الحيدر الشمس أرشف للسيد الواضح خان إرادت وسرية األمروهوي، حسني
وجلوۀ املارهروي، أحسن عيل للسيد الشاعر الدهلوي خان مرزا نواب سرية داغ وجلوۀ
غالم للمولوي آبادي الحيدر خان الدين قمر جاه آصف الكبري األمري سرية محبوب
وسرية الرامپوري، الدين رشف للمنشئ تانتيابهيل وسوانح آبادي، الحيدر صمداني
الدين أحمد للمولوي تودرمل وحيات اللكهنوي، الحليم عبد للمولوي الصبَّاح حسن

أي. بي
جهان نور وحيات الدهلوي، أحمد نذير بن الدين بشري للمولوي القيرصة وحيات
املبارك بن الفضل أبي وسوانح جنگ، نواز عماد نواب آبادي الحيدر هللا عبد بن لحسن
املذكور، هللا عبد بن لحسن أرسطو وسوانح املذكور، الدين أحمد للمولوي الناگوري
الفصيح، قادر لغالم بابانانك وسوانح املذكور، الدين أحمد للمولوي شاه أكرب وسوانح
التيموري بابرشاه وسوانح املذكور، الدين أحمد للمولوي النسائيگم زيب وسوانح
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الفرنگى الستار عبد للمولوي الردبيكن وسوانح الرشواني، خان الرحمن حبيب للمولوي
يف كتاب عربت مرقع الدهلوي، هللا ذكاء للمولوي فكتورية امللكة وسوانح محل،
نوشريوان وسوانح جنگ، نوار فتح حسن مهدي للمولوي األول جنگ رسساالر سرية
وسوانح حريت، للمرزا الحكيم لقمان وسوانح بخش، رحيم للمولوي العادل امللك
عاملگري سرية يف زيب أورنگ املذكور للمرزا أرسطو وسوانح املذكور، للمرزا أفالطون
البريوني، النعماني هللا حبيب بن شبيل للمولوي عنه والذب الدهلوي شاهجهان بن
حسن للسيد الهند كتاب صاحب البريوني أحمد بن محمد ريحان أبي سرية يف كتاب
أمها سرية يف بيگم جهان لسلطان كبري مجلد يف باألردو شاهجهاني حيات الربني،
جهان سلطان سرية يف باألردو حافل مجلد يف كتاب سلطاني تُزك بيگم، شاهجهان

إنشائها. من بيگم
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اجلغرافية علم يف

وما واألنهار والجبال األقاليم إىل تقسيمها حيث من األرض أحوال منه يُتعرف علم
ومن األرض. صورة معناه يوناني، لفظ وجغرافية: باختالفه، السكان حال يختلف
هارون بن املأمون عهد يف عربوه وقد القلوزي، لبطليموس كتاب فيه املصنفة الكتب
معرفة يف التقاسيم أحسن منها: كثرية؛ كتب فيه اإلسالم ولعلماء العبايس، الخليفة
للقزويني، العباد وأخبار البالد وآثار الحموي، لياقوت البلدان ومعجم للبشاري، األقاليم

مردويه. البن البلدان ومعجم الفداء، ألبي البلدان وتقويم

الهند ألهل املصنفة الكتب (1)

الكشمريي، الدين صدر بن الحسن محمد أبي للشيخ مجلد يف بالفاريس األخبار زبدة
العلماء من وغريه البدايوني القادر عبد الشيخ العربي من نقله بالفاريس، البلدان معجم
محمد بن الوهاب عبد للشيخ بالعربي الجغرافية يف وكتاب الدهلوي، شاه أكرب بأمر
مما والشوارع الطرق جغرافية يف وكتاب ،١٢٨٥ سنة امُلتوىفَّ املدرايس الشافعي غوث
،١٢٨١ سنة امُلتوىفَّ الكاكوروي الدين نجم بن الدين خليل للمفتي أََوذه بملكة يختص
للمولوي باألردو الجغرافية كتاب السندي، هاشم محمد للشيخ بالفاريس الكعبة يف كتاب
العالم جغرافية خالصة خان، الرحيم عبد للمولوي دكن جغرافية الدهلوي، هللا ذكاء
كشاف أحمد، الدين كبري للمولوي العثمانية العلية للدولة الخارطة الفتح، عبد للسيد
لحكيم األوروبيني تحقيقات حسب والجديدة القديمة الدنيا جغرافية يف بالفاريس عالم
باألردو العرب جغرافية املصنف، حياة يف ١٢٦٥ سنة بلكهنو ُطبع اللكهنوي، الهند

األنامي. هللا سالمة للحافظ باألردو العرب جغرافية البدايوني، عيل شققت للمولوي





الثاني الباب

الدينية الرشعية العلوم يف

فصول: سبعة وفيه

الفقه. يف (١)
الفقه. أصول (٢)
الفرائض. (٣)
الحديث. (٤)
التفسري. (٥)

والسلوك. التصوف علم (٦)
الكالم. علم (٧)





األول الفصل

الفقه يف

األدلة من استنباطها حيث من العملية الفرعية الرشعية األحكام عن باحٌث علم الفقه
الرشعية العلوم سائر من استمداد وله الفقه، أصول مسائل ومبادئه التفصيلية،
ملكة تحصيل منه والغرض املرشوع، الوجه عىل به العمل حصول وفائدته والعربية،
يحصالن العملية العلوم يف والغرض الغاية كان وملا الرشعية. األعمال عىل االقتدار
الفقه علم كان وإن وأنه والسنة، الكتاب األدلة أقوى أن عىل بناءً اليقني دون بالظن
أوًال فيه األخذ وجاز لالجتهاد محالٍّ فصار الداللة؛ ظني أكثره لكن الثبوت، قطعي
أهل وقبلها بالقبول األمة تلقتها املشهورة واملذاهب املقلد. أراد مجتهد أي بمذهب
والشافعي ومالك حنيفة أبي األربعة؛ لألئمة األربعة املذاهب هي بالصحة، اإلسالم
شيوع يف البالد وتفرقت املذاهب، هذه عىل السلوك يف الناس فتفرق حنبل. بن وأحمد
واليمن، الحجاز بالد يف الشافعي ومذهب املغرب، بالد يف مالك مذهب فشاع املشارب،
النهر وراء وما العراق بالد يف حنيفة أبي ومذهب نجد، بالد يف حنبل بن أحمد ومذهب

الهند. وبالد وأفغانستان وخوارزم وأذربيجان
بالد من السواحل غري حنيفة، أبي مذهب عىل الزمان سالف من الهند أهل فكان
كانوا وإنهم والحجاز، اليمن ألهل ومرشبًا مورًدا كانت فإنها والكوكن، ومليبار مدراس
لهم فليس والحنابلة املالكية وأما اليوم. إىل املذهب ذلك عىل فبقوا الشافعي، مذهب عىل

آخر. لغرض أو التجارة سبيل عىل منهم جاء من إال الهند أرض يف أثر وال عني
املذكورة، باملذاهب التقليد رفضوا فإنهم القرن، هذا يف بينهم من قوم حدث ثم
وذهب والتفريط، اإلفراط بني التوسط مسلك سلك من فمنهم والسنة، بالكتاب وتمسكوا
خالف عىل الدالة الروايات إىل الرجوع تمكن مع معني شخص تقليد يجوز ال أنه إىل
مذهب وهذا عامي، كل تكليف واإللزم جائز املطلق والتقليد (بالفتح)، املقلَّد اإلمام قول
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هللا، ويل بن الغني عبد بن إسماعيل وحفيده الدهلوي الرحيم عبد بن هللا ويل الشيخ
إىل ذهب من ومنهم السعيد. الشهيد نور بن عرفان بن أحمد اإلمام سيدنا أتباع وأكثر
واإلجماع، القياس حجية وإبطال والسنة، الكتاب برصائح االتباع ووجوب التقليد، حرمة
جواد بن حسني نذير والشيخ آبادي اإلله العبايس يحيى بن فاخر الشيخ مذهب وهذا
من ومنهم وأتباعهم، القنوجي الحسيني حسن صديق والسيد الدهلوي الحسيني عيل
املقلدين، وبدَّع الحد، عن وجاوز التقليد، حرمة يف وبالغ ا جدٍّ اإلفراط مسلك سلك
مسلك وهذا حنيفة، أبي اإلمام سيما وال األئمة، أعراض يف ووقع األهواء أهل يف وأدخلهم
وغريهما. آبادي اإلله الصديقي هللا عبد والشيخ البناريس هللا فضل بن الحق عبد الشيخ
السندي، أمني بن معني للشيخ اللبيب كدراسات كثرية، مصنفات ذلك يف ولهم
الغني عبد بن إسماعيل للشيخ العينني وتنوير املذكور، فاخر للشيخ العينني وقرة
من وغريه السنة واعتصام املذكور، حسني نذير للسيد الحق ومعيار املذكور، الدهلوي
بالسنة الحسنة األسوة يف والجنة املذكور، آبادي اإلله هللا عبد للشيخ الكثرية الكتب
مصنفات العلماء من ولغريه الباب، هذا يف أُخر كتب وله املذكور، حسن صديق للسيد
الحديث؛ فقه يف كتب املذكور حسن صديق وللسيد لإلطالة، خوًفا نذكرها لم شهرية
السائل، وهداية الطالب، ودليل األهلة، وبدور املرام، بلوغ رشح الختام مسك منها:

ذلك. وغري الجادي، والعرف املقبول، والنهج املغيث، وفتح
التحقيق مسلك يسلك من منهم طائفتني؛ عىل فهم األحناف من املقلدون وأما
األركان، رسائل صاحب اللكهنوي، الدين نظام بن العيل عبد كالعالمة واإلنصاف،
جامد مقلد ومنهم املمجد، التعليق صاحب اللكهنوي الحليم عبد بن الحي عبد والشيخ

وأتباعه. البدايوني األموي رسول فضل كالشيخ مجادل،
تُسمى التي الكتب األوىل: طبقات؛ عىل فهي الحنفي الفقه يف املصنفة الكتب أما
والسري الكبري، والجامع الصغري، والجامع والزيادات، املبسوط وهي الرواية، ظاهر
صاحب الشيباني، الحسن بن ملحمد الستة الكتب وهي الكبري، والسري الصغري،
واألمايل كالكيسانيات، ذكرناها، ما غري ملحمد الكتب وهي النوادر، والثانية: حنيفة، أبي
وغريهم، املنصور، بن واملعىل سماعة، وابن للحسن، وكتب يوسف، أبي عن املروية
عنها، ُسئلوا ملا املتأخرون استنبطها التي املسائل يف كتب وهي الواقعات، والثالثة:
للناطقي، والواقعات النوازل، ومجموع الليث، ألبي كالنوازل رواية فيها يجدوا ولم
جمعوا فإنهم املتأخرون، جمعها التي الفتاوى والرابعة: الشهيد، للصدر والواقعات
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الكتب والخامسة: والظهريية، والخالصة، خان، القايض كفتاوى مختلطة املسائل هذه
املشايخ، عليها اعتمد التي واملسائل الرواية مسائل فيها جمعوا للمتأخرين املؤلفة
البحرين، ومجمع واملختار، والكنز، كالوقاية، املسائل من عندهم اعترب ما عىل واقترصوا
وغريها، للحصكفي املختار والدر للمرغيناني، كالهداية كثرية رشوح ولها والقدوري،

عابدين. البن املختار ورد همام، البن القدير كفتح نادرة حواش لها ثم

الفقه يف الهند أهل مصنفات (1)

رشوح هو ما فمنها غريه، يف منهم الفقه يف تصنيًفا أكثر فإنهم الهند أهل وأما
فمنها: والرشوح، الحوايش أما الفتاوى، هو ما ومنها املعتربة، الكتب تلك عىل وحواش
الهداية ورشح ،٧٦٤ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي مخلص الدين حميد للشيخ الهداية رشح
للشيخ الهداية وحاشية الظنون، كشف يف الچلپي ذكره الدهلوي خداداد للشيخ
الرشف للسيد الهداية وحاشية ،٧٩٨ سنة امُلتوىفَّ الغياثپوري العرييض عمر بن حسني
للشيخ الهداية وحاشية ،٨٠٨ سنة امُلتوىفَّ الكچهوچهوي ثم السمناني إبراهيم بن
وحاشية الگجراتي، العلوي الدين وجيه للشيخ الهداية وحاشية الجونپوري، الهداد
نعيم محمد للشيخ الهداية وحاشية الديوي، األعظمي السالم عبد للمفتي الهداية
الجونپوري أولياء بن محمد پري للشيخ الهداية وحاشية الجونپوري، فائض محمد بن
للشيخ وحاشية اللكهنوي، هللا حبيب بن هللا ويل للشيخ الهداية وحاشية اللكهنوي، ثم
اللكهنوي، هللا أمني بن الحليم عبد للشيخ وحاشية اللكهنوي، الرب عبد بن الحكيم عبد
الشفعة، إىل البيوع من وهي البلگرامي، الحسيني أحمد آل بن هللا عبد للسيد وحاشية
حسن محمد للمولوي وحاشية اللكهنوي، الحليم عبد بن الحي عبد للشيخ وحاشية
للقايض بالفارسية وترجمته الرسهندي، الحق عبد للشيخ بالفارسية وترجمته السنبهيل،
ورتَّبها الرتجمة تلك صحح ثم اإلنكليز من الوالة بأمر ترجمه البهاري، يحيى غالم
اللكهنوي عيل معظم بن عيل أمري للسيد باألردو وترجمته الربدواني، راشد محمد الشيخ

الهداية. بعني املسماة وهي
العلوي الدين وجيه الشيخ كحاشية الوقاية، رشح عىل وحواش رشوح ومنها
غاية واسمها مجلدين يف وهي الالهوري هللا عناية الشيخ وحاشية الگجراتي،
نور الشيخ وحاشية البناريس، هللا عناية بن وارث محمد الشيخ وحاشية الحوايش،
الحي عبد للشيخ الوقاية رشح رشح والسعاية الگجراتي، صالح محمد بن الدين
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األول النصف عىل مجلدين يف له آخر رشح الرعاية وعمدة اللكهنوي، الحليم عبد بن
الرعاية عمدة وتكملة الوقاية، رشح عىل له حاشية الوالية وحسن الوقاية، رشح من
عمدة وتكملة منه، الثالث املجلد عىل اللكهنوي الحليم عبد بن الحميد عبد للمولوي
وحاشية منه، الرابع املجلد عىل اللكهنوي الحليم عبد بن العزيز عبد للمولوي الرعاية
اللكهنوي، أصغر محمد بن يوسف للمفتي الرأس عىل املسح مبحث إىل الوقاية رشح
فخر الوالد للسيد وحاشيته اللكهنوي، الدين جمال بن الرزاق عبد للمولوي وحاشيته
من املتخلل الطهر مبحث عىل وحاشية بريلوي، الرائي الحسني العيل عبد بن الدين
الطهر مبحث عىل وحاشية الديوي، عىل رسفراز بن الدين برهان للشيخ الوقاية رشح
املتخلل الطهر مبحث عىل وحاشية اللكهنوي، هللا أمني بن الحليم عبد للمولوي املتخلل
املتخلل الطهر مبحث عىل وحاشية آبادي، املراد الدين نظام بن هللا سعد للمفتي
الدين معني للسيد املتخلل الطهر مبحث عىل وحاشية اللكهنوي، أحمد خادم للمولوي
حسن محمد للمولوي الوقاية رشح رشح الحماية ورصح الكردي، الكاظمي الحسيني
سنة صنَّفه الرسهندي، الحق عبد للشيخ بالفاريس الوقاية رشح وترجمة السنبهيل،
للمولوي مجلدات أربعة يف باألردو ورشحه الوقاية رشح ترجمة األبصار ونور ،١٠٨٦

اللكهنوي. الزمان مسيح بن الزمان وحيد
الرضوري حل ومنها الجونپوري، الشكور عبد للشيخ الوقاية مخترص رشح ومنها
ملتقط ومنها اللكهنوي، الحليم عبد ابن الحميد عبد للمولوي القدوري مخترص رشح
للمولوي الدقائق كنز ورشح الالهوري، هللا عناية للشيخ الدقائق كنز رشح الحقائق
كنز ترجمة األعظم، اإلمام فقه يف العجم وتحفة الجعفري عيل أمانت بن شكور محمد
املسائل وأحسن ،١٢٥٢ سنة صنَّفه الربيلوي، سلطان محمد للمولوي بالفاريس الدقائق
شاهي الفرح ومنها النانوتوي، أحسن محمد للمولوي باألردو الدقائق كنز ترجمة يف
ورشح الگجراتي، الحسن نور بن الحسن فيض للشيخ الكيداني خالصة عىل رشح
ورشح السنبهيل، حسن محمد للمولوي عليه ورشح الالهوري، عابد محمد للشيخ عليه
للمولوي املختار الدر حاشية ومنها الخورجوي، خان هللا نرص للمولوي بالفاريس عليه
من التعزيرات باب ورشح املرشفة، مكة إىل املهاجر آبادي اإلله محمد شاه بن الحق عبد
أقىض هرينگتن بأمر صنَّفه الكاكوروي، خان الدين خليل للمفتي بالفاريس املختار الدر
عيل ُخرَّم للمولوي باألردو ورشحه املختار، الدر ترجمة األوطار وغاية بكلكته، قضاة
باألردو العاملگريية الفتاوى ترجمة ومنها النانَتوتوي، أحسن محمد واملولوي البلهوري
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العاملگريية من الجنايات كتاب ورشح وغريه، اللكهنوي عيل معظم بن عيل أمري للسيد
الرحمن مواهب عىل رشح ومنها الكاكوروي، خان عيل الدين نجم للقايض بالفاريس
مالمتهه حاشية ومنها الگجراتي، الفتني الحميد عبد بن اللطيف عبد بن جمال للشيخ
يف الوضيئة النرية ومنها الپنجابي، دين محمد للمولوي الوصايا إىل البيوع كتاب من

الربيلوي. عيل نقي بن رضا أحمد للمولوي املضيئة الجواهر رشح

واملجاميع الفتاوى (1-1)

الحنفية فروع يف فريوزشاهي فوائد منها: كثرية، أيًضا فهي الفتاوى يف مصنفاتهم وأما
ومنها ألمره، امتثاًال الدهلوي فريوزشاه عهد يف العطاوي محمد ُمال صنَّفه بالفاريس،
كتاب من أولهما مجلدين، يف الدهلوي العالء بن عالم للشيخ التاتارخانية الفتاوى
أيام يف خان لتاتار صنَّفه الوصايا، إىل الكفالة من وثانيهما الوقف، كتاب إىل الطهارة
مقترص بالفاريس الفقه يف كتاب خاني مجموعة ومنها املذكور، الدهلوي فريوزشاه
كمال الشيخ مصنفات من إنه قيل خان، بهرام قتلغ اللغ صنَّفه األربعة األركان عىل
الگجراتي الحنفي جگن للقايض الروايات خزانة ومنها الناگوري، الدين كريم بن الدين
الفتاوى ومنها إلخ، … البيان وعلَّمه اإلنسان خلق الذي هلل الحمد أوله: مجلد، يف
مجلدين، يف وهو الناگوري الدين حسام بن الدين ركن الفتح أبي للمفتي الحمادية
منار رفع الذي هلل الحمد أوله: الكيكالني، الدين نظام للقايض شاهية اإلبراهيم ومنها
أفخر من كبري كتاب «هو الظنون: كشف يف الچلپي قال إلخ، … مقداره وأعىل العلم
ومنها انتهى. شاه.» إبراهيم للسلطان كتابًا وستني مائة من جمعه خان كقايض الكتب
املؤمنني مطالب ومنها نَّامي، السُّ عوض بن عمر الدين ضياء للقايض الضيائية الفتاوى

الالهوري. الرحيم عبد بن الدين تاج بن الدين بدر للشيخ
ومنها بالفاريس، وهو الالهوري البتاني الدين نصري للشيخ برهنه فتاوى ومنها
الفتاوى ومنها السندي، سعيد أبي بن محمود بن محمد ملريك التورانية الفتاوى
الربكات مجمع ومنها الكشمريي، محمود خاوند بن الدين معني للشيخ النقشبندية
الدهلوي، الحنفي الدين ركن بن هاشم بن سلطان بن الربكات أبي للمفتي بالعربي
… واإليمان التوحيد بنور املوحدين قلوب ر نوَّ الذي هلل الحمد أوله: ،١١١٦ سنة صنَّفه
اللكهنوي، سعيد محمد املفتي بن محمد تابع للمفتي بالعربي املنري الرساج ومنها إلخ،
من يا النهاية وإليك البداية منك أوله: الكتب، أحسن من كبري كتاب ١١٢٨ سنة صنَّفه
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محمد للشيخ املعصومية الفصول ومنها إلخ، … األلباب أويل قلوب الفقه بعلم أنار
ومنها اللكهنوي، لُخونْدميان الشامي مخترص ومنها الجائيس، الدين نظام بن معصوم
ومنها الگجراتي، السورتي الحسن نور بن الحسن فيض للشيخ النقشبندية الفتاوى
الفتاوى ومنها الكشمريي، الحنفي الوفا أبي للمفتي مجلدات أربعة يف الفقه كتاب
الروايات زبدة ومنها اللكهنوي، ثم الجونپوري أولياء بن محمد مري للشيخ الفقهية
للمال كراسة مائة يف الفقهية الفتاوى ومنها الجالندهري، هللا عتيق بن هللا عليم للسيد
املرشد الكايف عبد للمولوي بالفاريس الفتاوى منتخب ومنها الرامپوري، تائب بن غفران

.١٢٤٦ سنة آباد بمرشد صنَّفه آبادي،
وهو الدهلوي، العمري هللا ويل العزيز عبد األجلِّ للشيخ العزيزية الفتاوى ومنها
محمد والشيخ الربهانوي هللا هبة بن الحي عبد الشيخ فتاوى عىل يشتمل كبري مجلد يف
الكشمريي هللا خليل بن هللا كريم املولوي جمعه أيًضا الدهلوي الغني عبد بن إسماعيل
فتاوى ومنها تيپو، للسلطان املحمدية الفتاوى ومنها ،١٢٥٣ سنة بمدار امللقب
رشف للمفتي الرشفية الفتاوى ومنها البناريس، خان عيل سالمت للمولوي االختيار
سعيد محمد بن أحمد للفقيه مجلدين يف األحمدية املتفرقات ومنها الرامپوري، الدين
والفتاوى اللكهنوي، املحدث عيل حسن ملرزا بالفارسية الفقهية والفتاوى الرامپوري،
الشافعي الدين نارص بن غوث محمد للشيخ بالفارسية الحنفية فقه يف النارصية
الفقهية والفتاوى اللكهنوي، هللا نور بن هللا رحمة للمولوي الفقهية والفتاوى املدرايس،
للسيد مجلدات أربعة يف الفتاوى وجامع البناريس، عيل سخاوت بن عيل رضا للمولوي
إسماعيل بن محمد للشيخ املحمدية والفتاوى آبادي، الگلشن هللا عبد بن الفتاح عبد
الحليم عبد بن الحي عبد للشيخ مجلدات ثالثة يف الفتاوى ومجموعة السندي، الحنفي
ومجموعة اللكهنوي، الحكيم عبد بن نعيم محمد لشيخنا الفتاوى ومجموعة اللكهنوي،
الفتاوى يف النبوية والعطايا التهانوي، الحق عبد بن عيل أرشف للمولوي الفتاوى
للقايض االرتضائية والفتاوى الربيلوي، عيل نقي بن رضا بن أحمد للمولوي الرضوية
طيب الخري أبي للقايض شاهي محمود وفتاوى الگوپاموي، العمري خان عيل إرتضا
والبحار آبادي، الدولة الدين شهاب للقايض الشهابية والفتاوى امللتاني، لدها بن
أرشف للسيد األرشفية والفتاوى الدهلوي، الحنفي الدين حسام للشيخ بالعربي الزاخرة

الكچهوچهوي. ثم السمناني إبراهيم بن
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العاملگريية الفتاوى (2-1)

املسائل كثرة يف وأنفعها أجلها فهي الهندية، الفتاوى ويسمونها العاملگريية الفتاوى أما
القاهرة ومرص والشام العرب بالد يف اشتُهرت التي وهي العقد، وحل العبارة وسهولة
والصالة العاملني رب هلل الحمد أولها: كبار، مجلدات ست يف وهي الهندية، بالفتاوى
ظاهر عىل فيها واقترصوا الهداية، ترتيب عىل رتَّبوها إلخ، … املرسلني سيد عىل والسالم
وجدوا أو الرواية ظاهر يف املسألة جواب يجدوا لم إذا إال النوادر إىل يلتفتوا ولم الرواية،
يغريوا ولم كتابها إىل معزوَّة عبارة كل ونقلوا الفتوى، بعالمة موسوًما النوادر جواب

رضورة. لداعي إال
السلطان أن عرفت حتى مصنِّفيها لذكر والتطلب البحث شديد أزل لم وإني
الُربهانپوري الدين نظام الشيخ وىلَّ برهانه هللا أنار التيموري عاملگري زيب أورنگ
ألف مائتي تدوينها عىل وبذل الحنفية، الفقهاء باستخدام تدوينها سلطنته أوائل يف
املذكور، الدين نظام الشيخ أمر تحت والصالح العلم أهل من رجال أربعة فوىلَّ ُربية،
والثاني: املحتسب، الجونپوري حسني محمد القايض األول: أربعتهم؛ عىل أرباعها م وقسَّ
الحامد أبي بن حامد الشيخ والثالث: خاني، هللا أسعد الحسيني أكرب عيل الشيخ
وأما العالم، مرآة يف كما الالهوري الحنفي أكرم محمد املفتي والرابع: الجونپوري،
الشيخ (١) منهم: قليلة رشذمة غري أسمائهم عىل وقفت فما املصنفني من غريهم
عيل الشيخ (٣) الجونپوري. حسني محمد القايض (٢) الربهانپوري. الدين نظام
أكرم محمد املفتي (٥) الجونپوري. الحامد أبي بن حامد الشيخ (٤) الحسيني. أكرب
وجيه بن الرحيم عبد الشيخ (٧) البهاگلپوري. الدين ريض الشيخ (٦) الالهوري.
املنصور بن أحمد الشيخ (٩) الگوپاموي. الدين وجيه املفتي (٨) الدهلوي. الدين
محمد الشيخ (١١) الدهلوي. الدين حسام بن الربكات أبو (١٠) الخطيب. الگوپاموي
موالنا (١٣) السندي. التتوي الخري أبو موالنا (١٢) الجونپوري. الجليل عبد بن جميل
الدين قطب بن سعيد محمد الشيخ (١٤) السندي. التتوي محمد نور بن الدين نظام
املچهيل الدين جالل موالنا (١٦) الجونپوري. الصمد عبد املفتي (١٥) السهالوي.
دولة محمد القايض (١٨) اللكهنوي. القادر عبد بن هللا عصمة القايض (١٧) شهري.
الفتاح عبد السيد (٢٠) الكاكوروي. غوث محمد الشيخ (١٩) الفتحپوري. يعقوب بن

الصمدي. الهاشم بن
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الحنفي الفقه يف أخرى كتب (3-1)

الفقه يف منظومة النصائح تحفة ذكرناها، ما غري الحنفي الفقه يف املصنفة الكتب ومن
االحتساب ونصاب ،٧٧٤ سنة امُلتوىفَّ الچشتي يوسف أبي بن يوسف للشيخ بالفاريس
للقايض مخترص بالفاريس األحكام وتيرس نَّامي، السُّ عوض بن عمر الدين للقايضضياء
الحسبة وآداب الجونپوري، سعد بن لرشف املصلِّني ودستور آبادي، الدولة الدين شهاب
املحدث للشيخ النعمان مذهب تأييد يف املنان وفتح السهارنپوري، هللا عصمة للشيخ
محمد فتح املحدث للشيخ املذاهب وفتح الدهلوي، البخاري الدين سيف بن الحق عبد
وخالصة املذكور، محمد فتح للشيخ بالفاريس الصالة ومفتاح الربهانپوري، عيىس بن
ومخترص العاملگريي، خان َلبختاَور صنَّفه آبادي، األكرب نافع محمد للشيخ الخانية
خاوند بن الدين معني للشيخ السعادة وكنز القنوجي، هللا حبيب للشيخ الفروع يف
الدهلوي، العمري الرحيم عبد بن هللا أهل للشيخ الهداية ومخترص الكشمريي، محمود
يف له مخترص باألقوى واألخذ پتي، الپاني هللا ثناء للقايض بالفاريس منه بد ال وما
مأخذها مع املسألة بيان فيه التزم له، الفروع يف وكتاب الفروع، يف املذاهب أقوى
منظومة النظام وجوهر املظهرية، املقامات يف كما فيها األربعة األئمة ومختارات ودالئلها
شجاع للشيخ الخالصة وكشف آبادي، الحيدر الدين شجاع للشيخ الفروع يف بالعربية

.١٢٢٦ سنة صنَّفه املذكور، الدين
مسائل ومائة اللكهنوي، الدين نظام بن العيل عبد للعالمة األركان ورسائل
هللا أحمد جمعه املحدث، الدهلوي العمري أفضل محمد بن إسحاق للشيخ بالفاريس
ومفتاح أصحابه، بعض جمعه فتاواه من بالفاريس واألربعني األنامي، هللا دليل بن
متفرقات لجميع والسائل املفتي ونفع الجونپوري، عيل كرامة للشيخ باألردو الجنة
صنَّفه اللكهنوي، األنصاري الحليم عبد بن الحي عبد للشيخ ا جدٍّ نافع كتاب املسائل،
بانتفاع يتعلق فيما املشحون كالفلك الفقهية؛ املسائل يف كثرية رسائل وله ،١٢٨٧ سنة
رؤية يف الدوَّار والفلك املحارم، بنكاح الحد سقوط يف الجازم والقول باملرهون، املرتهن
النساء، جماعة يف النبالء وتحفة اإلرضاع، يف املرأة شهادة عن واإلفصاح بالنهار، الهالل
جمعة وزجر الدخان، بترشيب الجنان وترويج باملنديل، يتعلق فيما الجليل والكالم
الطلبة، تحفة حوايش عىل الكملة وتحفة الرقبة، مسح تحقيق يف الطلبة وتحفة رمضان،
السرت ورفع التثويب، يف العجيب والتحقيق الغري، بسواك االستياك يف الخري وإفادة
بالذكر، الجهر يف الفكر وسباحة القرب، يف القبلة إىل وتوجيهه امليت إدخال كيفية عن
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وآكام الشهور، خري هالل يف املنشور والقول بالقهقهة، الوضوء بنقض والهسهسة
األرشف والقول املقتدين، بفتح املغتذين وقوت فارس، بلسان األذكار أداء يف النفائس
أحكام يف القنطرة وإحكام املقتدين، فتح إىل املعتدين وهداية املصحف، عن الفتح يف
االعتكاف، حكم يف واإلنصاف وامللك، بالجن الجماعة حصول يف الفلك وتدوير البسملة،

بالعربية. كلها املذكورة والرسائل
القادر، عبد للمولوي الفقه معامالت يف املسائل خالصة الفقهية: الرسائل ومن
مجموع الفقه وعلم اللكهنوي، محمد فتح للمولوي املعامالت يف باألردو األموال وتطهري
منظوم املتقني ومسلك الكاكوروي، عيل ناظر بن الشكور عبد للمولوي باألردو كبري
للمولوي بالفاريس الزكاة مسائل يف الحسنات وكنز خان، الديار للصويف الفروع يف
للمرزا بالفاريس والصداق النكاح يف املشتاق وتحفة اللكهنوي، هللا محب بن مبني محمد
عيل للمولوي الطهارة يف باألردو فيض وجشمۀ اللكهنوي، الشافعي املحدث حسن
أحمد عناية للمفتي الصالة مسائل يف العمل ومحاسن اللكهنوي، معني محمد بن محمد
كالهما األضاحي، وهدايات والعيد، والقيام الصيام مسائل يف الفريد والدر الكاكوروي،
الكالم وغاية الحيوان، من ويحرم يحل فيما البيان وغاية املذكور، أحمد عناية للمفتي
اللكهنوي، مبني مال بن معني محمد للمولوي بالفاريس كالهما اإلمام، خلف القراءة يف
وإشاعة الجمعة، وتذكرة اللكهنوي، أحمد خادم للمولوي الفتوى آداب يف التقوى وزاد
الواسطي الحسيني القاسم أبي بن السالم عبد للسيد ثالثتها الجمعة، وتبرصة الجمعة،
حبيب عيل للشيخ الجمعة إلقامة السلطان رشطية إبطال يف الجمعة وشواهد الهسوي،
بالد يف الجمعة صالة فرضية عدم يف بالفاريس ومخترص الپُهلواروي، الحسن أبي بن
يف الجمعة فرضية إثبات يف العىل والتحقيقات الالهوري، محمد جان للشيخ الهند

آبادي. العظيم الديانوي املحدث الحق شمس للشيخ الفرى
التيموري، أحسن ظهري للمولوي باألمصار الجمعة اختصاص يف اآلثار وجامع
الحسيني يوسف بن محمد بن حسني للشيخ املسجد يف النعلني لبس إباحة يف ورسالة
صدر للمفتي بالفاريس املفقود امرأة حكم يف املنضود والدر بُگْلربگه، املدفون الدهلوي
محمد شاه بن الحق عبد للمولوي البدل حج مسائل يف األمل ونهاية الدهلوي، خان الدين
رسول عناية للمولوي الرضاعة مبحث يف وكتاب املرشفة، مكة إىل املهاجر آبادي اإلله
الثواب واكتساب الحرام، باليشء النداوي يف الكالم وتحقيق الچرياكوتي، أكرب عيل بن
محمد بن عادل للمولوي كالهما الكتاب، أهل مع واملواكلة املرشكني أبدان حكم ببيان

107



الهند يف اإلسالمية الثقافة

بني اليدين رفع يف الكريمني ونور الزكاة، نصاب إىل الثقات وهداية الناروي، الدين
وتحذير املدرايس، الشافعي هللا صبغة بن سعيد محمد للمفتي كالهما الخطبتني،
اختصاص يف البديع والقول الحجاب، يف الصواب والقول الربا، مسألة يف اإلخوان
النوافل إثبات يف البضاعة وأحسن التهانوي، عيل أرشف للمولوي كلها للتجميع املرص
يف اليقني وعلم االستفتاء، يف واالستقصاء الدهلوي، فريد بن عمر للشيخ بالجماعة
الصالة تحقيق يف الهدى وأنوار السواك، مسائل يف اإلدراك وغاية األربعني، مسائل
وعقود السنديلوي، عيل شوكت للچودهري السحور وجه عن املستور وكشف الوسطى،
يف أحمد وآداب الديانوي، املحدث الحق شمس للشيخ للنسوان الكتابة جواز يف الجمان
رحمان للمولوي ثالثتها باألردو الذنوب وكفارة بالعربي، اإلسالم وأبنية الزوائد، السنن
وإسكات الخالصپوري، خان عيل سكندر للمولوي املسائل وتنقيح الناروي، خان عيل
األعظمگدهي، هللا حبيب بن شبيل للمولوي بالعربي اإلمام خلف القراءة يف املعتدي
عالم بن الغفار عبد للمولوي كالهما نظري، بي وفتاوى الهالل، رؤية يف الكمال وبدر
بتحقيق العني وقرة الرتاويح، مسألة يف التوضيح وأحسن الكانپوري، ثم اللكهنوي عيل

األنبهيتوي. أحمد مشتاق للمولوي كالهما اليدين رفع
النانَوتْوي، عيل أسد بن قاسم محمد للمولوي الرتاويح بيان يف الرصيح والحق
سنة امُلتوىفَّ الربهانپوري الدين نصري للمولوي املحرمات النساء يف املعضالت وكشف
عيل واعظ بن سعيد محمد للمولوي الفطر عيد أحكام يف العطر وإشمام ،١٢٩٣
الوسطى، الصالة يف املوطأ والقول الخالء، آداب يف النبالء وتحفة آبادي، العظيم
بني والكالم الصالة تحقيق يف الحبيب وتحفة الجلوس، أحكام يف القدوس ومواهب
عند اإلبهامني تقبيل حكم عىل والربهان العمائم، ألهل الشمائم ونفحة الخطيب، يدي
األشباه ترجمة والبصائر البلگرامي، الحنفي العيل عبد بن إدريس للمولوي كلها األذان،
ورسالة النسوان، كتابة بجواز البيان وتنقيح الثاني، بالنكاح املباني وتشييد والنظائر،
وجوه عن القناع وكشف السكندرپوري، أحمد وكيل للمولوي كلها األذان، مبحث يف
ورسالة ،٧٤٨ سنة امُلتوىفَّ الزرادي الدين فخر للشيخ رسالتان السماع وأصول السماع،
األعمى وهداية امللتاني، القرييش زكريا بن أحمد بن سليمان للشيخ السماع إباحة
كتاب الغناء، حرمة يف الغنا وحدُّ الكشمريي، الخباز حسني للشيخ السماع مبحث يف
وسلُّ السهارنپوري، أعظم محمد بن هللا عصمة للشيخ واملزامري الغناء حرمة يف بسيط
وإعالم الدهلوي، الدين إكرام للمفتي بحرام ليست املزامري إن قال من عىل الصمصام
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الِغنا تحريم يف ورسالة اللكهنوي، أحمد خادم للمولوي والغنا املزامري تحريم يف الهدى
هللا ثناء للقايض الِغنا تحريم يف ورسالة اللكهنوي، املحدث أحمد رساج للشيخ واملزامري
يف ورسالة النگرامي، العيل عبد للمولوي واملزامري الِغنا حرمة يف والتحرير پني، الپاني
وجوه عن القناع وإزالة الدهلوي، هللا سالم بن سالم محمد للشيخ الغنا إسماع جواز

األعظمپوري. مقيم محمد بن هللا نور للشيخ السماع
ورسالة اللكهنوي، محمد عيل بن الباقي عبد للمولوي السماع مبحث يف ورسالة
باألردو فيه ورسالة اللكهنوي، الوهاب عبد بن الباري عبد للمولوي باألردو فيه
بالعربي كتاب وأبسطها املبحث ذلك يف الكتب وأنفع التهانوي، عيل أرشف للمولوي
أرشف للسيد الغنا استماع جواز يف ورسالة الگجراتي، الرحيم عبد بن عيىس للقايض
محمد بن حسني للسيد السماع إباحة يف ورسالة الكچهوچهوي، ثم السمناني إبراهيم بن
أفضل محمد للشيخ الغناء يف واالعتناء بُگْلربگه، املدفون الدهلوي الحسيني يوسف بن
للعبد بالعربي السماع وجوه عن القناع وكشف آبادي، اإلله العبايس الرحمن عبد بن
عرفان للسيد الرصاص أصابه فيما الصيد ذكاة وكتاب شأنه، هللا أصلح الضعيف
السورتي يوسف بن محمد للشيخ فيه وكتاب الحلة، إىل فيه ذهب الطوكي يوسف بن
الكتاب هذا ُطبع وقد الطوكي، الحنفي حسن محمود للشيخ فيه وكتاب الگجراتي،
للسيد بالفاريس الدخان رشب حكم يف والتبيان املحرمني، من وهو الشام ببريوت
بدر بن بشري للمولوي الربا تحقيق يف ورسالة الكروي، الكاظي الحسيني الدين معني
الحسيني هللا منيب بن الدين شمس للِمريك االستسقاء يف ورسالة السهسواني، الدين
الحيدر العيل عناية للمولوي الهالل رؤية يف ورسالة التواريخ، يف ورسالة الباالپوري،
اللكهنوي، الدين جمال بن الرزاق عبد للمولوي الصالة أوقات معرفة يف ورسالة آبادي،

اللكهنوي. هللا محب بن مبني للمولوي بالفاريس الصيام مسائل يف ورسالة
ورسالة املدرايس، الشافعي غوث محمد للشيخ باألرود الحنفية فروع يف ومخترص
األلوان، تحقيق يف ورسالة پتي، الپاني هللا ثناء للقايض بالفاريس والخراج الُعْرش يف
ورسالة الدهلوي، العمري هللا ويل بن الدين رفيع للشيخ الحجاب تحقيق يف ورسالة
النكاح، أحكام يف ورسالة األضحى، عيد أحكام يف ورسالة الفطر، عيد أحكام يف
والذبائح، النذور تحقيق يف ورسالة التشهد، يف بالسبابة اإلشارة تحقيق يف ورسالة
الدين برهان للشيخ بالفارسية كلها األوزان؛ يف ورسالة الربا، مسائل يف ورسالة
للمفتي املقرض من القرض ربح إباحة يف ورسالة الديوي، األعظمي عيل رسفراز بن
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عناية للشيخ بالعربية التشهد يف باملسبحة اإلشارة يف ورسالة الرامپوري، الدين رشف
أحمد للمولوي بالفاريس اإلمام خلف القراءة يف القوي والدليل الالهوري، الحنفي هللا
الرباعة وحسن األذان، إجابة يف حسان وعبقري السهارنپوري، الحنفي هللا لطف بن عيل
واألحىل الهالل، أمر يف الناس أحدث ما إبطال يف الهالل وأزكى الجماعة، حكم تنفيذ يف
ويف املهملة السني وفتح الواو وسكون املهملة الراء (بفتح َرْوَرس ُسكَّر لطلبة كَّر السُّ من
كر، السُّ تصنع بشاهجهانپور إنكليزية تجارية رشكة اسم الساكنة) املهملة الراء آخرها
تنزيًها املكروه أن يف مجلية وجمل الُقرى، إجازة يف الصحة يطلب ملن الِقرى وأجود
بكفرطوعا، نطق طالح عىل اللمعاء والبارقة املقابر، باحرتام واألمر بمعصية، ليس
مالُه َمن يد من التناول يف األحكام وإحكام املكفرة، البدعة أحكام عن املسفرة واملقالة
الحنفي عيل نقي بن رضا أحمد للمولوي كلها اإلفتاء؛ رسم يف القضاء وفصل حرام،

الربيلوي.
بيان يف الكالم وغاية الدعاء، تحقيق يف واملاء الرتاويح، صالة يف املصابيح وإيقاد
بالنوافل يتعلق فيما الحسن والقول الصيام، مسائل يف الكالم وخري والحرام، الحالل
الحليم عبد للمولوي كلها والحرير؛ واللباس اللون مسائل يف التحرير وعمدة والسنن،
للشيخ والخراج الُعْرش يف بالعربية رسالة الهند أرايض وتحقيق اللكهنوي، هللا أمني بن
إبراهيم بن هللا عبد بن هللا رحمة للشيخ بالعربي املناسك ولباب التهانيرسي، الدين جالل
دائم محمد بن قاسم محمد للشيخ قاسمي وتبرصة ،٩٦٢ سنة صنَّفه املهاجر، السندي
والجواهر بالعربي، الثقات كتب من التعزيرات وجامع ،١١٨٩ سنة صنَّفه الربدواني،
الفقه وخالصة خان، عيل الدين رساج للقايض كالهما بالفاريس؛ التعزيرات يف الزواهر
والتوشيحات والشوارب، اللحى آداب يف املآرب ودرك الالهوري، اللطيف عبد للمولوي
يف الصواب والقول الرضاعة، مسائل يف البضاعة وعمدة املرورية، باملسائل املسندية
محمد للمفتي البغاة أحكام يف رسالة اللكهنوي، عيل تراب للمولوي الخضاب مسائل
كراهية يف الالمعة الشمس خان، هللا أمر للمفتي الرشيعة ورساج البنگايل، راشد
الدين مسيح للمولوي الرشاد مفتاح الگنگوهي، أحمد رشيد للمولوي الثانية الجماعة
يف ورسالة السندي، املحدث الغفور عبد بن هاشم للشيخ الحج مناسك الكاكوروي،
عدد يف النجيح الرأي الرامپوري، غفران بن عمران للشيخ باألردو والتكفني التجهيز
يف باألردو اإلسالم وتعليم املذكور، الگنگوهي أحمد رشيد للمولوي الرتاويح ركعات

شأنه. هللا أصلح الضعيف العبد لهذا وغريها والصيام الصالة مسائل
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آبادي اإلله العبايس الرحمن عبد بن أفضل محمد للشيخ الفقه يف املرام وغاية
وحياة املذكور، أفضل محمد للشيخ الجمعة صالة بعد االحتياطية األربعة يف ورسالة
هاشم محمد للشيخ والزيارة الحج مسائل يف بالفاريس املحبوب زيارة يف القلوب
بالفاريس العبادات يف املسلمني وفوائد ،١١٣٥ سنة صنَّفه السندي، الغفور عبد بن
باألردو العيدين وأحكام الدهلوي، الرشيد عبد بن الرحيم عبد بن هللا عبد للشيخ
إسحاق، محمد الشيخ رسالة عىل رشح وهو الدهلوي، الحنفي الدين قطب للمولوي
وتقرير والصيام، الصالة مسائل يف الهندي رضا عيل ملوالنا بالفارسية منظوم وبدائع
الحلة أحكام يف الرشيعة وهداية الدهلوي، هللا ويل ابن القادر عبد للشيخ باألردو الصالة
اللكهنوي، البجنوري الصديقي عطا محمد بن أحمد غني للمولوي بالفاريس والحرمة
اللكهنوي القندهاري الخليل إبراهيم بن ملحمد منظوم الفقه يف مخترص محمد ورشع
عالم شاه وقبيلته األفاغنة من أنه واملشهور العلية، العلوية ذواية من أنه فيه ادَّعى

أعلم. وهللا خيل،

الشافعي الفقه يف الهند ألهل املصنفة الكتب (4-1)

للشيخ مخترص املبتدي وكفاية امَلهائمي، الشافعي أحمد بن عيل للشيخ بالعربية مخترص
شجاع أبي مخترص عىل وتعليقات املدرايس، الشافعي الدين نارص بن غوث محمد
هللا صبغة بن هللا عبد للشيخ املخترص ذلك عىل وتعليقات املذكور، غوث محمد للشيخ
والفوائد املذكور، هللا عبد للشيخ الغوثية والفوائد املدرايس، الشافعي غوث محمد بن
محمد بن الوهاب عبد للشيخ هللا وهبة املذكور، هللا عبد للشيخ الشافعية فقه يف الصبغية
للقايض الدرية الكواكب رشح يف البدرية واملطالع ،١٢٨٥ سنة امُلتوىفَّ الشافعي غوث
للشيخ الصبغية والفتاوى ،١٢٨٠ سنة امُلتوىفَّ الشافعي غوث محمد بن هللا صبغة
القرآن، نظم قراءة أنكر ملن اللسان وقاطعة املدرايس، الشافعي هللا صبغة بن أحمد
أحمد للشيخ كلها الفقه، يف ومخترص املناسك، يف فالح توشۀ حاشية صالح وتحفة
وتحفة املدرايس، الشافعي هللا صبغة بن هللا عبيد للقايض الفقه يف ومخترص املذكور،
الشافعي باعكطة األحد عبد بن القادر عبد للشيخ واإلنفاق النكاح أحكام يف املشتاق
السورتي، الشافعي باعكطة األحد عبد بن إبراهيم للشيخ اإلخوان وتحفة السورتي،
األليوري الشافعي درويش محمد بن هللا حبيب للشيخ التنبيه رشح يف توجيه وآثينۀ

111



الهند يف اإلسالمية الثقافة

ترجمه الهند علماء لبعض باألردو محتاج تحفۀ ترجمة ورستاج ،١٢٢٢ سنة امُلتوىفَّ
قور. هللا عبد الدين بدر بأمر

الحديث لفقه املصنفة الكتب (5-1)

العينني وتنوير آبادي، اإلله العبايس يحيى بن فاخر للشيخ اليدين رفع يف العينني قرة
رشح الندية والروضة الشهيد، الدهلوي الغني عبد بن إسماعيل للشيخ اليدين رفع يف
أرجح عىل الطالب ودليل باألدلة، املسائل ربط يف األهلة وبدور بالعربي، البهية الدرر
وحل باألردو، الحديث لفقه املغيث وفتح املسائل، أدلة إىل السائل وهداية املطالب،
وإيضاح باألردو، الصالة وتعليم النسب، مسألة عن األَرب وقضاء املشكلة، األسئلة
املناسك يف بالعربي العتيق البيت إىل الصديق ورحلة بالعربي، والِحجة العمرة يف الُحجة
الدرر رشح محمدي وفقه القنوجي، الحسيني حسن أوالد بن حسن صديق للسيد
املصدوق والقول اآلروي، العيل عبد بن إبراهيم للمولوي كالهما اإلسالم، وأركان البهية،
واملوعظة الجنازة، صالة يف بالفاتحة الجهر إثبات يف ورسالة للمسبوق، التشهد إثبات يف
الدين فتح بن هللا فقري للشيخ كلها األلسنة، من لسان بكل الجمعة خطبة يف الحسنة
يوسف للمولوي الركوع بعد الشمال عىل اليمني بوضع الخشوع وإتمام اللكهنوي،
القادر عبد للمولوي الطلقات بيان يف املغلقات وحل الخانپوري، حسن محمد بن حسني
القادر عبد للمولوي رمضان يف القيام بأحكام الجنان وتفريح املوي، هللا عبد بن

املذكور.
أم فرضية يف العجاب والربهان الحجة، ذي آخر إىل األضحية جواز يف ورسالة
الجهر إثبات يف املبني الكالم السهسواني، الدين بدر بن بشري للمولوي كالهما الكتاب،
ترجموه العلماء لبعض اللهفان إغاثة ترجمة الديانوي، الحق شمس للشيخ بالتأمني
مسائل عىل يشتمل بالفاريس الرسول رشائع من املقبول النهج الوزير، الدين جمال بأمر
َعرف الحسن، نور السيد ولده باسم صنَّفه القنوجي، حسن صديق للسيد البهية الدرر
بلوغ بأدلة الغمام وبل يف ما عىل يشتمل بالفاريس الهادي هدى جنان من الجادي
،١٢٩٦ سنة الحسن نور السيد ولده باسم صنَّفه املذكور، حسن صديق للسيد املرام
بلوغ يف ما عىل يشتمل بالفاريس املنصوص الفقه إيجاز بيان من املرصوس البيان
وتيسري ،١٢٩٩ سنة حسن عيل السيد ولده باسم صنَّفه املذكور، صديق للسيد املرام
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يف والقانون آبادي، العظيم الهاشمي عيل فتح بن عيل واليت املجاهد للشيخ الصالة
شأنه. هللا أصلح الضعيف للعبد بالعربي باملرهون املرتهن انتفاع

الشيعة مذهب عىل الفقه كتب (6-1)

،١١٦١ سنة صنَّفه الكشمريي، طالب أبي بن الغني عبد للشيخ الرضوي الجامع
النقوي معني محمد بن عيل ِدلدار للسيد للمجليس املتقني حديقة من الزكاة باب ورشح
ورسالة املذكور، عيل دلدار للسيد املتقني حديقة من الصوم باب ورشح آبادي، النصري
الخراج يف ورسالة املذكور، عيل دلدار للسيد اإلمام غيبة عند والجماعة الجمعة إثبات يف
والفوائد له، والفضة الذهب ظروف أحكام يف ذهبية ورسالة ،١١٣٤ سنة صنَّفه له،
صنَّفه آبادي، النصري عيل دلدار بن محمد للسيد والخمس الزكاة أحكام يف النصريية
كتاب إىل الرائق والذخر الدولة، نصري حينئٍذ لقبه وكان اللكهنوي شاه عيل ملحمد
والصدقة الصوم أبواب عىل وحاشية آبادي، النصري عيل دلدار بن حسني للسيد الطهارة
الطهارة أبواب منها طبع بالفاريس األحكام وروضة الطباطبائي، الكبري رشح من والهبة
الشك يف ورسالة السلطانية، الحديقة من الثاني واملقصد واملرياث، والصوم والصالة
يف األصل أن يف بالعربية رسالة الطهارة وأصالة الصالة، من األوليني الركعتني يف
املوتى أحكام يف ورسالة املذكور، عيل دلدار بن حسني للسيد كلها الطهارة؛ األشياء
باقر للسيد الكبري الرضاع مبحث يف ورسالة آبادي، النصري عيل دلدار بن حسني للسيد
باقر للسيد الزانية بنت نكاح يف ورسالة ،١٢٧٦ سنة امُلتوىفَّ عيل دلدار بن محمد بن
عيل، دلدار بن الحسني بن تقي محمد للسيد الفقه يف الحيل تبرصة ورشح املذكور،
محمد للسيد املؤمنني عند وعادًال نفسه عند فاسًقا يكون من إمامة جواز يف ورسالة
واملثالية عيل، دلدار محمد بن هللا عبد للسيد العبادات يف األعمال وخالصة املذكور، تقي

عيل. دلدار بن محمد بن محمد عيل للسيد العكسية التصاوير إباحة يف
زبدة ورشح القليان، رشب ِحلَّة يف الخطاب وفصل الُغسالة، نجاسة يف الثمني والدر
الصالة كيفية يف ورسالة املذكور، محمد عيل للسيد كلها الصوم؛ مبحث يف األردبييل
مهدي للسيد الصائم وتحفة عيل، دلدار بن مهدي بن هادي للسيد التسعني أرض يف
أحمد للسيد بفسقه يعرتف ملن اإلمامة جواز يف ورسالة اللكهنوي مهدي بن هادي بن
عىل واملسح تقية الخفني عىل املسح جواز يف ورسالة آبادي، املحمد حيدر عناية بن عيل
للسيد كلها التالوة؛ سجود يف ورسالة العذر، زوال بعد الوضوء وبقاء املرض يف الجبرية
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الحسيني قىل محمد للمفتي املرشكني نجاسة عن املؤمنني وتطهري املذكور، عيل أحمد
امُلتوىفَّ آبادي العظيم بخش حسن ملرزا الجمعة صالة وجوب يف ورسالة الكنتوري،
مسائل يف اإلسالم وبناء املذكور، بخش حسن ملرزا الصيام يف ورسالة ،١٢٦٦ سنة
للسيد بالفارسية اإلسالم رشائع وترجمة اللكهنوي، التسرتي عباس للمفتي الصيام
نارص للسيد املرشكني نجاسة إثبات يف ورسالة ،١٢٢١ سنة امُلتوىفَّ الجونپوري عيل ذاكر
حسني حامد بن نارصحسني للسيد املسائل بتحقيق النائل وإشباع الجونپوري، حسني
نقي بن الحسن أبي للسيد والقليان القهوة حلة يف الربهان وإقامة اللكهنوي، الكنتوري
علماء لبعض بالفارسية شاهية القطب الصيدية والرسالة اللكهنوي، الكشمريي شاه
ترجمة األحكام وروائع اللكهنوي، عيل آغا للمولوي بالفاريس املؤمنني وهداية دكن،
وقواعد الكشمريي، الرضوي باقر محمد بن صادق محمد للسيد باألردو اإلسالم رشائع
يف الشفاعة ومفتاح اللكهنوي، عيل دلدار بن محمد بن حسن بَنْده للسيد املواريث
واألعمال العقائد يف األطفال وتبرصة الجونپوري، مرتىض للسيد بالجماعة الصالة إقامة

آبادي. الفيض الحسيني عيل أكرب بن عيل أفضل الدولة شفاء للحكيم

السائد بالقانون تتعلق التي الفقه كتب (7-1)

مذهبي عىل الفقه معامالت يف مجلدين يف الكلكتوي، عيل أمري للسيد األحكام جامع
وغري والظهار واللعان االزدواج وحقوق والطالق النكاح فيه األول: والشيعة؛ الحنفية
املذكور عيل أمري صنَّفه الكتاب وهذا وغريها، والوصايا والوقف الهبة الثاني: ويف ذلك،
األحكام تبيان يف اإلسالم وقار باألردو، اللكهنوي الحسن أبو السيد وترجمه باإلنكليزية
محمود للسيد الشفعة وكتاب الطالق كتاب آبادي، الحيدر هللا عبد بن محمد للمولوي
رشح املذكور، محمود للسيد الشهادة قانون رشح الدهلوي، أحمد السيد بن الدهلوي
آباد بحيدر … القضاء مجلس فصل املعامالت، يف نور حسني محمد للمولوي محمدي
رشع القضاة، قايض حسني أفضل للسيد الرصاص بندقية من العمد قتل إثبات يف
الدين گالب نقله اإلنكليزي لولسن ال» محمدن انگلو «دابحست من منقول محمدي
مجلدين يف الشهادة باب يف واإلفادة األوالد، عىل الوقف قانون رشح األردو، إىل الالهوري
باإلنكليزية الهبة وكتاب اللكهنوي، األنصاري هللا إحسان بن هللا مجيب للمولوي باألردو
أبسط من وهو الكنتوري، املوسوي الحسيني حسني رساج بن حسني كرامت للسيد

الباب. يف وأنفعها الكتب
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الفقه أصول علم يف

اليقينية، اإلجمالية أدلتها عن الفرعية الرشعية األحكام استنباط منه يتعرف علم هو
الرشعية، األحكام منها تُستنبَط كيف إنها حيث من الكلية الرشعية األدلة وموضوعه:
والتفسري الكالم كأصول الرشعية؛ العلوم من وبعض العربية من مأخوذة ومبادئه
الرشعية األحكام استنباط ملكة تحصيل منه: والغرض العقلية، من وبعض والحديث،
استنباط وفائدته: والقياس، واإلجماع والسنة الكتاب أعني األربعة، أدلتها من الفرعية
الرضورة من فكان الدين، أصول لعلم فرع العلم وهذا الصحة، وجه عىل األحكام تلك

املصنف. اعتقاد عىل فيه التصنيف يقع أن
الكتب ومن الشافعي، إدريس بن محمد اإلمام الفقه أصول يف صنف من وأول
وكتاب الرازي، بكر أبي عيل بن أحمد الجصاص كتاب العلم هذا يف املصنفة القديمة
ورشحه البزدوي، اإلسالم فخر وأصول الدبويس، زيد لإلمام األدلة تقويم وكتاب األرسار،
األحكام وإحكام الرسخيس، األئمة شمس وأصول البخاري، أحمد بن العزيز لعبد الكشف
القواعد وكتاب الحاجب، البن والجدل األصول علمي يف واألمل السؤل ومنتهي لآلمدي،
للقايضنارص األصول ومنهاج الرازي، للفخر واملحصول الساعاتي، البن كالهما والبديع
الرشيعة، لصدر التوضيح ورشحه والتنقيح للنسفي، األصول ومنار البيضاوي، الدين
الهمام. البن األصول وتحرير التفتازاني، الدين سعد للشيخ التوضيح عىل والتلويح

كثرية. فهي الفقه أصول يف الهند أهل مصنفات وأما
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األصول يف الهند أهل مصنفات (1)

رشح األرموي، الرحيم عبد بن محمد الدين صفي للشيخ كالهما والفائق، النهاية
عيىس للشيخ صنَّفه آبادي، الدولة عمر بن أحمد الدين شهاب للقايض البزدوي
البزدوي رشح آبادي، الخري الدين سعد للشيخ البزدوي رشح الدهلوي، محمد بن
رشح الگجراتي، العلوي الدين وجيه للشيخ البزدوي رشح الجونپوري، داد إله للشيخ
الدين سعد للشيخ الحسامي رشح الدهلوي، العمراني الدين معني للشيخ الحسامي
عيل حاشية الالهوري، البناني يوسف أبي يعقوب للشيخ الحسامي رشح املذكور،
الحق عبد للمولوي الحسامي رشح النامي نگري، األحمد النبي عبد للقايض الحسامي
للشيخ املنار أصول إضاءة يف األنوار إفاضة ،١٣٣٤ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي، مري محمد بن
امللتاني، الجمال بن يوسف للسيد املنار رشح الكالم توجيه الدهلوي، محمود الدين سعد
أحمد للشيخ املنار رشح األنوار نور الديوي، األعظمي السالم عبد للمفتي املنار رشح
الدين نظام للشيخ املنار رشح الصادق الصبح األمتيهوي، الصالحي سعيد أبي بن
السهالوي، الدين نظام بن العيل عبد للعالمة بالفاريس املنار تنوير السهالوي، محمد
املنار رشح حاشية هللا، أمني بن الحليم عبد للمولوي األنوار نور حاشية األقمار قمر
عيل رستم للشيخ األنوار نور ملخص القنوجي، أصغر عيل بن العيل عبد للمولوي

القنوجي. أصغر عيل بن
حاشية الگجراتي، العلوي الدين وجيه للعالمة التوضيح عىل التلويح حاشية
املقدمات عىل التلويح حاشية الكشمريي، الرصيف الحسن بن يعقوب للشيخ التلويح
التلويح حاشية الترصيح السيالكوتي، الدين شمس بن الحكيم عبد للعالمة األربع
محمد الدين نور للشيخ التلويح حاشية السيالكوتي، الحكيم عبد بن هللا عبد للشيخ
الگجراتي الدين ركن بن الدين جمال للشيخ التلويح عىل وحاشية الگجراتي، صالح
حاشية البناريس، هللا نور بن هللا أمان للشيخ التلويح حاشية ،١١٢٤ سنة امُلتوىفَّ
التلويح حاشية الگجراتي، سليمان بن أحمد للشيخ املذكور الحكيم عبد الحاشية عىل
عيل أمري للسيد التلويح حاشية املالوي، الكابيل أعظم محمد بن الحق عبد للقايض
العيل اإلرسائييل يعقوب بن أيوب للمولوي التلويح حاشية آبادي، املليح عيل معظم
رشح الدوار السنديلوي، شاكر محمد بن أعلم محمد للشيخ األصول دائر رشح گرهي،
الرب عبد بن الحكيم عبد للمولوي الدائر مسري الرامپوري، الرحمن للقايضخليل الدائر
السهالوي الدين نظام الكبري للشيخ الهمام البن األصول تحرير رشح اللكهنوي،
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للشيخ شاهي اإلبراهيم أصول رشح اإللهي املوهب العيل، عبد العالمة لولده وتكملته
الحسن إسماعيل بن منازر لراجه املناظرية الگجراتي، الشطاري هللا عبد بن النبي عبد

املذكور. السهالوي محمد الدين نظام للشيخ املناظرية رشح پوري،
شاهجان أيام يف صنَّفه الگوالرَيي، الحي عبد بن الدائم عبد للشيخ األصول أساس
هللا نور بن هللا أمان للشيخ األصول محكم ورشحه املفرس الدهلوي، جهانگري بن
مخترص البهاري، الحنفي الشكور عبد بن هللا محب للشيخ الثبوت مسلم لنباريس،
حسن صديق للسيد املأمول حصول الدهلوي، الغني عبد بن إسماعيل للشيخ األصول
عىل الورقات إىل الرموزات كاشف للشوكاني، الفحول إرشاد من ملخص القنوجي،
األصول مخترص املدرايس، الشافعي غوث محمد بن الوهاب عبد للشيخ الشافعي مذهب
حسن محمد للمولوي الشايش أصول حاشية الرامپوري، الغنى نجم للحكيم باألردو
التونكي، الكريم عبد للمولوي املذكور إسماعيل للشيخ األصول مخترص رشح السنبهيل،
إزالة آبادي، الحيدر اآلصفي خان الجبار عبد للمولوي األنوار نور ترجمة األبصار جالء
املدرايس، الشافعي غوث محمد بن هللا صبغة للقايض بالعربية األمة اختالفات يف الغمة
امُلتوىفَّ الكچهوچهوي ثم السمناتي إبراهيم بن أرشف للسيد األصول مخترصيف الفصول
األنبيتهوي، أحمد مشتاق للمولوي باألردو الفقه أصول يف الغوايش وإزالة ،٨٠٨ سنة
القضاة قايض الكلكتوي الرحيم عبد للسيد اإلنكليزية اللغة يف األصول يف بسيط وكتاب

بمدراس.

وحواشيها الثبوت مسلم رشوح (1-1)

رشح الرحموت فواتح السهالوي، محمد الدين نظام للشيخ الثبوت مسلم عىل رشح
ويل للمولوي امللكوت نفائس السهالوي، الدين نظام بن العيل عبد للعالمة الثبوت مسلم
مصطفى غالم بن حسن للمولوي الثبوت مسلم عىل رشح اللكهنوي، هللا حبيب بن هللا
عىل رشح اللكهنوي، هللا محب بن مبني للمولوي الثبوت مسلم عىل رشح اللكهنوي،
للقايض املسلم رشح املبهم كشف اللكهنوي، الحق عبد أحمد للشيخ الثبوت مسلم
الخري حق فضل بن الحق عبد للشيخ الثبوت مسلم عىل رشح القنوجي، الدين بشري

آبادي.

117



الهند يف اإلسالمية الثقافة

الشيعة مذهب عىل األصول كتب (2-1)

أصل آبادي، النصري النقوي معني محمد بن عيل ِدلدار بن محمد للسيد األصول أساس
للسيد األصول أساس عىل نقض الذي األخباري مرتىض السيد عىل الرد يف األصول
للسيد كالهما النافعة، والعجالة االجتهاد إحياء اللكهنوي، الشيعي عيل ِدلدار بن محمد
الحسن أبي للسيد األصول زبدة رشح املأمول إسعاف املذكور، عيل ِدلدار بن محمد
عيل ِدلدار بن محمد للسيد األصول زبدة رشح اللكهنوي، الكشمريي شاه نقي بن

املذكور.

والتقليد االجتهاد مبحث يف الهند علماء كتب (3-1)

اإلنصاف الدهلوي، الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ والتقليد االجتهاد يف الجيد عقد
الحسنة األسوة يف اللبيب دراسات املذكور، هللا ويل للشيخ االختالف أسباب بيان يف
وقامع السنة اعتصام السندي، الصويف أمني محمد بن معني محمد للشيخ بالحبيب
ذم يف املسلول السيف ،١٢٧١ سنة صنَّفه آبادي، اإلله الصديقي هللا عبد للشيخ البدعة
املسلول الحديد صمصام ،١٢٧٣ سنة صنَّفه املذكور، هللا عبد للشيخ املخذول التقليد
املذاهب قطع يف الحديد سيف املخذول، والتقليد واملذاهب والرأي البدع لغاديد قطع يف
الدر املذكور، هللا عبد للشيخ كلها املرسلني؛ سيد سنة اتباع يف املتني العروة والتقليد،
الحق معيار النيوتني، هللا فضل بن الحق عبد للمولوي التقليد عن املنع يف الفريد
الدين محيي بن الدين قطب للشيخ الحق تنوير الدهلوي، املحدث حسني نذير للسيد
الرد يف الحق مدار املذكور، الدين قطب للشيخ باألردو مخترص الحق توفري الدهلوي،
عىل الرد يف الحق انتصار السهروردي، الصديقي شاه محمد للشيخ الحق معيار عىل
للسيد بالفاريس التقليد بيان يف التمهيد الرامپوري، حسني إرشاد للشيخ الحق معيار
االجتهاد ملنكر الحديد أوتاد الهسوي، الواسطي الحسيني القاسم أبي بن السالم عبد
للمولوي التقليد إثبات يف البليد إرشاد اللكهنوي، هللا لطف للمولوي بالفاريس والتقليد
ظهري للمولوي والتقليد االجتهاد تحقيق يف الجيد أوشحة الُخورَجوي، خان هللا نرص
النَّاروي. املحسن بن السبحان عبد للمولوي التقليد وجوب يف التهديد النيموي، أحسن
اآلروي، العيل عبد بن إبراهيم للمولوي باألردو التقليد أحكام يف املزيد القول
إثبات يف السديد القول األنبيتهوي، أحمد مشتاق للمولوي باألردو التقليد يف التسهيد
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الكرام األئمة تقليد إثبات يف األنام هداية اللكهنوي، محمد فتح للمولوي بالعربي التقليد
الرحمن عبد للمولوي الفجار عىل املسلول األبرار سيف اللكهنوي، أحمد خادم للمولوي
رد يف السديد واملنهج معني، شخص تقليد وجوب فيه أثبت السهلتي، إدريس بن
وقال: الفهرس، يف القنوجي ذكره آبادي الشاه خان هللا عبد للمولوي بالفاريس التقليد
الثاقب بالشهاب امللقب األذكياء حديث كراريس، يف مخترص ا جدٍّ نافع بليغ كتاب إنه
األسوة يف الجنة القنوجي، حسن أوالد بن حسن أحمد للسيد ضخم مجلد يف بالعربي
إىل اإلرشاد يف املثىل الطريقة القنوجي، الحسيني حسن صديق للسيد بالعربي الحسنة
عىل صنَّفه القنوجي، حسن صديق للسيد بالعربي األوىل هو ما واتباع التقليد ترك
للسيد بالعربي والتقليد االجتهاد ألدلة اإلقليد ،١٢٩٥ سنة الحسن نور السيد ولده اسم

.١٢٩٥ سنة حسن عيل السيد ولده اسم عىل صنَّفه املذكور، حسن صديق
العظيم الجعفري بخش إلهي بن عيل فياض للمولوي بالفاريس الفيوض وفيض
العظيم عيل فتح بن عيل واليت للمولوي بالفارسية رسالة بالحديث والعمل آبادي،
والقول پوري، الديناج هللا أسد بن محمد دوست للمولوي باألردو املقلدين سيف آبادي،
املذكور، الدهلوي الصديقي شاه محمد للمولوي بالعربي التقليد وجوب يف السديد
الضالني تنبيه إلخ.» … اإليمان بنور قلوبنا نور الذي هلل «الحمد أوله: ١٣٨٢ سنة صنَّفه
أحمد السيد أتباع سيما ال والهند، الحرمني علماء لفتاوى مجموعة الصالحني وهداية
العرب وتحفة كلكته، علماء لبعض األربعة املذاهب ترك وإبطال التقليد إثبات يف الشهيد
املذكور الدهلوي الدين قطب للمولوي املعني، الشخص تقليد إثبات يف باألردو والعجم
والتشديد الرحمن، لطف للمولوي التقليد إثبات يف والتسديد العلماء، فتاوى فيه َجَمع
صنَّفه گنجي، الهْرَهْر بخش عيل بن بخش خدا للمولوي بالعربي التسديد مؤلف عىل
باألردو التقليد إبطال يف مخترص والتقليد، املقلد بيان يف الفريد والدر ،١٣٠٦ سنة
للمولوي التقليد وجوب إبطال يف التوحيد وتأسيس الچتاروي، هللا پناه الحكيم للمولوي

الغازيپوري. الرحمن عبد
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الفرائض علم يف

معرفته، بعد الوارث إىل الرتكة رصف كيفية بها تُعرف وجزئيات بقواعد علم هو
اإلرث بطريق مستحقها وعن الرتكة، عن يبحث الفريضَّ ألن والوارث؛ الرتكة وموضوعه
ويتبعها يحرزه، ما قدر جهة ومن رشعية معينة بقواعد إرثًا إليه تَُرصف إنها حيث من
استحقاقه، قدر وارث كل إيصال إىل والوصول إليه، الحاجة ووجه الرتكة، متعلقات
من واستمداده مسائله، هو فيه البحث عنه وما وإيجاده، ذلك عىل االقتدار وغايته
الرساجي. فيه املصنفة الكتب وأشهر عظيمة، وأعمال كثرية تآليف وفيه الرشع، أصول

الفرائض يف الهند أهل مصنفات (1)

للسيد الفرائض يف منظومة منها: كثرية، فهي الفرائض يف الهند أهل مصنفات أما
للسيد باملأتني املسماة بالعربية ومنظومة الحسني، العالء بن عيل بن األول عبد
ومنظومة املأتني، عىل بسيط رشح وله الربياوي، الحسيني نور بن عرفان بن إسحاق
مسعود بن أحمد للسيد بالعربية رسالة والوجيز النگنيوي، عيل نوازش للسيد بالفارسية
الفرائض وزبدة املداريس، هللا صبغة للمفتي الفرائض يف الرائض وعمدة الهرگامي،
للقايض االرتضائية والفرائض القنوجي، أصغر بن عيل رستم بن الباسط عبد للشيخ
الجونپوري، عيل معشوق للشيخ األسلمية والفرائض الگوپاموي، خان عيل إِرتضا
أحمد عنايت للمفتي الفرائض وعلم الديوي، الدين برهان للفقيه الربهانية الفرائض
وضوء الغازيپوري، هللا عبد للحافظ الفرائض وتسهيل ،١٢٦٢ سنة صنَّفه الكاكوروي،
وتعليقات اللكهنوي، ثم آبادي املراد عيل أنور للقايض الرساجي عيل حاشية الرساج
النبي عبد للقايض الرشيفية عىل وتعليقات السند، صاحب بيك لشاهي الرشيفية عىل
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اللكهنوي، الحليم عبد بن الحي عبد للشيخ الرشيفية عىل وتعليقات نگري، األحمد
الدين ركن للقايض فيه ورسالة الكريانوي، الحق نور للقايض الفرائض يف ورسالة
عيل منفعت للمولوي فيه ورسالة السنديلوي، عيل أحمد للقايض فيه ورسالة الكريانوي،

األمروهوي. الزينبي عيل للسيد ورسالة الديوبندي،
وكتاب السورتي، السامرودي هاشم بن محمد للشيخ بالعربي النظم وجواهر
ملوالنا الفرائض وخالصة املذكور، هاشم بن محمد للشيخ باألردو الفرائض يف بسيط
وفتاوى الَكْسمنَدوي، عيل جعفر ملوالنا الفرائض ونظم بالعربي، اللكهنوي هللا نعيم
يف ورسالة الگوپاموي، عيل يعقوب بن عيل يوسف للمولوي الفرائض نظم رشح املرياث
الدين، زين لولده صنَّفه الدهلوي، النقشبندي الباقي عبد بن هللا عبد للشيخ الفرائض
والفوائد الجونپوري، الدين خري بن القادر عبد للشيخ بالعربية الفرائض يف ومنظومة
محمد للشيخ بالعربي كالهما الفرائد؛ ونحور الفوائد، وبحور الرساجية، رشح الصبغية
فتح للمولوي باألردو املواريث يف ورسالة املدرايس، الشافعي الدين نارص بن غوث
اللكهنوي، الوهاب عبد بن الباري عبد للمولوي الرساجية عىل وحاشية اللكهنوي، محمد
منظومة نامه ومرياث الگواِلرَيي، حسن أحمد بن الغفار عبد للمفتي الفرائض وكنز
عىل ورشح ،١٠٥٧ سنة امُلتوىفَّ الچرياكوتي املبارك بن الفتاح عبد للشيخ بالفارسية
الوراثة وعلم ،١١٠٩ سنة امُلتوىفَّ الچرياكوتي يحيى بن مرتىض للشيخ نامه مرياث
هللا) (ملوىل مضبوط مخترص بالفاريس، الفرائض ومختار األنِْبيتْهِوي، العيل عبد للقايض
القادر عبد للمولوي الفرائض عقد رشح الفرائض ومنهج ورسمه، اسمه عىل أقف لم

اسمه. عىل أقف لم ملن بالفاريس ورشحه املذكور، الجونپوري
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معرفة فيه فاندرج وأحواله وأفعاله ملسو هيلع هللا ىلص النبي أقوال به يُعرف علم هو الحديث علم
أصول وله األحكام أدلة ثاني وهو الدارين، بسعادة الفوز فهي غايته وأما موضوعه،
طالبه يحتاج والفقهاء، املحدثون ورشحها العلماء ذكرها واصطالحات، وقواعد وأحكام
ملعرفة أصل هما اللذين واإلعراب اللغة معرفة تقديم بعد عليها، والوقوف معرفتها إىل

العرب. لسان عىل املطهرة الرشيعة لورود وغريه، الحديث
والعلم وفاتهم، ووقت وأعمارهم وأنسابهم وأساميهم بالرجال كالعلم األشياء وتلك
وكيفية الرواة بمستند والعلم روايتهم، قبول معها يجوز التي ورشائعهم الرواة بصفات
إىل واتصاله سمعوه، ما وإيرادهم الرواة بلفظ والعلم طرقه، وتقسيم الحديث، أخذهم
بعضه ورواية باملعنى، الحديث نقل بجواز والعلم مراتبهم، وذكر عنهم، يأخذه من
باملسند والعلم فيه، بزيادة الثقة وانفراد منه، ليس ما إليه واإلضافة فيه والزيادة
واملعضل واملوقوف املنقطع إىل وانقسامه باملرسل والعلم والنازل، منه والعايل ورشائطه
ووقوعهما وجوازهما والتعديل بالجرح والعلم ورده، قبوله يف الناس الختالف ذلك، وغري
الخرب وانقسام والكذب، الحديث من الصحيح بأقسام والعلم املجروحني، طبقات وبيان
واملنسوخ، والناسخ واآلحاد التواتر بأخبار والعلم وغريهما، والحسن الغريب وإىل إليهما
أتى أتقنها فمن متعارف، بينهم وهو الحديث، أهل أئمة عليه توافق مما ذلك وغري
تنزل منها يفوته ما وقدر جهاتها، جميع من بها وأحاط بابها، من العلم هذا دار
بعلم تعلقت وإن واملنسوخ، والناسخ واآلحاد التواتر معرفة أن إال رتبته، وتنحط درجته
من األحكام يستنبط ألنه الفقيه؛ وظيفة من ذلك ألن إليه؛ يفتقر ال املحدث فإن الحديث
فوظيفته املحدث، فأما واملنسوخ. والناسخ واآلحاد التواتر معرفة إىل فيحتاج األحاديث
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يف فزيادة رواه ملا تصدَّى فإن سمعه، كما األحاديث من سمعه ما ويروي ينقل أن
الفضل.

وجب الفروض أصول من كان ملا فإنه وانتشاره، وتأليفه الحديث جمع مبدأ وأما
الذين الثقات للعلماء سبحانه هللا يرسَّ ولذلك وحفظه؛ بضبطه واالهتمام به االعتناء
زال فما آخر، إىل أول سمعه كما كابر، عن كابًرا فتناقلوه فيه وأحاطوا قوانينه حفظوا
وتابعيهم والتابعني الصحابة لدى وأجلها العلوم أرشف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عهد من العلم هذا
يحفظ ما بقدر إال هللا كتاب حفظ بعد أحد بينهم يُرشف ال سلف، بعد خلًفا بإحسان
حتى فيه الرغبات فتوفرت الحديث، من يسمع ما بحسب إال النفوس يف يعظم وال منه،
طلب يف وغربًا رشًقا البالد ويجوب واملفاوز، الفيايف ويقطع املراحل، يرحل أحدهم كان
القلوب، يف والضبط الحفظ عىل أوًال اعتمادهم وكان راويه، من ليسمعه واحد حديث
فلما سبحانه، هللا كتاب كحفظهم العلم هذا عىل محافظة يكتبونه، ما إىل ملتفتني غري
وقل معظمهم ومات األقطار، يف الصحابة وتفرقت األمصار، واتسعت اإلسالم انترش
التصانيف وأبرزوا فدونوها بالكتابة، وتقييده الحديث تدوين إىل العلماء احتاج الضبط

أصنافها. عىل
ريض — األموي الخليفة العزيز عبد بن عمر الحديث، بتدوين أمر من أول وكان
ما انظر أن حزم بن عمرو بن محمد بكر أبي إىل فكتب اندراِسه، خوَف — عنه هللا
والتدوين، الجمع إىل العلماء فنادى فاكتبه، سنته أو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حديث من كان
زمن الثالثة الطبقة كبار إىل انتهى أن إىل حدة، عىل باب كل يصنِّفون كانوا ولكنهم
الحديث، فدونوا وغريهما، أنس بن ومالك جريج بن امللك عبد مثل األثمة من جماعة
وقيل مالك، موطأ وقيل جريج، ابن كتاب اإلسالم يف ُصنِّف كتاب أول إن قيل حتى
باملدينة، املوطأ مالك صنَّف وقيل بالبرصة، صبيح بن الربيع وبوَّب صنف من أول إن
بالكوفة، الثوري وسفيان بالشام، األوزاعي الرحمن وعبد بمكة، جريج بن امللك وعبد
عىل كلٌّ التصنيف، يف األئمة من كثري تالهم ثم بالبرصة، دينار بن سلمة بن وحماد
العظيمني: اإلمامني زمن إىل نفعه وعظم ذلك وكثر علمه، إليه وانتهى له سنح ما حسب
القشريي الحجاج بن مسلم الحسني وأبي البخاري، إسماعيل بن محمد هللا عبد أبي
عندهما وثبت بصحته قطعا ما األحاديث من فيهما وأثبتا كتابيهما فدوَّنا النيساپوري،
الناس أغراض وتفرقت األيدي، يف وكثر التصنيف من النوع هذا انتشار ازداد ثم نقله،
مثل فيه، واتفقوا اجتمعوا قد الذي العرص ذلك انقرض أن إىل مقاصدهم، وتنوعت
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السجستاني، األشعث بن سليمان داود أبي ومثل الرتمذي، عيىس بن محمد عيىس أبي
العرص ذلك فكان األئمة، من وغريهم النسائي شعيب بن أحمد الرحمن عبد وأبي
وقلَّ الطلب، ذلك نقص ثم املنتهى، وإليه العلم هذا تحصيل يف العصور خالصة
وال قليًال، قليًال يبتدئ فإنه العلوم، أنواع من نوع كل فكذلك الهمم، وفرتت الحرص،

يعود. ثم منتهاه هي غاية إىل يصل أن إىل ويزيد ينمو يزال
عىل همته قرص من فمنهم األغراض، مختلفي تصانيفهم يف الناس وكان هذا،
األحاديث يُثبت من ومنهم الحكم، منه ويستنبط نقطه ليحفظ مطلًقا الحديث تدوين
من ومنهم به، يختص بابًا حديث لكل فيضعون عليها، دليل هي التي األماكن من
عىل قرصه كتابًا لها فوضع مشكلة، ومعاني لغوية، ألفاًظا تتضمن أحاديث استخرج
ومنهم األحكام، لذكر يتعرض ولم ومعناه، وإعرابه، غريبه، ورشح الحديث، متن ذكر
يتضح بحيث فيه، الرواة واختالف ُطرقه، متن كل يف يجمع بأن العلل عىل رتب من
قصد من ومنهم ذلك، غري أو مرفوًعا، يكون ما وقف أو متصًال، يكون ما إرسال
غري رشعية أحكاًما تتضمن وأحاديث وترهيبًا، ترغيبًا تتضمن أحاديث، استخراج إىل
األحكام ذكر االختيار هذا إىل أضاف من ومنهم وحدها، متونها وأخرج فدونها، جامعة،
كان ملا ولكن الحديث، من املتن دون الغريب ذكر قصد من ومنهم الفقهاء، وآراء
تلك يظهروا أن الصالح الخلف أحب األوضاع أكمل عىل صنيعهم يكن لم السلف أولئك
أو اختصار، أو تهذيب، بزيادة أو ترتيب، بإبداع إما العلوم؛ تلك ويوسعوا الفضيلة
يف نفعها فعُظم ذلك، يف تصانيف فأبرزوا غريب، رشح أو حكم، استنباط أو تقريب،
والشام مرص وبالد العرب وعراق واليمن الحجاز بالد يف العلم ذلك وانترش اإلسالم،

املغرب. وبالد

الهند بالد يف الحديث (1)

الخليفة امللك عبد بن الوليد عهد يف السند بالد فتح الثقفي القاسم بن محمد أن اعلم
من ورجال التابعني أتباع ودخلها البلدان، كسائر العرب دولة فيها وتمكَّنت األموي،
ذلك بعد الناس وتتابع العباس وبني األمويني من الخلفاء مخافة ملسو هيلع هللا ىلص النبي بيت أهل
وأخذوا أخرى، بالد إىل بالد من وسافروا وتناسلوا، وتوالدوا بها وسكنوا العلم، أهل من
إىل الركبان بمصنفاتهم وسارت قرون، أربعة مدة واإلتقان بالحفظ ورَووه الحديث
النحوي، حاتم بن ومنصور الهند، نزيل البرصي موىس بن إرسائيل أشهرهم اآلفاق،
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املنصوري محمد بن وأحمد الديبيل، هللا عبد بن وأحمد الديبيل، محمد بن وإبراهيم
عيل بن داود اإلمام مذهب عىل مصنفات وله املنصورة، قايض كان العباس، أبو
هللا عبد محمد وأبو الديبيل، محمد بن وشعيب الديبيل، محمد بن وخلف الظاهري،
إبراهيم بن ومحمد السندي، هللا عبد بن وفتح الديبيل، موىس بن وعيل املنصوري،

آخرون. وخلق الديبيل،
والغورية، الغزنوية امللوك عليها وتغلبت السند، بالد من العرب دولة انقرضت وملا
األحمر كالكربيت غريبًا فيها الحديث صار النهر وراء وما خراسان من الناس وتتابع
العلوم ويف الرياضية، والفنون والنجوم الشعر الناس عىل وغلب املغرب، كعنقاء وعديًما
الهند أهل صناعة صارت حتى متطاولة قرون ذلك عىل ومضت واألصول، الفقه الدينية
وكان القلة، عىل الفقه من يُذكر ما إال والقرآن السنة علوم عن واإلرضاب اليونان، حكمة
مصابيح إىل أَحٌد ع ترفَّ فإن للصغاني، األنوار مشارق يف الحديث يف نظرهم قصارى
إال ذلك وما املحدثني، درجة إىل وصل أنه ظنَّ املصابيح مشكاة إىل أو للبغوي، السنة
وال عليه يحثُّون وال يقرءونه وال العلم، هذا يذكرون ال تراهم ولذلك بالحديث؛ بجهلهم
املشكاة يقرءون كانوا منهم والقليل أهله، يعلمون وال كتبه يعرفون وال إليه، يُجذَبون
عىل الفقه بضاعتهم وعمدة له. والفهم به، للعمل ال الربكة طريقة عىل وهذا غري، ال
فيهم كثرت ولذلك منهم؛ أفراد يف تعاىل هللا شاء ما إال التحقيق دون التقليد طريقة
الحديث، عىل الفقه عرض وُرِفض املحكمات، النصوص وتُركت والروايات الفتاوى

ملسو هيلع هللا ىلص. املأمون املعصوم النبي عن املأثورة بالسنن املجتهدات وتطبيق
يف العلماء بعض به فورد العلم، هذا بإفاضة الهند عىل تعاىل هللا منَّ حتى
بأحمد امُلتوىفَّ املكي باكثري هللا عبد بن الحسن بن املعطي عبد كالشيخ العارش، القرن
،٩٩٢ سنة آباد بأحمد امُلتوىفَّ املرصي الدين بدر بن أحمد والشهاب ،٩٨٩ سنة آباد
والشيخ ،٩٩٢ سنة آباد بأحمد امُلتوىفَّ الحنبيل الفاكهي عيل بن أحمد بن محمد والشيخ
والشيخ ،٩١٩ سنة آباد بأحمد امُلتوىفَّ املرصي املالكي الرحمن عبد محمد بن محمد
أحمد بن إبراهيم والشيخ ،٩٥٤ سنة آباد بأكرب امُلتوىفَّ الشريازي الچشتي الدين رفيع
بهلول والشيخ بكاكوري، املدفون املدني الدين ضياء والشيخ البغدادي، الحسن بن

آخرون. وخلق ٩٨١ سنة آباد بأكرب امُلتوىفَّ الهروي كالن مري والخواجة البدخيش،
الرشيفني، الحرمني إىل رحلوا أن الهند أهل من العلماء بعض سبحانه هللا وفق ثم
هللا سعد بن هللا عبد كالشيخ كثري، خلق بهم وانتفع الهند، إىل به وجاءوا الحديث وأخذوا
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الحجاز، إىل املهاجرين السندي إبراهيم بن هللا عبد بن هللا رحمة والشيخ السندي،
يعقوب والشيخ الحجاز، إىل رجعا ثم طويلة مدة بگجرات ودرسا الهند قدما فإنهما
،١٠٢٦ سنة امُلتوىفَّ الكشمريي جوهر والشيخ ،١٠٠٣ سنة امُلتوىفَّ الكشمريي الحسن بن
السلطانپوري، الدين شمس بن هللا عبد والشيخ الگنگوهي، أحمد بن النبي عبد والشيخ
والشيخ املندوي، إسماعيل بن أحمد والشيخ الگجراتي، العبايس الدين قطب والشيخ
دواد بن إبراهيم املعمر والشيخ املندوي، الدين عليم والشيخ الگجراتي، دواد بن راجح
مجمع صاحب الفتني عيل بن طاهر بن محمد والشيخ آباد، بأكرب املدفون املنكپوري

وغريهم. الحسيني العالء بن عيل بن األول عبد والسيد البحار،
ج وخرَّ درَّس فإنه ،٩٨٦ سنة امُلتوىفَّ املذكور طاهر بن محمد الشيخ سيما ال
يف واملغني الحديث، غريب يف البحار كمجمع الرشيف، العلم ذلك يف عديدة كتبًا وصنَّف
الحديث، يف عاملة ويُمنى جارحة يد له وكانت املوضوعات، يف والتذكرة الرجال، أسماء
عيل الدين حسام شيخه غري النظر، وبلوغ املعلومات سعة يف مثله الهند من نهض ما
الرشيفني، الحرمني ألهل فيوضه وعمت الحجاز، إىل انقطع ولكنه الگجراتي، املتقي

بالهند. أقام طاهر بن محمد والشيخ
عن أخذ فهو ،٩٦٨ سنة امُلتوىفَّ الحسيني عالء بن عيل بن األول عبد الشيخ وأما
الشافعي محمد بن محمد بن محمد الشيخ عن الفتحي الحسني عن الدين عالء جده
أجلُّهم كثري، جمع عنه وأخذ وغريها، والجوامع الصحاح مصنفي إىل بإسناده الجزري
بُرهانپور بمدينة وأفاد درَّس وهو ،١٠٠٤ سنة امُلتوىفَّ السندي يوسف بن طاهر الشيخ

العلماء. من كثري خلق عليه وتخرَّج طويلة، مدة
امُلتوىفَّ الدهلوي البخاري الدين سيف بن الحق عبد بالشيخ سبحانه هللا جاء ثم
امللك بدار واإلفادة للدرس وتصدَّى الهند، سكان عىل أفاضه من أول وهو ،١٠٥٢ سنة
هللا فنفع الجد، ساق عىل العلم هذا ونرش وخرَّج وصنَّف ذلك عىل همته وقرص دهيل،
وذلك بالهند، بالحديث جاء من أول إنه قيل حتى املؤمنني، عباده من كثريًا وبعلومه به

علمت. كما غلط
تالمذته بعض وكذلك ١٠٧٣ سنة امُلتوىفَّ الحق نور الشيخ ولده له تصدَّى ثم

والكمالني. امُلحىلَّ صاحب هللا سالم وولده البخاري، شارح اإلسالم كشيخ وأوالده؛
املجددية، الطريقة إمام الرسهندي األحد عبد بن أحمد الشيخ له تصدَّى وكذلك
يحفظ كان إنه يقال شاه، َفرُّخ سيما ال وأبناؤه املشكاة شارح سعيد محمد وولده
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األحكام يف االجتهاد منزلة ونال وتعديًال، وجرًحا وإسناًدا متنًا حديث ألف سبعني
التشهد، عند باملسبحة اإلشارة عن املنع يف رسالة كتب أنه ذلك مع عنه ويُذَكر الفقهية،

العجب. منه يقيض وهذا
جامع عىل رشح له الرامپوري، ثم الرسهندي أحمد رساج الشيخ أوالده ومن

الرتمذي.
عىل رشح له الرسهندي، املعصومي الدين سيف بن أعظم محمد الشيخ ومنهم

البخاري. صحيح
من كان السيلكوتي، أفضل محمد الشيخ الهند، يف وأشاعه العلم ذلك نرش وممن
الحديث وأسند به انتفع الرسهندي، سعيد محمد بن األحد عبد الشيخ أصحاب أجلَّة
عاد ثم املكِّي، البرصي هللا عبد بن سالم الشيخ عن وأخذ الحجاز، إىل رحل ثم عنه،

الحديث. تدريس عىل همته وقرص دهيل، امللك بدار وأقام
الشيخ عن وأخذ الحجاز إىل رحل آبادي، الخري الرضوي هللا صفة الشيخ ومنهم
الحديث تدريس عىل همته وقرص وعاد املدني، الكردي إبراهيم بن محمد طاهر أبي

كثري. خلق عنه وأخذ آباد، بخري
محمد الشيخ عن أخذ وهو آبادي، اإلله العبايس يحيى بن فاخر الشيخ ومنهم
املجتهدات وعرض الرشيف، العلم ذلك لنرش الجد ساق عن ر وشمَّ املدني، السندي حياة
الشيخ عن أخذ فإنه السورتي، الدين خري الشيخ ومنهم التقليد، ورفض النصوص عىل

كثري. خلق عنه وأخذ سنة، خمسني سورت ببلدة ودرَّس املذكور، حياة محمد
وحكيمها، الدورة هذه ناطق األكمل، واملحدث األجل بالشيخ سبحانه هللا جاء ثم
امُلتوىفَّ الدهلوي العمري الرحيم عبد بن هللا ويل الشيخ وزعيمها، الطبقة تلك وفائق
من غريه وعن املذكور، طاهر أبي الشيخ عن وأخذ الحجاز، إىل رحل فإنه ،١١٧٦ سنة
فدرَّس العلم، ذلك لنرش واالجتهاد الجد ساق عن ر وشمَّ الهند، إىل ورجع الحديث، أئمة
بسعيه ونفى املؤمنني، عباده من كثريًا بعلومه هللا نفع وقد وصنَّف، وخرَّج وأفاد،
عىل املجتَهدات عرض عىل طريقته بنى ألنه األمور؛ ومحَدثات البدع فتن من املشكور
يوافقها ال ما وردَّ ذلك من يوافقها ما وقبول بهما، الفقهيات وتطبيق والسنة، الكتاب

كان. ومن كان ما كائنًا
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وابن الدين، رفيع والشيخ القادر، عبد والشيخ العزيز، عبد الشيخ أبناؤه وكذلك
الربهانوي هللا هبة بن الحي عبد والشيخ الدهلوي، الغني عبد بن إسماعيل الشيخ ابنه
من غريها عىل السنة علم حوا رجَّ قد الكرام فهؤالء املذكور، العزيز عبد الشيخ ختن
ما إىل فلريجع ذلك يف يرتاب ومن الرواية، أهل يرتضيه حيث تحديثهم وجاء العلوم،

وأهلها. الهند دامت ما شكرهم وأهلها الهند فعىل هنالك،

م��ن��ن م��ن أول��ي��ت م��ا أح��ادي��ث ت��روي ج��وارح��ه ت��ب��رح ل��م ب��اب��ك زار م��ن
َح��َس��ن ع��ن وال��س��م��ع ج��اب��ر ع��ن وال��ق��ل��ب ص��ل��ة ع��ن وال��ك��فُّ ُق��رَّة ع��ن ف��ال��ع��ي��ن

ويل العزيز عبد الشيخ سبط العمري أفضل محمد بن إسحاق محمد الشيخ وكذلك
سكان عىل أفاضه ثم طويلة، مالزمة والزمه العزيز، عبد جدِّه عن أخذ فإنه املذكور، هللا
الشيخ ومنهم الهند، يف الحديث رياسة إليه وانتهت كثري، خلق بعلومه وانتفع الهند،
املحدث، هللا ويل الشيخ أبناء عن أخذ العلم أئمة أحد آبادي اإلله الصديقي هللا عبد
التقليد ذمِّ يف االعتدال حدِّ عن جاوز ولكنه السنة، وإشاعة العلم، نرش عىل همته وقرص

تعاىل. هللا سامحه وأهله،
فإنه ،١٢٧٦ سنة امُلتوىفَّ النيوتني العثماني هللا فضل بن الحق عبد الشيخ ومنهم
السندي عن وأخذ اليمن، صنعاء إىل سافر ثم املذكور، هللا ويل الشيخ أبناء عن أخذ
واحد غري عنه وأخذ الهند إىل وعاد األمري، إسماعيل بن هللا وعبد والشوكاني، والبهكيل

العلماء. من
وامُلتوىفَّ املنورة املدينة إىل املهاجر الدهلوي سعيد أبي بن الغني عبد الشيخ ومنهم
وأخذ الحجاز، إىل سافر ثم املذكور، إسحاق الشيخ وعن أبيه عن أخذ ،١٢٩٦ سنة بها
وله الحديث، تدريس عىل همته وقرص الهند، إىل وعاد وأقرانه، السندي عابد الشيخ عن

ماجه. ابن سنن عىل تعليقات
،١٢٩٩ سنة امُلتوىفَّ الربهانوي الصديقي الحي عبد بن القيوم عبد املفتي ومنهم
وكان وأفاد، درَّس ثم طويلة، مدة والزمه عنه أخذ املذكور، إسحاق الشيخ ختن كان

والقرآن. الحديث نرش يف أسالفه قدم عىل
عن أخذ ،١٢٩٧ سنة امُلتوىفَّ السهارنپوري هللا لطف بن عيل أحمد الشيخ ومنهم
وله وأفاد، ودرَّس املذكور، إسحاق الشيخ عن ثم السهارنپوري، الدين وجيه الشيخ
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حه، صحَّ البخاري صحيح سيما ال وأشاعها، الكتب ح صحَّ ألنه العلماء؛ عىل عظيمة منة
عليه. مزيد ال بما عليه وعلَّق

،١٣١٤ سنة امُلتوىفَّ پتي الپاني األنصاري محمد بن الرحمن عبد القاري ومنهم
كثري. جمع عنه وأخذ وأفاد، ودرَّس طويلة، مالزمة والزمه إسحاق، الشيخ عن أخذ

إسحاق الشيخ عن أخذ ،١٢٩٥ سنة امُلتوىفَّ النگينوي عيل عالم السيد ومنهم
كثري. خلق عنه أخذ حياته، مدة آباد بمراد وأفاد، ودرَّس املذكور،

الشيخ عن أخذ ،١٣٢٠ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي الحسيني حسني نذير السيد ومنهم
والعجم، العرب من كثري خلق بعلومه انتفع بدهيل، وأفاد ودرَّس املذكور، إسحاق
سنة امُلتوىفَّ الرامپوري شاه حسن السيد ومنهم الهند، يف الحديث رياسة إليه وانتهت
بمدينة الحديث تدريس عىل همته وقرص املذكور، عيل عالم السيد عن أخذ ،١٣١٢
سنة امُلتوىفَّ پوري الصادق عيل واليت الشيخ ومنهم كثري، جمع عنه أخذ رامپور،
عيل بن محمد القايض عن ثم الدهلوي، الغني عبد بن إسماعيل الشيخ عن أخذ ،١٢٦٩
وانتفع املحضة، السنة وإشاعة الرشيف، الحديث تدريس عىل همته وقرص الشوكاني،
الجعفري العزيز عبد بن محمد القايض ومنهم ، وعدٍّ بحدٍّ يُحَصون ال خلق وبعلومه به
الدهلوي سعيد أبي بن الغني عبد الشيخ عن أخذ ١٣٢٠ سنة امُلتوىفَّ شهري املچهيل
وخلق النيوتني هللا فضل بن الحق عبد املعمر الشيخ وعن املرشفة، مكة إىل املهاجر
امُلتوىفَّ الگنگوهي الحنفي أحمد رشيد الشيخ ومنهم الناس، من كثري به وانتفع آخرين،
تدريسه وكان سنة، ثالثني ودرَّس املذكور، الغني عبد الشيخ عن أخذ ،١٣٢٣ سنة
يعادله ال والتحقيق، والضبط واإلتقان التدبُّر وجه عىل كاملة، سنة يف الست هات لألمَّ
اللكهنوي األنصاري الحليم عبد بن الحي عبد موالنا ومنهم معارصيه، من أحد ذلك يف
الرشيفني، الحرمني يف العلماء عن اإلجازة له وحصلت أبيه، عن أخذ ،١٣٠٤ سنة امُلتوىفَّ
الجرجاني، مخترص عىل ورشٌح محمد، موطأ عىل تعليقات وله مدة، الحديث ودرَّس

الحديث. يف أخرى ومصنفات
أخذ ،١٣١٧ سنة امُلتوىفَّ القنوجي البخاري الحسيني حسن صديق السيد ومنهم
اليماني، األنصاري محسن بن حسني شيخنا الكبري وِصنوه العابدين زين القايض عن
لنرش التوفيق له وحصل وصنَّف بها، فانتفع الوجود، عزيزة كتبًا سبحانه هللا ورزقه
ومنهم الحديث، يف جليلة مصنفات وله األوطار، ونيل الباري كفتح اآلفاق، يف الكتب
الدهلوي، املحدث حسني نذير السيد عن أخذ الديانوي عيل أمري بن الحق شمس الشيخ
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وصنَّف الحديث، يف العزيزة الكتب وجمع الرشيف، العلم هذا خدمة يف جهده وبذل
أخذ فإنه ،١٣٣٤ سنة امُلتوىفَّ آبادي الوزير الرضير املنان عبد الشيخ ومنهم الكتب،
ذلك، يف قواه وأفنى پنجاب، بالد يف عمره مدة ودرَّس املذكور، حسني نذير السيد عن
سنة امُلتوىفَّ ْهسواني السَّ حسن أمري السيد ومنهم ، وعدٍّ بحدٍّ يُحَصون ال خلق عنه أخذ
العمري الدين بدر بن بشري محمد والشيخ ،١٣٠٦ سنة امُلتوىفَّ أحمد أمري وولده ،١٢٩١
محمود وموالنا ،١٣٣٧ سنة امُلتوىفَّ الغازيپوري هللا عبد والحافظ ،١٣٢٣ سنة امُلتوىفَّ
والصالح الحديث أهل من قليلة رشذمة فهؤالء ،١٣٣٩ سنة امُلتوىفَّ الديوبندي حسن

آمني. بربكاتهم، ونفعنا مشكورة، مساعيهم سبحانه هللا جعل الهند، بأرض

الحديث يف الهند أهل مصنفات (1-1)

أشهرها: كثرية، فهي به يتعلق وما وأصوله، الرشيف، الحديث يف الهند أهل مصنفات أما
وهو الالهوري، الصغاني الحيدر بن محمد بن حسن اإلمام للشيخ األنوار مشارق
املنرية، والشمس املصطفى، حديث يف الدُّجى ومصباح الناس، أيدي يف متداول مقبول
الشهاب بن عيل للشيخ والسبعني العلم وعني املذكور، محمد بن حسن للشيخ كالهما
الفردوس من مأخوذ وأكثرها البيت، أهل مناقب يف حديثًا سبعون وفيه الهمداني،
يف العمال وكنز الُربهانْپوري، السندي عيىس بن فتح للشيخ تخريج وعليه للديلمي،
إىل املهاجر الهندي املتقي الدين حسام بن عيل الدين عالء للشيخ واألفعال األقوال سنن
الجوامع جمع فيه رتَّب مجلدات، أربعة يف الكتاب وهذا ،٩٧٥ سنة امُلتوىفَّ املرشفة مكة
املتقي عيل للشيخ األقوال سنن يف العمال ومنهج األصول، جامع كرتتيب للسيوطي،
الزمان آخر مهدي عالمات يف والربهان للسيوطي، الصغري الجامع فيه رتَّب املذكور
يف الدُّرر وعقد املهدي، أخبار يف الوردي العرف من صه لخَّ املذكور، املتقي عيل للشيخ

وغريهما. املنتظر، املهدي أخبار
ووظائف الُربهانْپوري، السندي يوسف بن طاهر للشيخ الجوامع جمع وملتقط
األبرار نُُزل الگنُْگوهي، النعماني أحمد بن النبي عبد للشيخ املأثورة األدعية يف النبي
الدهلوي، البدخيش رستم بن محمد للمرزا األطهار البيت أهل مناقب من صحَّ ملا
يف املحبني تحفة املذكور، محمد للمرزا آخر كتاب العبا آل مناقب من النَّجا مفتاح
الطريقة سلوك يف النبوية التنبيهات املذكور، محمد للمرزا الراشدين الخلفاء مناقب
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الزهد، أبواب فيه جمع الگجراتي، السورتي محمد غالم بن هللا ويل للشيخ املصطفوية
املحدث للشيخ بالفاريس السادة ِسْفر رشح اإلفادة طريق بذلك، يتعلق وما واآلداب،
بالعربي نَة السَّ أيام يف نة بالسُّ ثبت ما الدهلوي، البخاري الدين سيف بن الحق عبد
هللا سالم للشيخ البيت أهل فضائل يف املناقب وخالصة املذكور، الحق عبد للشيخ
پتي الپاني العثماني هللا ثناء للقايض بسيط كتاب الدهلوي، البخاري اإلسالم شيخ ابن
أحاديث من النوادر ملسو هيلع هللا ىلص وأخالقه النبوية اآلداب يف املؤلفة الكتب أحسن وهو مجلدين، يف
للشيخ اإلرشاك ردُّ املحدث، الدهلوي الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ واألواخر األوائل سيد
يف القويم باألردو، له اإليمان تقوية ورشحه الدهلوي، الُعمري الغني عبد بن إسماعيل
املرام، وبلوغ كاملنتقى وهو الجونپوري، عيل َسخاوت للمولوي الكريم النبي أحاديث
،١٢٤٥ سنة امُلتوىفَّ الكانَْدهلوي اإلسالم شيخ بن بَْخش إلهي للمفتي الَكِلم جوامع
للشيخ الفقه أبواب ترتيب عىل الحديث يف كتاب الورى، سيد سنَّة ملتَّبع الوثقى العروة
أبواب عىل مقتًرصا الحديث يف النجاة وفائز الصالة عمدة آبادي، اإلله الصديقي هللا عبد
املذكور، هللا عبد للشيخ الدياجري لصالة املنري النرباس املذكور، هللا عبد للشيخ الصالة
التي القرآنية السور فيه جمع املذكور، للشيخ والنهار الليل يف الصالة عىل األبرار معني
الصحيحة األحاديث يف األكرب الفقه يف األنرض الروض الصالة، يف يقرؤها ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان

الفقه. أبواب عىل رتَّبه املذكور هللا عبد للشيخ الصالة أبواب يف املرفوعة
وهو الشاهجهانپوري، زمان محمد رجاء أبي للشيخ مجلدين يف املواعظ خري
والنهي األمر منافع يف املرتضوية الحكم رشح النواوي، لإلمام الصالحني كرياض
الرامپوري، أكرم محمد بن القادر عبد للقايض املصطفوية بالرشيعة يتعلق الذي
رشح املذكور، القادر عبد للقايض املشكاة رشح مخترص الربكات جامع عىل حاشية
الكواكب املدرايس، الشافعي غوث محمد بن هللا صبغة للمفتي الجاُرود البن منتقى
الشافعي غوث محمد بن الوهاب عبد للشيخ الدينورية املجالس أحاديث منتخب الدُّرية
ساطع املذكور، الوهاب عبد للشيخ الرسول ريحانة مناقب يف ؤل السُّ نهاية املدرايس،
للمولوي اإليمان ُشَعب الُربهانپوري، الدين نصري للمولوي األبرار سيد كالم من األنوار
هداية الجونپوري، عطاء بن سليم محمد للمولوي السليم ُرْقية املذكور، الدين نصري
الشافعي الدين نارص بن غوث محمد للشيخ النبوي الطب يف ويِّ السَّ املنهج إىل الغويِّ
وكالهما الجهاد دار أهل إىل اإلرشاد وزواجر األبوين، إكرام يف اليدين بسط املدرايس،
حسن صديق للسيد األخبار منتقى رشح األبرار نُُزل املذكور، غوث محمد للشيخ
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ثمار للشوكاني، األوطار نيل من ص ملخَّ الَقنوجي، البخاري الحسيني حسن أوالد بن
يف الكئيب الناشد وضالة الرسول، أقضية إىل ول السُّ وبلوغ التثبيت، أبيات رشح التنكيت
املعصوم لفظ من املكنون والحرز الستة، الصحاح بذكر والحطة الغريب، تأنيس رشح
ملا واإلذاعة السالم، دار روضات إىل الغرام ساكن ومنرب املتواترة، األحاديث يف املأمون
النبي أحاديث من األربعني ترجمة يف الصبي ونميمة الساعة، يدي بني يكون وما كان
ذكر يف ورد مما االعتبار أويل ويقظة والهجرة، والشهادة الغزو يف جاء بما والعربة ملسو هيلع هللا ىلص
الشمس وضوء النسوة، يف ورسوله هللا من ثبت ملا األسوة وحسن النار، وأصحاب النار
وزيادة والفكر، الذكر وجه عن السرت وكشف خمس، عىل اإلسالم نبي حديث رشح من
عن الكربة وكشف اإليمان، حالوة حديث رشح اإليقان وتقوية الجنان، بأعمال اإليمان
املذكور. حسن صديق للسيد كلها والرجاء؛ الخوف ذكر إىل اللجأ وصدق الغربة، أهل
من منتخب وهو القنوجي، حسن صديق بن الحسن نور للسيد املشارق أنوار
اليوم العمل ملخص الشيخان، عليه اتفق ما عىل فيه اقترص للصغاني، األنوار مشارق
العوارف معارف املذكور، الحسن نور للسيد األذكار بسلطان املسمى السني البن والليلة
امُلهداة الرحمة للسهروردي، املعارف عوارف من املسندة األحاديث أخذ املذكور، للسيد
أبواب من باب كل يف الرابع الفصل فيه جمع املذكور، الحسن نور للسيد املشكاة تكملة
الحصكفي برواية حنيفة، أبي مسند عىل حاشية اإلمام ملسند النظام تنسيق املشكاة،
للشيخ اإلمام مسند بتبويب املرام تحصيل السنبهيل، حسن محمد للشيخ مقدمتها مع
زرع» «أم حديث رشح يف الصديقة التحفة النگرامي، العيل عبد بن إدريس محمد
الرحال» تشدُّوا «ال حديث رشح املقال منتهى السهارنپوري، الحسن فيض للمولوي
املحدث للشيخ الدارقطني سنن عىل املغني التعليق الدهلوي، خان الدين صدر للمفتي
كتاب الفجر، ركعتي بأحكام العرص أهل إعالم مجلدين، يف الديانوي الحق شمس
والقول النسكية، األحكام يف الصحيحة األقوال املذكور، الحق شمس للشيخ بسيط
بذكر اآلمال قرص املذكور، الحق شمس للشيخ كالهما البهائم، إخصاء تحقيق يف املحقق
وتذكرة والقبور املوتى تذكرة آبادي، املراد الدين رفيع للشيخ بالفارسية واملآل الحال
باألردو الفردوس ضمان پتي، الپاني هللا ثناء للقايض ثالثتهما اإلسالم، وحقيقة املعاد
الصحابي ملناقب الرواية األحاديث الكاكوري، أحمد عناية للمفتي والرتهيب الرتغيب يف
وسمع «لوالك»، حديث بجالل األفالك تأللؤ الربيلوي، خان رضا أحمد للمولوي معاوية
الفاحص والبحث املحمود، املقام بتنقيح املسعود والقيام الشفاعة، أحاديث يف وطاعة
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أحمد للمولوي كلها املصطفى؛ أدعية يف وكفى قلَّ وما الخصائص، أحاديث طرق عن
املذكور. خان رضا

عىل األحسن التعليق وله النيموي، عيل سبحان بن أحسن ظهري للشيخ السنن آثار
الحرشية الصالة، أبواب آخر إىل الطهارة أبواب من ذلك كل التعليق؛ وتعليق السنن، آثار
إثبات يف العينني تنوير الدهلوي، هللا ويل بن الدين رفيع للشيخ القيامة آثار يف بالفاريس
العينني ُقرة الدهلوي، الُعمري الغني عبد بن إسماعيل للشيخ بالعربي اليدين رفع
آبادي، اإلله العبايس يحيى بن فاخر للشيخ بالفاريس منظوم اليدين رفع إثبات يف
الشطاري الصديقي الرحمن عبد للشيخ بالعربي السافرة البدور منتخب اآلخرة مرآة
البلگرامي الحسيني محمد بن مرتىض للسيد اإليمان شعب يف الجمان عقد الگجراتي،
القنوجي، البخاري حسن صديق للسيد بالعربي الجنة ببشارة الغنة بالزبيدي، املشهور
بالفاريس الربيات مواعظ يف السبعيات ترجمة الحسن، نور السيد ولده باسم صنَّفه
للشيخ بالفاريس الشفاء ترجمة الوفاء عني الدهلوي، الكشمريي صادق محمد للشيخ
بالفاريس والفوائد األخبار عيون يف العوائد موائد الگجراتي، الربوچي محمد بن بكر أبي
باألردو للنواوي الصالحني رياض ترجمة القنوجي، الحسيني حسن صديق للسيد
القاري سلطان بن عيل للُمال األربعني ترجمة الدين، رشف بن الدين أحمد للمولوي
حنيفة أبي لإلمام املسند ترجمة الُربهانوي، الحي عبد بن القيوم عبد للمفتي املكي
نظًما الدهلوي هللا ويل للشيخ األربعني رشح التسخري الرحمن، حبيب للمولوي باألردو

اللكهنوي. الصديقي عيل هادي للمولوي
ترجمة وهو آبادي الحيدر ثم الدهلوي خان الدين محيي للشيخ الصحاح تلخيص
للمولوي بالعربي مخترص البرش خري أذان يف الخرب وخري باألردو، الوصول تيرس
أذن يف باألذان ملسو هيلع هللا ىلص النبي مبارشة أن فيه ق حقَّ اللكهنوي الحليم عبد بن الحي عبد
بالقراءة يتعلق فيما الكالم إمام الصالة، بأذان مبارشته يف وتوقف قطًعا ثابت املولود
حوايش عىل الغمام غيث املذكور، الحي عبد للمولوي بالعربي مبسوط اإلمام، خلف
بالعربي مخترص الذكر سبحة يف الفكر نزهة املذكور، الحي عبد للمولوي الكالم إمام
والشيبة الشبَّان زجر الحي، عبد للمولوي النزهة بتحشية النفحة الحي، عبد للمولوي
سيد سنة إحياء عىل األخيار تحفة الحي، عبد للمولوي باألردو الغيبة ارتكاب عن
الجوائز املذكور، الحي عبد للشيخ مؤكدة سنة ركعة بعرشين الرتاويح أن يف األبرار
القنوجي، حسن للسيد كبري مجلد يف بالعربي والصفات األسامي جمع من والصالت
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كتاب األطهر، البيت أهل عن األكرب الفقه ،١٢٩٧ سنة الحسن نور ولده باسم صنَّفه
آبادي، الحيدر الرتكماني عيل الفقار ذو بن قاسم بن الزمان حسن للشيخ مبسوط
األخبار وتلخيص الگنگوهي، أحمد رشيد للمولوي املقتدي قراءة يف املعتدي وهداية
الصحاح عىل مقترص اللكهنوي، ثم الربيلوي الحسني الدين فخر بن الحي عبد للفقري
تلخيص رشح األفكار ومنتهى الستة، الصحاح من مأخوذ األسانيد بحذف الحسان
هللا عفى املذكور الدين فخر بن الحي عبد الكتاب هذا لجامع مبسوط كتاب األخبار،
من الوصايا وتخريج القدسية، األحاديث يف التأنيس وذخرية التقديس وحظرية عنه،
حسن صديق السيد موالنا بن حسن عيل السيد إىل منسوبان كالهما الزوايا؛ خبايا
اإلسالم ونظام الجهجري، عيل نجف للقايض بالفارسية منظومة التاج ودرة القنوجي،
للمولوي الحديثية باألدلة وإثباتها واملحدثني األحناف بني فيما املختلفة املسائل يف

بكلكته. العالية املدرسة يف األول املدرس وجيه محمد
يحيى غالم للشيخ بالعربي مخترص والسلسبيل الجنة إىل السبيل وزاد
فضائل يف ورد ما فيه جمع املدرايس، الشيعي النقوي الحسيني الودود عبد بن
السنة أهل كتب من وجمعها واآلثار، األخبار من — السالم عليهم — البيت أهل
يف آبادي األكرب العيل إمداد السيد للمولوي الهدى نور ،١٣٠٤ سنة طبع والجماعة،
الرحمن عبد للمولوي الهدى نور عىل الردِّ يف الهدى سنة توضيح الرتاويح، مسألة
للمولوي الهدى سنة توضيح عىل الرد يف السويِّ الرصاط عن الغويِّ إمداد األمني، الصدر
الرتاويح أن أثبت وقد املذكور، العيل إمداد للمولوي السنة إمداد املذكور، العيل إمداد
الغازيپوري فصيح محمد املولوي عىل رد وفيه مؤكدة، غري سنة وأنها ركعات، ثماني
اللطيفة واملواهب مؤكدة، سنة وأنها ركعة، عرشون بأنها القائلني العلماء من غريه وعىل

السندي. عابد محمد للشيخ حنيفة أبي مسند رشح

األربعينيَّات

الحسني الشهاب بن عيل للسيد األربعني أشهرها: كثرية، أيًضا فهي األربعينيَّات أما
الكبري للشيخ واألربعني عنه، هللا ريض — مالك بن أنس إىل املتصل بسنده الهمداني
تحت أورد ،٨٢٥ سنة بها وامُلتوىفَّ ُگْلَربگه نزيل الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد
للشيخ واألربعني املشايخ، من والقدماء والتابعني الصحابة آثار من سطًرا حديث كل
األنوار، مشارق من مأخوذ وهو الكروي، العرييض الحسيني الدين شمس بن خواْجگي
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الدهلوي، البخاري الدين سيف بن الحق عبد للشيخ الدين علوم أبواب يف واألربعني
املجددية، الطريقة إمام الرسهندي الُعمري األحد عبد بن أحمد للشيخ واألربعني
قبل صنَّفه الدهلوي، عاملگري زيب أورنگ محمد الدين محيي للسلطان واألربعني
رسير عىل جلوسه بعد صنَّفه املذكور للسلطان واألربعني امللك، رسير عىل جلوسه
هللا ويل للشيخ واألربعني املفيدة، الحوايش عليهما وعلق بالفارسية ترجمهما ثم امللك،
ريض — طالب أبي بن عيل إىل املتصل بسنده املحدث الدهلوي العمري الرحيم عبد بن
العزيز عبد الشيخ سبط الُعمري أفضل بن إسحاق محمد للشيخ األربعني عنه، هللا

والعمرة. الحج فضائل من وهو الدهلوي، هللا ويل بن
الحسيني جعفر عيل بن كبري عيل للسيد الراشدين الخلفاء مناقب يف واألربعني
وله القنوجي، الصديقي عيل رستم بن الباسط عبد للشيخ واألربعني آبادي، اإلله
عيل أوالد بن حسن أوالد للسيد واألربعني املتني، الحبل سماه بالفاريس عليه رشح
صديق السيد لولده واألربعني والبدعة، الرشك رد يف القنوجي البخاري الحسيني
للشيخ املرسلني سيد معجزات يف واألربعني والعمرة، الحج فضائل يف القنوجي حسن
أحمد للشيخ املرسلني سيد من واألربعني املدرايس، الشافعي غوث محمد بن هللا صبغة
للمفتي حديثًا أربعون املتربكة الحبيب وأحاديث املدرايس، الشافعي هللا صبغة بن
إدريس للشيخ املجتهدين سيد نعمان مرويات من واألربعني الكاكوروي، أحمد عناية
حسن بن بخش قادر للمولوي الدين مراسم إلشاعة واألربعني النگرامي، العيل عبد بن
الربيلوي، خان رضا أحمد للمولوي املحبوبني سيد شفاعة يف واألربعني السهرسامي، عيل
الحسن بن محمد شاه بن محمد حسن الشيخ حنيفة أبي اإلمام مرويات من واألربعني
العظيم عيل فتح بن عيل واليت املجاهد الصالح للشيخ املهديني يف واألربعني الهندي،
يف واألربعني كهپوري، الگور محمد بن هللا عبد للشيخ األربعني يف املعني ونعم آبادي،
مذهبًا والحنفي نسبًا السهروردي الصديقي بودله شاه محمد للمولوي الدين مسائل
فيه إلخ، … مزيده ويكافئ نعمه يوايف كثريًا حمًدا هلل الحمد أوله: مسكنًا، والدهلوي

.١٢٨٣ سنة صنَّفه بالعربي، الرشح مع الحنفية مذهب تأييد يف حديثًا أربعون

املوطأ رشوح

الالهوري، البياني يوسف أبي يعقوب للشيخ بالعربي املوطأ رشح املصفى ذلك فمن
الدهلوي، البخاري اإلسالم شيخ بن هللا سالم للشيخ بالعربي املوطأ رشح واملحىل
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الدهلوي، العمري الرحيم عبد بن هللا ويل األجل للشيخ بالعربي املوطأ رشح واملسوَّى
ويل للشيخ بالفاريس املوطأ رشح واملصفى املذاهب، وبيان الغريب رشح عىل فيه اقترص
صاحبُه وفاته بعد وهذَّبه حه وصحَّ والتحقيق، االجتهاد وجه عىل صنَّفه املذكور، هللا
سنة شوال من عرش الثامن يف تهذيبه من وفرغ الالهي، الويل أمني محمد الشيخ
الشافعي غوث محمد بن هللا صبغة للمفتي مالك اإلمام موطأ إىل السالك وهداية ،١١٧٩
الحليم عبد بن الحي عبد للمولوي محمد اإلمام موطأ عىل د املمجَّ والتعليق املدرايس،
العثماني الدين بشري للقايض املوطأ أجزاء من جزء ورشح اللكهنوي، األنصاري

اللكهنوي. الزمان وحيد للمولوي باألردو رشحه املوطأ وكشف القنوجي،

البخاري صحيح رشوح

الصغاني الحيدر بن محمد بن حسن اإلمام للشيخ رشح البخاري صحيح رشوح فمن
العالء بن عيل بن األول عبد للسيد البخاري صحيح رشح الباري وفيض الالهوري،
،١٠٠٣ سنة امُلتوىفَّ الكشمريي الرصيف الحسن بن يعقوب للشيخ عليه ورشح الحسيني،
الربهانپوري، السندي إبراهيم بن عيىس بن عثمان للشيخ عليه ورشح التوضيح غاية
القسطالني، من مأخوذ وهو الربهانپوري السندي يوسف بن طاهر للشيخ عليه ورشح
الالهوري، البياني يوسف أبي يعقوب للشيخ البخاري صحيح رشح الجاري والخري
الحق عبد بن الحق نور للمفتي مجلدات ستة يف بالفاريس عليه رشح القاري وتيسري
الدين سيف بن أعظم محمد للشيخ عليه رشٌح الباري وفيض املحدث، الدهلوي البخاري
البخاري هللا محب ابن اإلسالم شيخ للشيخ بالفاريس عليه بسيط ورشح الرسهندي،
وضوء الگجراتي، صالح محمد بن الدين نور للشيخ عليه رشح القارئ ونور الدهلوي،
من مأخوذ وهو البلگرامي، الحسيني عيل غالم للسيد الزكاة باب إىل عليه رشح الدراري
حل يف الدهلوي العمري الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ لطيف ومخترص القسطالني،
حسن صديق للسيد مجلدات أربعة يف البخاري أدلة حل يف الباري وعون األبواب، تراجم
املبارك بن حسني للشيخ الرصيح التجريد رشح وهو القنوجي، البخاري الحسيني
وفيض اللكهنوي، الزمان مسيح بن الزمان وحيد للمولوي القارئ وتسهيل الزبيدي،
بالفاريس رشحه الباري ومنح األنصاري، أحمد فضل للشيخ باألردو رشحه الباري
صحيح رشح الطارئ والفيض الپيشاوري، صديق محمد بن أحسن محمد للشيخ
الگجراتي. البخاري الحسيني محمد بن جعفر للشيخ مجلدين يف بالعربي البخاري
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البخاري ثالثيات رشوح

آبادي، اإلله العبايس أمني بن يحيى للشيخ بالعربي عليه بسيط رشح القارئ إعانة
القنوجي، الصديق عيل رستم بن الباسط عبد للشيخ بالفاريس عليه رشٌح الآليل ونظم

القنوجي. البخاري الحسيني حسن صديق للسيد باألردو عليه رشح القارئ وُغنية

مسلم صحيح رشوح

للشيخ مسلم صحيح رشح املعلم القشريي: الحجاج بن مسلم صحيح رشوح ومن
اج الحجَّ بن مسلم صحيح رشح اج الثجَّ واملطر الالهوري، البياني يوسف أبي يعقوب
للشيخ بالفاريس عليه ورشح آبادي، خ الَفرُّ الحسيني عيل أحمد بن هللا ويل للمفتي
أحمد رساج للشيخ بالفاريس عليه ورشح الدهلوي، البخاري هللا محب بن الدين فخر
املدرايس، الشافعي غوث محمد بن هللا صبغة للمفتي بالقول عليه ورشح الرسهندي،
بالعربي عليه رشح اج، الحجَّ بن مسلم صحيح مطالب كشف من الوهاج والرساج
باألردو رشحه واملعلم القنوجي، البخاري الحسيني حسن أوالد بن حسن صديق للسيد

مجلدات. ستة يف اللكهنوي الزمان وحيد للمولوي

الرتمذي جامع رشوح

السندي الطيب أبي بن طيب للشيخ بالعربي عليه رشح الرتمذي: جامع رشوح ومن
أحمد رساج للشيخ بالفاريس عليه ورشح مائة، وتسع وتسعني بضع يف امُلتوىفَّ
املدرايس، الشافعي غوث محمد بن هللا صبغة للمفتي بالقول عليه ورشح الرسهندي،
عليه ورشح اللكهنوي، الزمان بديع للمولوي باألردو عليه رشح الشعوذي وجائزة
الزمان وجيه للمولوي باألردو عليه ورشح األنصاري، أحمد فضل للمولوي باألردو

اللكهنوي. الزمان مسيح بن

داود البى السنن رشح

الحق شمس للشيخ عليه كبري رشح املقصود غاية داود: ألبي السنن رشوح ومن
الحق شمس للمولوي مجلدات أربعة يف عليه رشح املعبود وعون يتم، ولم الديانوي،
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ورشح الَگنُگوهي، الحسن فخر للمولوي بالقول عليه رشح املحمود والتعليق املذكور،
رشح املحمود والهدى الديوبندي، عيل الفقار ذو بن حسن محمود للمولوي بالقول عليه
الحسن ألبي عليه رشح الودود وفتح اللكهنوي، الزمان وحيد للمولوي باألردو عليه

السندي.

للنسائي السنن رشوح

الحنفي أحمد ويص للمولوي عليه تعليقات للنسائي: املجتبى السنن رشوح ومن
اللكهنوي. الزمان وحيد للمولوي باألردو عليه رشح الربى وروض الكانپوري،

ماجه البن السنن رشوح

رشحه الحاجة وإنجاح الرسهندي، العمري أحمد رساج للشيخ بالفاريس عليه رشح
العجاحة ورفع املهاجر، الدهلوي العمري سعيد أبي بن الغني عبد للشيخ بالعربي
الحاجة ومفتاح اللكهنوي، الزمان مسيح بن الزمان وحيد للمولوي باألردو رشحه

العلوي. هللا عبد بن محمد للمولوي بالعربي رشحه

للرتمذي الشمائل رشوح

عليه رشح ،١٠٣٣ سنة امُلتوىفَّ الحنفي عمر بن عاشق محمد للشيخ بالفاريس عليه رشح
الفضائل ومعني الدهلوي، البخاري الدين سيف بن الحق عبد بن الحق نور للمفتي
الشمائل رشح الوسائل وأرشف الگجراتي، الحامد بن فاضل للشيخ الشمائل رشح
للشيخ عليه ورشح ،١٠٩١ سنة صنَّفه الدهلوي، البخاري هللا نور بن هللا سيف للشيخ
بالعربي الشمائل رشح الفضائل وُدرر ،١٠٠٦ سنة امُلتوىفَّ الكشمريي محمد حاجي
محمد للشيخ بالفاريس عليه ورشح القنوجي، الدين فصيح بن الدين عليم للشيخ
يوسف بن بابا للسيد باألردو رشحه النبوة ورساج البلگرامي، صادق محمد بن فيض
الرامپوري، أكرم محمد بن القادر عبد للقايض عليه وحاشية آبادي، الحيدر القادري
وأنوار آبادي، املراد هللا كفايت للمولوي الشمائل رشح يف باألردو منظومة خلد وبهار

الجونپوري. عيل كرامت للمولوي ترجمته محمدي
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املصابيح مشكاة رشوح

للشيخ عليه ورشح السندي، الكاهاتي العزيز عبد للشيخ عليه بسيط رشح ذلك فمن
النبي عبد للشيخ املشكاة رشح النجاة وذريعة الرسهندي، العمري أحمد بن سعيد محمد
جعفر بن محمد للسيد املشكاة رشح النكات وزينة الگجراتي، الشطاري هللا عبد بن
الربهانپوري، السندي الطيب أبي بن طيب للشيخ عليه ورشح الگجراتي، الحسيني
يوم تأليفه من فرغ گجرات علماء لبعض مجلدات أربعة يف بالفاريس عليه ورشح
األمور مراعاة وفيه وتسعمائة، وتسعني ثالث سنة شوال من بَِقيتا لليلتني الجمعة
الكالم توضيح (٤) املبهم. تمييز (٣) املحذوف. إعادة (٢) الضمائر. إظهار (١) اآلتية:
يف الرتكيب بيان (٧) باملتن. الرشح ربط (٦) م. والتعمُّ ص التخصُّ تبيني (٥) املقدر.
كل يف األحاديث عدد (٩) طريقة. بأسهل الفارسية العبارة إيراد (٨) بالفارسية. األداء
تعليم (١٢) تام. غري كالم تتميم (١١) كلمة. كل متعلقات بيان (١٠) وفصل. باب
رشح يف التنقيح وملعات بإحسان. وتابعيهم والتابعني الصحابة من وأهله الحديث
وأشعة الدهلوي، البخاري الدين سيف بن الحق عبد للشيخ بالعربي املصابيح مشكاة
سهل وهو مجلدات، أربعة يف بالفاريس املذكور الحق عبد للشيخ آخر رشح اللمعات
منتخب الربكات وجامع متداول، مقبول املشكالت، وضبط الغريب ضبط يف التناول
بالعربي صديق محمد للشيخ رشحه املشكاة ونجوم ا، جدٍّ مفيد كتاب له املشكاة رشح
ومظاهر الجونپوري، فائض محمد بن نعيم محمد للشيخ عليه ورشح واحد، مجلد يف
من الصحاح ترجمة يف النجاة وطريقة الدهلوي، الدين قطب للمولوي باألردو الحق

اآلروي. العيل عبد بن إبراهيم للمولوي املشكاة

األنوار مشارق رشوح

بلسان بگلربگه الدفني الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد للسيد عليه رشح ذلك فمن
للشيخ عليه ورشح املذكور، يوسف بن محمد للسيد بالفاريس عليه ورشح التصوف،
الحسيني محمد بن أحمد للسيد بالفاريس عليه ورشح الالهوري، املجيد عبد بن منور
للمولوي باألردو رشحه األخيار وتحفة أحمد، الدين بمحيي املشهور الكروي الغرييض

البلهوري. عيل خرم
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الحصني الحصن رشوح

عليه ورشح ،١٠٠٦ سنة امُلتوىفَّ الكشمريي محمد حاجي للشيخ عليه رشح ذلك فمن
منور للشيخ عليه ورشح الدهلوي، البخاري هللا محب بن الدين فخر للشيخ بالفاريس
صادق محمد بن فيض محمد للشيخ بالفاريس عليه ورشح الالهوري، املجيد عبد بن
والظفر اللكهنوي، األنصاري الحليم عبد بن الحي عبد للشيخ عليه وحاشية البلگرامي،

الدهلوي. خان الدين قطب للمولوي باألردو رشحه الجليل

املرام بلوغ رشوح

حسن صديق للسيد مجلدات أربعة يف بالفاريس املرام بلوغ رشح الختام مسك ذلك فمن
حسن صديق للسيد بالعربي رشحه العالم وفتح القنوجي، الحسيني حسن أوالد بن
حسن أحمد للمولوي املرام بلوغ عىل وحاشية الحسن، نور السيد ولده صنَّفه املذكور،
وترجمة الالهوري، التاجر الدين محيي للشيخ باألردو املرام بلوغ وترجمة الدهلوي،
عابد محمد للشيخ املرام بلوغ ورشح آبادي، العظيم عيل عنايت للمولوي املرام بلوغ

السندي.

النواوي لإلمام األربعني رشوح

ورشح املدرايس، القادر عبد بن هللا عبد للشيخ األربعني برشح الثمني الدر ذلك فمن
ورشح ،١٢١٤ سنة صنَّفه الهندي، محمد بن هللا مجيب بن هللا وجيه للشيخ األربعني
لبعض األربعني ترجمة املبني والظفر املحدث، آبادي املراد الدين رفيع للشيخ األربعني

اسمه. عىل أقف لم العلماء

العلم عني رشوح

،١١٤١ سنة امُلتوىفَّ الربهانپوري العظيم عبد للشيخ العلم عني رشح العلم حق ذلك ومن
رشح العلم وبحر املحدث، آبادي املراد الدين رفيع للشيخ بالفاريس العلم عني وترجمة

شاه. حسن بن شاه محمد للسيد مجلدين يف باألردو العلم عني
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الطالبني غنية رشوح

الدين شمس بن الحكيم عبد للشيخ بالفاريس الطالبني غنية ترجمة ذلك ومن
آبادي. املراد املحدث الدين رفيع للشيخ بالفاريس الطالبني غنية ورشح السيالكوتي،

محمد لإلمام اآلثار كتاب

الباري عبد للمولوي عليه بسيطة حاشية اآلثار كتاب عىل املختار التعليق ذلك ومن
للمولوي اآلثار كتاب رشح يف الستار وفيض اللكهنوي، األنصاري الوهاب عبد بن

الرشيد. عبد بن العزيز عبد

الحديث غريب يف مصنَّفاتهم (2-1)

محمد للشيخ األنوار بحار مجمع فمنها: الحديث، غريب يف الهند أهل مصنفات أما
غريب كل فيه جمع وأحسنها، الكتب أنفع وهو الگجراتي، الفتني عيل بن طاهر بن
بني قبوله عىل متفق كتاب وهو الستة، للصحاح كالرشح فجاء فيه، أُلِّف وما الحديث
عىل العمل بذلك عظيمة منَّة طاهر محمد وللشيخ الوجود، يف ظهر منذ العلم أهل
للشيخ املعجم حروف ترتيب عىل املنتخب الحديث لغات يف الزغرب وأليم العلم، أهل
عطاء حسني للشيخ للصحيحني والجمل اللغات وفهرس آبادي، اإلله الصديقي هللا عبد

الصحيحني. مفتاح كأنه ضخم مجلد يف وهو املدرايس، الشافعي هللا صبغة بن هللا

املوضوعات يف مصنفاتهم (3-1)

وتذكرة الالهوري، الصغاني الحيدر بن محمد بن حسن للشيخ رسالتان املوضوعات يف
فيه جمع الگجراتي، الَفتني عيل بن طاهر بن محمد للشيخ حافل كتاب املوضوعات،
بكثري، مادة وأوسع القاري، وعيل للشوكاني املوضوعات كتاب من أكرب وهو كثرية أشياء
مخترص النيوتني، هللا فضل بن الحق عبد للشيخ األحياء بتصفية األصفياء وتذكرة
الناس ألسنة عىل يدور مما الخبيث من الطيِّب وتمييز العراقي، كتاب من ومأخوذ
واآلثار للسخاوي، الحسنة املقاصد من ص ملخَّ املذكور، الحق عبد للشيخ الحديث من
اللكهنوي، األنصاري الحليم عبد بن الحي عبد للمولوي املوضوعة األحاديث يف املرفوعة
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العثماني الدين بشري القايض بن الدين شمس للشيخ بالعربية الشاهجهانية والهديَّة
القنوجي.

التخريج يف مصنَّفاتهم (4-1)

تخريج املحدث، الُربهانپوري السندي عيىس بن محمد فتح للشيخ السبعني تخريج
أحاديث تخريج املدرايس، الشافعي هللا صبغة بن هللا عبد للشيخ البيضاوي أحاديث
أحاديث تخريج يف املباني تشييد املدرايس، الشافعي هللا صبغة بن أحمد للشيخ الصفوة
آبادي، الحيدر ثم املدرايس هللا صبغة ابن سعيد محمد للشيخ الرباني اإلمام مكتوبات
للتفتازاني العقائد رشح تخريج املذكور، سعيد محمد للشيخ األطراف أحاديث تخريج
الزمان وحيد للمولوي العقائد رشح تخريج القنوجي، العثماني الدين بشري للقايض
تبرصة املذكور، الزمان وحيد للمولوي األنوار نور تخريج األبصار إرشاق اللكهنوي،
املشكاة تخريج آبادي، الفيض بخش إلهي للمولوي اآلثار أحاديث لتخريج األبصار
عنه هللا ريض — حنبل بن أحمد لإلمام مسند تخريج الدهلوي، حسن أحمد للمولوي
حسن صديق للسيد اإلرشاك رد لتخريج اإلدراك املذكور، حسن أحمد للمولوي —
الكواكب أحاديث تخريج يف الثواقب النجوم القنوجي، البخاري الحسيني حسن أوالد بن
أحمد للمولوي التخريج آداب يف البهيج الروض الربيلوي، خان رضا أحمد للمولوي

املذكور. خان رضا

الحديث أصول يف كتبهم (5-1)

الگجراتي، العلوي الدين وجيه للشيخ الفكر نخبة رشح عىل رشح الحديث أصول ويف
الرحمن عبد بن أكرم محمد للشيخ بسيط رشح الفكر نخبة توضيح يف النظر وإمعان
ورشح الگجراتي، الشطاري هللا عبد بن النبي عبد للشيخ عليه ورشح السندي،
محمد للمولوي بالفاريس عليه ورشح الطوكي، عيل صابر بن هللا عبد للمفتي عليه
الدين نظام للشيخ املنهج األصول: يف املصنفة الكتب ومن الَهزاروي. اإلرسائييل حسني
الدين سيف بن الحق عبد للشيخ بالعربي ومخترص الكاكوروي، العلوي الدين سيف بن
ومخترص الدهلوي، اإلسالم شيخ بن هللا سالم للشيخ ومخترص الدهلوي، البخاري
مرتىض للسيد الحبيب آثار مصطلح يف الغريب وبلغة الرامپوري، اإلسالم نور لولده
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والعجالة اليمن، بَزبيد لبثه لطول بالزبيدي املشهور البلگرامي الحسيني محمد بن
اصطالح إىل الوصول ومنهج الدهلوي، هللا ويل بن العزيز عبد للشيخ بالفاريس النافعة
يف األصول وعمدة القنوجي، الحسيني حسن صديق للسيد بالفاريس الرسول أحاديث
مخترص رشح األماني وظفر الدهلوي، شاه محمد للشيخ بالعربي الرسول أحاديث
الجرح يف والتكميل والرفع اللكهنوي، الحليم عبد بن الحي عبد للشيخ الجرجاني
باألردو الفكر نخبة رشح من البرص واستجالء املذكور، الحي عبد للمولوي والتعديل

.١٣٢٢ سنة صنَّفه الَهزاروي، العثماني السالم عبد بن العزيز عبد للشيخ

الرجال أسماء يف كتبهم (6-1)

واإلكمال الگجراتي، الفتني عيل بن طاهر بن محمد للشيخ املغني الرجال: أسماء ويف
يف بسيط كتاب الدهلوي، البخاري الدين سيف بن الحق عبد للشيخ الرجال أسماء يف
صحيح رجال يف بسيط وكتاب املصابيح، مشكاة يف املذكورين والرواة الرجال أسماء
الشمائل لرجال الوسائل وأكمل املدرايس، الشافعي القادر عبد بن هللا عبد للشيخ مسلم
الرجال نقد عن األحوال وكشف املدرايس، الشافعي غوث محمد بن الوهاب عبد للشيخ
الوهاب عبد للشيخ كالهما العرشة، القراء أسماء يف الغررة وبدر الضعفاء، أسماء يف
آبادي، الحيدر العظيم عبد نعيم ألبي باألردو الصحابة بتاريخ الخطابة عزيز املذكور،
الطالبني ومطلوب اللكهنوي، عيل أمري للسيد وتكملته التهذيب تقريب حاشية والتقعيب
عيل للسيد الشمائل رجال وترجمة آبادي، اإلله كبري عيل للسيد األربعني رجال أسماء يف
املبهمة، األسماء وفهرس املهدي، الطاهر بن محمد لشيوخ الرجال وأسماء املذكور، كبري
يف املسدد والقول املدرايس، هللا صبغة بن أحمد للشيخ كلها املتشابهة؛ األسماء وفهرس
أحوال يف الكنوز وإبراز النگرامي، العيل عبد بن إدريس للشيخ محمد اإلمام موطأ رواة
اللكهنوي. األنصاري مبني بن معني للمولوي الحصني الحصن يف املذكورة الرموز أرباب

األسانيد ويف (7-1)

للشيخ اإلسناد مهمات يف واإلرشاد الدهلوي، الدين سيف بن الحق عبد للشيخ رسالة
الگوپاموي، خان عيل إرتضا للقايض اإلسناد ومدارج الدهلوي، الرحيم عبد بن هللا ويل
وسلسلة َهتي، الرتُّ يحيى بن محسن للشيخ الغني عبد الشيخ أسانيد يف الجني واليانع
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بالفارسية بسيطة ورسالة القنوجي، الحسيني حسن صديق للسيد بالفاريس الَعْسجد
غريبة، وتدقيقات عجيبة تحقيقات عىل مشتملة وهي املذكور، املحدث هللا ويل للشيخ
عثمان بن أحمد الخري أبي للشيخ الرحمن فضل موالنا أسانيد يف األحوال وإتحاف
الحسني أبي للسيد األولياء وسالسل الحديث أسانيد يف والبهاء والنور املالوي، املكي

القارص. العبد لهذا لطيف مخترص واألسانيد املاَرْهَروي، النوري أحمد
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تفتضيه ما وبحسب البرشية، الطاقة بحسب القرآن نظم معنى عن باحث علم هو
وغري والجدل، الفقه، وأصول الكالم، وأصول العربية، العلوم ومبادئه العربية، القواعد
وفائدته البرشية، الطاقة بقدر النظم معاني معرفة منه والغرض ة، جمَّ علوم من ذلك
من فيه بما واالتعاظ الصحة، وجه عىل الرشعية األحكام استنباط عىل القدرة حصول
الفوائد من ذلك غري إىل األخالق، مكارم من نه تضمَّ بما واالتصاف والعرب، القصص
عباده، به وأرشد أنزله من سبحان عجائبه، تنقيض ال بحر ألنه تعدادها يمكن ال التي
وغايته فضيلة، كل ومعدن حكمة كل منبع هو الذي وتعاىل سبحانه هللا كالم وموضوعه
واألخروية، الدنيوية السعادة إىل للبلوغ حكمه واستنباط القرآن معاني فهم إىل ل التوصُّ
هذا وأعظمها، العلوم أرشف فهو وغايته، موضوعه رشف باعتبار وجاللته العلم ورشف

والقنوجي. واألرنيقي الدين صدر وابن الخري أبو ذكره ما
وأُبيُّ عباس وابن مسعود وابن األربعة الخلفاء فمنهم الصحابة من املفرسون أما
وأبو مالك بن وأنس الزبري بن هللا وعبد األشعري موىس وأبو ثابت بن وزيد كعب بن
طالب أبي بن عيل أما عنهم، هللا ريض — العاص بن عمرو بن هللا وعبد وجابر هريرة
وأما ا، جدٍّ ندرة يف الثالثة عن والرواية عنه، ُروي من أكثر فإنه — عنه هللا ريض —
فهو عباس ابن وأما طالب، أبي بن عيل عن ُروي ا ممَّ أكثر عنه فُروي مسعود ابن
الصحابة أقرأ كان فإنه كعب بن أُبي وأما املفرسين، ورئيس األمة وحرب القرآن ترجمان

القراء. وسيد
كمجاهد مكة علماء وهم عباس، ابن أصحاب فمنهم التابعني من ون املفرسِّ وأما
اليماني، كيسان بن وطاوس عباس، ابن موىل وعكرمة جبري، بن وسعيد املكي، جرب بن
قيس بن كعلقمة الكوفة علماء وهم مسعود ابن أصحاب ومنهم رباح، أبي بن وعطاء
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كعبد أسلم بن زيد أصحاب ومنهم والشعبي، النخعي وإبراهيم يزيد بن واألسود
ومحمد سلمه أبي بن وعطاء البرصي الحسن ومنهم أنس، بن ومالك زيد بن الرحمن
وقتادة سعيد بن وعطية مزاحم بن والضحاك مهران بن ورفيع القرظي كعب بن

والسدي. أنس بن والربيع دعامة بن
والتابعني، الصحابة أقوال تجمع التي التفاسري كتب صنفوا الذين الطبقة ثم
وعبد هارون، بن ويزيد الحجاج، بن وشعبة الجراح، بن ووكيع ُعيينة، بن كسفيان
حميد، بن هللا وعبد عبادة، بن وروح راهويه، بن وإسحاق إياس، أبي بن وآدم الرزاق،
وعيل الرزَّاق عبد منهم أخرى، طبقة هؤالء بعد ثم وآخرين، شيبة، أبي بن بكر وأبي
الشيخ وأبو مردويه وابن والحاكم ماجه وابن حاتم أبي وابن جرير وابن طلحة أبي بن
مشحونة تفاسري تصنيف إىل بعدهم طبقة انتصبت ثم آخرين، يف املنذر وابن حبان بن
بكر وأبي الفاريس، عيل وأبي الزجاج، إسحاق أبي مثل األسانيد، محذوفة بالفوائد،
يف ألف ثم املهدوي، العباس وأبي طالب، أبي بن ومكي النحاس، جعفر وأبي النقاش،
هنا من فدخل برتًا، األقوال ونقلوا األسانيد، فاخترصوا املتأخرين، من طائفة التفسري
خطر ومن يورده، قول له سنح من كل صار ثم بالعليل، الصحيح والتبس الدخيل
إىل ملتفت غري أصًال له أن ظانٍّا سلف عن خلف ذلك ينقل ثم يعتمده، يشء بباله

الباب. هذا يف القدوة هم ومن الصالح السلف عن ورد ما تحرير
غلب بما كتابه مأل من ومنهم العلوم، من يشء يف برعوا قوم ذلك بعد صنف ثم
العلم هذا ألجل أُنزل القرآن كأن فيه، هو ر تمهَّ ما عىل فيه واقترص الفن من طبعه عىل
وتكثري اإلعراب، إال شغل له ليس تراه فالنحوي يشء، كل تبيان فيه أن مع غري، ال
وخالفياته وفروعه ومسائله النحو قواعد وينقل بعيدة، كانت وإن املحتملة، األوجه
شغل له ليس واألخباري والنهر، البحر يف حيان وأبي البسيط، يف والواحدي كالزجاج
ومنهم باطلة، أو صحيحة كانت سواء سلف عمن واألخبار واستيفاءها القصص إال
الفرع أدلة إقامة إىل استطرد وربما جميًعا، الفقه فيه يرسد يكاد والفقيه الثعلبي،
كالقرطبي، للمخالفني، األدلة عن والجواب أصًال، باآلية لها عالقة ال التي الفقهية
بأقوال تفسريه مأل قد الرازي الدين فخر اإلمام خصوًصا العقلية العلوم وصاحب
إال يشء كل الكبري يف العلماء بعض قال ولذلك يشء؛ إىل يشء من وخرج الحكماء،
بحيث الفاسد، مذهبه عىل وتسويتها اآليات تحريف إال قصد له ليس واملبتدع التفسري،
إليه، سارع مجال أدنى فيه له موضًعا وجد أو اقتنصها، بعيد من شاردة له الَح لو

الكشاف. يف كالزمخرشي
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الكتب ومن وبسيط، وسيط، وجيز، أنواع: فثالثة التفسري يف املصنفة الكتب أما
للرازي، الواضح وتفسري للواحدي، والوجيز الجوزي، البن امليرس زاد فيه الوجيزة
الوسيط املتوسطة الكتب ومن واملحيل، للسيوطي والجاللني حيان، البن والشهري
للزمخرشي، والكشاف النسفي، الدين لنجم والتيسري املاتريدي، وتفسري للواحدي،
واملدارك البيضاوي وتفسري الكوايش، وتفسري البغوي، وتفسري الطيبي، وتفسري
وتفسري األصفهاني، الراغب وتفسري للواحدي، البسيط املبسوطة: الكتب ومن للنسفي،
عطية ابن وتفسري العالمي، وتفسري للرازي، الكبري والتفسري بالبحر، املسمى حيان أبي
عقيل، ابن وتفسري القشريي، وتفسري الجوقي، وتفسري الخرقي، وتفسري الدمشقي،
وروح للشوكاني، القدير وفتح كثري، البن الطربي وتفسري للسيوطي، املنثور والدر

السعود. ألبي والتفسري زاده، آلويس محمود للسيد املعاني

التفسري يف الهند أهل مصنفات (1)

منها: ضبطها، يمكن ال به يتعلق وما التفسري يف كثرية مصنفات الهند ألهل أن اعلم
فيه اعتنى مجلدات، عدة يف بالفاريس آبادي الدولة الدين شهاب للقايض املواج البحر
تبصري ومنها اعتناء، أشد ذلك وغري والوصل الفصل ووجوه النحوية الرتاكيب ببيان
عالء للشيخ كبار مجلدات أربعة يف بالعربية القرآن تفسري يف املنان وتيسري الرحمن
حسن يف مفرد تفسري وهو ،٨٣٥ سنة امُلتوىفَّ املهائمي الشافعي أحمد بن عيل الدين
بأمر القاهرة بمرص ُطبع وقد ببعض، بعضها اآليات وربط اللطائف، وإيراد اإلنشاء
يف الناگوري خالد بن حسني للشيخ القرآن تفسري النبي نور ومنها الوزير، الدين جمال
للشيخ القرآن تفسري ومنها املعاني، وتوضيح النحوية الرتاكيب حل عىل يشتمل مجلدات
تفسري ومنها التصوف، لسان عىل بُگْلَربگه املدفون الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد
كاشف ومنها املذكور، الدهلوي يوسف بن محمد للشيخ الكشاف نهج عىل القرآن
التهانيرسي محمد بن أحمد للشيخ الكريم القرآن تفسري الدقائق وقاموس الحقائق
ثم السمناني إبراهيم بن أرشف للسيد القرآن تفسري النوربخشه ومنها الگجراتي،
الخرض بن مبارك للشيخ مجلدات أربعة يف املعاني عيون منبع ومنها الكچهوچهوي،
يتم، ولم الكشمريي الرصيف الحسن بن يعقوب للشيخ القرآن تفسري ومنها الناگوري،
الفريوز ثم النارنويل هللا عطاء بن هللا نعمة للشيخ الجاللني نهج عىل القرآن تفسري ومنها
صنَّفه املذكور، هللا نعمة للشيخ بالفاريس جهانگريي وتفسري ،١٠٧٠ سنة صنَّفه پوري

149



الهند يف اإلسالمية الثقافة

منور للشيخ املواج البحر تعريب ومنها الدهلوي، شاه أكرب بن لجهانگري ١٠٧٢ سنة
الالهوري. املجيد عبد بن

وهو الربهانپوري، ثم السندي يوسف بن طاهر للشيخ البحرين مجمع ومنها
ومنها املذكور، يوسف بن طاهر للشيخ املدارك مخترص ومنها الصوفية، نهج عىل
يشتمل الربهانپوري، ثم السندي يوسف بن قاسم بن عيىس للشيخ األرسار أنوار
القاسم بن عيىس للشيخ املحمدي الفتح ومنها بالعربية، ومعارفها القرآن حقائق عىل
الدين نظام للشيخ النظامي التفسري ومنها محمد، فتح لولده صنَّفه املذكور السندي
وهو بالفاريس التفاسري زيب ومنها ،١٠٣٦ سنة امُلتوىفَّ التهانيرسي الشكور عبد بن
النساء زيب بأمر الكشمريي األردبييل الدين صفي صنَّفه للرازي، الكبري التفسري ترجمة
نواب بأمر صنَّفه الشريازي، الدين زين للشيخ بالفاريس مرتضوي تفسري ومنها بيگم،
محمود بن يحيى للشيخ حسيني تفسري ومنها ،١٠١٦ سنة البخاري خان مرتىض
الفيض أبي للشيخ اإللهام سواطع ومنها الگجراتي، البخاري الحسيني محمد بن
املثاني للسبع النوراني التفسري ومنها اإلهمال، صنعة يف وهو الناگوري، املبارك بن
تفسري ومنها مخترص، آخر تفسري وله الگجراتي صالح محمد بن الدين نور للشيخ
تفسري ومنها الگجراتي، الحسيني جعفر بن محمد للشيخ البيت أهل برواية القرآن
للشيخ القرآن تفسري ومنها املذكور، جعفر بن محمد للشيخ الجاللني نهج عىل القرآن
صنَّفه آبادي، الجهان هللا كليم للشيخ بالبيان القرآن وِقران النابهوي، معظم محمد
مخترص القنوجي الصمد عبد بن أصغر عيل للشيخ التنزيل ثواقب ومنها ،١١٢٥ سنة
ومنها القنوجي، أصغر عيل بن عيل رستم للشيخ الصغري التفسري ومنها كالجاللني،
بالفاريس. وهو الدهلوي الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ القرآن تفسري يف الرحمن فتح
كبار مجلدات سبعة يف پتي الپاني هللا ثناء للقايض املظهري التفسري ومنها
تفسري ومنها اعتناء، أشد واإلعراب والقراءة والتصوف بالفقه فيه اعتنى بالعربية،
اإليجاز سبيل عىل صنَّفه الدهلوي، العمري الرحيم عبد بن هللا أهل للشيخ القرآن
لسان عىل السيَْدانوي الحسيني محمد فتح للشيخ املحمدي التفسري ومنها بالعربي،
التهانيرسي أكرب محمد بن مصطفى غالم للشيخ مصطفوي وتفسري واملعارف، الحقائق
حكم محمد للسيد بالعربي التنزيل ومحكم ،١١٩٢ سنة صنَّفه بالفاريس، الدهلوي
بالفاريس حسني وتفسري بريلوي، الرائي الحسيني الحسني هللا علم بن محمد بن
وزبدة الدهلوي، الشاعر هللا ويل للشيخ القرآن وتفسري املذكور، حكم محمد للسيد
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جمال للشيخ مخترص وتفسري كراًسا، ثمانني يف الالهوري محمد جان للشيخ التفاسري
جمال للشيخ التفسري يف آخر كتاب نصريي وتفسري ١١٢٤ سنة امُلتوىفَّ الگجراتي الدين
ومنها السندي، التتوي هاشم محمد للشيخ بالعربي القرآن وتفسري املذكور، الدين
خ الفرُّ الحسيني عيل أحمد بن هللا ويل للمفتي مجلدات ثالثة يف بالفاريس الجواهر نظم
ومنها اللكهنوي، األنصاري هللا حبيب بن هللا ويل للشيخ الجواهر معدن ومنها آبادي،
األول من األول الدهلوي، العمري هللا ويل بن العزيز عبد للشيخ بالفاريس العزيز فتح
القرآن، آخر إىل امللك سورة من والثاني َلُكْم﴾، َخرْيٌ تَُصوُموا ﴿َوأَْن تعاىل: — قوله إىل
التعبري، وجزالة اإلنشاء حسن يف جيد حسن تفسري وهو البرص، ذهاب بعد إمالءً صنَّفها

ببعض. بعضها اآليات وربط والظرائف اللطائف وإيراد
صنَّفها كبار، مجلدات يف آبادي الفيض عيل حيدر للشيخ العزيز فتح تكملة ومنها
محمد للشيخ مجلد يف بالفارسية األرسار معاملات ومنها سكندربيگم، بأمر بهوپال يف
بالعربية القرآن مقاصد يف البيان فتح ومنها جيد، حسن تفسري وهو األمروهوي، حسن
للشوكاني القدير فتح من ملخص القنوجي، حسن صديق للسيد كبار مجلدات أربعة يف
ذو والسيد املذكور حسن صديق للسيد باألردو القرآن ترجمان ومنها لطيفة، بزيادات
تفسري القرآن موضح ومنها القنوجي، وفاته بعد كمله البهوپايل النقوي أحمد الفقار
تفسري ومنها العارف، املحدث الدهلوي هللا ويل بن القادر عبد األجل للشيخ بالهندية
تفسري اآلخر وزاد الرامپوري، املجددي أحمد رءوف للشيخ بالهندية مجلدين يف رءويف
ومجموع ١٢٤٤ سنة صنَّفه البدايوني الحق عبد بن السالم عبد للقايض املنظوم القرآن
اإلله تيمور بن مرتىض غالم للشيخ منظوم باألردو القرآن تفسري ألف، مائتا أبياته
امُلتوىفَّ الرامپوري منعم محمد بن الحق نور للقايض الكريم القرآن وتفسري آبادي،
سعيد محمد للشيخ بالفاريس القرآن وتفسري خان، هللا فيض بأمر صنَّفه ١٢٢٣ سنة
بالفاريس القرآن وتفسري العمر، أرذل يف صنَّفه مجلدات أربعة يف املدرايس األسلمي
ياد للمولوي بالفاريس القرآن وتفسري اللكهنوي، هللا نعمة بن أرشف محمد للمولوي
يف بالفاريس التأويل وسواطع التنزيل ولوامع آبادي، النصري الشيعي الحسيني عيل
يُوُسَف ِمْن ُسوا َفتََحسَّ اذَْهبُوا بَنِيَّ ﴿يَا تعاىل: — قوله إىل وزيادة مجلًدا عرش اثنى
ق يُوفَّ ولم الالهوري الكشمريي الشيعي الحسني بن القاسم أبي للسيد إلخ َوأَِخيِه﴾
التكميل. صدد يف وهو الحائري القاسم أبي بن عيل السيد ابنه بذلك فاعتنى بتكميله،
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األمروهوي حسن محمد للشيخ مجلدين يف باألردو القرآن تأويل يف الربهان غاية
السنبهيل، األنصاري هللا مراد للشيخ باألردو مرادي تفسري األرسار، معاملات صاحب
القرآن وبيان الدهلوي، حسن أحمد للمولوي مجلدات سبعة يف باألردو التفاسري أحسن
قادري تفسري التهانوي، الحق عبد بن عيل أرشف للمولوي مجلًدا عرش اثني يف باألردو
التفاسري وجامع الحسيني، التفسري ترجمة وهو اللكهنوي الدين فخر للمولوي باألردو
القرآن تفسري يف املنان وفتح الدهلوي، الحنفي الدين محيي بن الدين قطب ملوالنا
الرحمن ومواهب مجلدات، ثمانية يف الدهلوي مري محمد بن الحق عبد للمولوي باألردو
وتفسري آبادي، املليح الحسيني عيل معظم بن عيل أمري للسيد باألردو جزءًا ثالثني يف
باألردو ثنائي وتفسري عليه، تعقب وقد األمرترسي هللا ثناء للمولوي بالعربي القرآن
آبادي، املراد الدين احتشام للمولوي باألردو األعظم واإلكسري املذكور، هللا ثناء للمولوي
متقي محمد بن أحمد للسيد مجلدات ستة يف النحل سورة إىل باألردو القرآن وتفسري
الَح لو بحيث مذهبه، عىل وتسويتها اآليات تحريف إال فيه قصد له وليس الدهلوي،
فعل كما إليه سارع مجال أدنى فيه له موضًعا وجد أو اقتنصها بعيد من شاردة له
العربية العلوم يف عالمة كان الزمخرشي أن بينهما والفرق الكشاف، يف الزمخرشي
والقواعد الرشعية األصول رعاية بغري التفسري يف يتكلم فيها، جاهًال كان أحمد والسيد
كتبًا، عليه الرد يف بعضهم وصنَّف كتبهم، يف العلماء بعض عليه رد ولذلك العربية؛
سنة آباد بحيدر امُلتوىفَّ اللكهنوي حيدر محمد بن عيل ظهور للمولوي القرآن وتفسري
اللكهنوي، الزمان مسيح بن الزمان وحيد للمولوي باألردو وحيدي وتفسري ،١٢٧٥
التفاسري خالصة بحريت، الشعر يف املتلقب الدهلوي مرزا ألمراؤ باألردو القرآن وتفسري
يف باألردو التفاسري وأحسن اللكهنوي، محمد فتح للمولوي مجلدات أربعة يف باألردو

الدهلوي. حسن أحمد السيد للمولوي كبار مجلدات

الكريم القرآن تراجم (1-1)

الرتجمة وهذه املحدث، الدهلوي الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ بالفاريس الرحمن فتح
باألردو القرآن وموضح بعد، فيما وال قبل فيما نظريها يَُر لم الرتاجم أحسن من
املعاني تغيري يف والده كرتجمة الرتجمة وهذه الدهلوي، هللا ويل بن القادر عبد للشيخ
وترجمة سنة، مائة منذ األيدي وتداولتها بالقبول الناس تلقاها ولذلك الكالم؛ وحالوة
وترجمة حرفية، ترجمة وهي الدهلوي هللا ويل ابن الدين رفيع للشيخ باألردو القرآن
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وترجمة الخطأ، من مأمونة غري وهي الدهلوي أحمد نذير للحافظ باألردو القرآن
بعض يف أحمد نذير الحافظ كرتجمة وهي بحريت، املشهور الدهلوي مرزا ألمراؤ القرآن
تخطئة يف رسالة التهانوي الحق عبد بن عيل أرشف املولوي صنَّف وقد األوصاف،
للمولوي باألردو القرآن وترجمة تراجمهما، يف املذكورين مرزا وأمراؤ أحمد نذير
الزمان مسيح ابن الزمان وحيد للمولوي باألردو القرآن وترجمة املذكور، عيل أرشف
املريتهي، إلهي عاشق للمولوي باألردو القرآن وترجمة آبادي، الحيدر ثم اللكهنوي
القرآن وترجمة الدهلوي، مري محمد بن الحق عبد للمولوي باألردو القرآن وترجمة
باإلنكليزية القرآن وترجمة النحل، سورة إىل وهي الدهلوي خان أحمد للسيد باألردو
املرزائي عيل محمد للمولوي باإلنكليزية القرآن وترجمة الپتيالوي، الحكيم عبد للدكتور
املذهب عىل وهي قاديان أهل من الناس لبعض باإلنكليزية القرآن وترجمة الالهوري،
وترجمة اللكهنوي، الشيعي عيل ِدْلدار بن عيل للسيد باألردو القرآن وترجمة القادياني،
عيل حامد النواب بأمر ترجمه الدهلوي الشيعي أحمد مقبول للمولوي باألردو القرآن

الرامپوري. خان

القرآن بعضأجزاء عىل التفسري كتب (2-1)

عطاء بن نقشبند غالم للشيخ الفرقان أنوار القرآن: أجزاء بعض عىل التفسري كتب ومن
وتفسري حواشيه، مع األعراف سورة وتفسري القرآن، لربع تفسري وهو اللكهنوي هللا
النبأ وسورة الرحمن وسورة محمد وسورة مريم وسورة طه وسورة يوسف سورة
﴿أََفَحِسبْتُْم﴾، وآية األمانة، وآية النور، آية وتفسري اإلخالص وسورة الكوثر وسورة
بُوا﴾؛ َواْرشَ ﴿ُكلُوا وآية االستواء، وآية َغًدا﴾، ذَِلَك َفاِعٌل إِنِّي ءٍ ِلَيشْ تَُقوَلنَّ ﴿َوَال وآية
هللا ويل للشيخ الزهراوين تفسري له، تعليقاتها مع املذكور نقشبند غالم للشيخ كلها
السيالكوتي، الحكيم عبد للشيخ الفاتحة سورة وتفسري املحدث، الدهلوي الرحيم عبد بن
عاملگري، بأمر صنَّفه الپشاوري محمد خري للمال بالفاريس وتفسري الفاتحة وأرسار
البيجاپوري، هللا خليل بن حسني محمد للشيخ الفاتحة سورة تفسري يف الفاتحة األزهار
تفسري العجائب ومظهر الدهلوي، الدين إكرام للمولوي باألردو الفاتحة سورة وتفسري
محمد للسيد يوسف سورة وتفسري اللكهنوي، هللا لطف للمولوي باألردو الفاتحة سورة
يف يوسف سورة تفسري الحدائق وأحسن الكالپوي، الرتمذي الحسيني سعيد أبي بن

آبادي. الفيض الشيعي عيل حيدر بن عيل صفدر للمولوي كراسة أربعني
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غالم بن الدين قطب للمولوي بالفاريس يوسف سورة تفسري األرسار وكاشف
محمد للمولوي باألردو املنظوم يوسف سورة وتفسري البناريس، ثم اللكهنوي يحيى
اإلله مرتىض غالم للشيخ باألردو املنظوم يوسف سورة وتفسري الكاندهلوي، أرشف
الشيعي خان عيل إمداد لراجه اإلهمال صنعة يف بالعربي يوسف سورة وتفسري آبادي،
العرص سورة وتفسري عيل، أرشف للمولوي باألردو يوسف سورة وتفسري الكنتوري،
ألم تفسري يف األوضح والكالم الرامپوري، شاه حسن بن شاه محمد للسيد باألردو
القرآن من اآلِخر الجزء وتفسري الربيلوي، عيل رضا بن عيل نقي للمولوي نرشح
بعض تفسري يف كتاب املغفرة وذريعة اآلْروي، العيل عبد بن إبراهيم للمولوي باألردو
«الرحمن تفسري يف الُهدى وبرهان الجونپوري، الشيعي عيل ذاكر للسيد القرآن آيات
للشيخ املواريث آيات وتفسري الربهانپوري، الدين نصري للمولوي استوى» العرش عىل
الكريس آية تفسري يف القديس والكالم اللكهنوي، األنصاري مبني محمد بن معني محمد
التطهري آية وتفسري اللكهنوي، الرب عبد بن الحليم عبد بن الحميد عبد للمولوي
تعاىل: — قوله وتفسري الجونپوري، الشيعي حسني نارص للمولوي الشيعة مذهب عىل
آبادي، العظيم النگرنَهْسوي هللا سليم بن هللا أمني للمولوي َحيَاٌة﴾ اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم
تفسري يف مجلد يف بالفاريس ياسني آل من الفقراء وتحسني الغاوين الشعراء وتقبيح
أحمد للسيد السماوات وتفسري اسمه، عىل أقف لم الهند علماء لبعض الشعراء سورة
الكهف أصحاب قصة يف والرتقيم القرآن، يف ما عىل والجانِّ الجنِّ وتفسري الدهلوي، خان
والدعاء القرآن، يف ما عىل اإلنسان وخلق القرنني، ذي قصة عن الغني وإزالة والرقيم،
للشيخ البقرة سورة عىل الزماني والتفسري املذكور، خان أحمد للسيد كلها واالستجابة؛
الدين حميد للشيخ القرآن من اآلخر الجزء وتفسري الگجراتي، صالح محمد الدين نور
وتفسري الشاهجهانپوري، مرتىض غالم للشيخ املنظوم امللك سورة وتفسري الناگوري،

الحق. لعبد املنظوم الربوج سورة

األحكام آيات تفسري يف الكتب (3-1)

أحمد للشيخ األحمدية التفسريات األحكام: آيات تفسري يف املصنفة الكتب ومن
عىل املسائل بها وأثبت آية، خمسمائة فيه فرسَّ األمتيهوي، الصالحي سعيد أبي بن
حسن أوالد بن حسن صديق للسيد األحكام آيات تفسري يف املرام ونيل الحنفي، املذهب
األحكام آيات وتفسري املحدثني، الفقهاء مذهب عىل فيها تكلَّم القنوجي، الحسيني
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عيل ِدلدار بن عيل للسيد األحكام آيات وتفسري النگرامي، العيل عبد للشيخ باألردو
للشيخ األحكام آيات وتفسري الشيعة، مذهب عىل فيه تكلَّم اللكهنوي، الشيعي املجتهد
وتقريب عيل، أنور للسيد األحكام آيات وتفسري آبادي، اإلله العبايس يحيى بن نارص

الكنتوري. الشيعي قيل محمد للمفتي األحكام آيات تفسري يف األفهام

التفسري كتب والحوايشعىل الرشوح (4-1)

عىل بگلربگه الدفني الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد للسيد الكشاف حاشية ذلك فمن
الگجراتي، العلوي الدين وجيه للشيخ البيضاوي وحاشية الكشاف، من أجزاء خمسة
البيضاوي وحاشية الُربهانپوري، السندي عثمان بن عيىس للشيخ البيضاوي وحاشية
ببالد مشهورة وهي املهاجر، الگجراتي الحسيني هللا روح بن هللا صبغة للشيخ
للعالمة البيضاوي وحاشية البيجاپوري، الدين شمس للشيخ البيضاوي وحاشية الروم،
السالم عبد للمفتي البيضاوي وحاشية السيالكوتي، الدين شمس بن الحكيم عبد
البيضاوي وحاشية الديوي، األعظمي السالم عبد للمفتي البيضاوي وحاشية الالهوري،
الدين نور للشيخ البيضاوي وحاشية الالهوري، البياني يوسف أبي يعقوب للشيخ
البناريس، هللا نور بن هللا أمان للحافظ البيضاوي وحاشية الگجراتي، صالح محمد بن
حسن للشيخ البيضاوي وحاشية آبادي، اإلله هللا جار للمفتي البيضاوي وحاشية
وحاشية اللكهنوي، األعظمي الدين رشف للمفتي البيضاوي وحاشية الگجراتي، محمد
اللكهنوي، األنصاري العيل عبد بن الرب عبد بن الحكيم عبد للمولوي البيضاوي
،١١٢٤ سنة امُلتوىفَّ الگجراتي الدين ركن بن الدين جمال للشيخ البيضاوي وحاشية
رشح والزاللني الدهلوي، اإلسالم شيخ بن هللا سالم للشيخ الجاللني رشح والكمالني
الجاللني من آخر جزء عىل والهاللني الشاهجهانپوري، عيل رياست للمولوي الجاللني
الگجراتي الدين جمال للشيخ املدارك تفسري عىل وحاشية اللكهنوي، عيل تُراب للمولوي
للشيخ كالهما الحسيني، التفسري عىل وحاشية املحمدي، التفسري عىل وحاشية املذكور،

املذكور. الدين جمال
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القرآن علوم يف املصنفة الكتب (5-1)

الدهلوي الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ بالفاريس التفسري أصول يف الكبري الفوز
بالعربي التفسري من حفظه من بد ال بما الخبري وفتح إليه، يُسبَق لم مما وهو املحدث،
يف هللا ويل للشيخ بالعربي األحاديث وتأويل املذكور، هللا ويل للشيخ الغريب حل يف
قومه، وكفاية النبي استعداد من نشأت التي مبادئها وبيان األنبياء قصص توجيه
أصول يف بالفارسية السنية واملقدمة زمانه، يف اإللهية الحكمة دبرته الذي التدبري ومن
املذكور، هللا ويل للشيخ آخر لسان إىل العربية من القرآن نقل يف وقواعدها الرتجمة
الحسيني حسن أوالد بن حسن صديق للسيد بالفاريس التفسري أصول يف واإلكسري
الشيوخ وإفادة الكالپوي، الحسيني الحسن نور للسيد اإلكسري وتعريب الَقنَّوجي،
واملنسوخ والناسخ املذكور، حسن صديق للسيد بالفاريس واملنسوخ الناسخ بمقدار
بالعربي القرآن نظم اسم يف املرجان ونثر الجونپوري، عيل سخاوت للمولوي باألردو
يف األذهان وجالء املدرايس، الشافعي الدين نارص بن غوث محمد للشيخ مجلدين يف
القرآن علوم يف والبيان الكروي، الكاظمي الدين معني للمولوي بالفاريس القرآن علوم
وإعجاز باإلنكليزية، ترجمه وقد الدهلوي مري محمد بن الحق عبد للمولوي باألردو

الچرياكوتي. أكرب عيل بن رسول عناية للمولوي القرآن
محمد للخليفة التنزيل وإعجاز البدايوني، الحسن أبي للمولوي القرآن وإعجاز
الربهانوي، الصديقي هللا هبة بن الحي عبد للشيخ القرآن وغريب الپتيالوي، الوزير حسن
باألردو القرآن وتاريخ اإلتاوي، هللا روح للحافظ باألردو القرآن لغات يف البيان وإعجاز
سليمان للمولوي باألردو القرآن وأرض الَجرْياجپوري، هللا سالمة بن أسلم للمولوي
خان أحمد للسيد باألردو التفسري أصول يف والتحرير الِبهاري، الدسنوي الحسن أبي بن
والتيسري الجونپوري، سعيد بن مصطفى للشيخ بالفاريس الفرقان ونجوم الدهلوي،
اآليات وتعداد الربهانپوري، الدين جالل بن الدين نصري للمولوي التفسري مهمات يف
من الصالة أوقات ومعرفة املذكور، الدين نصري للمولوي والسجدات والسور والحروف
عبيد للمولوي باألردو األنوار واقتباس الجونپوري، العمري عيل سخاوت للمولوي القرآن
عيل رياست للمولوي القرآن مشكالت حل يف بالعربي مخترص التنزيل ولباب الپاتيل، هللا
املحمد الغفور عبد للمولوي القرآن معارف يف البيان وحدائق الشاهجهانپوري، خان
الزمان مسيح بن الزمان وحيد للمولوي القرآن مضامني لضبط القرآن وتبويب آبادي،
القرآن أحكام ومنتخب الگوركهپوري، هللا حفيظ للمولوي قرآني ومواعظ اللكهنوي،
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باألردو، مفيدة رسالة وهي املاناپاروي، خان بهادر جنگ بن عيل إبراهيم للمولوي
بالعربي الدهلوي هللا ويل بن العزيز عبد للشيخ النفيسة والتحقيقات العزيزية اإلفادات
الكريم القرآن فضائل يف النعيم وجنة آبادي، املراد الدين رفيع الشيخ جمعها والفاريس،

السندي. التتوي هاشم محمد للمخدوم

والتجويد القراءة يف الكتب (6-1)

هللا نعم بن هللا منِّ بن محمد للشيخ بالفاريس جزءًا سبعني زهاء الشاطبية رشح
للشيخ والتجويد القراءة يف الفريد والدر ،١٠٠٢ سنة امُلتوىفَّ الكاكوري الصديقي
الدين نور للشيخ القاري ومقصود الدهلوي، البخاري الدين سيف بن الحق عبد
أيام يف صنَّفه الحسيني، أحمد للسيد القاري وحلية جهانگري، أيام يف صنَّفه محمد،
محمد للسيد بالفاريس البيان ونهايات ،١١٠٥ سنة آبادي الحيدر تاناشاه الحسن أبي
للشيخ القراءة يف ورسالة البناريس، نظام للشيخ بالفاريس األرسار ومعدن الدهلوي،
وزينة الجونپوري، عيل كرامة للمولوي باألردو الجزرية ورشح امللتاني، نواز شاه
للمولوي العضدية والفصول املذكور، عيل كرامة للمولوي باألردو مخترص القاري
عيل رضا للمولوي بالفاريس األلباب ورغائب الجرياكوتي، أكرب عيل بن رسول عناية
الپاني الرحمن عبد للقارئ بالفاريس النذرية والتحفة البناريس، عيل سخاوت بن
وحرز الدهلوي، محمود بن إسماعيل بن سليمان للقارئ باألردو الطالب وتحفة پتي،
القرآن ورموز آبادي، الجالل عيل بَهادر بن عيل محمد للحافظ باألردو والفروع األصول
محمد پري للحافظ باألردو القراءة ورساج الشاهجهانپوري، الهاتفي عيل حسن للمولوي
ذكر يف املفيد واملخترص پتي، الپاني بخش قادر للحافظ التجويد ومخترص اللكهنوي،
عن الشبهة رفع يف املحققني وتحقيق إبراهيم، محمد للحافظ ومنظومة باألردو التجويد
مخرج «أن يف الدهلوي عيل مظهر بن عيل يوسف للقارئ باألردو مخترص املشتبهني
هللا سعد للمفتي النوادر خالصة ترجمة القارئ ورساج الظاء»، مخرج يخالف الضاد

املرحوم.
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التصوفوالسلوك علم يف

عند تزل لم القوم هؤالء طريقة أن وأصله امللة، يف الحادثة الرشعية العلوم من العلم هذا
وأصلها والهداية، الحق طريقة بعدهم ومن والتابعني الصحابة من وكبارها األمة سلف
وزينتها، الدنيا زخرف عن واإلعراض تعايل هللا إىل واالنقطاع العبادة عىل العكوف
الخلوة يف الخلق عن واالنفراد وجاه، ومال لذة من الجمهور عليه يُقِبل فيما والزهد
القرن يف الدنيا عىل اإلقبال فشا فلما والسلف، الصحابة يف ا عامٍّ ذلك وكان للعبادة،
باسم العبادة عىل املقبلون اختص الدنيا مخالطة إىل الناس وجنح بعده، وما الثاني
عىل واإلقبال الخلق عن واالنفراد الزهد بمذهب هؤالء اختص فلما واملتصوفة، الصوفية
الحيوان سائر عن يتميز إنما اإلنسان أن وذلك لهم؛ مدركة أخذ بما اختصوا العبادة
والوهم، والشك والظن اليقني من واملعارف العلوم إدراك نوعان: وإدراكه باإلدراك،
وأمثال والشكر والصرب والغضب والرضا والحزن الفرح من القائمة األحوال وإدراك
التي وهي وأحوال، وإرادات إدراكات من ينشأ البدن يف واملترصف العاقل فالروح ذلك،
والحزن والفرح األدلة من العلم ينشأ كما بعض، من ينشأ وبعضها اإلنسان، بها يتميز
يف املريد وكذلك اإلعياء، عن والكسل الحمام عن والنشاط به، واملتلذذ املؤلم إدراك عن
إما الحالة وتلك املجاهدة، تلك نتيجة حال مجاهدة كل عن ينشأ وأن بد ال مجاهدته
تكون وإنما عبادة تكون ال أن وإما للمريد، مقاًما وتصري فرتسخ عبادة نوع تكون أن
املقامات، من ذلك غري أو كسل أو نشاط أو رسور أو حزن من للنفس، حاصلة صفة
هي التي واملعرفة التوحيد إىل ينتهي أن إىل مقام إىل مقام من يرتقى املريد يزال وال

الجنة.» دخل هللا إال إله ال أن يشهد مات «من ملسو هيلع هللا ىلص: قال للسعادة، املطلوبة الغاية
ويتقدمها واإلخالص، الطاعة كلها وأصلها األطوار، يف الرتقي من له بد ال واملريد
أخرى عنه تنشأ ثم وثمرات، ونتائج وصفات أحوال عنها وتنشأ ويصاحبها، اإليمان



الهند يف اإلسالمية الثقافة

أتى إنما أنه فتعلم خلل، أو النتيجة يف تقصري وقع وإذا والعرفان، التوحيد مقام إىل
فلهذا القلبية؛ والواردات النفسانية الخواطر يف وكذلك قبله، الذي يف التقصري ِقبل من
حصول ألن حقائقها؛ يف والنظر أعماله، سائر يف النفس محاسبة إىل املريد يحتاج
بذوق ذلك يجد واملريد كذلك، فيها الخلل من وقصورها رضوري، األعمال عن النتائج
عن الغفلة ألن الناس؛ من القليل إال ذلك يف يشاركهم وال أسبابه، عن نفسه ويحاسب
بالطاعات يأتون أنهم النوع هذا إىل ينتهوا لم إذا العبادات أهل وغاية شاملة، كأنها هذا
باألذواق نتائجها عن يبحثون وهؤالء واالمتثال، األجزاء يف الفقه نظر من مخلصة

أوًال. التقصري من خالية أنها عىل ليطلعوا واملواجد
يف والكالم والرتك، األفعال عىل النفس محاسبة كلها طريقتهم أصل أن فظهر
ويرتقى مقاًما للمريد تستقر ثم املجاهدات، عن تحصل التي واملواجد األذواق هذه
تدور ألفاظ يف ومصطلحات بهم، مخصوصة آداب ذلك مع لهم ثم غريها، إىل منها
هو ما املعاني من عرض فإذا املتعارفة، للمعاني هي إنما اللغوية األوضاع إذ بينهم؛
هؤالء اختص فلهذا منه، فهمه يتيرس بلفظ عنه التعبري عىل اصطلحنا متعارف، غري
علم وصار فيه، الكالم الرشيعة أهل من غريهم لواحد ليس الذي العلم من النوع بهذا
يف مخصوص وصنف الفتيا، وأهل بالفقهاء مخصوص صنف صنفني: عىل الرشيعة
يف العارضة واملواجد األذواق يف والكالم عليها، النفس ومحاسبة املجاهدة بهذه القيام
بينهم تدور التي االصطالحات ورشح ذوق إىل ذوق من منها الرتقي وكيفية طريقها،
من طرقهم يف الطريقة، هذه أهل من رجال كتب وُدوِّنت العلوم، ُكِتبَت فلما ذلك يف
الرسالة يف القشريي فعله كما والرتك األخذ يف االقتداء عىل النفس ومحاسبة الورع
أن بعد مدونًا علًما امللة يف التصوف علم صار وأمثالهما، العوارف يف والسهروردي
يف وقع كما الرجال، صدور من ى تُتَلقَّ إنما أحكامها وكانت فقط، عبادة الطريقة كانت

العلوم. سائر
واالطالع الحس، حجاب كشف غالبًا يتبعها والذكر والخلوة املجاهدة هذه إن ثم
العوالم، تلك من والروح منها، يشء إدراك الحس لصاحب ليس هللا، أمر من عوالم عىل
أحوال ضعفت الباطن إىل الظاهر الحس عن رجع إذا الروح أن الكشف هذا وسبب
الذكر، ذلك عىل وأعان نشوته، وتجددت سلطانه وغلب الروح، أحوال وقويت الحس
كان أن بعد شهوًدا يصري أن إىل وتزيُّد نمو يف يزال وال الروح لتنمية كالغذاء فإنه
اإلدراك، عني وهو ذاتها، من لها الذي النفس وجود يتم الحس حجاب وبكشف علًما،
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تحقق يف ذاته وتقرب اإللهي، والفتح الدينية والعلوم الربانية املواهب حينئٍذ فتعرض
املجاهدة، ألهل يعرض ما كثريًا الكشف وهذا املالئكة، أفق األعىل األفق من حقيقتها
الواقعات من كثريًا يدركون وكذلك سواهم، يدرك ال ما الوجود حقائق من فيدركون
طوع وتصري السفلية، املوجودات يف نفوسهم وقوى بِهَمِمهم ويترصفون وقوعها، قبل
حقيقة عن يخربون وال يترصفون وال الكشف هذا يعتربون ال منهم فالعظماء إرادتهم،
منه ويتعوذون محنة، ذلك من لهم يقع ما يعدُّون بل فيه، بالتكلم يُؤَمروا لم يشء
املجاهدة، هذه مثل عىل — عنهم هللا ريض — الصحابة كان وقد هاجمتهم، إذا
ويف عناية، بها لهم تقع لم لكنهم الحظوظ، أوفر الكرامات هذه من حظهم وكان
يف وتبعهم منها، كثري — عنهم هللا ريض — وعيل وعثمان وعمر بكر أبي فضائل
من طريقتهم تبع ومن ذكرهم، عىل القشريي رسالة اشتملت مما الطريقة أهل ذلك

بعدهم.
التي واملدارك الحجاب كشف إىل عنايتهم انرصفت املتأخرين من قوًما إن ثم
الحسية القوى إماتة يف تعلمهم باختالف ذلك يف عنهم الرياضة طرق واختلفت وراءه،
نشوتها بتمام ذاتها من لها إدراكها للنفس يحصل حتى بالذكر، العاقل الروح وتغذية
كشفوا وأنهم حينئٍذ، مداركها يف انحرص قد الوجود أن زعموا ذلك حصل فإذا وتغذيتها،
ال الكشف هذا إن ثم الطش، إىل العرش من كلها حقائقها وتصوروا الوجود ذوات
بهذا املتأخرون ُعني وملا االستقامة، عن ناشئًا كان إذا إال عندهم كامًال صحيًحا يكون
والروح امللك وحقائق والسفلية، الُعلوية املوجودات حقائق يف تكلموا الكشف من النوع
فهم عن طريقهم يف يشاركهم ال من مدارك وقرصت ذلك، وأمثال والكريس والعرش
الربهان وليس لهم، ومسلِّم عليهم منكر بني الفتيا وأهل ذلك، يف ومواجدهم أذواقهم
ًصا ملخَّ انتهى، الوجدانيات. قبيل من هي إذ وقبوًال؛ ا ردٍّ الطريق هذه يف بنافع والدليل

إليه. فارجع االطالع شئت إن ذلك يف تفصييل كالم وله خلدون، ابن تاريخ من

الصوفية الطرق نشأة (1)

التي واملدارك الحجاب كشف إىل عنايتهم انرصفت الذين املتأخرين هؤالء إن ثم
الروح، وتغذية الحسية القوى إماتة يف وتعليمهم الرياضة طرق يف اختلفوا وراءه،
القادر عبد اإلمام للسيد القادرية الطريقة أشهرها كثرية، طرق منهم فانشعبت
الچشتية والطريقة السهرودي، الدين شهاب للشيخ السهروردية والطريقة الجيالني،
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محمد الدين بهاء للشيخ النقشبندية والطريقة السنجري، حسن الدين معني للشيخ
بديع للشيخ واملدارية البغدادي، كربي الدين نجم للشيخ والكربوية البخاري، نقشبند
للشيخ والشطارية الجونپوري، الدين قطب للشيخ والقلندرية املكنپوري، املدار الدين
العيدروس هللا عبد الدين عفيف للشيخ والعيدروسية الخراساني، الشطار هللا عبد

الحرضمي. الكبري
من والنظامية كالصابرية أخرى، طرق املذكورة الطرق تلك من انشعبت ثم
من وغريها النقشبندية، الطرق من والعالئية واألحسنية واملجددية الچشتية، الطريقة
خلق فيه ودخل ونمى ونشأة الهند، إىل وصل املذكورة الطرق من وكلٌّ الطرق، تلك غري

وعدٍّ. بحدٍّ يُحصون ال كثري

القادرية الطريقة (1-1)

ومدارها عنه، هللا ريض — الجيالني القادر عبد اإلمام للسيد فهي القادرية الطريقة أما
جميع يف سبحانه هللا مع الحضور يتحقق بحيث الذكر، ودوام بالنوافل التقرب عىل
هذه رجال وأما متنوعة، وأشغال كثرية ُشعب الطريقة ولهذه األشغال، يف تقلباته
مسعود بن عيل بن مري شاه بن محمد الشيخ منهم كثريون، فهم الهند أهل من الطريقة
بمحمد املشهور الجيالني القادر عبد الشيخ ابن الوهاب عبد بن صفي بن أحمد بن
بمدينة وسكن الهند وقدم جرٍّا، وهلم جده عن أبيه عن أخذ ،٩٢٣ سنة امُلتوىفَّ غوث
العباس أبي عن أخذ وهو ،٩٢١ سنة امُلتوىفَّ الجنيدي الدين بهاء الشيخ ومنهم أُچ،
النرض أبي بن محمد بن الحسن بن محمد بن عيل بن موىس بن الحسن بن أحمد
جرٍّا، وهلم جده عن أبيه عن املذكور القادر عبد الشيخ بن الرزاق عبد بن صالح أبي بن
أحمد بن محمد بن محمود بن الحياة أبي ابن ،٩٩٢ سنة امُلتوىفَّ قميص الشيخ ومنهم
املذكور القادر عبد الشيخ ابن الرزاق عبد بن النرض صالح أبي بن عيل بن داود بن
أخذ ٩٧١ سنة امُلتوىفَّ الِكيتهيل الدين كمال الشيخ ومنهم جرٍّا، وهلم جده عن أبيه عن
عن الحسن أبي بن گدارحمان عن العارف الدين شمس عن گدارحمان عن فضيل عن
الدين رشف عن الوهاب عبد عن الدين بهاء عن عقيل عن الصحرائي الدين شمس

املذكور. الجيالني القادر عبد الشيخ أبيه عن الرزاق عبد عن القتال
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الچشتية الطريقة (2-1)

امُلتوىفَّ السنجري حسن الدين معني الشيخ الطريقة إلمام فهي الچشتية الطريقة أما
وربط األنفاس، بحفظ الجيل الذكر عىل ومدارها شيوخه، قرية وِچْشت ،٦٢٧ سنة
الصيام دوام مع األربعينيات، يف والدخول والتعظيم، املحبة وصف عيل بالشيخ القلب
بالشيخ، القلب وربط الوضوء عىل واملواظبة واملنام، والطعام الكالم وتقليل والقيام

ذكرناه. ما غري أشغال ولهم رأًسا، الغفلة وترك
ولها البالد، جميع يف فشت حتى الهند أهل أخذها طريقة أول الطريقة وهذه
املنسوبة والصابرية البدايوني، الدين نظام الشيخ إىل املنسوبة النظامية ُشعبتان:
منها كثرية؛ ُشعب فلها النظامية أما الصابر، أحمد بن عيل الدين عالء الشيخ إىل
بُگلربگه، املدفون الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد السيد إىل املنسوبة الگيسودرازيَّة
والحسامية املذكور، الدين نظام الشيخ عن محمود الدين نصري الشيخ عن أخذ وهو
أبيه عن الحق نور الشيخ عن أخذ وهو املانكپوري، الدين حسام الشيخ إىل املنسوبة
املذكور، الدين نظام الشيخ عن األَودي عثمان الدين رساج الشيخ عن الحق عالء الشيخ
الشيخ عن أخذ وهو السائنپوري، الدين صفي الشيخ إىل املنسوبة املينائية والصفوية
عن اإليرجي يوسف الشيخ عن ساَرنْگ الشيخ عن مينا محمد الشيخ عن الدين سعد
محمود الدين نصري الشيخ عن الساوي محمد الشيخ عن عمر الدين اختيار الشيخ
وهو الدهلوي، الدين فخر موالنا إىل املنسوبة والفخرية املذكور، الدين نظام الشيخ عن
محمود عن يحيى الشيخ عن هللا كليم الشيخ عن الدين نظام الشيخ والده عن أخذ
الدين رساج بن الدين علم بن مجد بن نصري بن أحمد بن الحسن بن محمد بن
الشيخ عن وهو الدين، كمال إىل جرٍّا وهلم جده عن أبيه عن العالمة الدين كمال بن
القدوس عبد الشيخ جهة من واحدة شعبة فلها الصابرية وأما املذكور، الدين نصري
الحق عبد أحمد الشيخ بن العارف أحمد بن محمد الشيخ عن أخذ وهو الگنگوهي،
الدين شمس الشيخ عن محمود الدين جالل الشيخ عن جده عن أبيه عن الرَدولوي
زمن يف الهند بالد يف انترشت الطريقة وهذه الصابر، عيل الدين عالء الشيخ عن الرتك
ال مضمحلة ذلك قبل وكانت البالد، جميع وعمت وأبنائه، املذكور القدوس عبد الشيخ

تذكر. وال تشهر
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النقشبندية الطريقة (3-1)

عىل مدارها البخاري، نقشبند محمد الدين بهاء للشيخ فهي النقشبندية الطريقة أما
طرق إن وقالوا: سبحانه، الحق مع الحضور ودوام العبودية، ودوام العقائد تصحيح
بطريق سلوكه الذي بالشيخ والرابطة واملراكبة الذكر ثالث: سبحانه هللا إىل الوصول
متقدميهم، من املأثور وهو النفس، بحبس واإلثبات النفي فمنه الذكر أما الجذبة،
أو الباقي عبد الشيخ استخرجه وإنما املتقدمني عند يكن لم كأنه املجرد، اإلثبات ومنه
املجرد املعنى إىل اإلدراك بمجامع التوجه وهي املراقبة وأما الزمان، يف منه يقرب ممن
عن يجرده من قلَّ ولكن تعاىل، هللا اسم إطالق عن أحد كل يتصوره الذي البسيط
مزاحمة غري من إليه ويتوجه األلفاظ، عن املعنى هذا يجرد أن للمراقب فينبغي اللفظ،
يشء كل عن نفسه خىلَّ صحبه إذا بالشيخ الرابطة وأما الغري، إىل والتوجه الخطرات
غاب وإذا قلبه، بمجامع فليتبعه يشء أفاض فإذا منه، تفيض ملا وينتظر محبته، إال
تفيد ما صورته فتفيد والتعظيم، املحبة بوصف عينيه بني صورته يتخيل الشيخ عنه

صحبته.
وهي الباقية: أحدهما الهند؛ بالد يف مشهورتان ُشعبتان النقشبندية وللطريقة
هللا ريض الدهلوي النقشبندي السالم عبد بن الباقي عبد املؤيد أبي الدين ريض للشيخ
آبادي، األكرب النقشبندي الوفاء أبي بن العالء أبي لألمري وهي العالئية: وثانيها عنه،
املجددية شعبتان: ولها الهند، ببالد النقشبندية الطرق أشهر فهي الباقية الطريقة أما
الرسهندي، األحد عبد بن أحمد للشيخ وهي األحمدية لها ويقال املجددية أما واألحسنية،
الجديدة الطريقة عليه سبحانه هللا أفاض ثم املذكور، الباقي عبد الشيخ عن أخذ وهو
معصوم، ومحمد سعيد محمد ولداه وهما الحرضتني إىل فألقاها وطولها، بعرضها
وعم ومغاربها، األرض مشارق يف طريقته فشاع املخترص لهذا يليق ال ذلك وبيان
الهند بالد يف املسلمني نواحي من ناحية ترى فال وغرائبها، فيوضه برغائب األمة هذه
العراق أرض ثم باملرشق، ثغر أقىص إىل والترت الرتك بالد من النهر وراء وما وخراسان
طريقته، فيها نمى وقد إال واالها؛ وما وقسطنطينية والشام الحجاز وبالد والجزيرة

يتربكون. وبه ينتمون وإليه ذكره، أهلها ألسنة عىل وجرى
محمد بن العىل أبي بن زبري للشيخ الزبريية كالطريقة أخرى طرق منها وانشعبت
هللا حبيب الدين شمس للشيخ املظهرية والطريقة املذكور، معصوم محمد بن نقشبند
وهو البنوري، إسماعيل بن آدم للشيخ فهي األحسنية أما الدهلوي. العلوي جانجانان
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كالشيخ خلفائه، بعض وعن املذكور الرسهندي األحد عبد بن أحمد الشيخ عن أخذ
كالطريقة أخرى، طرق منها وانشعبت الالهوري، طاهر والشيخ الروغاني خرض
الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ الالهية والويل الربيلوي، فضيل بن هللا علم للشيخ الَعَلمية

السعيد. الشهيد الربيلوي عرفان بن أحمد الكبري للشيخ واملحمدية الدهلوي،
آبادي، األكرب الحسيني الوفاء أبي بن العالء أبي لألمري فهي العالئية الطريقة أما
ببعض واختص الچشتية، الطريقة أشغال ببعض النقشبندية الطريقة أشغال مزج وهو
واملنعمية الكالپوي، سعيد أبي بن محمد للشيخ كاملحمدية طرق إىل وانشعبت أخرى،
محمد دوست الشيخ عن َفرهاد الشيخ عن أخذ البهاري، الكريم عبد بن منعم للشيخ
العبايس الرحمن عبد بن أفضل محمد للشيخ واألفضلية املذكور، العالء أبي األمري عن
املذكور. العالء أبي األمري عن الحسيني سعيد أبي بن محمد الشيخ عن أخذ آبادي، اإلله

السهروردية الطريقة (4-1)

العوارف، صاحب السهروردي عمر الدين شهاب للشيخ فهي السهروردية الطريقة أما
عىل واملواظبة والقيام، الصيام من بالناس الالئق هو ما عىل األوقات توزيع عىل ومدارها
القلب، يف يؤثر بحيث واإلثبات، النفي بذكر واألشغال واألوراد، واألحزاب املأثورة األدعية
بهاء الشيخ جهة من الهند أهل إىل وصلت الطريقة وهذه األشغال، من ذلك غري إىل
ولده عنه وأخذ الطريقة، إمام الدين شهاب الشيخ عن أخذ وهو امللتاني، ذكريا الدين
وهو األُجي، الحسيني الدين جالل الشيخ عنه وأخذ الدين ركن ولده وعنه الدين صدر
بالد يف الدين صدر ِصنوه الطريقة بأعباء قام وبعده املعمورة، أعظم إىل بلَّغها الذي
محمود بن هللا عبد الدين قطب الشيخ بها وقام جونپور، إىل طريقته ووصلت السند،

يحصون. ال خلق به وانتفع گجرات ببالد األچى الحسني بن

الكربوية الطريقة (5-1)

محمد بن عمر بن أحمد الجناب أبي الدين نجم للشيخ فهي الكربوية الطريقة أما
الحسيني الشهاب بن عيل السيد جهة جهتان: ولها بالكربي، املعروف الخوارزمي
عن أخذ فإنه الهمداني أما الكشمريي، الرصيف الحسن بن يعقوب الشيخ ثم الهمداني،
الدوستي، عيل الدين تقي والشيخ املزدقاني هللا عبد بن محمود الدين رشف الشيخ
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الدين نور الشيخ عن السمناني، محمد بن أحمد الدولة عالء الشيخ عن كالهما
الدين ريض الشيخ عن الجوزقاني، الدين جمال الشيخ عن اإلسفراتني، الرحمن عبد بن
فإنه املذكور الحسن بن يعقوب الشيخ وأما الكربي، الدين نجم الشيخ عن الال، عيل
الخيوشابي، صديق بن محمد حاجي الشيخ عن الخوارزمي، حسني الشيخ عن أخذ
الشيخ عن البيداواري، محمد الدين رشيد الشيخ عن البيداواري، عيل شاه الشيخ عن
الهمداني الشهاب بن عيل السيد عن الختالني، إسحاق الشيخ عن آبادي، الرزش هللا عبد

املذكور.
اإلمام الشيخ جهة الفردوسية الطريقة يسمونها التي وهي األخرى الجهة وأما
عماد بن الدين نجيب الشيخ عن أخذ فإنه امَلِنريي، يحيى بن أحمد الدين رشف
السمرقندي الدين بدر الشيخ عن الدهلوي الدين ركن الشيخ عمه عن الدهلوي الدين
الطريقة إمام الكربي الدين نجم الكبري الشيخ عن الناحري الدين سيف الشيخ عن

الكربوية.

املدارية الطريقة (6-1)

مدار وكان املكنپوري، املدار الدين بديع املعمر للشيخ فهي املدارية الطريقة وأما
الدرجة يف التوحيد أرسار وإفشاء الرشيعة، ظاهر مخالفة عن التحايش الطريقة هذه
خلفاء إن حتى الصوري، التجريد الطريقة هذه يف واإلجازة اإلنابة رشط وكان القصوى،
عن يتحاشون وكانوا مرة، يوم كل يأكلونه وبطعام العورة، بسرت اكتفوا السلسلة، هذه
جديد»، ورزق جديد «يوم بمقتىض ويعملون املأكول، وأنواع اللباس، أجناس جميع
إنهم حتى ذلك يف توغلوا منهم املقلدون ثم صوم، والباقية نوم الدنيا ويقولون:
الجهل وعم الرشع، مناهي عىل واجرتءوا الغليظة، العورة بسرت العروة سرت عن اكتفوا

فيهم.

القلندرية الطريقة (7-1)

ببيغادل، املشهور الجونپوري العمري الدين قطب للشيخ فهي القلندرية الطريقة أما
املعمر عن الرومي خرض املعمر الشيخ عن الدين نجم املعمر الشيخ عن أخذ وهو
نشأت الطريقة وهذه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب من كان إنه قيل: دار، َعَلمَرب هللا عبد
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مجتبى الشيخ األخري يف بأعبائها وقام أخرى، بالد وإىل ِبَهار إىل ووصلت جونپور، يف
كاظم الشيخ ثم آبادي، اإلله عيل باسط الشيخ ثم الالهرپوري، العبايس مصطفى بن

الكاكوروي. العلوي

الشطارية الطريقة (8-1)

القرن رجال من وكان الخراساني، الشطار هللا عبد للشيخ فهي الشطارية الطريقة أما
الگوالريي غوث محمد الشيخ جهة جهتان: ولها كثري، خلق عنه وأخذ الهند ورد الثامن،
محمد بن هللا هداية الشيخ عن حميد الشيخ عن أخذ وهو الخمسة، الجواهر صاحب
منهم كثري، خلق عنه وأخذ املذكور، هللا عبد الشيخ عن والده عن املنريي العالء بن
الحسيني هللا روح بن هللا صبغة السيد عنه وأخذ الگجراتي، العلوي الدين وجيه الشيخ
العرب، بالد إىل بواسطته الطريقة هذه فوصلت املنورة، املدينة إىل املهاجر الربوچى
إىل وبلَّغها السندي قاسم بن عيىس الشيخ عنه أخذ العارف، محمد لشكر الشيخ ومنهم
فإنه الجونپوري، قوام بن عيل الشيخ جهة فهي األخرى الجهة وأما املعمورة، معظم
الشيخ عن كار واسطۀ حافظ الشيخ عن آبادي النظام القدوس عبد الشيخ عن أخذ

املذكور. هللا عبد

العيدروسية الطريقة (9-1)

الكبري، العيدروس هللا عبد الدين عفيف السيد إىل منسوبة فهي العيدروسية الطريقة أما
السيد جهة وهي الهند، بالد يف واحدة جهة ولها للغزايل، العلوم إحياء عىل ومدارها
عن شيخ بن هللا عبد أبيه عن أخذ وهو آباد، بأحمد املقبور العيدروس هللا عبد بن شيخ
العيدروس هللا عبد الدين عفيف السيد أبيه عن عدن صاحب العيدروس بكر أبي عمه
ابنه آباد أحمد بمدينة والتلقني اإلرشاد يف مقامه قام شيخ السيد مات وملا الكبري،
ثم شيخ بن هللا عبد بن محمد الشيخ ابنه ابن ُسوَرت وبمدينة شيخ، بن القادر عبد
گجرات بالد أكثر إىل بلغوها حتى وثم ثم شيخ، بن هللا عبد بن عيل بن جعفر الشيخ

دكن. ومدن
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والسلوك التصوف يف الهند أهل مصنفات (2)

هو ما ومنها القدماء، كتب عىل والحوايش الرشوح هو ما فمنها الهند أهل مصنفات أما
وامللفوظات، املكتوبات يف هو ما ومنها السلوك، يف هو ما ومنها واملعارف، الحقائق يف

واألذكار. األدعية يف هو ما ومنها

القدماء كتب والحوايشعىل الرشوح (1-2)

فصوصالحكم

بالفاريس الفصوص رشح عربي، بن الدين محيي للشيخ الحكم وفصوص رشوح فمن
الحسيني يوسف بن محمد للسيد الفصوص ورشح الهمداني، الشهاب بن عيل للسيد
الدين عالء للشيخ الفصوص رشح الخصوص ومرشع بگلربگه، املقبور الدهلوي
للشيخ بالعربي الفصوص رشح الفصوص وعني املهائمي، الشافعي أحمد بن عيل
للشيخ الفصوص ونقش ،٧٩٥ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي، الدين رشف املحاسن أبي
أرشف للسيد الفصوص ورشح ،٧٩٧ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي رشف بن الدين شمس
للشيخ الفصوص ورشح ،٨٠٨ سنة امُلتوىفَّ الكچهوچهوي الحسيني إبراهيم بن
النبي عبد للشيخ الفصوص ترجمة ورشح الگجراتي، الشطاري هللا عبد بن النبي عبد
ورشح آبادي، اإلله العمري هللا محب للشيخ بالعربي الفصوص ورشح املذكور،
الكريم عبد للشيخ الفصوص ورشح املذكور، هللا محب للشيخ بالفاريس الفصوص
السيام النقشبندي النبي عبد للشيخ الفصوص ورشح السلطانپوري، هللا عبد بن
مصطفى غالم للشيخ بالفاريس الحكم فصوص رشح الحكم وشخوص جورايس،
للشيخ النصوص وفق عىل الفصوص ورشح الدهلوي، التهانيرسي أكرب محمد بن
فصوص رشح األمم والطريق آبادي، اإلله العبايس الرحمن عبد بن أفضل محمد
للشيخ الفصوص ورشح الگجراتي، صالح محمد بن الدين نور للشيخ الحكم
العبايس يحيى بن طاهر للشيخ الفصوص ورشح القنوجي، الصديقي أصغر عيل
األمروهوي، حسن محمد للشيخ الحكم فصوص رشح املحكم والتأويل آبادي، اإلله
وتأييد ،١١٢٤ سنة امُلتوىفَّ الگجراتي الدين جمال للشيخ الحكم فصوص عىل ورشح
آبادي اإلله أفضل محمد للشيخ الحكم فصول من كلمات أربع رشح يف الهمم

املذكور.
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املعارف عوارف

رشح الزوارف السهروردي، الدين شهاب الكبري للشيخ املعارف عوارف رشوح ومن
العوارف رشح واملعارف املهائمي، الشافعي محمد بن عيل الدين عالء للشيخ العوارف
العوارف رشح بگلربگه، املقبور الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد للسيد بالعربي
القدوس عبد للشيخ العوارف ورشح املذكور، يوسف بن محمد للسيد بالفاريس
العمري األحد عبد بن أحمد للشيخ العوارف ورشح الگنگوهي، الحنفي إسماعيل بن
للسيد العوارف ورشح الگجراتي، الدين جمال للشيخ العوارف ورشح الرسهندي،
العوارف عىل وتعليقات ،٨٠٨ سنة امُلتوىفَّ الكچهوچهوي الحسيني إبراهيم بن أرشف

أبرار. گلزار يف كما األجودهني العمري مسعود الدين فريد للشيخ

املكية الرسالة

رشف الكبري للشيخ عليه رشح الدمشقي، الدين قطب للشيخ املكية الرسالة رشوح ومن
القدوائي الدين سعد للشيخ عليها رشح السلوك ومجمع املنريي، يحيى بن أحمد الدين

آبادي. اإلله العبايس أمني بن يحيى للشيخ عليها ورشح آبادي، الخري

املريدين آداب

عليه رشح السهروردي، النجيب أبي الدين ضياء للشيخ املريدين آداب رشح ومن
مجلدات يف بالفاريس عليه ورشح بگلربگه، املقبور الدهلوي يوسف بن محمد للسيد
الگجراتي الدين جمال للشيخ عليه ورشح املنريي، يحيى بن أحمد الدين رشف للشيخ

املذكور.

القشريية الرسالة

للسيد عليه رشٌح القشريي، هوازن بن الكريم عبد لإلمام القشريية الرسالة رشوح ومن
بگلربگه. املقبور الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد
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اللمعات

الدين سماء للشيخ عليه بسيط رشح العراقي، الدين فريد للشيخ اللمعات رشوح ومن
الشطاري هللا عبد بن النبي عبد للشيخ رشحه اللمعات وشوارق الدهلوي، ثم امللتاني
سنة امُلتوىفَّ التهانيرسي الشكور عبد بن الدين نظام للشيخ اللمعات ورشح الگجراتي،

املهائمي. الشافعي أحمد بن عيل الدين عالء للشيخ اللمعات وتعريب ،١٠٣٦

األرواح نزهة

تاج للشيخ عليه رشح الغزنوي، الحسيني حسني للمري األرواح نزهة رشوح ومن
ورشح البلگرامي، إبراهيم بن الواحد عبد للشيخ عليه ورشح الدهلوي، زكريا بن الدين
األحمد شري عيل للشيخ عليه ورشح الگجراتي، الچشتي محمد حسن للشيخ عليه

آبادي.

اللوائح

الغفور عبد بن امللك عبد للشيخ عليه رشح الجامي، للعارف اللوائح رشوح ومن
للشيخ عليه ورشح الدهلوي، زكريا بن الدين تاج للشيخ عليه ورشح پتي، الپاني
هللا عبد بن النبي عبد للشيخ اللوائح رشح والفوائح الگجراتي، العلوي الدين وجيه
من مخترص املذكور النبي عبد للشيخ اللوائح رشح والروائح الگجراتي، الشطاري

الفوائح.

نُما َجهان جام

العلوي هللا نرص بن الدين وجيه للشيخ عليه رشح … نُما َجهان جام رشوح ومن
عليه ورشح الگجراتي، الشطاري هللا عبد بن النبي عبد للشيخ عليه ورشح الگجراتي،
آبادي، الحمد سري عيل للشيخ عليه ورشح الگجراتي، الچشتي محمد ُخوب للشيخ

املذكور. الگجراتي الدين جمال للشيخ عليه ورشح
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الحقائق مرآة

الشافعي أحمد بن عيل الدين عالء الشيخ عرَّبه نما جهان لجان معرَّب الحقائق مرآة
الحسيني روح بن هللا صبغة الشيخ ورشحه الدقائق، إراءة وسماه رشحه ثم املهائمي،

املنورة. املدينة إىل املهاجر الربوچي

التسوية

املذكور، هللا محب للشيخ عليه رشح آبادي، اإلله هللا محب للشيخ التسوية رشوح ومن
هللا عبد للشيخ عليه ورشح الهرگامي، الزينبي الفياض محمدي لصاحبه عليه ورشح
البناريس، هللا نور بن هللا أمان للشيخ عليه ورشح الدهلوي، النقشبندي الباقي عبد بن
رشح والتحلية آبادي، اإلله العبايس الرحمن عبد بن أفضل محمد للشيخ عليه ورشح
وتصفية اللكهنوي، األنصاري هللا أمني بن الحليم عبد للمولوي بالعربي التسوية

آبادي. الفيض ثم الدهلوي الحسيني أكرب عيل للسيد التسوية

املعنوي املثنوي

العسكري الفتاح عبد للسيد املثنوي رشح الرومي، للعارف املعنوي املثنوي رشوح ومن
محمد للشيخ املثنوي ورشح النارنويل، محمد ويل للشيخ املثنوي ورشح آبادي، األحمد
اللطيف عبد للشيخ املثنوي ورشح آبادي، اإلله العبايس الرحمن عبد بن أفضل
املذكور، اللطيف عبد للشيخ غريبه حل يف كتاب املعنوي ولطائف العبايس، هللا عبد بن
املثنوي ورشح الالهوري، الشطاري رضا محمد للشيخ رشحه رضوي ومكاشفات
محمد للشيخ املثنوي ورشح ،١١٢٠ سنة صنَّفه الالهوري القريش أيوب محمد للشيخ
الكنتوري الدين رشيف بن القادر عبد للشيخ املثنوي ورشح النابهوي، الصديقي معظم
باألردو رشحه مثنوي وكليد العلوم، بحر العيل عبد للعالمة املثنوي ورشح املدرايس، ثم
للمولوي باألردو رشح معرفت وبُوْستان التهانوي، الحق عبد بن عيل أرشف للمولوي
حسني محمد بن الرحمن عبد للمولوي باألردو املثنوي ورشح بهيتي، الپييل املجيد عبد
جالل عيل يوسف للمولوي بنظم نظًما باألردو ترجمته يوسفي وپرَياهن الدهلوي،
بنظم نظًما باألردو املثنوي وترجمة الجاوري، شاهي الزنبيل النظامي الچشتي الدين
بخش إلهي للمفتي املثنوي وتكملة الكانَدهلوي، بخش إلهي بن الحسن أبي للمولوي
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جمال للشيخ املعنوي املثنوي عىل رشح الجمال وفتح الكاندهلوي، اإلسالم شيخ بن
الگجراتي. الدين ركن بن الدين

الكتب تلك والحوايشلغري الرشوح (2-2)

للشيخ للسنائي الحقائق حديقة رشح املذكورة الكتب لغري الهند أهل رشوح ومن
الرحمن عبد بن أفضل محمد للشيخ الحديقة ورشح العباس، هللا عبد بن اللطيف عبد
الحق عبد للشيخ بالفاريس الغيب فتوح رشح الفيض ومفتاح آبادي، اإلله العبايس
فتوح ترجمة العرفان مقامات يف اإلحسان ومقاالت الدهلوي، البخاري الدين سيف بن
للشيخ املخلوقات أرسار ورشح القنوجي، الحسيني حسن صديق للسيد باألردو الغيب
للشيخ للغزايل السوانح ورشح الَجونپوري، رشيد محمد للشيخ عربي بن الدين محيي
هللا عبد للشيخ الغوثية الرسالة ورشح التهانيرسي، الشكور عبد بن الدين نظام
شيخ ابن بخش إلهي للمفتي الخمس حرضات ورشح السنديلوي، الشطاري بهلول بن
الدهلوي، هللا ويل ابن الدين رفيع للشيخ كاًفا أربعني ورشح الكاندهلوي، اإلسالم
الحسيني أكرب عيل للسيد مجلدين يف األنس نفحات عىل بسيطة حاشية واملكاشفات
عيل للشيخ الكبري الشيخ أوراد ورشح ،١١٩٨ سنة صنَّفه آبادي، الفيض ثم الدهلوي
حسام بن عيل للشيخ املرزوق أحمد لسيدي الطريقة أصول ورشح الغوري، أحمد بن
آبادي، األحمد الشطاري شري عيل للشيخ السوانح ورشح املكي، املهاجر املتقي الدين
التعرف، ورشح عربي، البن الرسالة ورشح الهمداني، القضاء لعني التمهيدات ورشح
املقبور الحسيني يوسف بن محمد للسيد كلها للمكي، القلوب قوت عىل والحاشية
ورشح الجامي، سوانح ورشح الخلوة، أرسار ورشح األرسار، بحر ورشح بگلربگه،
سنة امُلتوىفَّ الگجراتي الدين ركن ابن الدين جمال للشيخ كلها التقسيم، ورشح التعرف،
يوسف بن محمد بن حسني للشيخ كالهما السوانح، ورشح امللتقط، ورشح ،١١٢٤
سعيد أبي بن محمد الشيخ رسالة عىل ورشح بگلربگه املدفون الدهلوي الحسيني
اإلله العبايس الرحمن عبد بن أفضل محمد للشيخ الفناء مبحث يف الرتمذي الحسيني
مخزن عىل ورشح املذكور، أفضل محمد للشيخ الحقائق حديقة عىل ورشح آبادي،

املذكور. أفضل محمد للشيخ الحافظ ديوان عىل ورشح األرسار،
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واملعارف الحقائق يف الهند أهل كتب (3-2)

الشموس، طوالع منها كثرية، فهي واملعارف الحقائق يف الهند أهل مصنفات أما
الدين جمال للشيخ وامللهمات الناگوري، عطاء بن محمد الدين حميد للقايض والعشقية
البهرائچي الدين نظام بن محمد للشيخ املطلوب عشق يف واملحجوب الهاتسوي، أحمد
األرسار، وأسماء الدهلوي، جاندار عيل للشيخ اللطائف وخالصة ،٧٧٢ سنة امُلتوىفَّ
الثالثة، بالزمنة الوجود تعبري رشح يف ورسالة املعرفة، بيان يف ورسالة األنس، وحدائق
كلها صورة»؛ أحسن يف ربي «رأيت تفسري يف ورسالة املحبة، أهل إرشادات يف ورسالة
للشيخ املشاهدة وكتاب بگلربگه، املقبور الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد للسيد
كالهما الدقائق، وكنز الحقائق، ومرآة ،٨٦٢ سنة امُلتوىفَّ الكالپوي العالء بن الفتح أبي
الخمس والحرضات ،٨٠٨ سنة امُلتوىفَّ الكچهوچهوي الحسيني إبراهيم بن أرشف للسيد
الحرضات رشح األرسار وكاشف الِبهاري، البلخي معز بن حسني للشيخ بالعربي
للشيخ الحقائق يف املعاني ولطائف البلخي، الحسني بن الحسن لولده بالفاريس الخمس
ورشحه، والقدر القضاء رس كشف يف األظهر والنور املذكور، البلخي الحسني بن حسن
أحمد بن عيل الدين عالء للشيخ كلها التوحيد؛ أدلة رشح يف التأبيد وأجلَّة األزهر، الضوء

املهائمي. الشافعي
للشيخ بالفاريس كلها نُكات؛ وپَنْج املعاني، وحقائق املعاني، ودقائق املعاني، وبحر
مسعود للشيخ كالهما العارفني، ومرآة والتمهيدات، املكي، الحسيني جعفر بن محمد
التهانيرسي، الدين جالل للشيخ اللطائف وإرشاد ،٨٣٦ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي بيگ
الدين سماء للشيخ األرسار ومفتاح الجونپوري، طاهر بن حسن للشيخ الفيض ومفتاح
الگنگوهي، الحنفي إسماعيل بن القدوس عبد للشيخ والقدسية الدهلوي، ثم امللتاني
مخازن، وكلية الوحدة، وكنز الدهلوي، الحسيني عيل بن األول عبد للسيد النفس ومعرفة
الگوالريي، غوث محمد للشيخ كلها الحياة؛ وبحر واملعراجية، والبصائر، والضمائر
الحسنى والروضة الخمس، الحرضات عىل الحواس تطبيق يف رسالة الخمس والحواس
الحسنى، األسماء رشح يف أخرى رسالة املعاني وعني الحسنى، هللا أسماء رشح يف
وحاشية الرباعيتني، عىل ورشح التصوف، أهل من اإلشارات مع األربعة املذاهب وقبلة
السندي قاسم بن عيىس للشيخ كلها الوحي؛ أرسار وترجمة الكامل، اإلنسان عىل غريبة
محمد للشيخ كالهما إليه، املرسلة والهدية ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل املرسلة والتحفة الربهانپوري،
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للشيخ اللدنية واملعارف الغيبية، واملكاشفات ،١٠٦٩ سنة امُلتوىفَّ الربهانپوري هللا فضل
يف بالفاريس املعارف وخالصة املجددية، الطريقة إمام الرسهندي األحد بن أحمد
البَنَّوري. الحسيني إسماعيل بن آدم للشيخ كالهما مجلد، يف األرسار ونُكات مجلدين،
املطلق، الوجود مبحث يف ورسالة الخواص أخص ومناظر الخواص، وأنفاس
الوجود، وحدة يف ورسالة آبادي، اإلله هللا محب للشيخ كلها ركني؛ وِسه أحكام، وَهْفت
الروح، تحقيق يف ورسالة بالعربي، والواردات بالعربي، والروائح الحقائق، يف ورسالة
كلها الصوفية؛ عقائد يف ورسالة الوجود، حقائق يف ورسالة الفناء، مبحث يف ورسالة
لولده الصوفية ومشاهدات الكالپوري، الرتمذي الحسيني سعيد أبي بن محمد للشيخ
القنوجي، هللا حبيب للشيخ الصوفية ومذاق الكالپوي، الحسيني محمد بن أحمد الشيخ
،١٠١٦ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي ثم البيانوي عمر بن الجليل عبد للشيخ واألرسارية
الحسيني هللا كريم بن دائم للسيد املحمدية الحقيقة رشح يف األحمدية واإلضافات
والالمعة پتي، الپاني الغفور عبد بن امللك عبد للشيخ بالفاريس األحدية وإثبات املندوي،
املرام وتنقيح اللكهنوي، هللا عطاء بن نقشبند غالم للشيخ الوجود مبحث يف العرشية
األرسار، ومجمع ،١١١٠ سنة صنَّفه الالهوري، هللا عناية للشيخ املبحث ذلك يف بالعربي
املعروف العارفني وحسنات أنوي، السيد محمد فتح للشيخ ثالثتها املشكالت، وحل
كالهما البحرين، ومجمع نما، وحق الدهلوي، شاهجهان بن لداراشكوه بالشطحيات
منعمي وملهمات الدهلوي، خانخانان خان ملنعم املنعمية واإللهامات املذكور، لداراشكوه
كليم للشيخ الكاملة والعرشة البهاري، النقشبندي الكريم عبد بن أمان بن منعم للشيخ
منيب بن الدين قمر للشيخ بالعربي الوجود مبحث يف النور ومظهر آبادي، الجهان هللا
األصل من النابت والفرع الهدى، نور السيد لولده املظاهر ورشحه آبادي، األورنگ هللا
امُلتوىفَّ البلگرامي الحسيني محمد بن يوسف للشيخ الشهود وحدة تحقيق يف الثابت

.١١٧٢ سنة
ونالۀ الدهلوي، الحسيني نارص بن مري لخواجة ضخم مجلد يف الكتاب وعلم
والسطعات، والهمعات، الدهلوي، الحسيني نارص للسيد مجلدين يف بالفاريس عندليب
النفس، لطائف يف القدس وألطاف القلوب، وشفاء الكثري، والخري والهوامع، واللمحات،
تحقيق يف بالعربية ورسالة املدني، واملكتوب اإللهية، والتفهيمات الحرمني، وفيوض
الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ كلها الدهلوي؛ الباقي عبد بن هللا عبد الشيخ مسائل
الباطل ودمغ البهاري، الدين نجم بن يحيى غالم للشيخ الحق وكلمة الدهلوي، العمري
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إىل الفرع إرجاع يف الفصل والقول الدهلوي، العمري هللا ويل بن الدين رفيع للشيخ
وجهد األسنان، وكارسة الحق، وكلمة الدهلوي، الحسيني الدين رشف للسيد األصل
رشح املطلق والنور اللكهنوي، الصويف الرحمن عبد للشيخ كلها التوحيد؛ ومفتاح املقل،
للعالمة الستة والتنزالت البچهرانوي، مقيم محمد بن الدين نور للشيخ الحق كلمة
القادر عبد للشيخ باملعقول املنقول تطبيق يف األصول وأصل العلوم، بحر العيل عبد
القادر عبد للشيخ املعارف ومصباح املدرايس، الكنتوري الحسيني الدين رشيف بن
الحسيني الحسن أبي بن اللطيف عبد للسيد بالفاريس الحقائق وجواهر املذكور،
آبادي، الخري حق فضل للمولوي بالعربي الوجود حقيقة يف املجود والروض الويلوري،
الدين ركن بن الدين جمال للشيخ كلها الجمال؛ ومشهد وحدة، وكمند الكمال ومراصد
امُلتوىفَّ آبادي األحمد الچشتي محمود بن جمال للشيخ بالفارسية واملذاكرة الگجراتي،
محمد بن معني محمد للشيخ بالفاريس الكون حقيقة يف العون وطريقة ،٩٤٠ سنة
الالهوري، محمد للشيخ للجامي الست املراتب رشح يف عشق وأبجد السندي، أمني
النقشبندي الباقي عبد بن هللا عبد للشيخ التوحيد حقائق يف بالفاريس بَرانْداْخت وپَْرَده
سالمة للمولوي التوحيد وبحر الكانپوري، هللا سالمة للمولوي أحمدي وحقائق الدهلوي،
أكرب عيل بن عيل محمد الحافظ للحكيم والصفات الذات أرسار يف والبيِّنات املذكور، هللا
الدهلوي ثم آبادي العظيم الخالق عبد بن القادر عبد للشيخ عنرص وچهار الفتحپوري،
فتح للشيخ كالهما الحقيقة؛ وكشف الخمسة، العوالم ومراتب ببيدل، املتلقب الشاعر

الربهانپوري. عيىس بن محمد

السلوك يف مصنفاتهم (3)

الدين حميد للشيخ الطريقة أصول منها: كثرية، أيًضا فهي السلوك يف مصنفاتهم أما
كالهما ناموس؛ وچهل السلوك، وسلك الچشتية، الطريقة سلوك يف السوايل الصويف
محمد الدين شمس للشيخ املعارف وشمس البدايوني، البخيش الدين ضياء للشيخ
الدين عماد بن الدين ركن للشيخ األتقياء وشمائل ،٧٤٧ سنة املتويف األودي يحيى بن
ثالثتهما الطريقة، وأساس التصوف، ومعيار املريدين، وإرشاد الكاشاتي، الچشتي
،٨٤٠ سنة بلكهنو امُلتوىفَّ الدهلوي العبايس الدين ظهري بن محمد الدين قوام للشيخ
كلها الرشيعة، عىل االستقامة يف ورسالة الذكر، بيان يف ورسالة السلوك، آداب يف وكتاب
الفقراء ومؤنس بگلربگه، املقبور الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد الكبري للشيخ
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الپندوي الچشتي عمر بن أحمد الدين نور للشيخ السلوك يف كتابان الغرباء وأنيس
الذاكرين، وبشارة الفوائد، وأرشف األرشف، وفوائد األذكار، وبحر ،٨١٨ سنة امُلتوىفَّ
أرشف للسيد كلها الذاكرين، وحجة املريدين، وبشارة اإلخوان، وإرشاد اإلخوان، وتنبيه
للسيد بالفاريس مريد وُمراد ،٨٠٨ سنة امُلتوىفَّ الكچهوچهوي الحسيني إبراهيم بن

.٨٩٨ سنة امُلتوىفَّ الكروي ثم امللتاني العرييض أحمد بن خواجگي
سنة امُلتوىفَّ اإليرجي أحمد بن يوسف للشيخ بالفاريس العابدين منهاج وترجمة
العاشقني وأنيس ،٨٩٦ سنة امُلتوىفَّ األودي قاسم محمد للشيخ السالكني وآداب ،٨٣٤
الشطارية الطريقة أذكار يف ومخترص املانكپوري، الچشتي الدين حسام للشيخ
كتاب الذنوب وعالج القلوب ورساج الخراساني، الشطار هللا عبد للشيخ وأشغالها
واآلثار األحاديث فيه أثبت املعربي، عيل الدين زين عيل أبي للشيخ بالعربي مبسوط
ومسلك املذكور، املعربي الدين زين للشيخ بالعربية قصيدة األذكياء وهداية واملواعظ،
غوث محمد للشيخ الخمسة والجواهر املعربي، أحمد للشيخ بالعربي رشحه األتقياء
الشطاري بهلول بن هللا عبد للشيخ الشطار أشغال يف األرسار وكنز الگوالريي،
كل تركه للمريد يسع ال وما املذكور، هللا عبد للشيخ السالكني ورساج السنديلوي،
الطريقة، وفتح الربوچي، الحسيني هللا روح بن هللا صبغة للشيخ القوم سنن من يوم
الشطاري عيىس بن محمد فتح للشيخ الشطارية الطريقة يف كالهما األوراد، وفتوح
ثالثتها الحكم، ومجموع الويل معرفة يف الجيل والربهان الطريق، وتبيني الربهانپوري،
والجمعيات املرشفة، مكة إىل املهاجر الگجراتي املتقي الدين حسام بن عيل للشيخ
سنة امُلتوىفَّ الگجراتي الحسيني الجالل بن محمد للشيخ واألشغال األذكار يف الشاهية

.١٠٤٥
السالكني وزاد السلطانپوري، هللا عبد بن الكريم عبد للشيخ العجيبة واألرسار
املريد وتوصيل الصالحني، وآداب الجونپوري، رشيد محمد للشيخ الطالبني ومقصود
الدهلوي، البخاري الدين سيف بن الحق عبد للشيخ ثالثتها البحرين، ومرج املراد، إىل
السندي يوسف بن طاهر للشيخ كالهما الصالحني، ورياض القلوب، قوت ومخترص
الحسن بن يعقوب للشيخ وأشغالها الكربوية الطريقة أذكار يف وكتاب الربهانپوري،
القادري هللا عطاء بن الدين بهاء للشيخ واألشغال األذكار يف وكتاب الكشمريي، الرصيف
الدين نور للشيخ بالعربي الصوفية طريق يف املحمدي والرحيق الجنيدي، الشطاري
واملعمول، والعمل ،١٠٦٨ سنة امُلتوىفَّ الگجراتي العيدرويس الشافعي عيل بن محمد
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الفناء مراتب يف ورسالة الفناء، مبحث يف ورسالة ُخدانُما، وجام السالكني، وإرشاد
ورسالة الكالپوي، الرتمذي الحسيني سعيد أبي بن محمد للسيد كلها والوصول،
واملنازل السنبهيل، الدين تاج للشيخ وأشغالها النقشبندية الطريقة أذكار يف بالعربية
ومصباح اللكهنوي، ثم الجونپوري أولياء بن محمد پري للشيخ بالفارسية األربعة
رصاط إىل السالكني وهداية الَكَچندوي، الرسول عبد للشيخ مخترص بالفاريس الطالبني
أصغر عيل للشيخ املدارج وتبرصة القنوجي، الرحمن عبد بن محمد للشيخ العاملني رب
زاد ال وزاد آبادي، اإلله الدين صدر بن الجليل عبد للشيخ املشايخ وزاد القنوجي،
إبراهيم بن الواحد عبد للسيد بالفاريس سنابل وسبع املذكور، الجليل عبد للشيخ

البلگرامي. الحسيني
الدين إمام للشيخ مبسوط وكتاب القنوجي، هللا حبيب للشيخ االكتساب وخالصة
للشيخ النقشبندية الطريقة أشغال يف والرضواني البهاري، الراجگريي الدين تاج بن
النقشبندية الطريقة سلوك يف رحيمي وإرشاد الكشمريي، محمود خاِونْد بن الدين معني
بيان يف الجميل والقول الدهلوي، األوييس الدين وجيه بن الرحيم عبد للشيخ بالفاريس
كتاب الرشاد وسبيل الدهلوي، الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ بالعربي السبيل سواء
رشح يف الخبايا وإخراج الباَرهوي، هللا عبيد بن عاشق محمد للشيخ بالفاريس مبسوط
العبايس أمني بن يحيى للشيخ الغجدواني الخالق عبد الشيخ وصايا يعني الوصايا
العبايس أمني بن يحيى للشيخ واملريد بالشيخ يتعلق فيما املفيد والكالم آبادي، اإلله
علم بن محمد للسيد بالفاريس مبسوط كتاب يف النقشبندية مصطلحات ورشح املذكور،
بالعربي السلوكني ومجمع بالفاريس، الطالبني وإرشاد بريلوي، الرائي النقشبندي هللا
وإرشاد ،١٢٠٦ سنة امُلتوىفَّ الگجراتي السورتي زاهد محمد بن الدين خري للشيخ
التهانيرسي، الفاروقي محمود الدين جالل للشيخ الچشتية الطريقة سلوك يف الطالبني
للشيخ الزواهر والجواهر پتي، الپاني العثماني هللا ثناء للقايض الطالبني وإرشاد
الهدى نجم للسيد بالفارسية منظومة الهداية ونجم آبادي، اإلله موىس بن عليم محمد

آبادي. النصري النقشبندي الحسيني الحسني ثابت محمد بن
وإيضاح البَْهرانچي، النقشبندي هللا نعيم للشيخ الضمائر وأنوار األكابر وأنفاس
صفي بن سعيد أبي للشيخ الطالبني وهداية الدهلوي، العلوي عيل عالم للشيخ الطريقة
الدهلوي، سعيد أبي بن سعيد أحمد للشيخ األربعة واألنهار الدهلوي، العمري القدر
الحي عبد والشيخ الدهلوي، العمري الغني عبد بن إسماعيل للشيخ مستقيم ورصاط
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اإلسالم شيخ بن بخش إلهي للمفتي أحمدية وملهمات الربهانوي، البكري هللا هبة بن
الحسيني الحسني جيالني غالم بن ظاهر محمد السيد ملوالنا املسالك وخري الكانَدهلوي،
ومخترص پوري، الوليد كامل محمد للشيخ بالعربي التكميل ورصاط بريلوي، الرائي
الجائيس، أحمد مختار للشيخ األحسنية النقشبندية الطريقة الطريقة سلوك يف باألردو
الدين شمس بن الدين رفيع للشيخ األحسنية الطريقة سلوك يف باألردو ومخترص
اللطيف عبد للسيد السلوك وجواهر القادرية، الطريقة سلوك يف له ومخترص القندهاري،
الخصائل أحسن ورشحه بالعربي الفضائل لكشف الوسائل وعمدة الَويلَوري، القادري
الصوفية، ومقاالت اللكهنوي، األنصاري الدين جمال بن الرزاق عبد للشيخ بالفاريس
للشيخ كلها الوسائط، ورشائط األسماء، وتعليم املفرسة، واألصول رشيدي، ومطالب
وركن األولياء، ونور العني، وقرة السلوك، ورشقات الكاكوروي، القلندر عيل تراب
سنة امُلتوىفَّ الگجراتي الدين ركن بن الدين جمال للشيخ كلها السلوة؛ وآثار الطريقة،

.١١٢٤
عيل واليت للمولوي املحمدية الطريقة سلوك يف باألردو رسالة باثمره وشجرۀ
الحسيني هللا عتيق بن هللا عليم للسيد السالكني ونزهة آبادي، العظيم عيل فتح بن
وإرشاد بالفاريس، القلوب وضياء املذكور، هللا عليم للسيد األرسار وأنهار الجالندهري،
محمد بن هللا إمداد الكبري للشيخ كالهما الچشتية، الطريقة سلوك يف باألردو مرشد
الطريقة سلوك يف محمدي وإرشاد املرشفة، مكة إىل املهاجر التهانوي العمري أمني
يف السلوك وإمداد التهانوي، العمري هللا أحمد بن محمد للشيخ الصابرية الچشتية
الگنگوهي، الحنفي أحمد رشيد املحدث للشيخ الصابرية الچشتية الطريقة سلوك
املتقني السادة وإتحاف آبادي، األورنگ الچشتي الدين نظام للشيخ القلوب ونظام
البلگرامي الحسيني محمد بن مرتىض للسيد مجلًدا عرشين يف الدين علوم إحياء برشح
باألردو العلوم إحياء ترجمة العارفني ومذاق اليمن، بزبيد لبثه لطول بالزبيدي املشهور
للشيخ باألردو العابدين منهاج ترجمة السالكني ورساج النانوتوي، أحسن محمد للشيخ
الدين فخر للمولوي سعادت كيمياء ترجمة هدايت وإكسري النانوتوي، منري محمد
الباقي عبد للشيخ مفيد مخترص بالعربية الصوفية مختارات يف املدنية واملنح اللكهنوي،
األربعني ترجمة اليقني عني املنورة، املدينة يف طبع اللكهنوي األنصاري محمد عيل بن
١٢٧٣ سنة يف صنَّفه القنوجي، الحسيني حسن أوالد بن حسن صديق السيد للعزايل

دهيل. امللك بدار
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املكتوبات (1-3)

أشهرها: كثرية، أيًضا فهي والسلوك واملعارف الحقائق يف لهم املكتوبات مجاميع أما
الدين رشف عيل أبي الشيخ ومكتوبات السوايل، الصويف الدين حميد الشيخ مكتوبات
الشيخ ومكتوبات الحكيم، الدهلوي الدين صدر للشيخ والصحائف پتي، الپاني القلندي
حسني الشيخ ومكتوبات مجلدات، ثالثة يف املنريي يحيى بن أحمد الدين رشف اإلمام
الپندوي، الچشتي الدين عالء بن الدين نور الشيخ ومكتوبات البهاري، البلخي معز بن
الشيخ ومكتوبات الرزاق، عبد السيد جمعه السماني جهانگري أرشف السيد ومكتوبات
سنة امُلتوىفَّ األودي الدين نظام بن هللا فتح الشيخ ومكتوبات املانكپوري، الدين حسام
القدوس عبد الشيخ ومكتوبات الجونپوري، الحسن بن محمد الشيخ ومكتوبات ،٨٢١
ومكتوبات الَجهنجهانوي، الرزاق عبد الشيخ ومكتوبات الگنگوهي، الحنفي إسماعيل بن
سيف بن الحق عبد الشيخ ومكتوبات التانيرسي، الچشتي محمود الدين جالل الشيخ
القلندر، الالهرپوري مصطفى بن مجتبى الشيخ ومكتوبات الدهلوي، البخاري الدين
ثالثة يف املجددية الطريقة إمام الرسهندي العمري األحد عبد بن أحمد الشيخ ومكتوبات
مجلدات، يف الرسهندي األحد عبد بن أحمد بن معصوم الشيخ ومكتوبات كبار، مجلدات
العبايس أمني بن يحيى الشيخ ومكتوبات آبادي، الجهان هللا كليم الشيخ ومكتوبات
القاسم أبي للسيد صغري مجموع املعارف ومكتوبات مجلدات، ثالثة يف آبادي اإلله
هللا ويل الشيخ مكتوبات فيه جمع پوري، الفتح الواسطي الحسيني العزيز عبد بن
مكتوبات فيه جمع البچهرايُوني، أحمد محمد للشيخ طيبات وكلمات الدهلوي، املحدث
الپاني هللا ثناء والقايض املحدث هللا ويل والشيخ الدهلوي العلوي جانان جان الشيخ
سليمان للشيخ باألردو مجلدين يف املعارف وشمس الدهلوي، عيل غالم والشيخ پتي

الپُهاواروي. القادري الچشتي داود بن

امللفوظات (2-3)

حسن الدين معني للشيخ الهاروني عثمان الشيخ ملفوظ األرواح أنيس ذلك، فمن
قطب للشيخ املذكور، الدين معني الشيخ ملفوظ العارفني ودليل األجمريي، السنجري
السوايل الدين حميد الشيخ ملفوظ الصدور ورس الدهلوي، الكعكي بختيار الدين
مسعود الدين فريد الشيخ ملفوظ األولياء وأرسار السوايل، العزيز عبد بن فريد للشيخ
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الدين صدر الشيخ ملفوظ الفوائد كنوز الدهلوي، إسحاق الدين بدر للشيخ األُجودهني
نظام الشيخ ملفوظ الفوائد وفوائد الدين، ضياء للخواجة امللتاني زكريا بن محمد
الشيخ ملفوظ الفوائد وأفضل السنجري، العالء بن حسن للشيخ البدايوني محمد الدين
ملفوظ األخيار وكرامة األبرار وتحفة الدهلوي، الدين سيف بن خرسو لألمري املذكور
للشيخ املذكور الشيخ ملفوظ يف آخر وكتاب الدهلوي، الدين عزيز للشيخ املذكور الشيخ
العزيز عبد للشيخ املذكور الشيخ ملفوظ الفوائد ومجموع الدهاري، الدين شمس
إسحاق بن محمد للسيد املذكور الشيخ ملفوظ املجالس وأنوار الدهلوي، بكر أبي بن
للشيخ الغريب الدين برهان الشيخ ملفوظ األنفاس ونفائس الدهلوي، الحسيني عيل بن
صنَّفه الكاشاني، عماد بن حماد للشيخ ملفوظ األقوال وأحسن الكاشاني، الدين ركن
للشيخ الغرائب وبقية عماد، بن محمد للشيخ ملفوظه الكرامات وغريب ،٧٣٨ سنة
املجالس وخري الدهلوي، القلندر الدين حميد للشيخ ملفوظه األخيار وأخبار الدين، مجد
الدهلوي القلندر الدين حميد للشيخ الدهلوي محمود الدين نصري الشيخ ملفوظ

.٧٦٠ سنة صنَّفه املذكور،
بگلربگه املقبور الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد السيد ملفوظ الكلم وجوامع
وخوان املعاني، ومنح املعاني، ولطائف املعاني، ومعدن ركني، وفوائد محمد، للشيخ
املنريي، يحيى بن أحمد الدين رشف اإلمام الشيخ مالفيظ كلها الفقري، وزاد نعمت، پُر
جالل الشيخ ملفوظ الجاللية الفوائد وخزينة العربي، بدر الدين زين للشيخ وأكثرها
وجامع البتي، يعقوب بن أحمد للشيخ األچي البخاري الحسيني أحمد بن حسني الدين
أحمد الشيخ ملفوظ املجالس وتحفة الدهلوي، الدين عالء للسيد ملفوظه العلوم
أرشيف ولطائف اإليَرجي، االسعيد بن محمود للشيخ اللكهنوي املغربي هللا عبد بن
يخفى ال وگنج اليمني، الدين نظام للشيخ السمناني جهانگري أرشف الشيخ ملفوظ
الشيخ ملفوظ العارفني ورفيق البهاري، البلخي الدين معز بن حسني الشيخ ملفوظ
الشيخ ملفوظ الشطار ومناهج العراقي، ساالر بن فريد للشيخ املانكپوري الدين حسام
دانيال الشيخ ملفوظ الحرضوية واملقامات بقاضن، املشهور املنريي العالء بن محمد
هللا عبد الشيخ ملفوظ الكلم وجامع الجونپوري، هللا عبد بن ألحمد الخضريي الحسن بن
الدين برهان الشيخ ملفوظ الحياة وثمرة النبي، عبد لولده السنديلوي بهلول بن
الرازي، خان بعاقل املشهور الخوايف قاسم بن عسكري للمري الربهانپوري الشطاري
الشيخ وملفوظ أصحابه، لبعض املذكور الدين برهان الشيخ ملفوظ األنفاس وروائح

البيجاپوري. الجالل بن مراد للشيخ الگجراتي العلوي الدين برهان بن هاشم
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محمود بن هللا فتح للشيخ نريي الجاپنا محمد پري الشيخ ملفوظ الطالبني ومؤنس
الحسني بن الدين محيي للسيد اللكهنوي مينا محمد الشيخ وملفوظ الكشمريي،
مأخوذ وهو الگوپاموي، خان عيل إرتضا للقايض ملفوظه السعدية والفوائد الرضوي،
الشيخ ملفوظات رزاقي وملفوظ آبادي، الخري الدين سعد للشيخ السلوك مجمع من
وملفوظات الشاهجانپوري، خان محمد للنواب البانسوي القادري الحسيني الرزاق عبد
وكتاب هللا، صبغة بن هللا كليم للشيخ الدهلوي الدين نظام ابن الدين فخر الشيخ
هللا عبد الشيخ وملفوظ الفخرية، الفوائد واسمه الدين بديع للشيخ ملفوظاته يف آخر
الشيخ ملفوظ املعارف ودر هللا، سالم للشيخ الدهلوي النقشبندي الباقي عبد بن
ملفوظات السالكني ونافع الرامپوري، أحمد رءوف للشيخ الدهلوي العلوي عيل غالم
ملفوظات مستقيم ورصاط الدين، إمام للمولوي التوسوي زكريا بن سليمان الشيخ
إسماعيل للشيخ بريلوي الرائي الحسيني الحسني عرفان بن أحمد املجاهد اإلمام السيد
الخليل بن أحمد بن هللا حبيب الشيخ وملفوظ الدهلوي، العمري الغني عبد بن
الدين زين الشيخ ملفوظ القلوب وهداية الفتاح، أبي لصاحبه البيجاپوري الشطاري
ملفوظ السالكني ودليل حسني، األمري لصاحبه آبادي الدولة الشريازي الحسني بن داود
ملفوظ املحبوب مقال من القلوب وجنة آخر، رجل جمعه املذكور الدين زين الشيخ
البلگرامي عيل غالم السيد ذكرها آخر، لرجل ملفوظه املحبوب وجنة املذكور، الشيخ
الشيخ ملفوظ أعىل جواهر مصنفيها، أسماء عىل أقف لم وإني األولياء، روضة يف

األقطاب. ِسرَي صاحب الرحيم عبد بن الهدية للشيخ پتي الپاني السالم عبد

واألذكار األدعية يف كتبهم (3-3)

أرشف للسيد األرشفية واألوراد الهمداني، الشهاب بن عيل للسيد الفتحية األوراد
الگوالريي، غوث محمد للشيخ خمسة جواهر الگچوچهوي، ثم السناني إبراهيم بن
السنديلوي، الشطاري بهلول بن هللا عبد للشيخ كالهما الدعوة، وأرسار صوفية، أوراد
أوراد كبري، مجلد يف الربهانپوري السندي عيىس بن محمد فتح للشيخ األوراد فتوح
منتخب الگجراتي، العلوي الدين وجيه الشيخ أوراد امللتاني، زكريا الدين بهاء الشيخ
فتح للشيخ قادرية أوراد الربهانپوري، محمد فتح بن الدين شهاب للشيخ األوراد قتوح

املذكور. محمد فتح للشيخ األوراد وخالصة املذكور، محمد
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الدعوات ومخزن الربهانپوري، الشطاري الدين برهان للشيخ اليومية األوراد
الحرز ،١٠٣٧ سنة صنَّفه السندي، الشطاري محمود بن إسماعيل للشيخ بالفاريس
صنَّفه الالهوري، طاهر بن محمد بن املؤمن عبد للشيخ الحصني الحصن من املتني
الدين سيف بن الحق عبد للشيخ الصلوات تكثري يف السعادات أهل ترغيب ،١٠١٤ سنة
الدهلوي، فاضل محمد للشيخ الخريات دالئل رشح الحسنات مزرع الدهلوي، البخاري
للمفتي التقرب ورد ورشح الغوري، أحمد بن عيل للشيخ األوراد رشح يف العباد كنز
والرسل األنبياء سيد إىل التوسل وحزب آبادي، خ الفرُّ الحسيني عيل أحمد بن هللا ويل

املذكور. هللا ويل للمفتي
رشح والهوامع ،١٢٢٣ سنة امُلتوىفَّ آبادي املراد الدين رفيع للشيخ األذكار وكتاب
للقايض البحر حزب ورشح الدهلوي، الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ البحر حزب
الطوكي، النبي نور بن املجيد عبد للمولوي البحر حزب ورشح پتي، الپاني هللا ثناء
الحصني الحصن وتلخيص اللكهنوي، مبني مال بن حيدر للمولوي الحيدرية والوظائف
من املنقول والورد املقبول والحزب املهاجر، الدهلوي الرشيد عبد بن معصوم للشيخ
الجبار عبد الشيخ األنصاري، الفيض بن محمد سعيد أبي للشيخ ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أحاديث
البخاري الحسيني حسن صديق للسيد والدواء والداء ،١٢٩٣ سنة صنَّفه الناگپوري،
والليلة اليوم عمل من مأخوذ وهو الحسن نور السيد لولده األذكار وسلطان القنوجي،
الرقي يف األرسار ولطائف الكاكوروي، أحمد عناية للمفتي الكريمة والوظيفة النبي، البن
كرامة للمولوي املسنونة والدعوات الدهلوي، هللا سالم بن سالم محمد للشيخ والعزائم
الحسن أبي بن حبيب عيل للشيخ الصلوات صيغ يف املحبني وصالة الجونپوري، عيل
املأثورة، األذكار يف املنثورة واليواقيت الخريات، دالئل رشح الربكات ووسائل الپهلواروي،
الدين نارص بن غوث محمد للشيخ كلها األبرار، سيد عىل الصالة يف األزهار وبسائم

املدرايس. الشافعي
العيل عبد بن الدين فخر الوالد للسيد بالعربي املعاد يوم لنجاة الرشاد وسبيل
خري عني هللا جزاه الوالد للسيد والعزائم الرقي يف املحرَّبات وكتاب بريلوي، الرائي
الجونپوري، اللطيف عبد للقايض مجلدين يف الصالة صيغ يف األسقام وشفاء الجزاء،
القرآن خواص يف البيان وأحسن الناروي، شري بن عيل إحسان للحكيم إحساني وأوراد
بشارت للمولوي ديربي مجربات وترجمة اإلستهانوي، أحسن محمد للمولوي باألردو
خان الدين قطب للمولوي الحسنى هللا أسماء رشح العقبى وزاد اللكهنوي، خان عيل
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كالهما واألذكار، األدعية يف الحاجات ومفتاح األحالم، تأويل يف الرؤيا ومرآة الدهلوي،
يف الواصلني وعناية ،١١١٤ سنة امُلتوىفَّ الگجراتي الحسني محمد بن جالل للشيخ

الباالپوري. الحسني الهداد بن محمد بن هللا عناية للشيخ واألذكار األدعية
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السابع الفصل

وتارخيه الكالم علم ذكر يف
اإلسالمية امللة ابتداء منذ

الشبهة، ورفع الحجج بإيراد الدينية، العقائد إثبات عىل معه يُقتَدر علم الكالم
وقيل بعيًدا، أو قربيًا تعلًقا الدينية العقائد إثبات به يتعلق حيث من املعلوم وموضوعه:
هو ملعلوم نظري حكم كل ومسائله: موجود. هو بما املوجود وقيل سبحانه، هللا ذات

منها. يشء إثبات عليه يتوقف أو الدينية العقائد من
وصف الناس، إىل رسوًال ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا نبيه العرب من بعث ملا تعاىل هللا أن فاعلم
من أحٌد ملسو هيلع هللا ىلص يسأله فلم العزيز، كتابه يف الكريمة نفسه وصف بما سبحانه هللا لهم
مما معنًى عن عددهم وكثرة طبقاتهم اختالف عىل — عنهم هللا ريض — الصحابة
الصفات، يف الكالم عن وسكتوا ذلك، معنى فهموا كلهم بل نفسه، به سبحانه هللا وصف
صفات تعاىل له أثبتوا وإنما فعل، صفة أو ذات صفة كونها بني منهم أحد يفرق ولم
وساقوا ذلك، وغري والكالم والبرص والسمع واإلرادة والحياة والقدرة العلم من أزلية،
الوجه من الكريمة نفسه عىل سبحانه هللا أطلقه ما أثبتوا وهكذا واحًدا، سوًقا الكالم
تأويل إىل منهم أحد ذلك مع يتعرض ولم املخلوقني، مماثلة نفي مع ذلك، ونحو واليد
نبوة وإثبات تعاىل وحدانيته عىل يستدل ما منهم أحد عند يكن ولم هذا، من يشء

الكالمية. الطرق من شيئًا منهم أحد عرف وال هللا، كتاب سوى ملسو هيلع هللا ىلص محمد
زمانهم يف حدث أن إىل هذا، عىل — عنهم هللا ريض — الصحابة عرص فمىض
عليه. هم مما شيئًا خلقه عىل يُقدِّر لم تعاىل هللا إن أي أنٌُف؛ األمر وأن بالقدر القول
الحسن يجالس وكان الجهني، خالد بن معبد اإلسالم يف بالقدر قال من أول وكان
فلما مسلكه، البرصة أهل وسلك بالبرصة، القدر يف فتكلم البرصي الحسن أبي بن
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بلغ وملا ثمانني، سنة مروان بن امللك عبد بأمر وصلبه الحجاج عذَّبه به الفتنة عظمت
القدرية. من تربأ معبد مقالة — عنهما هللا ريض — عمر بن هللا عبد

والخروج بالذنب بالتكفري حوا ورصَّ الخوارج، مذهب الصحابة زمن يف أيًضا وحدث
إىل يرجعوا فلم — عنهما هللا ريض — عباس بن هللا عبد فناظرهم وقتاله، اإلمام عىل
جماعة منهم وقتل — عنه هللا ريض — طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري وقاتلهم الحق،

كثري. خلق الخوارج دعوة يف ودخل األخبار، كتب يف معروف هو كما
عنه هللا ريض — طالب أبي بن لعيل التشيع مذهب الصحابة زمن يف أيًضا وحدث
زمنه يف وقام فيه، غال ممن جماعة بالنار وحرَّق أنكره، ذلك بلغه فلما فيه، والغلو —
رسول بوصية القول وأحدث السبائي، السوداء بابن املعروف سبأ بن وهب بن هللا عبد
بعده من أمته عىل وخليفته ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ويص فهو بعده، من باإلمامة لعيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا
أيًضا، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وبرجعة الدنيا إىل موته بعد عيل برجعة القول وأحدث بالنص،
السحاب يف يجيء الذي هو وأنه اإللهي، الجزء فيه جيء وأنه يُقتل، لم عليٍّا أن وزعم
ُملئت كما عدًال فيمألها األرض إىل ينزل أن بد ال وأنه سوطه، والربق صوته، الرعد وأن
اإلمامة أن يعنون بالوقف؛ يقولون وصاروا أصناف، تشعبت هذا سبأ ابن ومن جوًرا.
اإلسماعيلية وقول عرش، اإلثني األئمة يف بأنها اإلمامية كقول معينني، أناس عىل موقوفة
والقول اإلمام بفيئة القول أخذوا أيًضا وعنه الصادق، جعفر بن إسماعيل ولد يف بأنها
غري إىل الرسداب صاحب يف اآلن إىل اإلمامية يعتقده كما الدنيا، إىل املوت بعد برجعته

ذلك.
فعُظمت املرشق، ببالد صفوان بن جهم مذهب الصحابة عرص بعد حدث ثم
يف أثَّرت شكوًكا اإلسالم أهل عىل وأورد صفة، تعاىل هلل يكون أن نفى فإنه به؛ الفتنة
الهجرة، سني من املائة قبيل وكان كبري، بالء عنها تولَّد قبيحة، آثاًرا اإلسالمية امللة
عىل وتمالئوا بدعتَه، اإلسالم أهل فأكربَ التعطيل، إىل تئول التي أقواله عىل أتباعه فكثر
ما عليهم الرد يف وكتبوا هللا، يف وعادوهم الجهمية، من وحذروا أهلها، وتضليل إنكارها

أهله. عند معروف هو
املائة بعد البرصي الحسن أبي بن الحسن زمن من االعتزال حدث ذلك أثناء ويف
وأن العباد، أفعال وإثبات والتوحيد، العدل، يف مسائل فيه وصنَّفوا الهجرة، سني من
عىل القرب عذاب وأنكروا اآلخرة، يف يُرى ال هللا بأن وجهروا الرش، يخلق ال تعاىل هللا
يف خالئق فتبعهم مسائل؛ من ذلك غري إىل محَدث؛ مخلوق القرآن بأن وأعلنوا البدن،
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اإلسالم أئمة فنهى الجدلية، بالطريق مذهبهم نرصة يف التصنيف من وأكثروا بدعهم،
ينتحله. من وهجروا الكالم، علم وذموا مذهبهم، عن

السجستاني كرام بن محمد فظهر االعتزال، ملذهب املضاد التجسيم مذهب حدث ثم
فيها انتهى حتى الصفات وأثبت الهجرة، سني من املائتني بعد الكرامية الطائفة زعيم

لكثرتهم. يُحَصون ال كثري خلق وتبعه والتشبيه، التجسيم إىل
سنة يف بقرمط املعروف األشعث حمدان إىل املنسوبني القرامطة مذهب حدث ثم
يف الناس من جماعات فدخل األرض بأقطار دعايته فانترشت ومائتني، وستني أربع
ورصفها اإلسالم رشائع تأويل وهو الباطن، علم وه سمَّ الذي قولهم إىل ومالوا دعوتهم،

أنفسهم. عند من زعموها أمور إىل ظواهرها عن
القديمة بالعلوم شغف ملا ببغداد العبايس الرشيد هارون بن املأمون كان وقد هذا،
سنة عرشة بضع أعوام يف له وعرَّب الفالسفة بكتب أتى َمن الروم بالد إىل بعث
بعامة كتبهم واشتهرت الناس، يف الفالسفة مذاهب فانترشت الهجرة، سني من ومائتني
فيها النظر من وأكثروا عليها، وغريهم والجهمية والقرامطة املعتزلة وأقبلت األمصار،
البالء من يُوصف ال ما الفالسفة علوم من وأهله اإلسالم عىل فانجرَّ لها، والتصفح

كفرهم. إىل كفًرا وزادتهم البدع أهل ضالل بالفلسفة وعظم الدين، يف واملحنة
وثالثمائة وثالثني بضع سنة امُلتوىفَّ األشعري إسماعيل بن عيل الحسن أبو وكان
فرتك له، بدا ثم أعوام، عدة والزمه الُجبَّائي، الوهاب عبد بن محمد عيل أبي عن أخذ قد
ونسج كالب، بن سعيد بن محمد بن هللا عبد محمد أبي طريق وسلك االعتزال، مذهب
والتحسني بالتقبيح القول وترك املختار، بالفاعل وقال والقدر، الصفات يف قوانينه عىل
قبل املعارف يوجب ال العقل أن وأثبت واألصلح، الصالح مسائل يف قيل وما العقليني
هللا وأن بالسمع، إال عنها البحث يجب فال بالعقل حصلت وإن العلوم وأن الرشع،
غري إىل السمعية والواجبات العقلية الجائزات من النبوات وأن يشء، عليه يجب ال تعاىل
الذي اإلثبات وبني االعتزال مذهب هو الذي النفي بني طريًقا فسلك مسائله، من ذلك

ملذهبه. واحتج هذا قوله عىل وناظر التجسيم، أهل مذهب هو
الطيب بن محمد بكر أبو القايض منهم رأيه، عىل وعوَّلوا جماعة إليه فمال
إبراهيم إسحاق أبو والشيخ فورك بن الحسن بن محمد بكر وأبو املالكي الباقالني
يوسف بن عيل بن إبراهيم إسحاق أبو والشيخ اإلسفراييني، مهران بن محمد بن
الكريم عبد الفتح وأبو الغزايل أحمد بن محمد بن محمد حامد أبو والشيخ الشريازي،
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وغريهم الرازي الحسني بن عمر ابن محمد الدين فخر واإلمام الشهرستاني أحمد بن
مصنفات يف له واستدلوا فيه، وجادلوا عليه وناظروا مذهبه ونرصوا ذكره، يطول ممن

تُحرص. تكاد ال
مرص وإىل الشام إىل منه وانتقل العراق، يف األشعري الحسن أبي مذهب فانترش
املذاهب، من غريه نُيس بحيث اإلسالم أمصار يف فانترش الهند، بالد وإىل املغرب بالد وإىل

الحنابلة. مذهب يكون أن إال وجهل
عنه هللا ريض — حنبل بن محمد بن أحمد هللا عبد أبي اإلمام أتباع والحنابلة
كان أن إىل الصفات من ورد ما تأويل يرون ال السلف، عليه كان ما عىل كانوا —
الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي وأعمالها بدمشق اشتُهر السبعمائة بعد
األشاعرة مذهب عىل الرد يف وبالغ السلف، ملذهب لالنتصار فتصدَّى الحراني، تيمية بن

عليهم. بالنكري وصدع
منصور أبي أتباع باملاتريدية، املعروفة أخرى طائفة والسلف األشاعرة وبني هذا،
يف االختالف من الحنفية؛ الفقهاء طائفة وهم املاتريدي، محمود بن محمد بن محمد
بسببها كان مسألة، عرشة بضع يبلغ تُتُبِّع إذا وهو موضعه، يف مشهور هو ما العقائد
إىل آخًرا آل األمر أن إال اآلخر عقيدة يف منهم كلٌّ وَقَدح وتنافر، تباين األمر أول يف

للمقريزي. واآلثار الخطط من ملخًصا انتهى الحمد، وهلل اإلغضاء،
لنا بد فال تُحرص، تكاد ال كثرية كتبًا الكالم يف للعلماء أن فاعلم ذلك عرفت وإذا

الفن. هذا يف املصنفة الكتب بعض نذكر أن
مطهر البن حواش وعليه لألصفهاني ورشحه الطويس، الدين لنصري التجريد فمنها
حواش وعليه القوشجي محمد بن لعيل ورشحه الجرجاني، الرشيف والسيد الحيل
األفكار أبكار ومنها لألصفهاني، ورشحه للبيضاوي الطوالع ومنها والشريازي، للدوَّاني
للقايض جميعها العضدية والعقائد الكالم وجواهر املواقف ومنها ورشوحه، لآلمدي
الجرجاني، الرشيف للسيد املواقف رشح أشهرها رشوح وللمواقف اإليجي، الدين عضد
للتفتازاني، ورشحه املقاصد ومنها الدوَّاني، الجالل رشح أشهرها رشوح وللعضدية
له، كالهما االعتقاد يف واالقتصاد العقائد وقواعد للغزايل الفالسفة تهافت ومنها
وتكملته الخيايل للفاضل وحاشيته للتفتازاني ورشحه للنسفي الحافظية العقيدة ومنها
للمال ورشحه األكرب الفقه ومنها العقيدة، يف قصيدة األمايل بدء ومنها كوسج، ليوسف
من ذلك غري إىل الصحائف رشح ومنها الساملي، شكور ألبي التمهيد ومنها القاري، عيل

الكتب.
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عليها والكالم الهند أهل مذاهب (1)

امللك عبد بن الوليد عهد يف الثقفي القاسم بن محمد فتحها فمنذ الهند أهل وأما
إال يعرفون ال عنهم، هللا ريض — الصحابة زمن من العهد قريبي كانوا األموي الخليفة
بإحسان، وتابعيهم والتابعني الصحابة عن صح ما إال يعملون وال والحديث، القرآن
الدولة وغلبت البعيدة األقطار من العباسية الدولة سلطة انقطعت فلما طويلة، مدة إىل
بالطاعة ملتان ملوك لهم وأذعن السند، بالد إىل دعاتُهم َقِدم مرص عىل اإلسماعيلية
الفتن تتابعت ثم إسماعيليني، الناس وصار — العبيدي املستنرص أيام يف لعلهم —
ومال الناس فتفرق السند، بالد يف القرامطة ودخل مرص، من الوفود عليهم وتواترت
الحالة تلك عىل يزالوا ولم قرامطة، صاروا وبعضهم اإلسماعيلية مذهب إىل بعضهم
بالد بعض وفتح اململكة ويل ملا فإنه الغزنوي، سبكتگني بن محمود السلطان زمن إىل
الدين شهاب السلطان ملك وملا بالطاعة، له فأذعنوا أهلها وقاتل ملتان إىل سار الهند
واحدة، كلمة عىل متفقني الناس فصار گجرات، بالد إىل أخرجهم ثم قاتلهم الغوري
يتفوه أن أحد يستطيع ال الشوكة قوية كانت اإلسالمية والسلطة األشاعرة، مذهب عىل
وأصبحت وانحلَّت، السلطة اضمحلت فلما الهند، نواحي يف إال األشاعرة يُخالف بأمر
املختلفة واألقاويل األهواء تكاثرت الفرس، بالد من الوفود عليهم وتواترت فوىض الدولة

بينهم. فيما

والحشيشيني القرامطة مذهب عىل الكالم (1-1)

الشيخ منهم والزندقة، اإللحاد إىل أهلها فدعوا السند بالد يف أوًال دخلوا أنهم علمت قد
كتابًا وصنَّف هندي باسم نفسه ى سمَّ الذي وهو الدعاة، من كان السندي الدين صدر
وهو األلوهية، مظهر كان — عنه هللا ريض — عليٍّا إن فيه: وقال «دساأوتار»، سماه
گجرات دخل ثم السند، بالد يف الهند كفار من خلق فتبعه املظاهر، تلك من العارش
وسماه آخر كتابًا وصنف كثري، خلق دينه يف فدخل مذهبه إىل الهند كفار ودعى

«گناره».
كفار ودعى گجراتي قدم اإلسماعييل، الحسيني الدين إمام املذهب ذلك دعاة ومن
أن الهند لكفار وأجاز الهند، أحباَر وصاَحَب سنسكرت وتعلم ا، رسٍّ مذهبه إىل الهند
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له رشيك ال واحد سبحانه هللا بأن ويعتقدوا مراسمهم، عىل ويعيشوا شعارهم يلبسوا
وحرم نائبه، اإلمام وأن ِكِرْشن،1 فيه برز األلوهية مظهر عليٍّا وأن رسوله، محمًدا وأن
هللا، إال إله ال يقولوا: بأن وألزمهم اإلسالم، فرائض منهم وأسقط اللحوم أكل عليهم
الوضوء منهم وأسقط الصالة، أوقات يف ا رسٍّ إلخ … أحد هللا هو قل أكرب، هللا هلل، الحمد
الگجراتية باللغة ديني» «َست سماه كتاب وله العرش، لهم يقدموا وأن الغسل وألزمهم

كامندر».2 جي «عيل وسماها وبلدة قرية كل يف املعابد لهم وبنى منظومة،
زمنه يف وكان الدهلوي، شاهجهان بن عاملگري أيام إىل نسله يف اإلمامة وتوارثت
عن مستوًرا يزل ولم مذهبه، إىل بالدعوة قائًما مطاًعا إماًما الگجراتي شاهجي السيد
ويلقون يقبلونها فكانوا الحجاب وراء من لهم قدمه يُظِهر عليه وا ألحُّ فإذا أتباعه،
فأراد ذلك فأبى إليه، يبعثوه أن والته بعض أمر خربه عاملگري سمع فلما عليها، النذور
فخرج الحرضة، إىل يصل أن قبل فمات السم وأكل بيته من فخرج قهًرا، يبعثه أن

وُقِتلوا. وقاتلوا ناحية، كل من أتباعه
الُقمي الحسن أبي بن هللا خليل بن عيل حسن متطاولة قرون بعد الهند وقدم
األفغان قتالهم يف اإلنكليز ونرص بمبي، ببلدة وسكن ١٢٥٧ سنة نحو اإلسماعييل
يف لقبه وكان املالحدة، من كثري خلق فتبعه اإلمامة وادَّعى مرة، غري السند وأهَل
يف وهو شاه، محمد ولده ثم عيل آغا ولده بعده اإلمامة وتوىل خان آغا الفرس بالد
عليه نصَّ ما معتقداته ومن الحارض، اإلمام ويسمونه والثالثون الثامن اإلمام اعتقادهم
ريض — عيل جسم يف ظهر سبحانه هللا أن يعتقد أنه بمبي ببلدة املحكمة يف نطقه يف
واملدينة مكة إىل يسري وال أبًدا، يصيل ال وأنه عيل، رسول ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا وأن عنه، هللا
يعتقد وال بالقرآن يعتقد ال وأنه والزيارة، للحج يسري وال أبًدا والكاظمني والسامرة
مظهر أنه يعتقدون وأتباعه الخبيثة، األقاويل من ذلك غري وله سبحانه، هللا كالم أنه
خذلهم الهند يف ألوف مئات وهم والزكاة، الُعرش إليه ويبعثون له ويسجدون األلوهية

هللا.

معابد. له وأقاموا الهند كفار ألَّهه مهابهارتا، أبطال أحد 1
الندوي. رضوان ذلك. من هللا أعاذنا عنه، ريضهللا — عيل معبد أي 2
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(البواهري) اإلسماعيلية مذهب عىل الكالم (2-1)

وهو جعفر، بن إلسماعيل اإلمامة بإثبات غريها عن امتازت اإلسماعيلية أن اعلم
عيل بن محمد بن جعفر والده بعد باإلمامة األمر بدء يف عليه املنصوص األكرب ابنه
من فمنهم أبيه؛ حياة يف موته يف واختلف — السالم آبائه وعىل عليه — الحسني بن
يرجع ال النص فإن خاصة، أوالده إىل منه اإلمامة انتقال النص وفائدة مات، إنه قال:
يُقَصد ال حتى عليه تقية موته أظهر ولكنه يمت، لم إنه قال: من ومنهم قهقرى،
وابتدأ السبعة دور تم وإنما التام، السابع محمد ولده إسماعيل وبعد قالوا بالقتل.
ولن جهًرا، الدعاء ويظهرون ا رسٍّ البالد يف يسريون كانوا الذين املستورين باألئمة منه
كان وإذا مستور، باطن وإما مكشوف ظاهر إما حي، قائم إمام من قط األرض تخلو
محمد فأولهم املستورون أما ظاهرين، ودعاته حجته يكون أن بد فال مستوًرا اإلمام
ظهر ثم أحمد بن الحسني ثم هللا عبد بن أحمد ثم محمد بن هللا عبد ثم إسماعيل بن
إمام، بعد إمام عىل نص، بعد ا نصٍّ أوالده يف اإلمامة وانحرصت هللا، بأمر القائم املهدي
أيام يف الهند يف دعوتهم ظهرت وقد املتبوعني، األئمة ترتيب يف كثري اختالف ولهم

املرصي. العبيدي باهلل املستنرص
بعث املستنرص إن السيفية: املجالس يف الگجراتي العيل عبد الدين سيف قال
الهند، بالد إىل يبعثوهما أن وأمرهم مذهبه، دعاة عند اليمن بالد إىل وأحمد هللا عبد
ِسنْگه جي راجه البالد تلك ملك وكان بَكنْبَايَت، وسكن گجرات يف هللا عبد فدخل
شديد وكان الكرامة، أهل ملك معناه املهملة» السني «بكرس راج ِسده لقبه كان الذي
مذهبه إىل الناس يدعو وكان بكنبايت الناس من فاختفى اإلسالم، أهل عىل التعصب
ِسنگه َجي أسلم ثم البالد تلك وزير بََهارَمل أسلم ثم الناس بعض يده عىل فأسلم ا، رسٍّ
علم بََهارمل الوزير ابن يعقوب وعلَّم بها، وسكن نَْهرواله فقدم الهند، من كثري وخلق
بأمر مذهبه إىل الناس ودعى يعقوب بعده الدعوة فتوىل له، ونص والتأويل التنزيل
عىل فأسلم دونگرپور أعمال من باگر إىل تارَمل الدين فخر عمه ابن وبعث اليمن، دعاة
آلدم وهو لحسني وهو عيل البنه وهو إسحاق البنه يعقوب ونصَّ بها، وُقتل خلق يده
كلهم وكانوا جعفر، البنه وهو الحسن بن راج ُمال البنه وهو آدم بن حسن البنه وهو

اليمن. لدعاة تابعني
السده سليمان بن يوسف بها الدعوة فتوىل الهند، إىل اليمن من الدعوة انتقلت ثم
إدريس الدين عماد عن والتأويل التنزيل علم وأخذ اليمن إىل سار أنه ذلك وسبب پوري،
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الحسن بن لجالل يوسف ونص بعده بالدعوة إدريس له فنص اليمني، الحسن بن
آدم الدين لصفي وهو شاه قطب بن لداود وهو شاه عجب بن لداود الجالل ونص
الحسن بن لعيل وهو شاه، قطب بن داود بن الطيب عبد الدين لزكي وهو شاه طيب بن
الدين لشجاع وهو املذكور شاه قطب بن داود الدين لقطب وهو پريخان لقاسم وهو
ملوىس وهو الدين بدر بن الدين لزكي وهو راج ُمال بن إلسماعيل وهو أحمد بن
لوجيه وهو آدم بن الدين لبدر وهو موىس بن الدين نور البنه وهو الدين كليم بن
الدين بدر بن الدين لزكي وهو الدين وجيه بن الدين مؤيد البنه وهو حكيم بن الدين
وهو جي ِجيَون بن محمد الدين لعز وهو الدين زكي بن العيل عبد الدين لسيف وهو
الدين لنجم وهو الدين سيف بن محمد الدين لبدر وهو جي ِجيَون الدين زين ألخيه
الدين لبدر وهو محمد الدين لربهان وهو الحسني عبد الدين لحسام وهو القادر عبد
عندهم الرتتيب يف الدعاة من والخمسون الرابع وهو الطاهر، الدين لسيف وهو هللا عبد

ُسوَرت. بمدينة ويسكن
حسن اإلمام (٢) طالب. أبي بن عيل فالويص (١) مذهبهم: عل األئمة ترتيب وأما
اإلمام (٥) عيل. بن الحسني بن عيل اإلمام (٤) عيل. بن حسني اإلمام (٣) عيل. بن
جعفر بن إسماعيل (٧) عيل. بن محمد بن جعفر اإلمام (٦) الحسني. بن عيل بن محمد
حسني. (١١) أحمد. (١٠) هللا. عبد (٩) جعفر. بن إسماعيل بن محمد (٨) محمد. بن
الحاكم. (١٧) العزيز. (١٦) املعز. (١٥) املنصور. (١٤) القائم. (١٣) مهدي. (١٢)
أربعة فمنهم الطيب. (٢٢) اآلمر. (٢١) املستعيل. (٢٠) املستنرص. (١٩) الظاهر. (١٨)

والطيب. والحسني وأحمد هللا عبد مستورون:
الصفا، إخوان رسائل كتب، أربعة يف عندهم مضبوطة فهي الدعوة علم أصول وأما
إخوان رسائل أما املؤيدة. املجالس وكتاب الدعائم، تأويل وكتاب العقل، راحة وكتاب
نسبوها وربما اإلسماعييل هللا عبد بن أحمد مصنفات من إنها يقولون: فإنهم الصفا
رسالة، وخمسون إحدى وهي ترويًجا، — عنه تعاىل هللا ريض — الصادق جعفر إىل
نرص بن محمد سليمان أبو أمالها بويه، بني دولة يف الثالثة املائة بعد ُصنفت وقد
النهرجوري أحمد وأبو الزنجاني هارون بن عيل الحسن وأبو باملقديس املعروف البُستي
الفلسفة طريق عىل الرسائل هذه وصنفوا اجتمعوا حكماء كلهم رفاعة؛ بن زيد والويف
«نسبها نصه: ما حجر ابن الشيخ فتاوى ويف املطهرة، الرشيعة مسلك عن الخارجة
األندليس قاسم بن مسلمة مؤلفها أن الصواب وإنما باطل، وهو الصادق جعفر إىل كثري

أعلم.» وهللا
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عرشية اإلثني اإلمامية مذهب عىل الكالم (3-1)

أهل من رجًال عرش الثني اإلمامة إثبات يف غريها عن امتازت اإلمامية الشيعة أن اعلم
إن فيقولون: السابع، يف ويخالفونها الستة يف اإلسماعيلية يشاركون وهم النبوة، بيت
إىل ثم بالكاظم املشهور جعفر بن موىس ولده إىل محمد بن جعفر بعد وصلت اإلمامة
الحسن ولده إىل ثم التقي عيل ولده إىل ثم التقي محمد ولده إىل ثم الرضا عيل ولده
وله أبوه تُويف والزمان، العرص صاحب املهدي الحسن بن محمد ولده إىل ثم العسكري
واختفى، إليها يخرج فلم إليه تنظر وأمه رأى من ِبُرس الذي رسداب فدخل سنني، ست
يف دعوتهم ظهرت وقد وعدًال، قسًطا الدنيا فيمأل الزمان آخر يف يخرج أنه زعموا وقد
الحيدري عيل الشيخ هو املذهب بذلك الهند بأرض جاء من فأول الثامن، القرن يف الهند
وتشيعوا گجرات أهل من كثري خلق يده عىل فأسلم گجرات، مدن من بكنبايت سكن
املغربي بطوطة بن محمد ذكره وقد التسرتي، هللا نور للقايض املؤمنني مجالس يف كما
الذي الدين جالل للقايض دعا الحيدري أن تعلق شاه محمد بلغ قال: كتابه، يف الرحالة

فقتلوه. بقتله فأمر بايعه أنه أيًضا وذكر كنباية، بمدينة السلطان خالف
البحار، عيل بابا بدعوته فتشيع ٨٩٢ سنة كشمري إىل العراقي الدين شمس جاء ثم
وبنى الكبار األمراء بعض وتشيع كشمري إىل عاد ثم سنني، ثماني بعد العراق إىل ورجع
وأخرج الناس، وقتل الدعوة يف جهده وبذل امللك، بدار له كبريًا خانقاًها3 زينه موىس
وثالثني أربًعا إن قيل حتى التشيع عىل الهند كفار أكره وكذلك أخرى، بالد إىل بعضهم

املسلمني. عن فضًال تشيَّعوا الهنادك من ألًفا
— شيعيٍّا وكان — الدكن بالد من بيجاپور عىل شاه عادل يوسف تغلَّب ملا ثم
ملوك من ملك أول وهو مذهبه، إىل الناس ودعى ،٩٠٨ سنة عرش اإلثني لألئمة خطب
الهمداني ُقيل سلطان تغلب وملا املذهب. ذلك ج وروَّ الهند ببالد لألئمة خطب الهند
الناس دعا ،٩١٨ سنة بامللك واستقل الدكن ممالك من ِتلنگانَه عيل شاه بقطب املشهور

بالده. يف عرش اإلثني لألئمة وخطب اإلمامية الشيعة مذهب إىل
شاه نظام برهان إىل وتقرب املذهب بذلك الهمداني الريض بن طاهر الشيخ وجاء
معه وتشيَّع ٩٤٤ه، سنة شاه نظام برهان فتشيَّع والرباء الوالء نه ولقَّ نگري، األحمد

التكية. أو الزاوية 3
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الالعنني ووظَّف الخطبة، من الثالثة الخلفاء أسماء فأخرج رجاله، من نفس آالف ثالثة
بالد جميع يف املذهب ذلك وشاع األشهاد، رءوس عىل يلعنوهم أن الناس وأمر عليهم،

رسيًعا. الدكن
القضاء فويل الدهلوي شاه أكرب أيام التسرتي هللا نور القايض الهند دخل ثم
املذاهب عىل واإلفتاء والتصنيف التدريس عىل ويقنع تقيًة مذهبه يُخِفي وكان بالهور،
جهانگري أيام يف املذاهب يف وتصلُّبه أمره فشا حتى والجماعة، السنة أهل من األربعة
وله بها، فمات بالسياط، يرضبوه أن وأمر السلطان عليه فغضب شاه، أكرب بن

املذهب. يف كثرية مصنفات
دعوة لهم ليست الهند، بالد يف متفرقني اإلمامية الشيعة كانت الزمان ذلك من ثم
الفيض الشيعي عيل محمد الشيخ فنهض تجمعهم، جامعة لهم كانت وما مذهبهم إىل
الصلوات يف يجمعهم أن عىل الوالة وحرض أَوده بالد أمري الدولة آصف أيام آبادي
آبادي الفيض الصويف الحسيني أكرب عيل الشيخ وحرض الباب، ذلك يف رسالة وألَّف
آصف به فريض الصلوات يف الجماعة إقامة عىل الشيعي الوزير خان رضا حسن
النصري الحسيني معني محمد بن عيل ِدلدار السيد بأمره الجماعة وأقام املذكور، الدولة
جهده بذل ثم لكهنو، بمدينة ١٢٠٠ سنة رجب من عرش الثالث يف ذلك وكان آبادي،
يف كتبًا وصنَّف واألخبارية، والصوفية الحنفية سيما ال غريه وإبطال مذهبه إحقاق يف
الهند بالد يف مذهبه يعم أن كاد حتى كبار، مجلدات يف اإلسالم عماد أشهرها ذلك،

الفرق. من كٌل ويتشيع
فتشيَّع املتشيعني، عىل األرض وإقطاع العطايا يبذلون وأخالفه الدولة آصف وكان
العزيز عبد الشيخ وصنف الناس، بني عظيمة فتنة وكانت وكرًها، طوًعا الناس من كثريٌ
الرد يف الشيعة وصنف عرشية، اثنا تحفة املشهور كتابه الدهلوي املحدث هللا ويل بن
من اإللهيات صوارم صنَّف فإنه املذكور، عيل ِدلدار السيد منهم كثرية، كتبًا عليه
املعاد باب رد يف السنة وإحياء منها، النبوات باب عىل الرد يف اإلسالم وحسام التحفة،
يف مستقلة رسالة وصنَّف الكتاب، ذلك من والرباء الوالء باب رد يف الفقار وذو منها،
دلدار بن محمد السيد ومنهم التحفة، عىل ا ردٍّ والزمان العرص لصاحب الغيبة إثبات
يف البوارق كتاب له والجماعة، السنة أهل عىل الرد يف والده فاق فإنه آبادي النصري عيل
والقرطاس فدك مبحث يف الرماح طعن وكتابه التحفة، عليه اشتمل بما اإلمامة مبحث
والجماعة السنة أهل مذهب إبطال يف القاطع والصمصام التحفة، عليه اشتمل مما
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مثمرة كانت الخالفة أن إثبات يف له كتاب الخالفة وثمرة البيت، ألهل عداوتهم وإثبات
وكتابه عنها، هللا ريض — الصديقة عائشة باب يف الخاطف الربق وكتابه للشهادة،
السنة، أهل عىل الرد يف الفار سم وكتابه العمرية، الشوكة عىل الرد يف الحيدرية الرضبة

الكتب. من ذلك غري وله
الرد يف النزهة كتاب له الدهلوي، الشيعي أحمد عناية بن محمد مرزا ومنهم
الكمال أهل تنبيه وله الشيعة، علماء من كثري النزهة مدح يف أطرى وقد التحفة، عىل
له الكنتوري، خان ُقيل محمد املفتي ومنهم الخالف، أهل رجال واختالل واإلنصاف
الباب عىل الرد يف املكائد وتقليب التحفة، من األول الباب عىل الرد يف النارصي السيف
الرد يف املطاعن وتشييد منها، السابع الباب عىل الرد يف السعادة وبرهان منها، الثاني
األجوبة وله عرش، الحادي الباب عىل الرد يف األفهام ومصارع منها، العارش الباب عىل
والشعلة النارصي، السيف عىل الدهلوي الدين رشيد نقض ما عىل الرد يف الفاخرة
الرصاط عىل الرد يف الحيدرية والفتوحات له، العمرية الشوكة عىل الرد يف الظفرية
خان عيل سبحان ومنهم الرسائل، من ذلك غري وله الدهلوي، الحي عبد ملوالنا املستقيم
منتهى صاحب آبادي الفيض عيل حيدر الشيخ إىل الكالم يف مكاتبات له اللكهنوي
إيضاح عىل فيه ردَّ الكالم معتمد له الربيلوي، األخباري القائيني الشيخ ومنهم الكالم،
محمد املفتي بن حسني حامد السيد ومنهم الدهلوي، الدين رشيد للشيخ املقال لطافة
إثبات يف األنوار عبقات وصنف التحفة، عىل الرد يف عمره رصف فإنه املذكور، خان قيل
الكالم منتهى عىل الرد يف اإلفحام استقصاء وله كبار، مجلدات يف األطهار لألئمة اإلمامة
يف جهده بذل فإنه املذكور، حسني حامد بن حسني نارص السيد ومنهم مجلدات، يف
ستة زهاء يف األطهار األئمة فضائل يف األزهار نفحات وله لوالده، األنوار عبقات تكميل
عىل الرد يف كثرية مصنفات له السارني، الشيعي أطهر عيل السيد ومنهم مجلًدا، عرش

كلثوم. أم عقد يف املكتوم الكنز منها السنة، أهل
الدهلوي الدين رشيد الشيخ فمنهم والجماعة السنة أهل من املتكلمون وأما
عند موقعه يعظم مما وغريهما الغضنفرية والصولة العمرية، الشوكة له املذكور،
فيما الرسائل كتاب له املدرايس، النائطي مرتىض بن باقر الشيخ ومنهم املتكلمني،
والقرطاس، وفدك املرياث حديث يف الخناس الوسواس ودفاع املسائل، من باإلمامة يتعلق
ورسالة االختالف، من الشيعة أخبار من ثبت فيما االعتساف وتوهني اإلنصاف وتبيني
اإلمامية، هفوات بعض رد يف عرشية اإلثني ودالئل الشيعة، أقسام يف البديعة النقول
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ذلك غري وله الشيعة، أخبار بعض يف أخرى ورسالة الشيعة إلزام يف املنيعة والحجة
مجلد يف الكالم منتهى له آبادي، الفيض عيل حيدر الشيخ ومنهم والرسائل، الكتب من
شهادة عن العينني ونظارة مجلدات، ثالثة يف العني بصارة عن الغني وإزالة كبري،
أخرج من عىل الحاطمة والداهية القمقام، املجتهد تدليس عن اللثام وكاشف الحسنني،
الرماح ونقض املكاتيب، إنشاء يف والغرابيب الثعاليب وروية فاطمة، البيت أهل من
غري وله املجتهد، عيل دلدار بن محمد للسيد الرماح طعن عىل الرد يف النباح كبد يف
يف اآلراء معركة له البدايوني، الصديقي هللا سالمة الشيخ ومنهم املصنفات، من ذلك
ومنهم جوابه، عىل يقدر فلم للشيعة مجتهًدا فيه جاَدَل الخاطف، والربق ضخم، مجلد
من ذلك وغري والقبقاب السنان، وطعن العجائب، مظهر له اللكهنوي هللا لطف الشيخ
اآليات كتابه فإن األتاوي، الحسيني عيل ضامن بن عيل مهدي ومنهم والرسائل، الكتب
السهارنپوري أحمد خليل الشيخ ومنهم واملناظرة، البحث يف اقتداره عىل تدل البينات
إفحام يف الرشيد هدايات وله الشيعة، عىل الرد يف بسيط كتاب الكرامة مطرقة له
عىل الرد يف كثرية كتب وله الكاكوروي، عيل ناظر بن الشكور عبد ومنهم العنيد،

الشيعة.
عرشية اإلثني تذكرة فمنها الشيعة، عىل الرد يف الكتب من ذلك غري وأما
الواسطي، الحسيني القاسم أبي بن السالم عبد للسيد كالهما الشيعة، وتفضيح
الشيعة عىل الرد يف ورسالة پتي الپاني هللا ثناء للقايض املسلول السيف ومنها
محمد للمولوي الشيعة وهدية السلطانپوري، الغفور عبد بن عيل أرشف للمولوي
صديق للسيد الخناس به وسوس عما االلتباس وكشف النانوتوي عيل أسد بن قاسم
اإلثني التحفة ترجمة الحيدرية والصولة العبقرية والرتجمة القنوجي، الحسيني حسن
الرد يف البرص واستجالء املدرايس، األسلمي سعيد محمد للشيخ بالعربية عرشية
أحمد بن عيل الدين عالء للشيخ بالعربي الحيل مطهر البن النظر استقصاء عىل
آبادي، الفيض عيل حيدر بن إسحاق للمولوي بالفاريس الكالم واستيعاب املهائمي،
فخر بن الدين كمال للشيخ بالفاريس املحرقة الصواعق ترجمة القاطعة والرباهني
األنصاري بايزيد بن الدين حسام للشيخ بالفاريس الروافض ومرافض الجهرمي، الدين
الصمد عبد للمولوي باألردو املتشيعني متعة رد يف الشياطني وإرغام السهارنپوري،
وقرة بالعربي، السنية الفرقة انتصار يف السنية واملقدمة السهسواني، الحسيني
والرسُّ الدهلوي، الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ بالفاريس الشيخني تفضيل يف العينني
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الدهلوي، هللا ويل بن العزيز عبد للشيخ بالفاريس مخترص التفضيل مسألة يف الجليل
تحريم يف ورسالة الالهوري، محمد جان للشيخ ملعاوية الخالفة إثبات يف ورسالة
محمد للمولوي املتعة تحريم يف واملنيعة املذكور، پتي الپاني هللا ثناء للقايض املتعة
للكشمريي النزهة عىل الرد يف الشياطني ورجوم اللكهنوي، مبني محمد بن معني
سيف ملوالنا اإللهيات صوارم عىل الرد يف السفيه وتنبيه الكالپوي، عيل أفراد للمولوي
وتحفة آبادي املراد الدين احتشام للقايض الشيعة ونصيحة امللتاني هللا أسد الدين
زمان محمد للمولوي الشيعة عىل والرد الصحابة فضائل يف مبسوط كتاب املؤمنني
وغريها املتعة مبحث يف باألردو مجلدين يف املسائل وتنقيح آبادي، اإلله خان مدح بن
عيل أطهر للسيد املتعة إثبات رد يف الكتاب وهذا البدايوني، خان بخش عيل للمولوي

الپَهپُونْدوي.

املهدوية مذهب عىل الكالم (4-1)

أواخر يف نشأ الذي الجونپوري املتمهدي يوسف بن محمد إىل منسوب املهدوية مذهب
الناس فمال وأورعهم الناس أزهد وكان مهدي، أنه وادعى جونپور، ببلدة التاسعة املائة
ثم گجرات إىل سار ثم مندو، فدخل مالوه، بالد إىل الوالة فأجاله آخرون، وأنكره إليه
سار ثم … السند بالد إىل فذهب الوالة فأجاله الهند، إىل ورجع فحج الحجاز، إىل سافر
املقامات صاحب كان إنه بعضهم: فقال شأنه يف الناس واختلف بها، ومات خراسان إىل
لوقوع دعواه يف أخطأ ولكنه كذلك كان إنه بعضهم: وقال وكرامات، كشوف ذا العالية

جديد. ملذهب مبتدًعا كان إنه بعضهم: وقال الكشف، يف الخطأ
وفروًعا؛ أصوًال للمهدوية إن پالنپور: تاريخ يف املهدوي هللا عبد بن گالب الشيخ قال
الذي الصالح والعمل رياء، يشوبه ال بحيث واإلخالص القصد بحسن التوبة منها األول
عىل فهم الفروع وأما األنفاس، حفظ طريقة عىل الذكر ودوام سبحانه، هللا إىل يقرب
يريد من إن ويقولون: فيها، خاصة طريقة لهم ليست والجماعة السنة أهل طريقة
والثاني: وعالئقها، الدنيا ترك األول: فرائض؛ له الطلب بصدق الطريقة هذه يف الدخول
الخامس: دِّيقني، الصِّ صحبة الرابع: الوطن، من املهاجرة الثالث: الخلق، عن العزلة

الذكر. دوام
املذهب يف أصوًال لهم إن املهدوية: هدية يف الشاهجهانپوري زمان محمد وقال
محمد السيد أن يعتقدون أنهم منها والجماعة، السنة أهل به اعتقد ما غري ومعتقدات
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هللا ريض — وعيل وعثمان وعمر بكر أبي من أفضل وأنه موعود، مهدي الجونپوري
السالم، وعليهم نبينا عىل وعيىس وموىس وإبراهيم ونوح آدم من أفضل إنه بل عنهم،
املذهب، يف له تابًعا كان وإن املنزلة يف ملسو هيلع هللا ىلص محمد لسيدنا مساويًا كان أنه ومنها
وسائر كامل مسلم كالهما ملسو هيلع هللا ىلص محمد وسيدنا الجونپوري محمد السيد أن ومنها
فوزه بعد اإللهية الصفات بعض يف رشيك الجونپوري أن ومنها اإلسالم، ناقصو األنبياء

الواهية. األقاويل من ذلك غري إىل والنبوة، الرسالة بمنصب
السجاوندي، امللك عبد للشيخ األبصار رساج منها الكالم، يف كثرية كتب وللمهدوية
الدين شهاب للشيخ الدالئل وكنز السجاوندي، الغفور عبد للشيخ الدالئل وإيجاز
العقائد وأم الفوائد بحر ٩٣٠ سنة امُلتوىفَّ الثاني الخليفة ُخونْدمري وللشيخ الگجراتي
إنصاف الوالية بحسني امللقب خوندمري بن محمود وللشيخ الكالم، يف بسيط كتاب
سنة صنَّفه الوالية، شواهد الگجراتي بخش هللا عبد بن الدين برهان وللشيخ نامه،
وللسيد ،١٠١٦ سنة صنَّفه الوالية، مطلع الگجراتي يوسف بن قاسم وللشيخ ،١٠٥٢
العقائد، يف كتاب هللا سالم بن وملريان الرباهني، زبدة املهدوي إسحاق بن الرحيم عبد
وللشيخ ،١٢٣٣ سنة صنَّفه املهدوية إثبات مصطفى وللسيد فضائل، پنج ويل وللسيد
صنَّفه املكي، حجر ابن الشيخ فتوى عىل الرد يف الفتاوى شهاب آبادي الحيدر عيىس
املتني والدليل الثالثية وله ،١٢٨٣ سنة صنَّفه الروايات، معارضة وله ،١٢٨٢ سنة

ذلك. وغري والعمليات واالعتقاديات الجذب وكشف
املحرقة الشهب منها عليهم، والقدح الرد يف كتب أيًضا والجماعة السنة ولعلماء
الرد يف وكتاب للسجاوندي، األبصار رساج عىل الرد يف املكي أسعد محمد للشيخ
الدين شهاب للشيخ ورسالة املكي، املهاجر املتقي الدين حسام بن عيل للشيخ عليهم
الرائچوري، هللا حبيب للشيخ املهدوية عىل الرد يف املحرق والشهاب املكي، حجر بن
الكتب أبسط وهو الشاهجهانپوري، أكرب محمد بن زمان محمد للشيخ املهدوية وهدية

الباب. هذا يف وأحسنها
وپالنپور يور رادهن يف النفوس من ألوف مئات عىل يزيدون فإنهم املهدوية وأما
تلك يف السنة أهل وبني بينهم قائمة واملنازعة الدكن، بالد أكثر ويف گجرات بالد من

البالد.
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اإللهي الدين عىل الكالم (5-1)

وأسس الهند، سلطان الگورگاني همايون بن شاه أكرب العارشة املائة أواخر يف ظهر قد
املعهودة األوقات يف فيها يجلس وكان خانه، عبادت سماها بفتحپور رفيعة عمارة
الشيعة وعلماء الهند وكفار واملجوس والنصارى اليهود علماء من رشذمة لديه وتجتمع
والحكيم الناگوري املبارك بن الفضل أبي كالشيخ أصحابه، يباحثهم السنة، وأهل
الديانات، يف بحرضته بريبر وراجه اليزدي محمد والشيخ الگيالني الرزاق بن الفتح أبي
واستحالة القرآن بخلق وقال األصول، إىل الفروع من وترقى االجتهاد، يف فتدرج
املغيبات، وسائر والنرش والحرش وامللك الجن وأنكر النبوات، يف والتشكيك الوحي
وامليرس الخمر وأحل الجزية، وحطَّ البقرة ذبح وحرم التناسخ ز وجوَّ املعجزات، وأنكر
وقت يعظم أن وأمر املجوس، طريق عىل حرمه يف النار بإيقاد وأمر أُخر، ومحرمات
خليفة أكرب هللا إال إله «ال بقوله الطيبة» «الكلمة وبدل الهند، كفار طريق عىل طلوعه
وأخذ حرمه، يف به يتفوه أن أمر الكلمة تلك بإشاعة العظيمة الفتنة رأى فلما هللا.»
أن وقرر إلهيا»، «دنيا مذهبه وسمى والتقليد، الرسوم ترك عىل أصحابه عن البيعة
إليه الناس ب فرغَّ أشياء، كلها من يُقتبَس أن فينبغي كلها األديان بني دائر الحق
فصارت بالرضاعة، أخوه الدين عزيز مريزا ومنهم بخالفه، آخرون وقام له، تألًفا
شاه ملوك بن القادر عبد الشيخ ذلك أوضح وقد الهند، بأرض العظيمة للفتنة سببًا
تلك من بموته الناس اسرتاح وقد فضائحه، عن وكشف التواريخ منتخب يف البدايوني

وألف. عرشة أربع سنة العظيمة الفتنة

اإلسالم وأهل النصارى بني الكالم (6-1)

لم واألمان األمن بساط وبسطوا قويٍّا تسلًطا الهند بالد عىل اإلنكليزية الدولة تسلطت ملا
أخذوا وبعدها سنة، وأربعني ثالث إىل علمائهم بوسيلة دينهم إىل الناس دعوة يظهروا
اإلسالم أهل عىل الرد يف والرسائل الكتب ألفوا حتى فيها يتدرجون وكانوا الدعوة يف
إىل املسلمون وكان الناس، ومجامع األسواق يف بالوعظ ورشعوا األمصار، يف وقسموها
الهند علماء من أحد يلتفت فلم كتبهم، ومطالعة وعظهم استماع عن متنفرين مدة
بعضهم عىل وخيف منهم العوام نفرة يف مدة بعد الوهن تطرق ثم عليهم، الرد إىل
حسن آل كالسيد كتبهم، عىل بالرد العلماء بعض ُعِني ذلك فعند فعًال، وحصل الزلل

199



الهند يف اإلسالمية الثقافة

صاحب الكريانوي العثماني هللا رحمة والشيخ االستفسار صاحب املهاني الرضوي
املذكور هللا رحمة الشيخ طلب ثم والرسائل، الكتب صنَّفوا فإنهم وغريهما، الحق إظهار
أن املناظرة يف كعبًا املسيحية علماء أعىل كان الذي الحق ميزان صاحب القس فندر من
اإلسالم علماء التفات عدم أن ويتضح عليهم، الحق ليتضح الناس؛ محرض يف يناظره
فقررت املسحيني، بعض مزعوم هو كما القسيس رسائل عىل الرد عن لعجزهم ليس
الفريقني؛ بني املتنازعة املسائل أمهات هي التي الخمس املسائل يف بينهما املناظرة
املجلس فانعقد ملسو هيلع هللا ىلص، محمد ونبوة القرآن وحقيقة والتثليث والنسخ التحريف أعني
الدكتور وكان وألف، ومائتني سبعني ١٢٧٠ه سنة رجب شهر يف آباد أكرب ببلدة العام
القسيسني وبعض املجلس هذا يف املذكور هللا رحمة للشيخ معينًا خان وزير محمد
والتحريف، النسخ مسألتي يف هللا لرحمة الغلبة فظهرت الحق، ميزان لصحاب معينًا
رحمة رأى فلما ونفسه، عرضه يف ووقع بابها سدَّ املناظرة يف غلبته «ِفندر» رأى فلما

بها. ومات املباركة مكة إىل ورحل الهند أرض من خرج ذلك هللا
صنَّفه املذكورة، الخمس املسائل يف بالعربية الحق إظهار فمنها مصنفاته وأما
الفرنساوية إىل العربية من الكتاب ذلك نقلوا وقد املكي، الشافعي دحالن زيني بأمر
إزالة ومنها بالفارسية األوهام إزالة ومنها والهندية، والرتكية واإلنكليزية واألملانية
أصح ومنها األناجيل، تحريف مسألة يف عيسوي إعجاز ومنها بالهندية، الشكوك
االستفسار فمنها املذكور، حسن آل السيد مصنفات وأما التثليث، إبطال يف األحاديث

املسيحي. الدين إبطال يف جليالن كتابان واالستبشار،
بأبي امُلكنَّى الدهلوي عيل محمد بن الدين نارص السيد كان الطائفة تلك ومن
وصنَّف النصارى أحبار عىل واإلنجيل التوراة وقرأ اإلنكليزية اللغة تعلَّم فإنه املنصور،
الضالني وعقوبة فاروقي، ودولة جاويد، نويد منها الحنيفة، امللة عن الذب يف كثرية كتبًا
املسيح عىل الرد يف واالستئصال املسيحي، الدين لعماد املسلمني هداية عىل الرد يف
املسيحي، عيل لصفدر نيازنامه عىل الرد يف الوداد ورقيمة املسيحي، َچنْدر لرام الدجال
عىل الرد يف العام واإلنعام املذكور، للعماد طنبوري نغمة عىل الرد يف داودي ولحن
لَراجرس اإلسالم تفتيش عىل الرد يف الخصام وإفحام املسيحي، عيل لرجب إسالم آثينة
وإعزاز املذكور، للعماد املكاشفات تفسري عىل الرد يف التأويل وتصحيح املسيحي،
ميزان عىل الرد يف امليزان وميزان املذكور، چندر لرام القرآن إعجاز عىل الرد يف القرآن
الدهلوي، متقي محمد بن أحمد السيد ومنهم الرسائل، من ذلك غري وله لفندر، الحق

200



اإلسالمية امللة ابتداء منذ وتاريخه الكالم علم ذكر يف

ما بها يرد الهندية، باللغة بليغة خطبة عرشة اثنتي عىل تشتمل أحمدية خطبات له
اللغة إىل الكتاب ذلك نقل وقد كتابه، يف املحمدية السرية عىل ميور ِوْليِم الرس نقض
املؤمنني، أمهات كتاب عىل الرد يف مطهرات وأزواج ،١٨٧٠ سنة بلندن وُطِبع اإلنكليزية
الناس بعض نقله وقد اإلنكليزية اللغة يف كتاب له النكلكتوي، عيل أمري السيد ومنهم
الصالة عليه شارعه وعىل اإلسالم عىل املسيحيني شبهات رد يف مفيد كتاب الهندية، إىل
اإلسالم، عن الذبِّ يف كثرية كتب له آبادي، الحيدر عيل چراغ مولوي ومنهم والسالم،
حرية يف الظاهرة والحجة املذكور، الدين لعماد املحمدي التاريخ عىل التعليقات ومنها

الدنيوية. اإلسالم وبركات الهاجرة،
أجزاء، أربعة منها ُطبع وقد أحمدية براهني له القادياني، أحمد غالم مرزا ومنهم
الحكيم ومنهم عقيل، دليل مائة ثالث اإلسالم إحقاق عىل فيه أورد مبسوط كتاب وهو
مفيد، مبسوط كتاب الكتاب أهل مقدمة يف الخطاب فصل له الِبهريوي، الدين نور
ودفع القرآن بأحكام األديان تكميل له الكانپوري الحسيني عيل محمد موالنا ومنهم
مبسوط كتاب محمدي وپيغام املسيحي، الدين لعماد التعليقات عىل الرد يف التلبيسات

املسيحي. عيل لصفدر نيازنامه عىل الرد يف
… للحافظ األقوال تنقيح فمنها املسيحيني، عىل الرد يف الكتب من ذلك غري وأما
املسيحي، مسيح ملحبوب األعم تحفة عىل الرد يف الباقي عبد للمولوي األوهام وكشف
عىل تشتمل الدين فريد بن الدين أمني للمولوي األوىل: املناظرة؛ يف األربع والرسائل
فندر، والقسيس الكريانوي هللا خليل بن هللا رحمة الشيخ بني دارت التي املراسلة
النسخ إثبات يف الرشيف البحث والثالثة: بينهما، املحاكمة يف جان ملحمود والثانية:
آبادي األكرب هللا عبد للمولوي والرابعة: آباد، بأكرب بينهما املناظرة كيفية يف والتحريف

فندر. والقسيس خان وزير الدكتور بني املناظرة كيفية يف
مريم ابن أعداء عىل الضيغم وصولة الدهلوي، الحنفي ملعني املقال تشخيص ومنها
النجاة، وسبيل لفندر، األرسار مفتاح عىل الرد يف األبرار ومصباح الجاجموي، عيل لعباس
الدهلوي منصور ألبي كالهما واملحاكمة والتخطئة، القسيس، وتشويش وحرزجان،
واألبحاث الالهوري، هللا ويل للحافظ الشيطان وساوس عن اإلنسان وصيانة املذكور،
اإلسالم وفضائل النانوتوي، عيل أسد بن قاسم محمد للشيخ اإلسالم وحجة الرضورية،
مسبوط كتاب وهو الِپهيرسي، محمد للسيد الفرقان وتنزيه الدسكوي، الدين لفريوز
ملولوي نوري عقائد ومخرج املذكور، الدين لعماد املسلمني هداية عىل الرد يف مفيد
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االختالف لدفع واإلنصاف رباني، كتب أز قرآني وصداقت الُقُصوري، دستگري غالم
النبيني وشهادة األوهام، وكشف الفرقان وتأييد هللا، سليم ملولوي اإلسالم وإظهار
للشيخ القرآن وتعريف آبادي، املراد عيل محمد للمولوي ثالثتها املرسلني سيد برسالة
معذرات عىل الهندي والسيف ،١٣٣٤ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي مري محمد بن الحق عبد
اإلسالم هللا عند الدين أن واألعالم األخبار وإعالم الكلكتوي، هللا عبد للمولوي الكندي
كالهما الحق، وتشخيص بالفاريس األستار وكشف السهسواني، الباري عبد للسيد
ترجيح يف األقاويل وزبدة آبادي، النصري الشيعي عيل دلدار بن مهدي بن هادي للسيد
مبحث يف مجلدين يف البُرشى وكتاب الِجْهَلمي، محمد فقري للشيخ األناجيل عىل القرآن
يُسبَق لم القدر جليل النفع، عظيم كتاب وهو الچرياكوتي، رسول عنايت للقايض النبوة
كلمة ردع املسيح وتصديق الكنتوري، الشيعي حسني غالم للسيد اإلسالم وانتصار إليه،
الحق وكتاب بالفارسية، نفسية رسالة مؤلفه، اسم عىل أقف لم املسيح ملصدق القبيح
والحق املجتهد، اللكهنوي الحسيني النقوي إبراهيم بن أحمد السيد للمولوي باألردو
الحسيني أكرب عيل بن غضنفر عيل للسيد املؤمنني أمهات كتاب عىل الرد يف املبني
رحم للمولوي محمدي وبشارات الكانپوري، بخش ملوىل املذهبية واملراسالت اللكهنوي،

لإلطالة. خوًفا نذكرها ال أخرى وكتب امَلنْگَلوِري، عيل

واآلرية اإلسالم أهل بني الكالم (7-1)

بقدم وقالوا األصنام، عبادة رفضوا بالويد4 املتمسكني الهند كفار من طائفة اآلرية
وكان اإلسالم، أهل عىل الوثنيني من نقمة أشد وهم النبوة، وإنكار والتناسخ العالم
التاء (بتشديد كاش» پْر «ستَّيَاَرتْه وله ُستي َديَانَنْدُرسْ له يقال الهند كفار من زعيمهم
سيما ال عليهم، وافرتى مفرًطا طعنًا األنبياء عىل فيه طعن لسانهم يف كتاب الفوقية)،
للفتنة سببًا وصار سخيفة إيرادات الكريم القرآن عىل وأورد ملسو هيلع هللا ىلص محمد نبينا عىل

لخصامهم. العلماء فقام العظيمة
قاسم وموالنا الِبْهريوي الدين نور وصاحبه القاديادني أحمد غالم مرزا منهم
آخرون. وخلق األمرترسي هللا ثناء واملولوي املريتهي، والحسن النانوتوي، عيل أسد بن

الندوي. رضوان سماوية. يعتقدونها للهنادك املقدسة الدينية الكتب 4
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للقادياني، آريه» چشم «سرمۀ املذهب ذلك عىل الرد يف املصنفة الكتب ومن
الشيعي حيدر لغالم حيدري الفقار وذو املذكور، الدين نور لصاحبه الدين ونور
حديث العزيز لعبد واآلريه الويد عىل الرد يف الجارية والعني اإلسالم وحديد اللكهنوي،

اإلسالم.

القادياني ديانة عىل الكالم (8-1)

امُلتوىفَّ القادياني محمد عطاء بن مرتىض غالم بن محمد غالم مرزا بالقادياني املراد
وتُويفِّ ُولِد پنجاب بالد من ُگوْرداْسپُور أعمال من جامعة قرية وقاديان ،١٣٢٦ سنة
اإلنكليزية الحكومة وخدم عرصه، أهل عىل واملنطق النحو من شطًرا قرأ وكان بها،
يف ويُْفِحمهم والنصارى اآلرية أخبار يباحث وكان بالكالم، واشتغل ترك ثم زمانًا
يف الكتب ويصنف البيضاء الحنيفة امللة عن الذبِّ يف كلها أوقاته ويرصف مباحثاته،

اإلسالمية. امللة أهل عند مشكورة مساعيه وكانت ذلك،
سبحانه: هللا ألهمه وقد املائة، لهذه مجدد أنه ادَّعى عرش الثالث القرن تمَّ فلما
أمرت إني قل املجرمني، سبيل لتبني آباؤهم، أنذر ما قوًما لتنذر القرآن علم الرحمن
معهود مسيح إنه قال: ثم موعود، مهدي أنه ادَّعى ذلك بعد ثم املؤمنني، أول وأنا
املسيح جعلك الذي هلل الحمد وألهمه: مريم، ابن املسيح جعلناك هللا: ألهمه وقد
ثم انتهى، يضاع. ال در كمثلك وقته، يُضاع ال الذي املسيح شيخ أنت مريم ابن
بعض يف قال كما كلها الشئون يف السالم عليه مريم بن عيىس من أفضل أنه ادعى

القصائد:

ه��ى5 أح��م��َد غ��الم ب��ه��ت��ر س��ي أوس چ��ه��ورو ك��و ذك��ر ك��ى م��ري��م اب��ن

ال اإلسالم عن خارج مردود، ُمنِْكَره وأن املحمدية، للرشيعة تابع ولكنه نبي وأنه
وانترش پنجاب، أهل من قوم به فآمن األقاويل، من ذلك غري إىل خلفه الصالة تجوز

وبدَّعوه. روه وكفَّ لخصامه العلماء فقام الهند، بالد يف دينه

الندوي. رضوان منه. أفضل أحمد غالم فإن مريم ابن مدح كفاكم 5
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املرام، وتوضيح الوحي، وحقيقة القلوب، ترياق مذهبه إثبات يف مصنفاته ومن
إلهية، وتجليات الوصية، وكتاب معرفت، وچشمۀ البالء، ودافع اإلعجازية، والقصيدة
وله إسالم، كماالت وآثينۀ اإلسالم، وفتح األوهام، وإزالة الرحمن، ومواهب الحق، ودين
الفصل والقول النبوة، حقيقة أحمد محمود ولولده والرسائل، الكتب من ذلك غري

نبوته. إثبات يف كتابان
عليه، الرد يف مصنفات ولهم روه، كفَّ وبعضهم بدَّعوه فبعضهم العلماء؛ عليه وأنكر
عىل الرد يف األفهام إفادة اليماني، السبعي محسن بن حسني للشيخ الرباني الفتح منها
الصحيفة ومنها آبادي، الحيدر هللا أنوار ملوالنا كالهما األعالم، ومفاتيح األوهام، إزالة
آسماني»، و«شهادت أجزاء، ثالثة يف آسماني» و«فيصلۀ أجزاء، تسعة يف الرحمنية
واملسيح الرباني، وتأييد الصداقة ومعيار رباني وتنزيه املسيح، ومعيار املسيح، وحقيقة
إعجاز إبطال ومنها الكانپوري، الرحماني عيل محمد أحمد أبي للشيخ كلها الكاذب؛
القادياني عىل الرد يف املغرور وتنبيه امُلونِگريي، األرشيف حسني غنيمت للشيخ مرزا
عىل الرد يف الجسماني واملعراج پُوري، السلطاني الغفور عبد عيل أرشف للمولوي
للمولوي املسيح حياة يف الرصيح والحق األنبيهتوي، أحمد مشتاق للمولوي القادياني

السهسواني. بشري محمد

(الطبيعيني) النيجريني مذهب عىل الكالم (9-1)

و«نيچر» ١٣١٥ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي املتقي محمد بن أحمد السيد أتباع بهم واملراد
هي والفطرة الفطرة هو اإلسالم لقولهم بها وهم سمَّ الفطرة، معناها إنكليزية كلمة
ورسائل النحل، سورة إىل القرآن تفسري الطائفة، هذه زعيم أحمد، وللسيد اإلسالم،

املذهب. يف كثرية
ما بجميع عالم وهو الكائنات، لجميع العلل علة سبحانه هللا أن مختاراته ومن
تعاىل أفعاله ألن الفطرة؛ قانون ينتقض ال أنه ومنها التقدير، هو وهذا يكون، وما كان
أن ومنها واإلسالم، الكفر بني التمييز ويف هللا معرفة يف يكفي العقل أن ومنها قانونه،
املعصوم النبي غري أحد تقليد أحد عىل يجب ال أنه ومنها عقليان، وُقبحها األشياء حسن
ولو مؤمن فهو بالقلب بالشهادتني أذعن فإن بالقلب تصديق اإليمان أن ومنها ملسو هيلع هللا ىلص،
النبوة أن ومنها والصليب، كالزنار الكفر وشعائر الدين خصوصيات يف بقوم تشابه
األكرب، الناموس هي النبوة ملكة أن ومنها األخالق، تهذيب باب من فطرية راسخة ملكة
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أن ومنها النبوة، دالئل من ليست املعجزة أن ومنها جربائيل، الرشع بلسان لها ويقال
فظنوا أسبابها الناس عىل خفيت ولكنها للفطرة، مطابقة غري ليست األنبياء معجزات
ومنها بالذات، متحيزة بأشخاص ليست والشياطني املالئكة أن ومنها معجزات، أنها
يف موجودة فإنها البهيمية القوى بالشياطني واملراد امللكية القوى باملالئكة املراد أن
والبالغة؛ الفصاحة يف بمعجز ليس القرآن أن ومنها عنها، خارجة ليست اإلنسان أبدان
تعاىل: قوله من واملراد ومعناه، بمضمونه بل بلفظه، النبوة قلب يف ألقي مما ليس ألنه
موجودين غري والنار الجنة أن ومنها التعليمات، يف التحدي ِمثِْلِه﴾ ِمْن ِبُسوَرٍة ﴿َفأْتُوا
السماء أن ومنها اإلنسان، فهم بقدر والعذاب الراحة تخييل بها املراد بل الخارج، يف
النبي معراج أن ومنها فلكية، بأجرام وليست ببعض بعضه يتصل متناه غري بعد هو
ا، عامٍّ كان ما — السالم عليه — نوح زمن يف الطوفان أن ومنها جسمانيٍّا، كان ما ملسو هيلع هللا ىلص
من ذلك غري وله العقل، يقبله ال محال اإلنسان من ألحد سبحانه هللا رؤية أن ومنها

األقاويل.
التفسري، أصول يف كالتحرير أخرى؛ رسائل ذكرناه الذي القرآن تفسري غري وله
اإلسالم وتنزيه الغزايل اإلمام مسائل بعض يف والنظر الكتاب، أهل طعام يف ورسالة
والجان، الجن وتفسري السماوات، وتفسري واالستجابة، والدعاء والغالم، األمة َشني عن
القرنني، ذي قصة يف الغني وإزالة والرقيم، الكهف أصحاب يف والرقيم اإلنسان وخلق

بعليگره. أسبوعية مجلة كانت األخالق» «تهذيب يف كثرية ومقاالت
الجن وجود يف الثاقب الشهاب فمنها: عليه، الرد يف صنَّفوها التي الكتب وأما
يف املداهنني عىل االحتساب وإمداد البدايُوني، بَْخش عيل للمولوي وغريها والشياطني
آبادي، األكرب مصطفى غالم بن العيل إمداد للسيد باألردو الكتاب أهل طعام أحكام
يف الحق ومظاهر املذكور، العيل إمداد للسيد األخالق تهذيب عىل الرد يف اآلفاق وإمداد
للسيد األخالق تهذيب عىل الرد يف والشالق املذكور، للسيد الكتاب أهل مع املواكلة منع
الدين، نارص للسيد القرآن تفسري عىل الرد يف البيان وتنقيح الدهلوي، الدين نارص
السيد للمولوي ضخام مجلدات ثالثة يف القرآن، علم بغري قال من تجهيل عىل والربهان
محمد للمولوي االسرتقاق جواز يف الشقاق ورد آبادي، املراد البَْچهرايُوني عيل محمد

النانَوتوي. عيل أسد بن قاسم محمد للمولوي العقائد وتصفية املذكور، عيل

205



الهند يف اإلسالمية الثقافة

ذكرناها ما غري الكالم يف الهند أهل مصنفات (2)

أستطيع ال كثرية املتقدمة الفصول يف ذكرناها ما غري الكالم يف الهند أهل مصنفات أما
القدماء، كتب عىل والحوايش الرشوح من هو ما منها املخترص، هذا يف أستوفيها أن

النزاعية. األمور يف رسائل هو ما ومنها الفن، هذا يف مستقلة كتب هو ما ومنها

والحوايش الرشوح فمن (1-2)

النسفية العقائد

بگلربگه، املقبور الدهلوي الحسيني يوسف بن محمد للسيد النسفية العقائد رشح
والفوائد الكالپوي، الرتمذي الحسيني سعيد أبي بن محمد بن أحمد للشيخ ورشحها
الرائد وبغية السلهتي، إدريس بن القادر عبد للمولوي النسفية العقائد رشح القادرية
وجيز رشح العقائد وتوضيح القنوجي، حسن صديق للسيد بالفاريس العقائد رشح

الدهمتُوري. حنيف محمد للشيخ النسفية عىل

األمايل بدء

للمولوي األمايل بدء ورشح الدهلوي، الحسيني يوسف بن محمد للسيد األمايل بدء رشح
الَجهجري. الدين عظيم بن عيل نجف للقايض ورشحه الالهوري، الحنفي محمد جان

األكرب الفقه

رشح األحمر الياقوت الدهلوي، الحسيني يوسف بن محمد للسيد األكرب الفقه رشح
باألردو األكرب الفقه ترجمة أنور ومهر السكندرپوري، أحمد وكيل للمولوي األكرب الفقه
القادر عبد للمولوي بالعربي األكرب الفقه رشح األزهر والدر املذكور، أحمد وكيل

السلهتي. إدريس بن

الكالم تهذيب

الگجراتي، الشطاري هللا عبد بن النبي عبد للشيخ الكالم تهذيب رشح اإللهام سواطع
الكالم وتهذيب الالهوري، البياني يوسف أبي يعقوب للشيخ الكالم تهذيب ورشح
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برهان للشيخ الكالم تهذيب رشح الكالم وتنقيح آبادي، الخري صالح محمد للشيخ
الفتني. الحسيني محمد الر الدين

والجديدة القديمة

العلوي الدين وجيه للشيخ التجريد رشح عىل للدواني القديمة عىل حاشية منها
السلوني، الشكور عبد بن هللا سعد للسيد والجديدة القديمة عىل وحاشية الگجراتي،
القديمة عىل وحاشية البناريس، هللا نور بن هللا أمان للحافظ القديمة عىل وحاشية
الدين نور للشيخ القديمة عىل وحاشية السهالوي، الدين قطب بن أسعد محمد للشيخ

الگجراتي. صالح محمد بن

لألصفهاني التجريد رشح

وحاشية الگجراتي، العلوي الدين وجيه للشيخ لألصفهاني التجريد رشح عىل حاشية
آبادي. األكرب الهروي أسلم محمد بن زاهد محمد للسيد عليه

وغريه للدواني العضدية العقائد رشح

هللا عبد بن النبي عبد للشيخ العضدية عىل السيد رشح عىل حاشية الخبري فيض
الدين وجيه للشيخ العضدية عىل الدواني رشح عىل وحاشية الگجراتي، الشطاري
محسن محمد للشيخ العضدية رشح حاشية العلية واملواهب الگجراتي، العلوي
السهالوي الدين قطب بن الدين نظام للشيخ العضدية رشح عىل وحاشية الكشمريي،
حاشية الوثقى والعروة الجائيس، األرشيف مصطفى غالم بن باقر للسيد عليه وحاشية
للشيخ العضدية رشح عىل وحاشية الفتحپوري، الدين كمال للشيخ العضدية رشح عىل
الدين شمس بن الحكيم عبد للعالمة عليه وحاشية آبادي، اإلله الرحمن عبد بن بركة
عليه وحاشية البناريس، هللا نور بن هللا أمان للحافظ عليه وحاشية السيالكوتي،
الحسيني قائم محمد للسيد عليه وحاشية الجونپوري، هللا ثناء بن الخري أبي للشيخ
هللا أمني بن الحليم عبد للمولوي العقائد رشح عىل حاشية املعاقد وحل آبادي، اإلله

اللكهنوي.
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الوثقى العروة

عليه وحاشية اللكهنوي، الرب عبد بن الحكيم عبد للمولوي الوثقى العروة عىل حاشية
اللكهنوي. هللا حبيب بن هللا ويل للمولوي

للتفتازاني النسفية العقائد رشح

وحاشية الگجراتي، العلوي الدين وجيه للشيخ للتفتازاني العقائد رشح عىل حاشية
السالم عبد للمفتي عليه حاشية السيالكوتي، الدين شمس بن الحكيم عبد للعالمة عليه
للقايض عليه وحاشية الجونپوري، هللا ثناء بن الخري أبي للشيخ عليه وحاشية الديوي،
حسن محمد للمولوي العقائد رشح عىل حاشية الفرائد ونظم نگري، األحمد النبي عبد
إفهام للمولوي عليه وحاشية آبادي، اإلله األحد عبد للمولوي عليه وحاشية السنبهيل،

الگجراتي. الدين ركن بن الدين جمال للشيخ عليه وحاشية اللكهنوي، هللا

العقائد عىلرشح الخيايل حاشية

وحاشية السيالكوتي، الدين شمس بن الحكيم عبد للعالمة الخيايل حاشية عىل حاشية
الگجراتي، الدين فريد للشيخ عليها وحاشية الديوي، األعظمي السالم عبد للمفتي عليها
الگجراتي الدين جمال للشيخ عليها وحاشية املذكور، هللا إفهام للمولوي عليها وحاشية

املذكور.

للتفتازاني املقاصد رشح

الگجراتي، العلوي هللا نرص بن الدين وجيه العالمة للشيخ املقاصد رشح عىل حاشية
الگجراتي. صالح محمد بن الدين نور للشيخ عليه وحاشية

الصحائف رشح

الگنگوهي، الحنفي إسماعيل بن القدوس عبد للشيخ الصحائف رشح عىل حاشية
الديوي. األعظمي السالم عبد للمفتي عليه وحاشية
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املواقف رشح

للعالمة عليه وحاشية الگجراتي، العلوي الدين وجيه للعالمة املواقف رشح عىل حاشية
محمد بن الدين نور للشيخ عليه وحاشية السيالكوتي، الدين شمس بن الحكيم عبد
عليه وحاشية البناريس، هللا نور بن هللا أمان للحافظ عليه وحاشية الگجراتي، صالح
محمد بن زاهد محمد للسيد عليه وحاشية السهالوي، الحليم عبد بن الدين قطب للشيخ

آبادي. األكرب أسلم

املواقف عىلرشح زاهد محمد السيد وحاشية

السندبلوي، للقايضأحمد وحاشية الدهلوي، رشيف محمد بن أكرب محمد للمفتي حاشية
هللا كفاية بن عظيم محمد للمولوي وحاشية آبادي، اإلله قائم محمد للسيد وحاشية
هللا أمني للمولوي وحاشية الدهلوي، هللا ويل بن العزيز عبد للشيخ وحاشية املالنوي،
الپهلواروي، الحق وحيد بن أحمدي للمولوي وحاشية آبادي، العظيم هللا سليم بن
محمد بن الحق عبد أحمد للشيخ وحاشية الُگوپاَموي، خان عيل إرتضا للقايض وحاشية
للمولوي وحاشية اللكهنوي، األعظمي الدين رشف وحاشية اللكهنوي، األنصاري سعيد
مصطفى غالم بن ويل محمد للمولوي وحاشية اللكهنوي، مصطفى غالم بن حسن
هللا ويل للمولوي وحاشية اللكهنوي، هللا محب بن مبني للمولوي وحاشية املذكور،
وحاشية اللكهنوي، ويل محمد بن هللا ظهور للمفتي وحاشية اللكهنوي، هللا حبيب ابن
الخري حق فضل بن الحق عبد للمولوي وحاشية القنوجي، العثماني الدين للقايضبشري
والجديدة القديمة السهالوي الدين نظام بن العيل عبد للعالمة حواش وثالث آبادي،
حاشية عىل وحاشية الگوپاَموي، العمري أدهم بن مبارك للقايض وحاشية واألجد،

املالوي. ثم الكابيل أعظم محمد بن الحق عبد القايض

الكالم يف املستقلة الكتب ومن (2-2)

العقائد وقواعد املنريي، يحيى بن أحمد الدين رشف اإلمام للشيخ الرشفية العقائد
محمد بن حسني للشيخ والعقائد الكچهوچهوي، ثم السمناني إبراهيم بن أرشف للسيد
عيىس بن عثمان للشيخ السنية والعقائد بگلربگه، املدفون الدهلوي الحسيني يوسف بن
خان، بمنعم املشهور الراجگريي الوهاب عبد للشيخ املذاهب وبحر السندي، الصديقي
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الدين يوسف بن الحق عبد املحدث للشيخ بالفاريس اإليقان وتقوية اإليمان وتكميل
ومفتاح الگجراتي، الحنفي سليمان بن أحمد للشيخ القدس وفيوض الدهلوي، البخاري
صنَّفه الربهانپوري، السندي قاسم بن عيىس بن محمد فتح للشيخ العقائد فتوح
السيالكوتي، الحكيم عبد للعالمة الواجب علم إثبات يف الثمينة والدرة ،١٠٦٠ سنة
رشح وتلخيص البيجاپوري، هللا خليل بن حسني محمد للشيخ املقاصد رشح وتلخيص
مستقل وكتاب للدواني، العضدية رشح وتلخيص املذكور، حسني محمد للشيخ املواقف
باقر محمد للشيخ الكالم علم يف املرام وتلخيص املذكور، للشيخ كالهما العقائد، يف
ومنهج الالهوري، صديق محمد للشيخ الكالم يف اإلسالم ومدار البيجاپوري، محمد بن
الهتگامي الحسيني الدين معز بن شجاع محمد للشيخ بالفاريس املعاد لنجاة الرشاد
وعقائد اللكهنوي، العمري هللا عصمة بن شاكر محمد للشيخ واالعتقادية الفتحپوري،
االعتقاد، ومالك الكالپوري، الرتمذي الحسيني سعيد أبي بن محمد للسيد الصوفية
الرحمن عبد بن أمني بن يحيى للشيخ كالهما البيت، وأهل الصحابة يف االعتقاد ومأخذ
الزرادي الدين فخر للشيخ الكالم مشكالت يف الخمسني وكتاب آبادي، اإلله العبايس

.٧٤٨ سنة امُلتوىفَّ
الجونپوري، العمادي الدين خري بن القادر عبد للشيخ العقائد غرر يف الفرائد ودر
الشمسية والعقائد املدرايس، الشافعي الدين نارص بن غوث محمد للشيخ العقائد وزبدة
مخترص الغطاء وكشف ،١٢٨٤ سنة امُلتوىفَّ الالهرپوري الحسيني الدين شمس للسيد
كتاب البازغة والبدور آبادي، األكرب الرشيد عبد بن العزيز عبد للشيخ بالفاريس لطيف
العقيدة وحسن الدهلوي، العمري الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ الكالم يف القدر جليل
العزيز عبد للشيخ متني متن الكالم وميزان املذكور، هللا ويل للشيخ لطيف مخترص
والنجاتية الدهلوي، هللا ويل بن الدين رفيع للشيخ والتكميل الدهلوي، هللا ويل بن
للسيد العقيدة وانتخاب آبادي، اإلله العبايس يحيى بن فاخر للشيخ بالفارسية منظومة
رسول فضل للمولوي بالعربي املنتقد واملعتقد آبادي، اإلله جعفر عيل بن كبري عيل
القادر عبد للمولوي اإلسالم عقائد تحقيق يف الكالم وأحسن البدايوني، املجيد عبد بن
السلهتي، إدريس بن القادر عبد للمولوي القادرية والجوامع البدايوني، رسول فضل بن
اإلسالم وعقائد السلهتي، إدريس بن الرحمن عبد للمولوي باألردو العقائد وأحسن
باألردو مبسوط كتاب والكالم الدهلوي، مري محمد بن الحق عبد للمولوي باألردو
حسن عيل للسيد باألردو اإلسالم وفطرة النعماني، هللا حبيب بن شبيل للمولوي
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محمد للمولوي األصغر الفوز ترجمة األظهر والقول القنوجي، حسن صديق بن
الحق أنوار للمولوي باألردو الوجود واجب إثبات يف وكتاب اإلنَدْوِري، الفاروقي بخش
املسلمني وعقيدة آبادي، العظيم الحق محب للحافظ الحق ودعوة الطوكي، هللا عبد بن
هللا عبيد للشيخ الهند وتحفة ،١٢٧٣ سنة امُلتوىفَّ آبادي النَّْو عيل أرشف للسيد مخترص

َمْل. كوتي بن رام أنَنْت الجاهلية يف اسمه وكان ،١٢٦٤ سنة أسلم الذي الپاتيل
البخاري الحسيني حسن صديق للسيد بسيط كتاب باألردو املنتقد واملعتقد
التوحيد أساس ،١٣٠٦ سنة للعلماء املبسوطة الكتب يف كان ما فيه جمع القنوجي،
سنة صنَّفه املباركپوري، هللا باب بن العليم عبد للمولوي العقائد يف بالفاريس مخترص
الديوبندي العزيز عبد للمولوي الوجود واجب إثبات يف باألردو عزيزية براهني ،١٣٠٤
أثناء يف ١٣٠٨ سنة قبل مات النَّانوتوي قاسم محمد املولوي تالمذة من كان الذي
والكبائر اإليمان ذكر يف البصائر وضياء املذكورة، السنة يف عيل ممتاز فطبعه التصنيف
تالمذة من وكان الشاهجهانپوري، عيل أمري بن عيل شوكت للمولوي باألردو مخترص
،١٢٨٥ سنة صنَّفه الشاهجهانپوري، نظام محمد واملولوي الِبْجنَْوِري عيل وزير املولوي
نور للشيخ مجلدين يف بالعربية كالهما الرحمن، وخليفة والباطل، الحق بني الفاروق
كتاب ثاقب شهاب ،١٢٦٨ سنة األول صنف الرامپوري، الحنفي إسماعيل بن الدين
املريتهي الشيعي عيل حمايت بن عيل مهدي للمولوي باألردو كبار مجلدات يف بسيط
اإلسالم وهداية األصنام وهدية العرص، أهل طريقة عىل الكالمية املباحث عىل يشتمل
الظفر آبادي، املراد الوثني إلنْدَرَمن اإلسالم تحفة عىل الرد يف بالفاريس بسيط كتاب
عىل الرد يف كبري مجلد يف آبادي املراد البچهرايوني عيل محمد سيد للمولوي املبني
هللا عبيد للمولوي الهند تحفة عىل رد الهند وصولة املذكور، إلندرمن الهند صولة
محمد للمولوي مجلدات أربعة يف بالفاريس الكفار متن عىل الجبار هللا وسوط الپاتيل،

الهند. كفار مذهب عىل مستوعب رد وفيه املذكور، عيل
آبادي، األكرب بَْخش ابِزد للمولوي بالفاريس الغطاء كشف رشح اليقني والحق
نرصة يف التحقيق ودرة الربهانپوري، عقيق محمد للشيخ بالعربي املذاهب معرفة ورشح
بكر أبي فضل يف التحقيق وزبدة آبادي، اإلله العبايس يحيى بن فاخر للشيخ الصديق
يف بالفاريس املذاهب ومعيار الشاهجهانپوري، عيل رياست للمولوي باألردو الصديق
اإليمان وأصول الپُهلواروي، البخاري الحسيني أعظم عيل للسيد للصحابة الفضل مبحث
هللا سالم بن سالم محمد الخري أبي للشيخ واإليقان السعادة، أهل من وآله النبي حب يف
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الدين نارص بن غوث محمد للقايض الرحمن عبد عقيدة رشح البيان وخالصة الدهلوي،
الرامپوري، أكرم محمد بن القادر عبد للشيخ الكالم ميزان ورشح املدرايس، الشافعي
محمد جان للشيخ العقائد يف ورسالة املذكور، القادر عبد للشيخ العقيدة حسن وترجمة
أحمد بن محمد للشيخ لألفالك وااللتئام الخرق إثبات يف ورسالة الالهوري، الحنفي
تقي بن الحسن أبي للسيد الطبعيني رد يف الشبهات وإزالة التهانوي، العمري هللا
بالفاريس الغرقي فرعون كفر يف الرشقي والجانب اللكهنوي، الكشمريي الشيعي شاه
يف الدرر ونظم بريلوي، الرائي الحسيني الحسني واضح محمد بن الهدى قطب للسيد
الفردوس وجنة اللكهنوي، هللا أمني بن الحليم عبد للمولوي بالعربي القمر شق سلك
عيل نور بن حسني غالم للشيخ واملنقولة املعقولة باألدلة الجنة إثبات يف بالعربية رسالة
الدين نصري للمولوي الالمعة السنة أهل مذهب إثبات يف الساطعة والرباهني الصمدني،
املذكور، الدين نصري للمولوي يزيد عىل اللعن جواز يف مزيد من وهل الربهانپوري،

آبادي. اإلله الحسيني الدين فخر للمولوي الرفضة تكفري عن األلسنة وكف
عبيد للقايض عيىس نزول أنكر ومن الجسماني املعراج أنكر من تكفري يف ورسالة
الناروي عادل محمد للشيخ االعتقاد سوء عن الفؤاد وتنزيه املدرايس، هللا صبغة بن هللا
إبراهيم بن أرشف للسيد معاوية بن يزيد عىل اللعن جواز يف ورسالة الكانپوري، ثم
إيمان يف ورسالة فرعون، أمر يف واإلنصاف الكچهوچهوي، ثم السمناني الحسيني
عىل والكالم آبادي، اإلله العبايس الرحمن عبد بن أفضل محمد للشيخ كالهما فرعون،
باألردو اإلسالم وحماية اللكهنوي، الشيعي حسني رضا للمولوي باألردو اإلسالم فلسفة
املشهور اللكهنوي الشيعي النقوي إبراهيم بن أحمد السيد للمولوي الجديد الكالم يف
غالم للمولوي باألردو الفطرة دون ليس اإلسالم أن عىل امللة وتحقيق الهندي، بالعالمة
مظهر للمولوي باألردو االزدواج وحقيقة آبادي، اإلله امَلِوي الدين أمني بن مصطفى
للسيد بالعربي الصحيح االعتقاد رشح يف الرجيح وانتقاد آبادي، اإلله املوي الحق
األثر أهل عقائد من الثمر وقطف القنوجي، الحسيني حسن أوالد بن حسن صديق
وإخالص العباد، رب توحيد إىل الفؤاد وإخالد املذكور، حسن صديق للسيد بالعربي
االعتقاد، صحة إىل العباد وسائق التشكيك، أنحاء عن والتفكيك املجيد، للحميد التوحيد
اإليمان ودعاية املعبود، الرب لتوحيد املعقود واللواء األلباب، أويل بعقائد الباب وفتح
للسيد باألردو كلها االبتداع؛ عىل االتباع إيثار إىل الداع ودعوة الرحمن، توحيد إىل
االشتباهات يف املفيدة واالنتباهات اليقني، وتكميل الدين، وتعليم املذكور، حسن صديق

التهانوي. الحق عبد بن عيل أرشف للمولوي كلها الجديدة؛
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ورسالة الطوكي، الكابيل محمد دوست للقايض بالعربي األنبياء عصمة وكتاب
ورسالة الكاكوروي، خان عيل الدين نجم للقايض البغدادي كمونة ابن شبهة حل يف
إثبات يف ورسالة الدهلوي، هللا ويل بن الدين رفيع للعالمة بالعربي التمانع برهان يف
الدين رفيع للشيخ بالفاريس الحكماء أصول عىل الحكمية الرباهني وإبطال القمر شق
وقصد اللكهنوي، هللا مجيب للمولوي وااللتئام الخرق إثبات يف الكالم وعمدة املذكور،
املذكور، حسن صديق للسيد كالهما السني؛ وعقيدة والتأويل، الكالم ذمِّ إىل السبيل
السكندرپوري، أحمد وكيل للمولوي الرسول آباء إيمان إثبات يف املقبول والتحقيق
أحمد وكيل للمولوي االنشقاق إعجاز عن الشقاق ورفع يزيد، لعن يف املزيد والتحقيق
والتشييد املدرايس، هللا صبغة بن سعيد محمد للمفتي التنزيه عىل والتنبيه املذكور،
الرحمن فضل للقايض الحق كلمة إبطال يف عليه مزيد ال بما واملنقولة املعقولة باألدلة
بني طاعن عىل القيامة وإقامة املرسلني، سيد نبينا بأن اليقني وتجيل الربدواني، القريش
وهدى يشء، كل أنار بنوره عمن الغي ونايف الورى، كل عىل املصطفى وسلطة تهامة،
للمحبوب خادًما بجعله جربائيل وإجالل األكوان، شمس عن الغي نفي عن الحريان
العمرين، سبقة إبانة يف القمرين ومطلع التفضيل، مبحث يف التفصيل ومنتهى الجليل،
ووجد بالنبي، الصديق تشبيه يف البهي والكالم األتقى، سبقة بحر من األنقى والزالل
معاوية، األمري أدب من الخاوية العروش ورفع والفاروق، الصديق أسماء بجلوة املشوق
كلها البيت؛ أهل فضائل بنرش امليت القلب وإحياء الصحابة، بإجالل السحابة وإظالل

الربيلوي. عيل نقي بن رضا أحمد للمولوي
املحسن بن السبحان عبد للمولوي الناجية الفرقة تحقيق يف القاطعة والدالئل
آبادي، األكرب العيل إمداد للسيد املبتدعني من بانتصارهم السنني وإمداد الناروي،
األنبهتوي، الحنفي أحمد مشتاق للمولوي األنبياء حياة بإثبات األصفياء وتبشري
عيل سيدنا عىل الثالثة الخلفاء أفضلية إىل ذهب من عىل الرد يف الظالم ومصابيح
حسني الدين نجم للمولوي الوجوه جميع من — عنهم تعاىل هللا ريض — املرتىض

القادري.

األرض طبقات يف األنبياء وجود مبحث يف الرسائل

زجر اللكهنوي، الحليم عبد بن الحي عبد للمولوي عباس ابن أثر يف الوسواس دافع
كالهما الطبقات؛ يف األنبياء وجود عىل البينات واآليات عباس، ابن أثر إنكار عىل الناس
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— عباس ابن أثر من يثبت ما رد يف نظري بي وفتاوى املذكور، الحي عبد للمولوي
الهند. علماء من وغريه الكانپوري الغفار عبد للمولوي — عنه هللا ريض

العرش عىل االستواء مسألة يف الرسائل

القنوجي، البخاري الحسيني حسن صديق للسيد باألردو االستواء مسألة يف االحتواء
وبشارة اللكهنوي، الزمان مسيح بن الزمان وجيد للمولوي االستواء مسألة يف واالنتهاء
للمولوي والباطل الحق بني الفاصل والقول األركاتي، القادر عبد للمولوي اإليمان أهل

املذكور. القادر عبد

وإمكانه الباري كذب امتناع مسألة يف

الطوكي، عيل صابر بن هللا عبد للمفتي بالعربي الواجب كذب امتناع يف الراكب عجالة
يانه تاز َصْد و«ُدْو پوري الخالص خان عيل سكندر للمولوي بالعربي العلماء تحفة
محمد للمولوي اإليمان وحفظ الربيلوي، خان رضا أحمد للمولوي مانه» جحودز بَْرَرسِ
املسألة، هذه يف وأنصاره الدهلوي الغني عبد بن إسماعيل موالنا عىل الرد يف تمنا حسني
اإليمان، حفظ عىل الرد يف الحق شهود للمولوي، الشيطان يتمناه عما اإليمان وصيانة
تنزيه يف املقل وجهد العلماء، لبعض باألردو اإليمان حفظ عىل الرد يف البهتان ودافع

.١٣٣٩ سنة امُلتوىفَّ املحدث الديوبندي حسن محمود للشيخ واملذل املعز

وامتناعه النبي نظري إمكان مبحث يف

الدهلوي، العمري الغني عبد بن إسماعيل للشيخ النظري إمكان يف رسالة روِزي يَْك
الشيخ عىل بالغ رد وفيه آبادي، الخري إمام فضل بن حق فضل للشيخ امتناعه يف رسالة
إسماعيل للشيخ واالنتصار املذكور، حق فضل الشيخ عىل الرد يف رسالة إسماعيل،

الِبْجنَوِري. الدين رساج للمولوي

النبيملسو هيلع هللا ىلص قرب زيارة يف

خان الدين صدر للمفتي بالعربي الرحال» تشدوا «ال حديث رشح يف املقال منتهى
الدين بشري للقايض الرحال» تشدوا «ال حديث رشح يف املقال وأحسن الدهلوي،
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بشري للمولوي املكرم الحبيب قرب زيارة يف املحكم يف املحقق والقول القنوجي، العثماني
الحي عبد للمولوي املحكم القول نقض يف املربم والكالم السهسواني، الدين بدر بن
املنصور والقول الجبار، عبد تلميذه إىل ونُسب اللكهنوي األنصاري الحليم عبد بن
الكالم عىل الرد يف وهو املذكور الدين بدر بن بشري للمولوي القبور سيد زيارة يف
الحليم عبد بن الحي عبد للمولوي املنصور القول عىل الرد يف املربور والكالم املربم،
كالِحجة الزيادة أوجب من عىل الحجة وإتمام العزيز، عبد تلميذه إىل ونُسب املذكور،
يف املشكور والسعي املذكور، بشري للمولوي القبور سيد زيارة يف املأثور املذهب ولقبها
،١٢٩٤ سنة صنَّفه املذكور الحليم عبد بن الحي عبد للمولوي املأثور املذهب عىل الرد
الرد يف بآگره املدرس الَقنْدهاري هللا عبد للمولوي األنام سيد زيارة إىل املرام وتقريب

املحكم. املحقق القول عىل

والبدعة الرشك مبحث يف

الشهيد، الدهلوي العمري الغني عبد بن إسماعيل للشيخ بالعربية رسالة اإلرشاك رد
األحوال وتذكري املذكور، إسماعيل للشيخ باألردو منه األول الباب رشح اإليمان وتقوية
باألردو املسلمني ونصيحة الربيلوي، سلطان محمد للمولوي منه الثاني الباب رشح
حسن أوالد للمولوي باألردو منظومة سنت» و«راه البَلهوري، عىل خرم للمولوي
للمولوي بالعربية البدعية الكلمات لدفع املكية والشوارق القنوجي، البخاري الحسيني
كرامت للمولوي بالعربي الحرمني ونسيم الچاتگامي، الحنفي سليم محمد بن هللا أنوار
قوة عىل الرد يف ورسالة املذكور، عيل كرامت للمولوي اإليمان وقوة الجونپوري، عىل
الشياطني لرجم املحمدية والبوارق الكماسوي، هللا جمال بن الجبار عبد للمولوي اإليمان
عىل الرد يف املسائل وتصحيح البَدايوني، املجيد عبد بن رسول بن فضل للشيخ النجدية
وفوز وأتباعه، الشهيد أحمد السيد اإلمام السيد عىل الرد يف الجبار سيف مسائل، مائة
للمولوي وأشياخه السيد أتباع عىل الرد يف كلها الحق؛ وإحقاق الحق، وتلخيص املؤمنني،
أحمد للشيخ األربعني مسائل أجوبة يف املبني الحق وتحقيق املذكور، رسول فضل
للعالمة الخناس وسوسة عن األناس وصيانة الدهلوي، املجددي سعيد أبي بن سعيد
بشري للقايض اللهابية عىل الرد يف اإللهية والصواعق الطوكي، الحسيني عيل حيدر
والطوارق الرسول، لفضل املحمدية البوارق عىل الرد يف وهو القنوجي، العثماني الدين
صنَّفه البدايوني، أحمد محب للمولوي بالفاريس النجدية دين بناء الستيصال األحمدية
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عىل أورده ما عىل الرد يف املسائل وتفهيم اإللهية، الصواعق عىل الرد يف ١٢٨٨ سنة
اإليمان تقوية عىل الرد رد اإليمان ورساج املذكور، الدين بشري للقايض مسائل مائة
للمولوي اإليمان تقوية رد اإليقان وتزكية السهسواني، الحسيني أحمد رساج للمولوي
اإليمان تقوية عىل الرد يف واألوهام الشكوك وإزالة الربيلوي، عيل رضا بن عيل نقي
هللا شكر للمولوي اإلزالة إزالة يف والعجالة آبادي، اإلله الحسيني الدين فخر للمولوي

واألوهام. الشكوك إزالة عىل فيه رد األعظمگدهي
ومنجي الناروي، املحسن بن السبحان عبد للمولوي العجالة إزالة يف املقالة وخري
أقف ولم كبريين مجلدين يف بالعربي الخالص والدين حسني، محمد للقايض املؤمنني
القنوجي حسن صديق السيد بنفقة األحمدي املطبع يف طبع أنه غري مصنِّفه، اسم عىل
بالفاريس والرضيح امليت أحكام يف الرصيح الحق وإيضاح مصنفاته، يف معدود وهو
يف الرصيح الحق وإصباح الدهلوي، هللا ويل بن الغني عبد بن إسماعيل الشهيد للشيخ
السكندرپوري، أحمد وكيل للمولوي كالهما الجليلة؛ والوسيلة والقبيح، املحدث أحكام
وسيف ،١٢٥٧ سنة امُلتوىفَّ الدين بدر للسيد الوهابية عىل الرد يف الحق وإحقاق
الوهابية الفرقة عىل الرابية والصاعقة نگري، األحمد النبي عبد للقايض املبتدعني
للمولوي املبتدعني رش عن املؤمنني وصيانة الربهانپوري، الدين نصري للمولوي الكذابية
كبري مجلد يف بالفاريس النجاة وسفينة البهاري، آبادي الرحيم هللا أحمد بن العزيز عبد
اللطيف عبد للشيخ املحاكمة يف الخطاب وفصل املدرايس، األسلمي سعيد محمد للشيخ
اإلله الحسيني الدين فخر للمولوي بالفاريس والبدعة السنة وتفرقة الَويْلوري، القادري
العظيم عيل فتح بن عيل واليت املجاهد للشيخ بالفارسية رسالة الرشك ورد آبادي،
إبطال يف رسالة ِشكْن» «بُْت املذكور، عيل واليت للمولوي والبدعة الرشك وتبيان آبادي،
للمولوي اإلمام السيد إىل والدعوة آبادي، العظيم عيل عنايت للمولوي الرضائح بدعة
فيها بََهرتْپُور يف ُطبع عيل لظهور باألردو رسالة الحقيقة وتحقيق املذكور، عيل واليت
الطريقة عىل كانا وإسحاق إسماعيل بأن وترصيح مسائل ومائة اإليمان تقوية عىل رد
النجدي، الوهاب عبد بن محمد للشيخ التوحيد لكتاب رشح اإليمان تقوية وأن النجدية
واالجتناب السنة اتباع عىل الناس تحريض يف نفيسة رسالة باألردو املسلمني وطريقة
رسالة نافعة عجالة ،١٢٧١ سنة بدهيل ُطبع مؤلفه، اسم عىل أقف لم البدعة عن
النصري (لعله النقشبندي الحسن أبي السيد للمولوي البدعة معنى تحقيق يف بالفارسية

آبادي).
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والقيام املولد عمل يف

ثم البَدايُوني هللا بركة بن هللا سالمة للمولوي والقيام املولد إثبات يف الكالم إشباع
الحنفي عيل رضا عيل نقي للمولوي والقيام املولد ملانعي اآلثام وإذاقة الكانپوري،
سخاوت بن عيل رضا للمولوي والقيام املولد إثبات يف رسالة الحق ومظاهر الربيلوي،
القادر عبد للمولوي والقيام املولد لعمل املناع عىل املسلول اإلسالم وسيف البناريس، عيل
والقيام املولد إثبات يف الحسنة والطريقة البدايوني، العثماني رسول فضل بن
والفاتحة املولد إثبات يف الساطعة واألنوار الناروي، عيل شري بن عيل رحمان للمولوي
للمولوي والقيام املولد يف األوهام ودافع السهارنپوري، الرامپوري السميع عبد للمولوي
عالم بن الغفار عبد للمولوي امليالد محفل آداب إىل العباد وهداية املذكور، السميع عبد
للمولوي بالعربي والقيام املولد تحقيق يف ورسالة الكانپوري، ثم اللكهنوي عيل
للمولوي بالفاريس والقيام املولد عمل إبطال يف الكالم وغاية النگرامي، العيل عبد
الحسيني حسن صديق للسيد بالفاريس الحق وكلمة القنوجي، العثماني الدين بشري
وقامع هسواني، السَّ الحسيني أحمد سبط للسيد الحق كلمة وإعالء القنوجي، البخاري
والرباهني بريلوي، الرائي الحسيني الحسني جيالني غالم بن ظاهر محمد للسيد البدعة
العنود وإرشاد األنِْبهتوي، أحمد خليل للمولوي الساطعة األنوار ظالم عىل القاطعة
امليالد محفل إىل اإلرشاد ونهاية السكندرپوري، أحمد وكيل للمولوي املولود أدب إىل
كتاب اللكهنوي، ثم آبادي الحيدر الحسيني وزير محمد بن القضاء عني للمولوي
القادري الدين نارص للمولوي املضلني وهادي ،١٣٣٧ سنة صنَّفه بالعربي، مبسوط
والشيخ العمري الغني بن إسماعيل الشيخ عىل ا ردٍّ والقيام املولد إثبات يف الدهلوي

املهاجر. الدهلوي أفضل بن إسحاق

والرضائح والتربكات والشفاعة واالستعانة والذبيحة والنذور املوتى سماع يف
ذلك وغري األذان، عند اإلبهامني وتقبيل املروجة

ورسالة القنوجي، العثماني الدين بشري للقايض اإلبهامني تقبيل منع يف العينني بصارة
ذلك يف ورسالة الكانپوري، هللا سالمة للمولوي العيدين بعد واملعانقة املصافحة جواز يف
للمولوي والنذور الفاتحة حدوث يف األمور تحقيق اللكهنوي، عيل تراب للمولوي املبحث
الحسيني أعظم للسيد الهند يف املروجة الرضائح إبطال يف رسالة النگرامي، العيل عبد
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فيما الرسائل مجموع الذبائح، أحكام يف النصائح زبدة ،١٢٨٢ سنة صنَّفه الپُهلواروي
به «أهل فيما الحرام تحريم اللكهنوي، عيل تراب للمولوي رسالة فيه هللا»، لغري به «أُهل
كتاب بريلوي، الرائي الحسيني الحسني جيالني غالم بن ظاهر محمد للسيد هللا» لغري
العيل عناية للمولوي والتربكات والشفاعة واالستعانة والذبيحة والنذور املوتى سماع يف
للمولوي األذان عند اإلبهامني تقبيل يف رسالة آبادي، الحيدر اإلرسائييل العيل كرامة بن
املشهور رمضان من األخرية الجمعة يف ركعات أربع إبطال يف كتاب املذكور، العيل عناية
الفاتحة جواز يف والفائحة القلعوي، املحدث رسول غالم للمولوي العمري بالقضاء
الهند يف املروجة الرضائح إبطال يف رسالة آبادي، اإلله الحسيني الدين فخر للمولوي
بتحقيق السائل وشفاعة آبادي، العظيم يانْوي الدَّ عيل أمري الحق شمس املحدث للشيخ

البدايوني. رسول فضل بن القادر عبد للمولوي كالهما الشفاعة، وحقيقة املسائل
الحنفي فريد بن عمر للشيخ الرسل وسيد الصالحني بآثار والتوسل واالستشفاع
النقائح ولباب السكندرپوري، أحمد وكيل للمولوي «تيَجه»6 جواز يف والنتيجة الدهلوي،
الشيخ عىل الرد يف ورسالة الربهانپوري، الدين نصري للمولوي الذبائح أحكام يف
الحكيم عبد للمولوي هللا لغري به أهل ما تفسري يف الدهلوي هللا ويل بن العزيز عبد
الشهيد الدين فريد للشيخ الرسول قدم أنكر من عىل املسلول والسيف الپَنْجابي،
بدر بن بشري للمولوي الصفية املسائل يف املروجة البيعة وجوب يف ورسالة الدهلوي،
يم من األنوار وأنهار الوصال بعد األولياء لفيض واإلهالل السهسواني، العمري الدين
الرسج حكم يف النور وطوالع اإلرسار، صلوات ضياء من األنوار وأزهار اإلرسار، صلوات
ونسيم اإلبهامني، تقبيل حكم يف العني ومنري األموات، سماع يف املوات وحياة القبور، عىل
والبارقة املهجور، الحق إبداء يف املشكور والسعي الوبا، يحول األذان أن يف الصبا
مسألة وَهْفْت عيل نقي بن رضا أحمد للمولوي كلها املشارقة؛ مارقة عىل الشارقة
الشيخ مصنفات من إنه وقيل التهانوي، العمري أمني محمد بن هللا إمداد الحاج للشيخ
نفسه، إىل املذكور هللا إمداد الشيخ بانتسابه وريض التهانوي، الحق عبد بن عيل أرشف
الوجود وحدة إبطال يف اإليمان وبنيان املذكور، عيل أرشف للشيخ الخيال وإصالح

الشيعي. مهدي مرزا شاه ملحمد باألردو

امليت أقارب إليها يُدعى كبرية مأدبة وتقام القرآن فيها يقرأ موته، من الثالث اليوم يف امليت ذكرى 6

الندوي. رضوان الهند. يف املنترشة البدع من وهي واملساكني، وأصدقاؤه
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الثالث الباب

النظرية والفنون العقلية العلوم يف

فصول: ستة وفيه

واملناظرة. البحث آداب يف (١)
املنطق. يف (٢)

واإللهية. الطبيعية العلوم يف (٣)
الرياضية. الفنون يف (٤)
العملية. الحكمة يف (٥)
الطبية. الصناعة يف (٦)





األول الفصل

البحثواملناظرة آداب يف

حيث من األدلة وموضوعه: املناظرين، بني الكالم إيراد كيفية عن فيه يُبحث علم هو
تحصيل منه: والغرض بنفسها، بيِّنة أمور ومبادئه: الغري، عىل املدعي بها يثبت إنها
كاملنطق العلم وهذا الصواب. فيتضح البحث، يف الخبط يقع لئال املناظرة طرق ملكة
بني النسبة يف الجانبني من النظر عن عبارة واملناظرة البحث ألن كلها؛ العلوم يخدم
بتالحق فيوًما يوًما تتزايد العلمية واملسائل للخصم، إلزاًما ال للصواب إظهاًرا الشيئني
تصادم عن العلوم من علم يخلو ال واألذهان الطبائع مراتب فلتفاوت واألنظار، األفكار
أنه إال والقبول، والرد والتعديل للجرح الجانبني من الكالم وإدارة األفكار، وتباين اآلراء
بد فال مسموعة، غري مكابرة لكان وإال منوط، األصول وبرعاية مرشوط معتربة برشائط
وفيه املردود. هو عما املقبول به يتميز وجه عىل البحث مراتب به يُعرف قانون من
السمرقندي، الدين شمس آداب منها: للمتأخرين، ورشوح مخترصات أكثرها مؤلفات
طاشكربى وآداب الجرجاني، الرشيف للسيد والرشيفية اإليجي، الدين عضد وآداب

زاده.

الهند أهل مصنفات (1)

محمد للشيخ الرشيدية فأشهرها واملناظرة، البحث آداب يف الهند أهل مصنفات أما
الرشيفية رشح وهو ،١٠٨٣ سنة امُلتوىفَّ الجونپوري العثماني مصطفى بن رشيد
الباقي عبد للشيخ الباقية اآلداب ومنها وتدريًسا، تعليًقا الناس أيدي يف متداول مقبول
الرشيفية، رشح أيًضا وهو ،١٠٦٠ سنة صنَّفه الجونپوري الصديقي اإلسالم غوث بن
صنَّفه املذكور، الباقي عبد للشيخ الرشيفية عىل آخر رشح الباقية األبحاث ومنها
فيه وأتى خطبته، يف به رصح كما الجونپوري محمد بن محمود العالمة شيخه بأمر
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للشيخ األنوار نور ومنها املذكور، رشيد محمد للشيخ الرشيدية عىل دقيقة بأبحاث
الرد يف وهو ،١٠٩٣ سنة امُلتوىفَّ الجونپوري املداري هللا عزيز بن جعفر الدين نور
حاشية ومنها الرسول، عبد للشيخ الرسولية اآلداب ومنها الباقية، األبحاث مباحث عىل
الحي عبد للشيخ املختارية الهدية ومنها البناريس، هللا نور بن هللا أمان للشيخ الرشيدية
ومنها ،١٢٨٢ سنة صنَّفه العضدية رشح وهو اللكهنوي، األنصاري الحليم عبد بن
ومنها بالفاريس، مخترص الُكَروي الكاظمي الحسيني الدين معني للشيخ املعينية اآلداب
ومنها الجونپوري، الحسيني البقاء أبي بن صادق محمد للشيخ الصادقية اآلداب
املناظرة مبادئ ومنها املذكور، صادق محمد للشيخ املناظرة يف العضدية عىل حاشية
الدين نور بن عيل غالم بن عيل تراب للمولوي باألردو مخترصان املناظرة وأصول

البُلندشهري. پوري الخان الصديقي
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الثاني الفصل

املنطق علم يف

التصورات وموضوعه: الفكر، يف الخطأ عن الذهن مراعاتها تعصم قانونية آلة املنطق
عن الذهن عصمة منه: والغرض والتصديقية، التصورية املعلومات أي والتصديقات؛
برئيس الفارابي اه سمَّ ولذلك العلوم؛ جميع يف اإلصابة ومنفعته: الفكر، يف الخطأ

العلوم. بخادم سينا وابن العلوم
والثالث التعريفات، والثاني الكليات، األول املشهور؛ عىل تسعة املنطق وأصول
الجدل، والسابع الخطابة، والسادس الربهان، والخامس القياس، والرابع التصديقات،
ن دوَّ من أول أن التاريخ أهل بشهادة صح وقد الشعر، والتاسع املغالطة، والثامن
خمسمائة ذلك مقابلة يف زمانه مِلك بذل وقد األول، باملعلم ب لُقِّ ولذلك أرسطو؛ املنطق
ن دوَّ ما بعد أرسطو إن ثم دينار، ألف وعرشين مائة سنة كل يف عليه وأدرَّ دينار،
من ملك عند الروم، بالد من موره والية من أبنية يف مخزونة كتبه صارت املنطق،
املذكور امللك إىل أرسل األوائل علوم يف العبايس الرشيد املأمون رغب وملا اليونان، ملوك
فجمع امللك إىل الخرب وبلغ العساكر، وجمع املأمون فغضب يرسل، فلم الكتب، وطلب
عقائدهم وتزلزل املسلمني دين يف الكرس أردت إن فقالوا: األمر، يف وشاورهم البطاريق
مرتجمي املأمون فجمع املأمون، إىل فأرسلها امللك فاستحسن الكتب، عن تمنعهم فال
ال بحيث مختلفة برتاجم فرتجموها وغريهما، قرة بن وثابت إسحاق بن كحنني مملكته
منصور التمس أن إىل محررة غري الرتاجم فبقيت اآلخر، ترجمة أحدهم ترجمة يوافق
ولهذا أراد؛ كما ففعل ويلخصها يحرِّرها أن الفارابي نرص أبي من الساماني نوح بن
بصوان املسماة بأصفهان املبنية الكتب خزانة يف كتبه وكانت الثاني، باملعلم ب لُقِّ
إىل ملتفت غري كان الفارابي ألن مبيضة؛ غري كانت ولكن مسعود، زمان إىل الحكمة

السياحة. عليه غلب بل ونرشها، التصانيف جمع
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الطب بسبب مسعود السلطان عند تقرب سينا بن حسني عيل أبا الشيخ إن ثم
تلك يف ما وأخذ الخزانة، تلك يف ما وأخذ الخزانة، تلك عىل واستوىل استوزره، حتى
تلك احرتقت أن اتفق وقد تصانيفه، من ذلك وغري الشفاء كتاب منها ولخص الكتب
ويختص أربابها، عن العلوم تلك انتساب لينقطع أحرقها بأنه عيل أبو فاتُّهم الكتب،

العلوم. مدينة يف كما هاد، لهم ليس الذين الُحساد كالم هذا ولكن بنفسه،
كتبه عيل، ألبي الشفاء ومنطق الخضم البحر املنطق، يف املبسوطة الكتب ومن
األرسار وكشف واملناهج، األنوار، ومطالع الحق، بيان وكتاب كتاب، مطالعة بال
األفكار ومعيار الرشيعة، لصدر امليزان وتعديل للكاتبي، الدقائق وجامع للخونجي،
واإليساغوجي املنطق وميزان للتفنازاني، والتهذيب والشمسية للغزايل، النظر ومحك

الرشيف. للسيد والكربى والصغرى

الهند أهل مصنفات (1)

الشكور عبد بن هللا للقايضمحب العلوم سلم فمنها: املنطق، يف الهند أهل مصنفات أما
ومنها العلماء، من كثري ورشحه الدرس يف فوضعوه بالقبول العلماء تلقاه الِبهاري
وهو اللكهنوي، األنصاري مصطفى غالم بن حسن للشيخ الفهوم ومعارج العلوم، غاية
أرشد محمد بن إمام فضل للشيخ نفيسة رسالة املرقاة ومنها واملتانة، الدقة يف كالسلم
الجونپوري، العمري عيل سخاوت للشيخ متني متن األسلم ومنها آبادي، الخري العمري
العرفان ومنها الدهلوي، املحدث هللا ويل بن الدين رفيع للشيخ فيه متني متن ومنها
باألردو بسيط كتاب املنطق ومعيار اللكهنوي، هللا أمني بن الحليم عبد للشيخ رسالة
البناء ومنها التصنيف، يف وأجاد املصنف أفاد وقد اللغة، تلك يف مصنف أول لعله
اختصار يف البهية الدرة ومنها الدهلوي، الدين سيف بن الحق عبد للشيخ املرفوع
الدهلوي، أحمد نذير للحافظ الحكمة ومبادئ املذكور، الحق عبد للشيخ الشمسية
تراب للمولوي املنطق يف املنظور والدر القنوجي، هللا حبيب للشيخ املنطق يف ورسالة
لذلك صلة ربية آالف سبعة مدراس أمري وأعطاه ،١٢٤٢ سنة امُلتوىفَّ آبادي الخري عيل

الكتاب.
كهپوري الُكور عيل مصاحب بن الرحيم لعبد املنطقية األرسار يف املرشقية واألنوار
املذكور، الرحيم لعبد املنطقية األرسار رسالة إىل التمثيلية والتأليفات كلكته، نزيل
منظومة املسلمني وهداية اللكهنوي، مبني مال بن حيدر للمولوي املنطق يف ورسالة
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،١٢٧٤ سنة امُلتوىفَّ البناريس هللا كريم بن األعىل عبد للمولوي املنطق يف بالفارسية
املنطق يف ورسالة آبادي، الحيدر خان متهور بن إمام غالم للمولوي خورشيد ومطالع
للشيخ املغالطني رد يف الغائصني ومعني الدهلوي، عيل مهدي بن الدين نظام للشيخ
الچرياكوني، عباس عيل للمولوي الفطانة ونرباس اللكهنوي، هللا أمني بن الحليم عبد
واملنطق اللكهنوي، الشيعي محمد السيد بن محمد عيل للمولوي الصدوق وتصديق
الكانپوري، صالح ألبي املنطق وأصول الغازيپوري، هللا عبد للحافظ باألردو رسالة
علم يف األذهان ومرقاة الرحمن، عبد للقايض والتصديق التصور يف األنيق والتحقيق
عيل يوسف للمولوي امليزان ودوحة الكروي، الكاظمي الدين معني للسيد امليزان
الحليم عبد بن الحي عبد للمولوي املطلق املجهول بحث يف املغلق وحل الكوپاموي،
املذكور. الحي عبد للمولوي القطبي عبارات بعض حل يف الوهبي والكالم اللكهنوي،

والحوايش الرشوح (1-1)

محمد بن الدين نور للشيخ ورشحه السند، صاحب بيك لشاهي املطالع رشح منها
رشح وحاشية الدهلوي، الدين سيف بن الحق عبد الشمسية ومنها الَكجراتي، صالح
وجيه للشيخ وحاشيته الهمداني، الشهاب بن عيل بن محمد للسيد للرازي الشمسية
الكجراتي، صالح محمد بن الدين نور للشيخ وحاشيته الكجراتي، العلوي الدين
العزيز عبد للشيخ وحاشيته الكجراتي، الدين ركن بن الدين جمال للشيخ وحاشيته
قائم محمد للشيخ الشمسية من املختلطات مبحث ورشح الدهلوي، املحدث هللا ويل بن
هللا أمني بن الحليم عبد للشيخ املختلطات رشح واالتضاحات آبادي، اإلله ِمري شاه بن
امليزان بديع ومنها اللكهنوي، هللا إنعام بن هللا إفهام للمولوي عليه وحاشية اللكهنوي،
رشف للمفتي رشحه امليزان ورساج التلبني، الهداد هللا عبد للشيخ املنطق ميزان رشح
حسن أحمد للمولوي بالفاريس املنطق ميزان رشح الفائق والكالم الرامپوري، الدين
البدايوني، أحمد فيض بن الحق رساج للشيخ عليه ورشح األركاتي، الدين عظيم بن

آبادي. العظيم واالتضاحات عيل واعظ بن سعيد محمد للمولوي عليه ورشح
للشيخ ورشحه الديوي، السالم عبد للمفتي املنطق تهذيب عىل رشح ومنها
عيل رستم بن الباسط عبد للشيخ ورشحه الكجراني، صالح محمد بن الدين نور
الرحمن عبد للشيخ باألردو ورشحه الپُهلواروي، الدين رشف للشيخ ورشحه القنوجي،
التهذيب ضابطة ورشح الرمضانپوري، الغفور عبد للمولوي عليه ورشح الغازيپوري،
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للمفتي التقريب بغاية املسمى ورشحها اللكهنوي، الدين نظام بن العيل عبد للعالمة
هللا أمني بن الحليم عبد للشيخ العجيب بالبيان املسمى ورشحها الربيلوي، حسن سلطان
عالم للمولوي ورشحها آبادي، اإلله مري شاه بن قائم محمد للشيخ ورشحها اللكهنوي،
والتعليقات األبهري، ملتن الحري البهاري رشح ومنها آبادي، املراد عيل كفاية بن عيل
رشح حاشية ومنها السنبهيل، حسن محمد للمولوي كالهما إيساغوجي؛ رشح اليومية
األحمد النبي عبد للشيخ عليه وحاشية اللبكني، الدين عماد للشيخ لليزدي التهذيب
للمفتي عليه وحاشية الكجراتي، هللا عبد بن النبي عبد للشيخ عليه وحاشية نكري،
الدين برهان للشيخ عليه وحاشية آبادي، املراد الربيلوي الدين وجيه بن إسماعيل

آبادي. الفيض بخش إلهي للشيخ عليه سبطه حاشية شاهجهاني وتحفة الديوي،
الحسيني قطب بن إسماعيل للسيد الدواني للجالل التهذيب رشح حاشية ومنها
تعليقات وعليهما الهروي، أسلم محمد بن زاهد محمد للسيد عليه وحاشية البلگرامي،
أحمد القايض وحاشية اللكهنوي، الحق عبد أحمد الشيخ كحاشية الهند، لعلماء كثرية
البناريس، وارث محمد الشيخ وحاشية القنوجي، عيل فتح الشيخ وحاشية السنديلوي،
مصطفى غالم بن حسن مال وحاشية آبادي، اإلله قائم محمد املولوي وحاشية
األحمد النبي عبد القايض وحاشية اللكهنوي، هللا محب بن مبني مال وحاشية اللكهنوي،
وحاشية الپهلواروي، أحمد الشيخ وحاشية املالنوي عظيم محمد مال وحاشية نگري،
القايض بن حسني محمد للمولوي عليه وحاشية الكوپاموي، خان عيل إرتضا القايض
املولوي وحاشية اإللهي، الضياء الزبريي املعصومي املجددي غوث محمد بن أكرب محمد
وحاشية اللكهنوي، هللا ظهور املفتي وحاشية السنديلوي، هللا حمد بن عيل حيدر
هللا ويل بن العزيز عبد الشيخ وحاشية اللكهنوي، الدين نظام بن العيل عبد العالمة
نجف املولوي وحاشية اللكهنوي، الرب عبد بن الحكيم عبد الشيخ وحاشية الدهلوي،
وحاشية اللكهنوي، هللا حبيب بن هللا ويل املولوي وحاشية نَْهروي، النَّْو الشيعي عيل
الدواني. للجالل التهذيب رشح عىل العجيب التعليق آبادي، الخري إمام فضل املولوي

الزاهد السيد حاشية ومنها اللكهنوي، الحليم عبد بن الحي عبد املولوي وحاشية
كتب يف يعدونها ولكنهم الحكمة، أجزاء من وهو العلم، مبحث يف القطبية الرسالة عىل
الشيخ كحاشية الهند ألهل حواش الحاشية تلك وعىل ههنا، ذكرناها ولذلك املنطق؛
بركة املولوي وحاشية مبني، مال وحاشية عيل، أحمد القايض وحاشية الحق، عبد أحمد
هللا أمني املولوي وحاشية عظيم، محمد املولوي وحاشية آبادي، اإلله الرحمن عبد بن

226



املنطق علم يف

وحاشية عيل، حيدر املولوي وحاشية خان، عيل إرتضا القايض وحاشية النگرنهسوي،
العزيز، عبد الشيخ الكبري صنوه وحاشية الدهلوي، هللا ويل بن الدين رفيع الشيخ
مصطفى غالم بن ويل محمد القايض وحاشية الرامپوري، عيل رستم املولوي وحاشية
الشاهجهانپوري. نبي للمولوي وحاشية هللا، ظهور املفتي والده وحاشية اللكهنوي،

العيل، عبد العالمة وحاشية الرامپوري، هللا سالم بن اإلسالم نور املولوي وحاشية
وحاشية اللكهنوي، هللا أمني بن الحليم عبد للمولوي عليه رشح املرضية والتحقيقات
الهدى لواء سماها البهاري يحيى غالم الشيخ وحاشية آبادي، الخري إمام فضل املولوي
ويل املولوي وحاشية الربيلوي، األخباري القائني عيل حسني وحاشية والدجي، الليل يف
الوهاب عبد للمولوي عليه حاشية امللكوتية والصحيفة اللكهنوي، هللا حبيب بن هللا
البهاري، هللا رحمة بن حسني سعادت للمولوي عليه وحاشية البهاري، عيل إحسان بن

اللكهنوي. الحق أنوار بن الدين عالء املولوي بالفاريس ورشحها
للشيخ عليها وحاشية اللكهنوي، عيل تراب للشيخ الهدى لواء عىل حاشية ومنها
آبادي الفيض أصغر عيل للشيخ عليها وحاشية آبادي، الخري حق فضل بن الحق عبد
حاشية الورى وهداية آبادي، العظيم عيل واعظ بن سعيد محمد للمولوي عليها وحاشية
ومصباح ،١٢٨٠ سنة صنَّفه اللكهنوي الحليم عبد بن الحي عبد للمولوي الهدى لواء
لواء عىل له ثالثة حاشية الهدى ونور ،١٢٨٦ سنة صنَّفه له أخرى حاشية الدجى
سنة صنَّفه الهدى لواء عىل له رابعة حاشية الهدى وعلم ،١٢٨٧ سنة صنَّفه الهدى

.١٣٠٢
للشيخ زاهد السيد حاشية عىل املذكور العيل عبد العالمة حاشية عىل حاشية ومنها
للمولوي عليها وحاشية املكتوم، بكشف املسماة وهي املذكور، هللا أمني بن الحليم عبد
حسن للشيخ الفهوم ومعارج العلوم غاية عىل رشح ومنها الكيالنوي، أحسن محمد
للشيخ املرقاة رشح ومنها اللكهنوي، هللا ويل الشيخ لصاحبه املذكور مصطفى غالم بن
الفيض بخش إلهي للشيخ بالفارسية عليه ورشح آبادي الخري حق فضل بن الحق عبد
حد ومنها القنوجي، الحسيني حسن صديق بن حسن عيل إىل املنسوب وهو آبادي
الحليم عبد لشيخه العرفان رشح وهو السكندرپوري أحمد وكيل للمولوي العرفان
الرامپوري، العيل عبد بن الغني عبد للمولوي امليزان رساج عىل رشح ومنها املذكور،

الپيشاوري. أحسن محمد للحافظ يوسف أخوند تتمه عىل حاشية ومنها
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وحواشيه السلم رشوح

للمولوي عليه بسيط ورشح الكوپاموي، دائم بن مبارك للقايض عليه بسيط رشح منها
مصطفى غالم بن حسن ملال عليه بسيط ورشح السنديلوي، هللا شكر بن هللا حمد
ورشح اللكهنوي، هللا محب بن مبني ملال الرشوح بمرآة املسمى عليه ورشح املذكور،
مدة منذ يدرسونها املتداولة املقبولة الكتب من الرشوح وتلك املذكور، العيل عبد للعالمة
أحمد للقايض عليه ورشح الحق، عبد أحمد للشيخ رشح الكتاب ذلك رشوح ومن طويلة،
عليه رشح السلم وتنوير اللكهنوي، ويل محمد للقايض عليه ورشح السنديلوي، عيل
رشف للمفتي عليه ورشح ،١٢٧٠ سنة بدهيل ُطبع ْهمتُوري الدَّ حنيف محمد للمولوي
القنوجي، الدين فصيح بن الدين نعيم السلم تصديقات عىل ورشح الرامپوري، الدين
رشح وتكملة اللكهنوي، هللا حبيب بن هللا ويل للشيخ حسن ملال السلم رشح وتكملة
للمولوي القايض رشح حاشية ومنها املذكور، هللا ويل للشيخ الحق عبد ألحمد السلم
اللكهنوي، أصغر بن يوسف للمفتي عليه وحاشية الرامپوري، هللا سالم بن اإلسالم نور
إمام فضل للمولوي عليه وحاشية الپيشاوري، أحسن محمد للحافظ عليه وحاشية
تراب للمولوي عليه وحاشية اللكهنوي، عيل تراب للمولوي الرشح ورشح آبادي، الخري
املسماة الكابيل الحق عبد لشيخنا عليه وحاشية املريض، بالتعليق املسماة املذكور عيل

آبادي. الخري حق فضل بن الحق عبد للشيخ عليه وحاشية املسلم، بالقول
عليه وحاشية آبادي، اإلله قائم محمد للشيخ هللا لحمد السلم رشح حاشية ومنها
اللكهنوي، عيل تراب للشيخ عليه وحاشية الپُهلواروي، هللا نعمة بن الحسن أبي للشيخ
عيل حيدر املصنف لولد عليه وحاشية الَكْسَمنْدوي عيل جعفر للمولوي عليه وحاشية
عليه وحاشية الدهلوي، خان رشيف للحكم عليه وحاشية السنديلوي، هللا حمد بن
اللكهنوي، الرب عبد بن الحكيم عبد للشيخ عليه وحاشية آبادي، املراد هللا سعد للمفتي
االنتباه، بكشف املسماة آبادي الخري حق فضل بن الحق عبد للعالمة عليه وحاشية
إلهي للمولوي عليه وحاشية اللكهنوي، هللا أمني بن الحليم عبد للمولوي عليه وحاشية
للمولوي عليه وحاشية الطوكي، هللا عبد للمولوي عليه وحاشية آبادي، الفيض بخش
يوسف للمفتي املذكور حسن ملال السلم رشح حاشية ومنها الكانبوري، حسن أحمد
أمني بن الحليم عبد للمولوي األسلم بالقول املسماة عليه وحاشية اللكهنوي، أصغر بن
ملولوي السلم رشح عىل الزمن وسوانح عيل، تراب للمولوي عليه وحاشية املذكور، هللا

السنبهيل. حسن محمد للمولوي حسن
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واإلهلية الطبيعية احلكمة يف

بحسب األمر، نفس يف عليه هي ما عىل األشياء حقائق عن فيه يُبحث علم الحكمة
الترشف هي وغايته: واألذهان، األعيان يف املوجودة األشياء وموضوعه: البرشية، الطاقة
األفعال إما األعيان وتلك اآلجل. يف األخروية بالسعادة والفوز العاجل يف بالكماالت
إىل يؤدي حيث من األوىل بأحوال فالعلم أوًال، واختيارنا بقدرتنا وجودها التي واألعمال
نظرية، حكمة يسمى الثانية بأحوال والعلم عملية، حكمة يسمى واملعاد املعاش إصالح
يسمى بانفراده، الشخص بمصالح علم إما فألنها العملية: أما أقسام؛ ثالثة منهما ولكل
وإما املنزل، تدبري فيسمى املنزل يف متشاركة جماعة بمصالح علم وإما األخالق، تهذيب
إما فألنها والنظرية: املدنية، السياسة فيسمى املدينة يف متشاركة جماعة بمصالح علم
اإللهي، العلم وهو كاإلله املادة إىل والتعقل الخارجي، الوجود يف يفتقر ال ما بأحوال علم
العلم وهو كالكرة التعقل دون الخارجي الوجود يف إليها يفتقر ما بأحوال علم وإما
ما بأحوال علم وإما حدة، عىل فصل يف وسيأتي والتعليمي، بالريايض ويسمى األوسط
بالطبيعي. ويسمى األدنى العلم وهو كاإلنسان والتعقل الخارجي الوجود يف إليها يفتقر
منها اءون املشَّ فيها واختص اليونان، أرض يف عظيم شأن العلوم لهذه وكان
إىل الحكيم لقمان لدن من يزعمون ما عىل تعليمهم سند واتصل الذوق، وأصحاب
األفرودويس، إسكندر تلميذه إىل ثم أرسطو، تلميذه إىل ثم أفالطون تلميذه إىل ثم سقراط
املعلم يسمى ولذلك املنطق؛ ن دوَّ من أول وهو العلوم، هذه يف أرسخهم أرسطو وكان

األول.
العلوم، تلك هجروا وا، وتنرصَّ للقيارصة األمر وصار اليونانيني أمر انقرض وملا
عليهم، أهله وظهر اإلسالم جاء ثم خزائنهم، يف مجلدات ودواوينها صحفها من وبقيت
خطر للعلوم، ومحبة همة له مروان، آل حكيم يسمى معاوية بن يزيد بن خالد وكان
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اصطفن له فنقل العربي، إىل اليوناني من الصنعة يف الكتب بنقل فأمرهم الصنعة، بباله
اإلسالم. يف كان نقل أول وهذا وغريها، الصنعة كتب القديم

فبعث الحكمية بالكتب إليه يبعث أن الروم ملك إىل املنصور جعفر أبو بعث ثم
وقرأها بأمره، أشياء البطريق له فنقل الطبعيات، كتب وبعض إقليدس بكتاب إليه
مأمون وكان منها، بقي بما الظفر عىل حرًصا وازدادوا فيها ما عىل واطلعوا املسلمون
علوم استخراج يف الروم ملك إىل الرسل فأوفد ذلك، إىل رغبة أشد العبايس الهارون بن
الحجاج منهم جماعة، لذلك املأمون فأخرج امتناع، بعد ذلك إىل فأجاب اليونانيني،
إليه، وحملوا اختاروا ما فأخذوا الحكمة، بيت صاحب وسلما البطريق وابن مطر بن
وسالم املسيح عبد ناعمة وابن املطر بن الحجاج يحيى ابن له فنقل بنقله، فأمرهم
نوح وأبو آوى وابن الحميص هالل أبي بن وهالل بهريق بن وحسني األبرش بن
إسحاق بن وحنني البعلبكي لوقا بن وقسطا نوح بن وعيىس رابطة وابن الصلت بن
من الحكمية الكتب نقلوا كلهم عدي؛ بن ويحيى الصلت بن وإبراهيم قرة بن وثابت

العربي. إىل اليوناني
الهندية من نقل الهندي وكنكة العربية، إىل الفارسية من نقل فإنه املقفع ابن أما
متخالفة برتاجم ترجموها ولكنهم العربية، إىل النبطية من نقل وحشية وابن العربية، إىل
الرتاجم تلك فبقيت لآلخر، أحدهم ترجمة تُوافق ال ومحررة، ملخصة غري مخلوطة
من الساماني نوح بن منصور فالتمس رسومها، عفت أن أرشف بل محررة، غري هكذا
الثاني، باملعلم لُقب ولهذا أراد؛ كما ففعل ويلخصها، يحررها أن الفارابي نرص أبي
السلطان زمان إىل الحكمة بصوان املسماة بأصفهان املبنية الكتب خزانة يف كتبه وكانت
التصانيف جمع إىل ملتفٍت غري كان الفارابي ألن مبيضة؛ غري كانت ولكن مسعود،
السلطان عند تقرب سينا بن الحسني عيل أبا إن ثم السياحة عليه غلب بل ونرشها،
الكتب تلك يف ما وأخذ الخزانة، تلك عىل واستوىل استوزره، حتى الطب، بسبب مسعود
الكتب، تلك احرتقت أن اتفق وقد تصانيفه، من ذلك وغري الشفاء كتاب منها ولخص
بنفسه، ويختص أربابها عن العلوم تلك انتساب لينقطع أحرقها بأنه عيل أبو فاتهم

الصواب. عن بعيد هذا لكن
يف سينا بن عيل وأبو الفارابي، نرص أبو اإلسالمية امللة يف أكابرهم من وكان
هذه يف الغاية بلغوا باألندلس الصافع بكر وأبو رشد ابن الوليد أبو والقايض املرشق،
الرازي الدين وفخر املقتول الدين شهاب الحكمة معرفة يف هؤالء ييل وممن العلوم،
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جان مرزا والفاضل الدَّواني الدين وجالل الشريازي الدين وقطب الطويس الدين ونصري
العلماء. من آخرون وخلق الهروي زاهد محمد والسيد

الهند أهل وأما (1)

يف كانت وما والحكمة، باملنطق االعتناء قلييل كانوا فإنهم املسلمني من الهند أهل وأما
التاسع، القرن آخر إىل العلوم بهذه محتفلني غري وكانوا الشمسية، رشح غري دروسهم
واملواقف املطالع فأدخل هللا عزيز وصاحبه امللتاني الهداد بن هللا عبد الشيخ جاء حتى
وترشفوا الناس واستزاد متداولة، وصارت بالقبول الناس فتلقاها العلماء، دروس يف
بالد إىل والطارمي الخطيب جاء ثم واملواقف، املطالع برشوح بعضهم فجاء غريها، إىل
إىل ثم بيجاپور إىل الشريازي هللا وفتح الدكن، بالد إىل الشريازي هللا وفضل گجرات،
والفاضل والشريازي الدواني بمصنفات فأتوا غريهم، الفضالء من وجماعة آباد، أكرب
من جماعة الهند من ونهض دروسهم، يف وأدخلوها الناس فتلقاها وغريهم جان مرزا
واملفتي بكجرات، الگجراتي العلوي الدين وجيه الشيخ أرشهم وأفادوا، ودرسوا الفضالء
الحكيم عبد صاحبه ثم الكشمريي، الدين وكمال الهور، ببلدة الالهوري السالم عبد
املفتي ثم جونپور، ببلدة العثماني أفضل محمد والشيخ سيالكوت، ببلدة السيلكوتي
والشيخ الكوروي، جمال والشيخ النيوتني، الدين ضياء والقايض الديوي السالم عبد
الكوروي، هللا لطف والشيخ السهالوي، الدين قطب والشيخ آبادي، اإلله هللا محب
هللا محب والقايض البناريس، هللا أمان والحافظ آبادي، الشمس الدين قطب والشيخ

العلم. أبواب من باب كل يف املرجع إليهم كان الفضالء من آخرون وخلق البهاري،
وابن الفارابي إال يماثلهم ال الحكمة أساطني وكانوا العلماء بعض بينهم من ونهض
ويل والشيخ البهاري، هللا محب والقايض الجونپوري، محمد بن محمود كالعالمة سينا،
اللكهنوي، مصطفى غالم بن حسن ومال السهالوي، الدين نظام والشيخ الدهلوي، هللا
مبارك والقايض اللكهنوي، العيل عبد العلماء وملك الفتحپوري، الدين كمال والشيخ
الرحمن عبد بن بركة والشيخ السنديلوي، هللا شكر بن هللا وحمد الكوپاموي، دائم بن
الحكمة أساطني كانوا فإنهم آبادي، الخري إمام فضل بن حق فضل والشيخ آبادي، اإلله

العلوم. هذه يف الغاية بلغوا
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الحكمة يف مصنفاتهم (1-1)

محمد بن محمود العالمة للشيخ البازغة الشمس فأشهرها الحكمة، يف مصنفاتهم وأما
الفرد والجوهر املذكور، محمود للشيخ واملادة الصورة يف امليادة والدوحة الجونپوري،
ملال الطبيعي العلم يف العلوم وغاية البهاري، هللا محب للقايض يتجزأ ال الذي الجزء يف
العيل عبد العلوم لبحر اإللهيات يف النافعة والعجالة اللكهنوي، مصطفى غالم بن حسن
أرسار ورسالة العامة، األمور يف ورسالة الصناعة، وتكميل اللكهنوي، الدين نظام بن
الدين رفيع للشيخ كلها العلم، يف ومقدمة كلها، األشياء يف املحبة رسيان يف املحبة
عليه وحاشية آبادي، الخري إمام فضل للشيخ الشفاء وتلخيص الدهلوي، هللا ويل بن
املذكور، حق فضل للشيخ الطبيعية العلوم يف السعيدية والهدية حق، فضل لولده

املذكور. حق فضل للشيخ اإللهيات يف العايل الجوهر يف الغايل والجنس
تحقيق ويف واملعلوم العلم تحقيق يف ورسائل الوجود، حقيقة يف املجود والروض
حق فضل للشيخ كلها املاهيات ويف التشكيك ويف الطبعي الكيل تحقيق ويف األجسام

املذكور.
يف ورسالة العلم، تحقيق يف ورسالة الحكمية، املسائل بعض يف الوثيقة والعقدة
الدوحة ورشحه الراسخة واألصول اللبكني، الدين عماد للشيخ ثالثتها العرشة املقوالت
األفق صاحب بني واملحاكمة اللكهنوي، هللا نعمة بن أرشف محمد للشيخ الشامخة
هللا نور بن هللا أمان للحافظ الدهري الحدوث مسألة يف البازغة الشمس وصاحب املبني
ُمراد ِنيْك بن الدين رفيع للشيخ الفارابي نصوص رشح الفصوص وكشف البناريس،
ورشح املذكور، الدين رفيع للشيخ الهرامسة لهرمس الحياة ينبوع ورشح الدهلوي،
الحق عبد للشيخ الجونپوري العثماني مصطفى بن رشيد محمد للشيخ الحكمة هداية
البهاري، عيل إحسان بن الوهاب عبد للمولوي عليه ورشح آبادي، الخري حق فضل بن
عيل حسن ملرزا فيه ورسالة آبادي، املراد هللا سعد للمفتي والقزح القوس يف ورسالة
وكتاب آبادي، اإلله هللا محب للشيخ اإللهية الحكمة يف املبني والكتاب املحدث، اللكهنوي
الجونپوري، الدين خري بن القادر عبد للشيخ واملغربية املرشقية العلوم بني املحاكمة
العالم وكتاب الحديث، الكيمياء يف وكتاب املغربي، مأكول عىل التعقيب يف وكتاب
للشيخ واإللهي الطبعي يف الحكمة وتبرصة املذكور، الدين خري للشيخ كلها واملتعلم؛
للسيد والبسيط املركب الجعل تحقيق يف ورسالة ،١٢٥٨ سنة امُلتوىفَّ املائيل عيل حسن
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متهور بن إمام غالم للمولوي الطبعية الحكمة يف دانش وخورشيد الدكني، حسني غالم
آبادي. الحيدر خان

بيان يف الظلمة وكاشف والبسيط، املؤلف بالجعل يتعلق فيما املحيط والقول
الحكمة وبرهان اللكهنوي، هللا أمني بن الحليم عبد للشيخ كالهما الحكمة، أقسام
الطبيعية العلوم يف ورسالة املدرايس، الدين نارص بن غوث محمد للشيخ بالفاريس
يف رسالة الحق وإيثار ،١٢٠٨ صنَّفها الدهلوي عيل مهدي بن الدين نظام للشيخ
املكان، مبحث يف رسالة وله الرامپوري، هللا سالم بن اإلسالم نور للشيخ الزمان مبحث
نجف للمولوي بالتكرير املثناة مبحث يف ورسالة بالتكرير، املثناة مبحث يف ورسالة
ومرآة البدايوني، أحمد فيض بن الحق رساج للشيخ الحكمة ورساج النواروي، عيل
يف ورسالة الُكروي، الكاظمي الحسيني الدين معني للسيد الواجب علم يف األذهان
الرابطي الوجود مبحث يف ورسالة املذكور، الدين معني للسيد بالتكرير املثناة مبحث
املثناة مبحث يف العسري وميرسِّ الگيالنوي، أحسن محمد للمولوي جزءًا عرش ستة يف
أي الرباهني تحرير يف املبني والكالم اللكهنوي، الحليم بن الحي عبد للمولوي بالتكرير
هللا نور للمري بالعربي والبوارق املذكور، الحي عبد للمولوي الالمتناهي إبطال براهني
عيل شاه للسيد الحكمة عمدة البلگرامي، عيل للسيد الحقائق آبادي، األكرب األحراري
مجلد يف بالعربي املسلول دعاء رشح العقول ومعراج ،١٢٥١ سنة صنَّفه آبادي الحيدر
املعارف يف اليمانية والحكمة النونهروي، الحسيني مرتىض للسيد اإللهيات يف ضخم
رسالة العامة واألمور األمروهوي، العزيز عبد للمولوي والوجود العلم مبحث يف اإليمانية

الِكنْتَوري. املولوي الحسيني رساج بن حسني كرامت للمولوي

والحوايش الرشوح

حسن ملال عليه وحاشية البازغة، الشمس عىل السنديلوي هللا شكر بن هللا حمد حاشية
وحاشية السهالوي، الدين نظام للشيخ عليه وحاشية اللكهنوي، مصطفى غالم بن
محمد بن هللا ظهور للمفتي عليه وحاشية الپُهلواْروي، الوحيد بن أحمدي للشيخ عليه
مال حاشية وتكملة اللكهنوي، أصغر بن يوسف للمفتي عليه وحاشية اللكهنوي، ويل
للعالمة املبادة الدوحة عىل وحاشية املذكور، يوسف للمفتي البازغة الشمس عىل حسن
الشريازي للصدر الحكمة هداية رشح عىل وحاشية املذكور، هللا ظهور للمفتي محمود
وحاشية الحكمة، برساج املسماة وهي ،١٠٨٥ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي محمد ِپري للشيخ
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املذكور، السنديلوي هللا لحمد عليه وحاشية املذكور، السهالوي الدين نظام للشيخ عليه
عليه وحاشية املذكور، أحمدي لللشيخ عليه وحاشية املذكور، حسن ملال عليه وحاشية
وحاشية َلوني، السَّ هللا سعد للشيخ عليه وحاشية القنوجي، هللا فيض بن أمجد للشيخ
العلوم، بحر العيل عبد للعالمة عليه وحاشية نِْديلوي، السَّ شاكر محمد للشيخ عليه
للشيخ عليه وحاشية املحدث، الدهلوي هللا ويل بن العزيز عبد للشيخ عليه وحاشية
مبحث عىل وهي اللكهنوي، هللا محب بن مبني للمال عليه وحاشية اللكهنوي، عيل تراب
عليه وحاشية اللكهنوي، هللا حبيب بن هللا ويل للشيخ عليه وحاشية بالتكرير، املثناة

القنوجي. الدين فصيح بن الدين نعيم للشيخ
محمد بن الحق عبد للشيخ الفريد رشح من بالتكرير املثناة مبحث عىل وحاشية
البدايوني، أحمد غالم بن أحمد فيض للشيخ صدرا عىل وحاشية البَهوپايل، الكابُيل أعظم
رشح عىل وحاشية اللكهنوي، الشيعي عيل ِدْلدار بن حسني للسيد صدرا عىل وحاشية
إسماعيل للمفتي عليه وحاشية السيلكوتي، الحكيم عبد للشيخ للميبذي الحكمة هداية
بسيطة وحاشية النگرنهوي، حسني تصدق للشيخ عليه وحاشية آبادي، املراد الوجيه بن
وجيه للشيخ العني حكمة رشح عىل وحاشية آبادي، الحيدر القضاء عني للمولوي عليه
عليه وحاشية السيلكوتي، الحكيم عبد للشيخ عليه وحاشية الگجراتي، العلوي الدين
أحمد آل بن هللا عبد للشيخ السعدية الهدية عىل وحاشية السهالوي، الدين قطب للشيخ
أمري للسيد الشفاء طبعيات عىل وتعليقات العلية، بالتحفة املسماة وهي البلگرامي،
محمد بن يوسف للمفتي الشفاء طبعيات عىل وحاشية السهسواني، الحسيني حسن
أحمد غالم بن أحمد فيض للشيخ الفارابي فصوص عىل وحاشية اللكهنوي، أصغر

آبادي. الخري إمام فضل بن حق فضل للعالمة املبني األفق عىل وحاشية البدايوني،

234



الرابع الفصل

الرياضية الفنون يف

تجريدها يمكن مادية أمور عن باحث علم وهو النظرية، الحكمة أقسام من الرياضة
تعليمهم مبدأ يف به يرتاضوا أن الحكماء عادة من ألن به يسمى البحث، يف املادة عن
إىل يحتاج ال ما بني لتوسطه األوسط وبالعلم أيًضا، تعليميٍّا علًما ى يُسمَّ ولذا لصبيانهم؛
ولها آخر. وجه من افتقاره وعدم وجٍه من الفتقاره مطلًقا، إليها يحتاج ما وبني املادة
وذلك واملوسيقى؛ والحساب والهيئة الهندسة أربعة: فأصوله فروع، منها ولكل أصول
فاملتحرك ساكن، أو متحرك إما فاألول: منفصل؛ أو متصل إما وهو الكم موضوعه ألن
فاألول: ال؛ أو تأليفية نسبة له يكون أن إما والثاني: الهندسة، هو والساكن الهيئة، هو
علم والثاني والتفريق، الجمع علم ستة: وفروعه الحساب، هو والثاني: املوسيقى هو
الزيجات علم والخامس األثقال، جرِّ علم والرابع املساحة، علم والثالث واملقابلة، الجرب

الغريبة. اآلالت اتخاذ وهو األرغنوه، علم والسادس والتقاويم،

الهندسة (1)

وخواص ونسبتها بعض، عند بعضها وأوضاع ولواحقها، املقادير أحوال منه يُعرف علم
استخراجه إىل يحتاج ما واستخراج بها، يعمل أن سبيله ما عمل إىل والطرق أشكالها،
التعليمي، والجسم والسطح الخط أعني املطلقة، املقادير وموضوعه: اليقينية، بالرباهني
من املذكورة األحوال عىل االطالع ومنفعته: والشكل، والنقطة الزاوية من هذه ولواحق
والهندسة قوية. رياضة الفكر بها ويروض ونفاذًا حدة الذهن يُْكِسب وأن املوجودات،

ظاهر. التسمية ووجه «انداَزه»،1 معرب

الندوي. رضوان التقدير. معناها فارسية كلمة 1
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املنصور جعفر أبي أيام إقليدس كتاب اإلسالم يف اليونانيني كتب من ترجم ما وأول
قرة، بن ولثابت إسحاق، بن لحنني فمنها املرتجمني، باختالف مختلفة ونسخه العبايس
وواحدة السطوح، يف أربع مقالة، عرشة خمس عىل ويشتمل الحجاج، بن وليوسف
العدد، يف وثالث بعض، إىل بعضها السطوح نسب يف وأخرى املتناسبة، األقدار يف
املجسمات، يف وخمس الخدور، ومعناها املنطقات عىل والقوى املنطقات يف والعارشة
له أفرد الشفاء، تعاليم يف سينا ابن فعله كما كثرية، اختصارات الناس اخترصه وقد
آخرون ورشحه وغريهم، االقتصار كتاب يف الصلت ابن وكذلك به، اختصه منها جزءًا

كثرية. رشوًحا
الكروية األشكال أما واملخروطات، الكروية باألشكال الهندسة الفن هذا فروع ومن
وكتاب وقطوعها، سطوحها يف وميالؤس لثاؤذوسيوس اليونانيني كتب من كتابان ففيها
بد وال عليه، براهينه من كثري لتوقف ميالؤس، كتاب عىل التعليم يف مقدم ثاؤذوسيوس
املخروطات أما عليهما، متوقفة براهينها ألن الهيئة؛ علم يف الخوض يريد ملن منهما
الغريبة التماثيل تصنع وكيف والبناء، التجارة مثل العملية الصنائع يف تظهر ففائدتها
وأمثال وامليخال، بالهندام الهياكل ونقل األثقال جرِّ عىل يتحيل وكيف النادرة، والهياكل

ذلك.
الصناعات من يتضمن العملية الِحيَل يف كتابًا الفن هذا يف املؤلفني بعض أفرد وقد
مصنفات الهندسة ويف شاكر، بني إىل ينسبونه الناس، بأيدي موجود وهو الغريبة،
وأخرصها الطويس، الدين لنصري اإلقليدس تحرير وأصحها أشهرها اإلسالم ألهل كثرية

الرومي. زاده للقايض ورشحه لألبهري التأسيس أشكال رشح
فلم منهم القدماء أما الغرر، بالدرر وأتوا الفن هذا يف خاضوا فقد الهند علماء وأما
يف العجيبة املستظرفة وأعمالهم الغريبة صناعاتهم عىل وقفنا ولكن أخبارهم، إلينا يصل
وصل فقد املتأخرون وأما الهند، بالد من وغريها آباد وأحمد وبيجاپور وآگره دهيل بلدة
اخرتع الهندسة، يف بيضاء يد له كان التَّنَوي الباقي عبد ِمريَك منهم قليلة، رشذمة إلينا
الالهوري املهندس هللا لطف ومنهم إقليدس، أشكال عىل وأضاف الهندسية، األشكال
بدهيل، املرصد صاحب هللا خري ومرزا املشهورة، املصنفات صاحب الدين إمام وولداه
ومنهم الدهلوي، أحمد خواجة وصاحبه املذكور هللا خري بن عيل محمد ولده ومنهم
حسني غالم ومنهم جديدة، أشكال خمسة استخرج فإنه العالمة، خان حسني تفضل
البسط بنا يليق ال شكًال وعرشين أربعة استخرج فإنه الجونپوري، محمد فتح بن
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وللعالمة الدهلوي، الكشمري الدين فريد خواجة ومنهم املخترص، هذا يف والتفصيل
وعىل ديونبال، مخروطات وعىل إيلوينوس، مخروطات عىل رشح املذكور حسني تفضل

املصنفات. من ذلك غري وله سمسن، مخروطات
آبادي الحيدر خان الدين فخر للنواب الهندسة يف بسيط كتاب الهندسة وشمس
الجونپوري، املاهيل عيل حسن ملوالنا الهندسة يف التحرير ومنتخب ،١٢٤١ سنة صنَّفه
عليه وحاشية آبادي، اإلله الرحمن عبد بن بركة للشيخ اإلقليدس تحرير عىل وحاشية
اللكهنوي، الدين فخر ملرزا عليه وحاشية آبادي، النصري عيل دلدار بن حسن للسيد
الهندسة يف املصنفة الكتب ومن املذكور، الجونپوري حسني غالم للمولوي عليه وحاشية
يف العضدية واملقوالت الجونپوري، محمد عيل بن كبري عيل للمفتي الهندسية املخروطات
وقد الچرياكوتي، أكرب عيل بن رسول للقايض مقاالت ست مجلد كل ويف مجلدات، ثالثة
للمولوي أكرثاؤذوسيوس عىل وحاشية إقليدس، تحرير عىل واسًعا شيئًا فيها أضاف
مجلدات يف باألردو اإلقليدس وكتاب الُكوتي، النعماني أحمد الشيخ بن أحمد غالم
للمولوي بالفاريس األكرثاؤذوسيوس ترجمة النفوس ورائض الدهلوي، هللا ذكاء للمولوي

حسني. غالم

املناظر علم (2)

يف املبرصات أحوال منه يُتعرف علم وهو الهندسة، فروع من فهو املناظر علم أما
وما وأوضاعها، أشكالها واختالف الناظر، عن وبعدها قربها باعتبار وكيفيتها، كميتها
معرفة ومنفعته: األمور، تلك وعلل ورقته، وغلظته واملبرصات، الناظر بني يتوسط
فيها، الواقعة الحسية األغاليط سبب عىل والوقوف املبرصات، وتفاوت األبصار أحوال

املحرفة. واملرايا البعيدة األجرام مساحة يف العلم بهذا ويُستعان
عيىس بن عيل كتاب املتوسطة ومن إلقليدس، كتاب فيه املخترصة الكتب ومن
سبعة منها فإلقليدس العلوم، مدينة يف كما الهيثم البن كتاب املبسوطة ومن الوزير،
البريوني ريحان وألبي سبعة املنصور ألبي وأيًضا سبعة، املاهاني رسالة ويف شكًال، عرش
ثالثة. البغدادي موىس ولبني أربعة املكي الخازن جعفر وألبي تسعة وللطويس أربعة
غالم منهم جديدة، أشكاًال واستخرج ذلك يف خاض من فمنهم الهند علماء وأما
عىل يقف أن يريد ومن جامعه، يف والتفصيل أشكال، ثمانية له الجونپوري، حسني
وأن واملقابر، الجوامع يف الكتابات ويقرأ ودهيل آگره إىل يذهب أن فله الهند أهل صنائع
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ويطري منها يتحري لعله آگره، ببلدة گنج»2 «تاج روضة يف سيما ال واملنارات القباب يرى
الدين فخر نواب األمراء لشمس فيه رسالة مصنفاتهم ومن الصنعة. حسن من ولبه عقله
امللك عمدة الكبري لألمري ضخم مجلد يف بالفاريس كتاب البرص ورفيع آبادي، الحيدر
ست عىل مرتَّب وهو ،١٢٥٠ سنة صنَّفه آبادي الحيدر الدين فخر بن الدين رفيع نواب
علم يف والرابعة والثالثة والثانية واملخروط، والتقطيع الهندسة أعمال يف األوىل مقاالت؛
والسادسة وغريها، والرساج الشمس أشعة من املجسمات ظالل يف والخامسة األنظار،
املجسمات، عىل املجسمات تصوير يف والخاتمة والسجنجل، املاء عىل تقع التي ظاللها يف
الچرياكوتي، العبايس حسني غالم بن عيل أحمد للشيخ املناظر علم يف النواظر ونور
وحاشية الچرياكوتي، أكرب عيل بن رسول عنايت للقايض األبصار علم يف األنظار ونور

الالهوري. الكوتي أحمد شيخ بن أحمد غالم للمولوي إلقليدس املناظر كتاب عىل

األثقال جرِّ علم (3)

األشياء تجر اآلالت اتخاذ كيفية عن فيه يُبَحث علم وهو الهندسة، علم فروع من
ذلك، يف مصنفات الهند ولعلماء للعوام، حتى ظاهرة ومنفعته اليسرية، بالقوة الثقيلة
آباد بحيدر ُطبع آبادي الحيدر عيل أبي للمولوي الثقيل جرِّ يف العقول معيار منها
گردون وتحفه املدرايس، بهادر خان خانَْجَهان للنواب الثقيل جر وأصول ،١٢٥٠ سنة
أحمد للسيد الثقيل جرِّ يف والتنهيل اسمه، عىل أقف لم ملن الثقيل جر يف باألردو

الدهلوي. الحسيني متقي محمد بن

الحساب علم (4)

والتفريق الجمع من املخصوصة، العددية املجهوالت استخراج بها تُعَرف بقواعد علم هو
ومنها وامليل، التخت حساب منها فروع وله والقسمة، والرضب والتضعيف والتنصيف
ومنها والدينار، الدرهم حساب ومنها والوصايا، الدوز حساب ومنها الخطائني، حساب
األعداد خواص علم ومنها الوفق، أعداد علم ومنها العقود، حساب ومنها الهواء، حساب

النجوم. حساب علم ومنها العددية، التعابي علم ومنها واملتباغضة، املتحابة

محل. التاج رضيح 2
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الجونپوري حسني غالم اخرتع ما منها الفن، ذلك يف مستخرجات الهند ولعلماء
للتجنيس جداول والتقويم الزيج أرباب إليها يحتاج التي الستيني األرقام حساب يف
الكاكوروي الدين نجم القايض اخرتع ما ومنها األرقام، صعوبة بها ل وسهَّ والرفع
يف مصنفات ولهم الصعوبة، غاية صعبة طريقة للقدماء وكانت للتكعيب، سهلة طريقة
من «ِليالَوتي» وترجمة السهارنپوري، هللا عصمة للشيخ القواعد ضابط منها الحساب،
الحساب يف ومنظومة الناگوري، املبارك بن الفيض أبي للشيخ الفارسية إىل سنسكرت
خان عيل إرتضا للقايض الحساب ونقود األنبالوي، هاشم محمد للشيخ بالفارسية
املالكي محمد بن أحمد للقايض كالهما الحساب؛ وزبدة الحساب، وأعظم الگوپاموي،
الهرگامي، مسعود بن أحمد للسيد بالعربي لطيف مخترص يسريًا وحسابًا املدرايس،
رشح للعاميل، الحساب خالصة ومن الربيلوي، أحمد نياز للشيخ الحساب يف ورسالة
بالفاريس، الجونپوري عيل روشن للشيخ عليه ورشح املذكور، هللا عصمة للشيخ عليه
نور بن هللا رحمة للشيخ عليه ورشح الجونپوري، عيل گلشن للسيد بالفاريس ورشح
للسيد وحاشية آبادي، اإلله الرحمن عبد بن بركة للشيخ عليه وحاشية اللكهنوي، هللا

املذكور. مسعود بن أحمد
للمولوي املحاسبني ودستور املدرايس، هللا عبد بن الدين نظام للشيخ وحاشية
آبادي، الحيدر الدين فخر الكبري لألمري والخالصة ،١١٦٤ سنة صنَّفه الدين، رفيع
عناية للمفتي الحساب وملخصات آبادي، املراد الدين رفيع للشيخ الحساب وكنز
آبادي، الحيدر خان متهور بن إمام غالم للمولوي حساب وخورشيد الكاكوروي، أحمد
الحساب يف وكتاب الدهلوي، گلو مري بن نصري محمد للخواجة الحساب يف ورسائل
فتح للمولوي الحساب يف ورسالة الچرياكوتي، أكرب عيل بن رسول عنايت للقايض
الدهلوي، هللا ذكاء للمولوي مجلدات أربعة يف الحساب يف وكتاب اللكهنوي، محمد
للحكيم الحساب ودستور بيگ، فاضل بن عيل رجب ملرزا بالفاريس الحساب وبديع
الحسيني األصفياء نور للسيد الحساب ونور ،١٢٠٥ سنة صنَّفه حسن، الدين رساج
عيل لقادر الحساب وميزان بخش، حسن كريم للمولوي الحساب وعمدة آبادي، الحيدر
الضيائية والحسابات عيل، الفقار ذو للمولوي الحساب وتسهيل آبادي، الحيدر خان
الكليات وحساب بيگ، عباس ملرزا العبايس والحساب آبادي، الحيدر هللا ضياء للمنيش
آبادي الحيدر النائطي العزيز عبد أحمد للمولوي الدكن وسياق هللا، ذكاء للمولوي
آبادي، الحيدر الدولة جسارت بن جنگ لعظمت الحساب وعظمة جنگ، بعزيز املشهور
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الحساب، ورفيع آبادي، الحيدر خان الدين فخر األمراء لشمس األعشارية والكسور
الحيدر الدين فخر بن الدين رفيع امللك لعمدة كالهما مجلدين؛ يف الحساب رفيع وتكملة
من نوع وهذا «الكرتم»، علم يف ١٢٥٤ سنة والثاني ،١٢٥٢ سنة األول صنَّف آبادي،

وغريها. الثقيل وجر والهندسة الهيئة يف نافع الحساب

واملقابلة الجرب علم (5)

بمعادلتها العددية املجهوالت استخراج كيفية فيه يُعَرف علم الحساب، فروع من
باستثناء املعادلة الجملة من نقص ما قدر زيادة الجرب: ومعنى تخصها، بمعلومات
للتعادل، الجملتني إحدى من الزائد إسقاط املقابلة: ومعنى لتتعادال، األخرى الجملة يف

الذهن. ورياضة العوارض، معلومة كانت إذا العددية املجهوالت استعالم ومنفعته:
وكتاب املحىل، البن واملفيد املارديني، فلوس ألبي الجرب نصاب الفن هذا كتب ومن
مدينة يف كما أسلم، بن شجاع ألبي والكامل املحىل، البن األصول وجامع للطويس، الظفر

العلوم.
الدين صالح ملرزا الجرب كفاية منها الفن، هذا يف مصنفات أيًضا الهند ولعلماء
ورسالة اللكهنوي، خان حسني تفضل للعالمة واملقابلة الجرب يف ورسالتان الدهلوي،
عطاء محمد بن سليم محمد للقايض فيه ورسالة الجونپوري، عيل روشن للشيخ فيه
وله الكاكوروي، خان عيل الدين نجم للقايض منظومة الجربية، والستة الجونپوري،
عيل بن رسول عنايت للقايض واملقابلة الجرب يف وكتاب بالفاريس، عليه بسيط رشح
واملخروطات الدهلوي، هللا ذكاء للمولوي واملقابلة الجرب يف وكتاب الچرياكوتي، أكرب
للمولوي بالجرب الهندسة وأصول الجونپوري، محمد عيل بن كبري عيل للمفتي الجربية
ُطبع الدهلوي، بخش كريم للمولوي باألردو واملقابلة الجرب يف وكتاب املذكور، هللا ذكاء

آبادي. الحيدر عيل محمد للمولوي واملقابلة الجرب يف وكتاب ١٨٦١م، سنة بدهيل

املساحة علم (6)

شرب بنسبة املعلومة األرض مقدار استخراج ومعناه األرض، مسح يف إليه يُحتاج علم
يف ذلك إىل ويُحتاج ذلك، بمثل قويست إذا أرض من أرض نسبة أو غريهما، أو ذراع أو
واألرايض الحوائط قسمة ويف الغراسة، وبساتني والفدن، املزارع، عىل الخراج توظيف

ذلك. وأمثال الورثة، أو الرشكاء بني
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كتاب املتوسط ومن املوصيل، محىل البن كتاب فيه املخترصة الكتب ومن
الهند وأهل للعاميل، الحساب خالصة من املساحة باب الهند يف وأشهرها املختار، البن
زمان كل يف بها انتفعوا الصناعة هذه يف والعمل العلم من عظيم جانب عىل كانوا
الخلجي الدين وعالء بلبن الدين وغياث األلتمش الدين شمس عهد يف سيما ال وعهد،
جنة يف ذكرتها املساحة يف اختيارات ولهم وعاملگري، شاه وأكرب وشريشاه شاه وفريوز
وكتاب وحواشيها، الحساب خالصة ورشوح ِليالَوتي ترجمة فيها كتبهم ومن املرشق،

الدهلوي. هللا ذكاء للمولوي املساحة

الهيئة علم (7)

وأوضاعها وأشكالها والسفلية، العلوية البسيطة األجرام أحوال منه يُعَرف علم هو
املسعودي والقانون لبطليموس، املجسطي الفن: هذا كتب ومن وأبعادها. ومقاديرها
لقطب اإلدراك ونهاية والتحفة الطويس، الدين لنصري والتذكرة البريوني، ريحان ألبي

ذلك. وغري والترشيح، والقوشنجية الرومي ملحمود وامللخص الشريازي، الدين
وجيه للعالمة الچغمني رشح حاشية منها: كثرية، كتب الفن ذلك يف الهند ولعلماء
الدين إلمام وحاشية الدهلوي، زمان محمد للعالمة ورشحه الگجراتي، العلوي الدين
سعد للمفتي وحاشية آبادي، اإلله قائم محمد للسيد وحاشية الدهلوي، هللا لطف بن
للشيخ وحاشية اللكهنوي، الحليم عبد بن الحي عبد للشيخ وحاشية آبادي، املراد هللا
وجيه للعالمة القوشجية الرسالة رشح ومنها الجونپوري، عطا محمد بن سليم محمد
للشيخ للعاميل الترشيح عىل بسيط رشح األفالك ترشيح باب ومنها املذكور، الدين
املذكور، هللا لطف بن الدين إلمام الترشيح رشح والترصيح السهارنپوري، هللا عصمة
الرامپوري، العيل عبد بن الغني عبد للمولوي الترشيح ورشح ،١١٠٣ سنة صنَّفه
الترصيح عىل وحاشية آبادي، املراد الوجيه بن إسماعيل للمفتي الترشيح عىل وحاشية
يعقوب بن أيوب للشيخ الترصيح عىل وحاشية األعظمگدهي، البندوي هللا حفيظ للشيخ
وحاشية الدهلوي، املهندس هللا خري ملريزا املجسطي حاشية ومنها العليگدهي، اإلرسائييل
عهد يف چاند ُمال صنفه الهيئة يف التسهيالت كتاب وحاشية اللكهنوي، الدين فخر ملرزا
بهادر جامع ومنها الجونپوري، محمد فتح بن حسني غالم للمولوي وحاشية شاه، أكرب
النجوم وحدائق املذكور، الجونپوري حسني لغالم كبري مجلد يف بسيط كتاب خاني،
املالكي محمد بن أحمد للقايض الهيئة يف ورسالة اللكهنوي، املحمدي ِسنگه َرتَن لراجه

241



الهند يف اإلسالمية الثقافة

هللا خري بن عيل محمد ملرزا بالفارسية والتقويم الهيئة يف مقدمة القويم املدرايس،
الجونپوري، عيل سخاوت ملوالنا الهيئة يف ورسالة العابدين، زين البنه صنَّفه املهندس،
يف ورسالة النهار، وغاية البلد وعرض البلد طول يف بالفارسية رسالة األقاليم ومرآة
الدائرة تحقيق يف ورسالة الكاكوروي، الدين خليل للمفتي ثالثتهما املثلث ظل إبطال
للمولوي والنهار الليل تحقيق يف وجداول اللكهنوي، أحمد خادم للمولوي الهندية
وسط الشمس سكون إثبات يف ورسالة ،١٢٨٣ سنة امُلتوىفَّ آبادي الحيدر الدين شمس
النجوم ومواقع كلكته، نزيل كهپوري الگور عيل صاحب بن الرحيم عبد للشيخ العالم
غالم للمولوي األذناب بذوات تتعلق الهيئة يف ورسالة الكاكوروي، أحمد عناية للمفتي
سليم محمد للشيخ الشهور تحقيق يف ورسالة آبادي، الحيدر متهورخان بن أحمد
الكاكوروي. الدين مسيح للمولوي والغروب الطلوع يف وجداول املذكور، الجونپوري

واألصطرالب. الرصد الفن هذا فروع ومن

الرصد علم (1-7)

املأمون أيام ومائتني عرشة أربع سنة بدمشق وضع مرصد اإلسالم يف ُوضع مرصد أول
وسند امللك عبد بن وخالد املنصور أبي بن يحيى ذلك وتوىل العبايس، الهارون بن
باملراصد، الناس تتابع ثم إليه، منسوبًا زيًجا منهم كل وألَّف سيفه، بن والعباس عيل بن
هالكو، أيام وستمائة وستني ثالث سنة حدود يف بمراغة ُوضع مرصد منها واملشهور
ثالث سنة بحدود بسمرقند وضع ومرصد الطويس، الدين نصري خواجة ذلك وتوىل
تواله وقد الگورگاني، تيمور األمري بن رخ شاه بن بيگ ألغ أيام وثمانمائة وعرشين
أيًضا وتُويفِّ الرومي زاده قايض تواله ثم حاله، مبادئ يف وتُويفِّ جمشيد، الدين غياث

القوشجي. محمد بن عيل وأكمله ه أتمَّ وإنما إتمامه، قبل
البهمني شاه فريوز وكان املراصد، تلك عىل يعتمدون كانوا فإنهم الهند علماء وأما
الكاذروني محمد السيد ذلك عىل ووىل آباد، دولة من قريبًا بباالگهات يوضع أن أمر
قبل مات الحكيم ولكن بذلك، فاشتغلوا وغريهما، الگيالني عيل بن حسن والحكيم
محمد بن محمود العالمة وأرد ذلك، عن عاقتهم أمور وحدثت املرصد، أمر يتم أن
آباد أكرب فدخل املرصد يتوىل أن الدهلوي جهانگري بن شاهجهان أيام الجونپوري
بعث عىل عازًما املذكور شاهجهان كان وملا املؤنة، منه وطلب جاه، آصف إىل وتقرب

يقبله. لم وبدخشان بلخ إىل العساكر
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أقطار من عرصه علماء جمع الدهلوي، شاه محمد إىل السلطة أفضت ملا ثم
أحوالها ويتعرفوا الكواكب بها يقيسوا وأن الرصدية، اآلالت يضعوا أن وأمرهم مملكته،
وموالنا الدهلوي هللا لطف بن هللا خري مرزا دهيل بمدينة املرصد وتوىل ذلك، ففعلوا بها،
مرزا رئيسهم وكان آخرون، وخلق الجزائري هللا نعمة والسيد الدهلوي عابد محمد
املذكور شاه محمد وبذل وألف، ومائة وثالثني إحدى سنة يف وذلك املذكور، هللا خري
لم ما بعض بها فأدركوا الفضية، النقود من ماليني) (ثالثة «لكا» ثالثني ذلك عىل
عن خارج الذي املدار أن يزعمون كانوا القدماء أن منها الراصدين؛ من القدماء يدركه
هللا خري مرزا ذلك يف فخالفهم باعتبارها، الجزئية التعديالت فاستخرجوا دائرة، املركز
مراكزهم عن الخارجني الحوامل مدارات وجميع الشمس مدار وجد أنه وادَّعى املذكور،

شاهي. محمد زيج كتابه يف ذلك عىل وبرهن بيضوية، أشكال عىل
للخمسة والجوزهرات األوجات حركات أن يزعمون كانوا األَُول الراصدين أن ومنها
كحركة بطيئة حركتها أن يف القدماء مذهب عىل وكانوا بينها، فيما مختلفة غري املتحرية
وأدركوا شاهي، املحمد املرصد يف الهند علماء ذلك عن القناع فكشف الربوج، فلك
بينها، فيما مختلفة مقادير لها املتحرية للخمسة والجوزهرات األوجات حركة أن بها
تسًعا القمرية للشهور الزمان قدَّروا أنهم ومنها الحركة؛ يف غريها تماثل ال منها وكل
وعرشين وأربًعا ثالثة، وأربعة ثانية، وخمسني دقيقة، وثالثني وتسًعا درجة، وعرشين
كروي الزحل فلك أن يزعمون كانوا القدماء أن ومنها خامسة، وثالثني وأربًعا رابعة،
ومنها بكروي، ليس إيليلجي أنها شاهي املحمد باملرصد فاكتشفوا أخرى، كأفالك
حركات لها املرصودة الثوابت أكثر أن ومنها حولها، تدور أقمار أربعة للمشرتي أن
حركات لها وأدركوا الشمس جرم يف مختلفة سماٍت وجدوا أنهم ومنها كالسيارات،
اكتشفوا وكذلك واملحاق، والبدر الهالل يف كالقمر والعطارد الزهرة أن ومنها وضعية،

القدماء. عىل ينكشف لم والنجوم الهيئة يف كثريًا شيئًا
وضعه اللكهنوي، الحيدر الدين نصري عهد يف لكهنو بمدينة مرصد ُوضع ثم
طائفة من املهندسني أحد هربرت وواله ،١٢٤٧ سنة الوزير خان عيل مهدي الحكيم
قريبًا السلطانية الرفقة يف ووضعه شهرية، ربية وسبعمائة بألف واستخدمه اإلنكليز،
خان، عيل سعادت عهد يف املهندس مكلود الجنرال بناه قرص يف منزل» «خورشيد من
توجه ثم طويلة، مدة إىل ذلك عن الوالة وغفل املرصد، أمر يتم أن قبل هربرت ومات
الحجارة وجلب ربية، ألف أربعمائة عمارته عىل وبذل اللكهنوي شاه عيل محمد إليه
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الرصدية اآلالت وجلب ربية، ألف بخمسني عليها الرصدية اآلالت لنصب مرزاپور من
املرصد يف كانت آلالت مطابقة كانت الرصدية اآلالت وتلك ربية، ألف بمائة لندن من
سنني، عرش يف فأتمه اإلنكليزي ولكاكس كرنل عليها وويل لندن، يف «بگرينچ» الواقع
الدين وكمال الرب عبد املولوي منهم الهند، وأهل اإلنكليز من كثرية رجاًال فيه واستخدم
الدين كمال وترجم آخرون، وخلق آبادي املراد الوجيه بن إسماعيل واملفتي الحيدر
يف ١٨٤٨ سنة املذكور ولكاكس ومات الرياضية، الفنون يف رسالة عرشة تسع املذكور
أُنِْفق ما وبعد سنة عرشة أربع بعد املرصد أمر فاختل اللكهنوي، شاه عيل واجد عهد
ميَّال غري املذكور شاه عيل واجد كان وملا الربية. من ألف وتسعمائة ألف ألف عليه
األبنية ووهب املرصد، من الكتب خزانة ينقل أن الدولة مجد أمر األمور هذه أمثال إىل

التواريخ. قيرص يف كما خان عيل نقي لوزيره

الهند ألهل املصنفة الكتب ومن

الدين فريد للشيخ شاهجهاني زيج والتقويم، الزيج يف الهند ألهل املصنفة الكتب ومن
وتسهيل الجداول، تصحيح يف جهده وبذل ،١٠٣٨ سنة صنَّفه الدهلوي، إبراهيم بن
هللا خري ملرزا شاهي محمد زيج ومنها القديمة، األعمال يف الخلل وإصالح األعمال،
وزيج الجونپوري، حسني لغالم خاني بهادر وزيج الدهلوي، املهندس هللا لطف بن
الدين نصري أيام يف صنَّفه السنبهيل، عيل طفيل بن عيل رستم للشيخ جاهي سليمان
الدين إمام ورتبه فبيَّضه يبيِّضه أن قبل ومات جاه، بسليمان امللقب اللكهنوي الحيدر
وتسهيل التيموري، قدر همايون مرزا عند بخطه رأيته ضخم مجلد يف الالهي الحجة
صفدر للمولوي مريعاملي وزيج الدهلوي، خان ملهارت بالفاريس شاهي محمد زيج
حسني بهادر لخواجة نظامي وزيج الشريازي، إسماعيل محمد بن حسن محمد بن

خان.

األصطرالب علم (2-7)

كثري معرفة إىل بها ل يُتوصَّ معهودة، آلة استعمال كيفية عن فيه يُبَحث علم هو
الشمس كارتفاع كتبها، يف مبني مأخذ، وأقرب طريق أسهل عىل النجومية األمور من
اإلسالم يف علمه من وأول ذلك، وغري البالد وعرض القبلة وسمت الطالع، ومعرفة

الفزاري. حبيب بن إبراهيم
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للطويس باب وِبست األعني وضياء األفكار وبهجة الناظر تحفة املصنفة الكتب ومن
همايون منهم بها، والعمل العلم من عظيم جانب عىل كانوا الهند وعلماء وغريها،
فريد ومنهم واستعماله، صناعته يف ماهًرا كان فإنه الهند، سلطان التيموري بابر بن
استعمال يف املشهورين العلماء من كان شاهجهاني، زيج صاحب الدهلوي إبراهيم بن
وهو واستعماله، صناعته يف ماهًرا كان إبراهيم بن طيب ِصنوه ومنهم األصطرالب،
الرحيم عبد فوزنها الرتكماني، خان بريم بن الرحيم لعبد عجيبًا أصطرالبًا اصطنع الذي
قائم بن محمد الدين ضياء ومنهم الغريب، العمل ذلك عىل صلة إياه وأعطاها بالفضة
ندوة خزانة يف عجيب أصطرالب عمله ومن الهمايوني، األصطرالبي الهداد بن عيىس بن

التيموري. جهانگري بن شاهجهان أيام صنعه بلكهنو، العلماء
محمد خان للمولوي بالفاريس كتاب األصطرالب علم يف الهند أهل مصنفات ومن
األمراء لشمس فيه وكتاب واملتانة، الدقة غاية يف وهو الگجراتي، القريش الغني عبد بن
أرشف محمد بن الدين لفريد كتاب فريد وجوهر آبادي، الحيدر خان الدين فخر نواب
خان، الدين رفيع امللك لعمدة كتاب بالفاريس الصنعة ورفيع الدهلوي، الكشمريي

املالوي. الكابيل أعظم محمد بن الحق عبد لشيخنا فيه وكتاب ،١٢٦٩ سنة صنَّفه

املوسيقى علم (8)

اآلالت وإيجاد اللحون تأليف وكيفية واإليقاعات، النغم أحوال منه تُعرف علم هو
من البسط فيحدث املبدء عن النفس يحرك أن إما الصوت، وموضوعه: املوسيقية،
وما العواقب يف والفكر القبض فيحدث مبدئها إىل وإما يناسبها، وما واللذة الرسور

ذلك. يناسب
املوسيقى وكتاب أحسنها، وهو الفارابي كتاب اإلسالم، ألهل املصنفة الكتب ومن
قرة بن وثابت املؤمن عبد الدين لصفي فيه ومصنفات سينا، البن الشفاء أبواب من

والجوزجاني. الوفاء وأبي
هذا يف األسالف عىل وبرَّز والنغم، اإليقاع يف ر تمهَّ من منهم فإن الهند علماء وأما
يكن لم املشهورة، املصنفات صاحب الدهلوي الدين سيف بن خرسو األمري منهم الفن،
ومخرتعات القديمة، األغاني يف عجيبة ترصفات وله والنغم، اإليقاع يف مثله زمانه يف
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وسويلة،3 وتالنه، وبسيط، ونِگار، ونَقش وَخيال، وترانه، القول منها الفن، هذا يف له
الجونپوري، الرشقي حسني السلطان ومنهم املوسيقى، علم يف اقتداره عىل يدل وذلك
منها فخفف أشطار، أربعة كانت التي الهندية النغمات إحدى «َدهرپد»، يف ترصف فإنه
املجاز وجعل وُچتُْكله» «الخيال اه وسمَّ حسنًا، ترصًفا «آهنگ» يف ف وترصَّ شطرين،
ملك العديل شاه محمد ومنهم املوسيقى، يف كتاب الهند تحفة وله كان، مما أرصح
يف زمانه أهل فاق وأنه املوسيقى، يف براعته عىل الناس اتفق ممن كان فإنه الهند،
يف األستاذ الگجراتي َمنُجهو ومنهم زمانه، يف ذلك يف أحد يماثله ال واإليقاعات، النغم
فنه يف أحد مثله ما وقال: تاريخه، يف اآلصفي ذكره شاه، بهادر أيام يف املوسيقى علم
شاه همايون إىل به وجاءوا املغل، بمندو واستأرسه قال: بعُد. أحد يساويه وال اآلن
َمنُْجهو يديه بني وقف فلما العام، للقتل إذن حمراء حلة يف همايون وكان التيموري،
فجمع به، توصف شيئًا أسمعني وقال: همايون، إليه نظر يعرفه، كان من ووصفه
نزع عرتْه لرقة وهمايون إال بسكوته إليه ارتفع مما نزل فما يغني، عقريته ورفع نفسه
َمنُْجهو وكان خاصته، من بخلعة له وأمر الرضاء، عالمة األخرض ولبس األحمر لباسه
يكن ولم الگواِلريي، تانسني ومنهم شاه، لبهادر املناصب ذوي من كثري خالص سبب
وأمثاله. الفارابي من أعظم املوسيقى يف وكان بعده، وال قبله مثله األرض وجه عىل

علم يف مثله يكن لم ،١٠٣٤ سنة امُلتوىفَّ الزيادي الدين بهاء املعمر الشيخ ومنهم
وله وتَرانه، وَخيال، وَدهرپد، كبت، يف: مصنفات وله أيًضا، الدكن بالد يف أحد «مارگ»
الدين سيف ذكره واألمرتي4 والبني الرباب رضب يف طوىل ويد املوسيقى، يف اخرتاعات
حسني السلطان طريق أحيى فإنه محمد پري الشيخ ومنهم َدرپن»، «راگ يف محمود
راگ يف كما فوقه يتصور ال ما فيها وكان وخيال»، «بُْچنُكله عنه يعرب الذي الرشقي
فاق ممن وكان الگوالريي، ِسنگه مان راجه عهد يف كان نائك محمود ومنهم درپن،
يف زمانه أهل فاق فإنه البيجاپوري، شاه عادل إبراهيم ومنهم املوسيقى، يف أقرانه
املوسيقى، يف كتاب «نَْورس» وله زمانه يف املوسيقى رياسة إليه وانتهت والنغم اإليقاع
شهرة وله املوسيقى، يف تفرد ممن وهو املاْلَوه، بالد أمري خان بازبهادر ومنهم
خان وچاند خان، كيان ونورهارس خان، سبحان فيه تفرد وممن اإلطناب، عن مغنية

الندوي. رضوان هندية. نغمات 3
الندوي. رضوان الهندية. املعازف من نوع 4
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الرياضية الفنون يف

وبالس خان، برنگ وتان تانَسنْي، تلميذ چندا وميان خان، سورج وأخوه الفتحپوري،
وأخوه إسحاق، ومال خان، ومحمد خان، وداود تانَْسني، أبناء َسنْي وصورت خان،
أكرب عهد يف كانوا وكلهم خان، باقر بن خان وعاقل خان، وحسن خان، ونبات خرض،
خان، َسَمنَدر ُگْن لقبه كان خان، ولعل َدهرپد، يف نظري له يكن ولم دالو، وميان شاه،
وسودهني تانسني، حفيد سني وُسوَهل بابنته، وتزوج تانسني، بن خان هالس عن أخذ
صالح ومري نوهار، خان وحسن خان، هالس تلميذ خان ومرصي سني، سوهل بن سني
كتاب پركاش» «راگ وله املوسيقى، يف تفرد ممن كان صالح محمد وخواجة الدهلوي،

درپن. راگ يف كما فيه،
كمال والشيخ مارگ، علم يف تفرد ممن وهو َسنْي، ُگن لقبه كان نائك خان وأفضل
ورنگ تانَسني، تلميذ الگجراتي خان ونجف ،١٠٧٦ سنة حيٍّا كان دالو ميان تلميذ
وكان مثله، زمانه يف له يكن لم املذكور خان لعل بن خان وخوشحال كالونت، خان
خان وسواد چندي، أهل من األرشاف من كان الدين محيي وغالم ،١٠٧٦ سنة حيٍّا
والشيخ دهاري، وويل مارگ، علم يف املربَّزين أحد كالونت خان وكسن الفتحپوري،
والكبري خان وبازيد محمد، پري الشيخ وپوجاصنو باقي، ومحمد الالهوري، هللا سعد
والسيد الِهَروي، عماد واملري مارگ، بعلم معرفة له داد ورحيم القوال، وزورا القوال،
الدهلوي، شاهجهان عهد يف كانوا وكلهم خان، سبحان حفيد خان وسيد بُده، طيب
عرش أربعة عىل يقتدر وكان املوسيقى، يف تفرد ممن فإنه الدهلوي ضمري روشن ومرزا
الهند أهل ولغة والفارسية بالعربية مصنفات له أكثرها ويف املتباينة، النغمات من ألًفا

الخيال. مرآة يف كما «بهاشا» يسمونها
اإليقاع يف املاهرين من كان ١٠٩٥ سنة امُلتوىفَّ الرسهندي محمود الدين وسيف
العلماء ندوة خزانة يف منه ونسخة بالفارسية، املوسيقى يف كتاب َدرپن رگ له والنغم،
أثر، مري محمد وصنوه املشهورة، املصنفات صاحب الدهلوي َدْرد مري وخواجة بلكهنو،
خان، وهمت املوسيقى، يف رسائل وله املذكور، مري خواجة سبط نصري محمد وخواجة
وأمري خان، ونظام خان، وقائم خان، رس وراگ املذكور، خان همت سبط أحمد ونارص
بخش، ومراد داد، وإله داد، وخالق صاحب، وچهوتي خان، ومسيت خان، ونور خان،
وولده هللا ونعمت خان، عيل وحسني عيل، ومري عيل، وأحمد الدولة، وإقبال غوث، وغالم

هللا. كرامت
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الهند يف اإلسالمية الثقافة

املوسيقى يف مصنفاتهم (1-8)

بأمر الفاريس إىل سنسكرت من نقله خاني الخالد الدين ألعز املوسيقى عروض كتاب
يف بسيط كتاب بالفاريس، الرشقي حسني للسلطان الهند تحفة الدهلوي، شاه فريوز
ذكره املوسيقى، يف الدهلوي شاه أكرب أيام يف صنفوه كتاب ساگر» «راگ املوسيقى،
عادل إبراهيم للسلطان كتاب بالهندي نَوَرس َدرپن»، «َراگ يف محمود الدين سيف
الدين لسيف كتاب درپن راگ املوسيقى، يف إليه يُسبَق لم إنه وقيل البيجاپوري شاه
كان الذي الدهلوي صالح محمد للخواجة پركاش راگ بالفاريس، الرسهندي محمود
رضا عالم للمنيش بالفاريس بسيط كتاب اآلصفية النغمات أصول للرسهندي، معاًرصا
خان، أمجد بن خان بشري الخيال مرآة يف املوسيقى يف بالفارسية مقالة عيل، صابر بن
خان عيل مردان للنواب راگ ُغنچه الوالد، لسيدي «ِمْهرَجَهانتاب» يف بالفارسية مقالة
بسيط كتاب النغمات معارف هللا، نعمت ووالده هللا لكرامة باألردو كرامت أرسار رعنا،
مري بن نصري محمد للخواجة املوسيقى يف ورسالة اللكهنوي، خان عيل لنواب باألردو
عثمان ملحمد املوسيقى يف رسالة بالفاريس الناقوس صوت الدهلوي، الحسيني كلُّو

الالئق. الدولة ألمري بالفاريس ِبهيد نائيكا قيس،
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الخامس الفصل

العملية احلكمة يف

يف عليه هي ما عىل األعيان يف املوجودة األشياء حقائق عن يبحث علم العملية الحكمة
ألنه أقسام؛ ثالثة عىل وهو واملعاد، املعاش إصالح إىل يؤدي إنه حيث من األمر، نفس
علم وإما الخلقية، والحكمة األخالق، تهذيب ويسمى بانفراده شخص بمصالح علم إما
علم وإما املنزلية، والحكمة املنزل تدبري ويُسمى املنزل يف متشاركة جماعة بمصالح

املدنية. السياسة ويُسمى املدينة، يف متشاركة بمصالح

األخالق تهذيب (1)

الرذائل وأنواع بها، النفس لتتحىلَّ اقتنائها وكيفية الفضائل، أنواع منه يُعرف علم هو
حيث من الناطقة، والنفس وامللكات، األخالق، فموضوعه: عنها، لتتخىل يها توقِّ وكيفية
عنه الوطَر والتحية، السالم صاحبها عىل املحمدية، الرشيعة قضت وقد بها. االتصاف
وقالت األخالق.» مكارم ألتمم «بعثت ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال تفصيل، وأتم وجه أكمل عىل
القرآن.» خلقه «كان ملسو هيلع هللا ىلص: خلقه عن ُسئلت حني — عنها هللا ريض — الصديقة عائشة
الفوز وكتاب سينا، البن واإلثم الرب كتاب منها: األخالق يف كثرية مصنفات وللعلماء
للدواني. واألخالق للطويس، واألخالق لإليجي، واألخالق للرازي، واألخالق مسكويه، البن
الدين ضياء للشيخ بالفاريس ضخم كتاب نامه، طوطى الهند: أهل مصنفات ومن
وموارد ،٧٣٠ سنة صنَّفه مستعذبة، واستعارات مهذبة، بعبارات البدايوني البخيش
بالفاريس دانش وعيار الناگوري، الفيض أبي للشيخ اإلهمال صنعة يف بالعربي الكلم
غازي بن الدين حميد للمولوي حميدي وأخالق الناگوري، املبارك بن الفضل ألبي
وتحسني الجونپوري، حسني غالم بن عيل معشوق للمولوي واألخالق الكاكوروي، الدين



الهند يف اإلسالمية الثقافة

للنواب ضخم مجلد يف بالفاريس والوصايا املدرايس، العارف بن مهدي للمولوي األخالق
اإلستهانوي الغني عبد للسيد اإلنسانية واألخالق الطوكي، خان وزير محمد الدولة وزير
الدهلوي، ثم البجنوري أحمد نذير للمولوي باألردو والفرائض والحقوق البهاري،
األخالق وتهذيب ،١٣١٠ سنة صنَّفه شاه، أحمد بن شاه محمد للسيد ضيائي وأخالق
لسعيد محمدي وأخالق خان، عيل دراز لعمر التهذيب وبستان الحق، نجم للمولوي
أحمدي وأخالق آبادي، العظيم الحق محب للسيد األخالق وأساس العمري، أحمد
العبايس مكرم أحمد للمولوي واألخالق القادياني، أحمد غالم بن أحمد سلطان ملرزا
أمانت للمولوي األخالق وجامع الحسيني، عيل بهادر للمري أسدي وأخالق الچرياكوتي،
وعقل آُموز و«علم اللكهنوي حسني حبيب للمرزا التهذيب ومعدن الكلكتوي، هللا
واإلصالح ،١٢٩٠ سنة صنَّفه الدهلوي، الدين بهاء بن الدين رساج للحكيم أْفُروز»
للمولوي باألردو كلها الحسنة، واملوعظة الوقت، وابن النصوح وتوبة القارص، للعبد
مهدي ظفر للسيد باألردو الفضائل وتذهيب الخصائل وتهذيب الدهلوي، أحمد نذير
مسكويه البن األخالق تهذيب من منقول الجرويل، النيسابوري املولوي ذكي حسن بن
حسني رساج بن حسني كرامت للمولوي رسالة األخالق وعلم ونقصان، زيادة مع

الكنتوري. الحسيني

املنزل تدبري (2)

وطريق وخدامه، وأوالده وزوجته اإلنسان بني املشرتكة األحوال اعتدال منه يُعَرف علم
االنتظام، حيث من املذكورة األشخاص وموضوعه: االعتدال، عن الخارجة األمور عالج
ليتمكن منزله، يف اإلنسان أحوال انتظام حاصله ألن أحد؛ عىل يخفى ال عظيم ونفعه
السعادة كسب اعتدالها عىل ويتفرع وبينهم، بينه الواجبة الحقوق رعاية من بذلك

املنزل. يف متشاركة جماعة بمصالح علم هو يقال: أن واألخرص واآلجلة، العاجلة
أحمد وكيل للشيخ املنزل تدبري يف العمل دستور الهند: ألهل كتبه ومن
العروس، ومرآة بهوپال، ملكة ِبيگم شاهجهان للنواب النسوان وتهذيب السكندرپوري،
أصغر عيل للسيد االزدواج وفلسفة الدهلوي، أحمد نذير للمولوي كالهما النعش، وبنات
حسن صديق بن حسن عيل للسيد باألردو مخترص داري» خانه و«انتظام البلگرامي،

القنوجي.
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العملية الحكمة يف

املدنية السياسة (3)

املراتب وموضوعه: وأحوالها، املدنية واالجتماعات السياسات أحوال منه يُعَرف علم
والحسبة، القضاء فروعه ومن الفاضلة. املدنية االجتماعات ومنفعته: وأحكامها، املدنية
والسياسة للماوردي، السلطانية واألحكام للفارابي، الفاضلة املدينة آراء كتاب كتبه ومن

تيمية. البن الرشعية
الغوري، الدين سيف للملك امللوك تحفة الفن: هذا يف الهند أهل مصنفات ومن
عمر الدين للقايضضياء االحتساب ونصاب البهمني، حسن الدين عالء للسلطان صنَّفه
السهارنپوري، أعظم محمد بن هللا عصمة للشيخ الحسبة وآداب السنامي، عوض بن
صنَّفه الدهلوي، البخاري الدين سيف بن الحق عبد للشيخ السلطانية والتورية
املبارك بن الفضل ألبي اكربي وآثني الدهلوي، شاه أكرب بن َجهانگري للسلطان
صنَّفه الدهلوي، هللا كرم بن هللا خري ملوالنا كشاي» َجهان و«دستور الناگوري،
و«روزنا امللوك، تحفة من مأخوذ إنه وقيل الدهلوي، جهانگريي بن شاهجهان للسلطان
للسلطان وحكمنامه الدهلوي، عاملگري ِزيب أوَرنگ الدين محيي للسلطان عاملگريي» مچه

سلطان. بتيپُو املشهوري امليسوري عيل حيدر بن عيل فتح
املحدث الرحيم عبد بن هللا ويل للشيخ الخفاء إزالة وأنفعها: الكتب أحسن ومن
وإكليل الدهلوي، هللا ويل بن الغني عبد بن إسماعيل للشيخ إمامت ومنصب الدهلوي،
وظفر ،١٢٩٤ سنة صنَّفه القنوجي، حسن صديق للسيد اإلمامة مقاصد يف الكرامة
سنة صنَّفه املذكور، حسن صديق للسيد القايض عىل القضاء يف يجب بما الاليض
املساعي وحسن اللكهنوي، هللا حبيب بن هللا ويل للمولوي السالطني وآداب ،١٢٩٤
باسم صنَّفه املذكور، الحسيني حسن صديق للسيد باألردو والراعي الرعية نصح إىل
بأبي أراد كأنه املديني، الحسيني هللا أسد بن أحمد أبي بن هللا عتيق محمد حفص أبي
كان العتيق ألن الصديق؛ اسمه إىل بالعتيق وأشار حفصة، بنته جهة من كنيته حفص
أحمد، أبا كنيته كان ألنه والده إىل أحمد بأبي وأشار عنه، هللا ريض األكرب للصديق لقبًا
الهندية الثورة أسباب يف ورسالة ،١٣٠١ سنة صنَّفه عيل، أوالد جده هللا بأسد وأشار
الحسن أبي للمولوي السياسة ومعلم الدهلوي، خان أحمد للسيد اإلنكليز من للتخلص

املذكور. حسن صديق للسيد املفتي آداب من املحتي وذخر آبادي، الفريد
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السادس الفصل

الطبية الصناعة يف

وإزالة الصحة لحفظ ويمرض، يصح ما جهة من اإلنسان، بدن عن فيه يُبحث علم هو
واألخالط واألمزجة األركان من عليه، يشتمل وما اإلنسان بدن وموضوعه: املرض،
املآكل من وأسبابهما واملرض الصحة من وأحواله واألفعال، األرواح والقوى واألعضاء
واالحتقانات واالستفراغات والسكنات والحركات باألبدان، املحيطة واألهوية واملشارب
أفعاله رضر من أحواله، عىل الدالة والعالمات الغريبة والواردات والعادات والصناعات
الحركة وتقدير الهواء، واختيار واملشارب باملطاعم والتدبري منه، يربز ومما بدنه وحاالت
األمراض وعالج الصحة، لغرضحفظ اليد وأعمال واملركبة، البسيطة واألدوية والسكون

اإلمكان. بحسب
وعدم فيه القدماء آراء واختالف العهد لبُْعد ا جدٍّ عسري فهو حدوثه تحقيق أما
األول: فريقان؛ وهم أيًضا، بحدوثه يقولون األجسام بحدوث يقولون فقوم املرجح؛
بإلهام إما بعده، مستخرج إنه يقول األكثر: وهم والثاني اإلنسان، مع خلق إنه يقول
بتجربة وإما القياس، أصحاب وجميع وجالينوس بقراط مذهب هو كما سبحانه هللا من
وهم و«فنني»، املغالط و«ثاسلس» والحيل، التجربة أصحاب إليه ذهب كما الناس من
أهل إن يقول: فبعضهم استخرج؛ وبماذا اْستُخرج، به الذي املوضع يف مختلفون
إن يقول: وبعضهم بالراسن، املسمى الدواء من ذلك ويصححون استخرجوه، مرص
سوريا أهل وقيل تونس، أهل إن يقول: وبعضهم الصنائع، سائر مع استخرجه ُهْرمس
آالم واإليقاعات باأللحان يشفون وكانوا أيًضا، الزمر استخرج من أول وهم وأفروجيا،
من كثري وذكر وآباؤه، بقراط بها كان التي الجزيرة وهي «قو» أهل وقيل النفس،
والثالثة: فيندس، تُسمى والثانية: رهودس، إحداها: جزائر؛ ثالث يف ظهر أنه القدماء
بابل، من وقيل اليمن، من السحرة استخرجه وقيل الكلدانيون، استخرجه وقيل قو،
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أهل وقيل أقريطش، وقيل الصقالبة، وقيل الهند، أهل استخرجه وقيل فارس، من وقيل
األقاويل. من ذلك غري إىل سيناء؛ طور

ماهرين ابنني وخلف سنة، تسعني عاش أسقلبيوس الطب عنه شاع من أول أما
يأتي من إىل وعهد بيته، وأهل أوالدهما إالَّ الطب يعلِّما ال أن إليهما وعهد الطب، يف
وشيعته بيته أهل أن ورأى بقراط، عىل الصناعة يف األمر تضعضع أن إىل كذلك بعده
وعلم اإليجاز، جهة عىل الكتب تأليف يف فابتدأ الصناعة، تنقرض أن يأمن ولم قلوا، قد
١٤ سنة وهي نرص بخت لتاريخ ٩٦ سنة بقراط وظهر أوالده، بمنزلة وجعلهم الغرباء
وكذلك بالعربية. مفرسة نافعة كتب وله سنة، وتسعني خمًسا وعاش بهمن، ملك من
ظهر ثم القدماء، عادة عىل إليه األول املعلم ونُِسب الطب صناعة علَّم من أول إنه قيل
ما هو ولوال الترشيح، علم يف وفاق بقراط علم فجدد فرغاموس، مدينة من جالينوس
وبسط غامضه، ورشح أََوَده، أقام ولكنه جملته، العالم من ودثر والدرس العلم بقي
وخمس ستمائة بعد جالينوس وظهور مؤلًفا، ستني عىل تنيِّف مؤلفات له مستصعبه،
منه. أقدم واملسيح سنة، وخمسون سبع املسيح وبني وبينه بقراط وفاة من سنة وستني

اإلسالم يف الطب صناعة (1)

فنقل الصنعة، بباله خطر للعلوم، ومحبة همة له معاوية بن يزيد بن خالد كان
جعفر أبو أمر ثم اإلسالم، يف كان نقل أول وهذا الصنعة، كتب القديم اصطفان له
املأمون بعث ثم بأمره، أشياء البطريق له فنقل الكتب، بعض بنقل العبايس املنصور
بعد ذلك إىل فأجاب األوائل، علوم استخراج يف الروم ملك إىل العبايس هارون بن
من فنُقل بنقله، فأمرهم إليه، وحملوا اختاروا بما فجاءوا إليه الرسل فأوفد امتناع،
إسحاق بن حنني ترجمه جالينوس، بتفسري بقراط عهد كتاب ورشوحها، بقراط كتب
وكتاب العربية، إىل يحيى بن وعيىس حبيش وترجمه شيئًا، إليه وأضاف الرسيانية، إىل
سبع موىس بن ملحمد العربي إىل حنني ترجمه جالينوس، بتفسري لبقراط الفصول
العربية إىل حنني األصل ترجم جالينوس، بتفسري لبقراط املعرفة تقدمة وكتاب مقاالت،
بتفسري لبقراط الحادة األمراض وكتاب العربية، إىل التفسري يحيى بن عيىس ترجم ثم
العربية، إىل مقاالت ثالث يحيى بن عيىس منها ترجم مقاالت، خمس وهو جالينوس،
مقاالت، أربع موىس بن ملحمد حنني ترجمه جالينوس، بتفسري لبقراط الكرس وكتاب
مقاالت، ثالث يف والثانية مقاالت، ثالث يف األوىل جالينوس، فرسه لبقراط أبيذيميا وكتاب
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ففرسها السادسة وأما يفرسها، لم والسابعة والخامسة والرابعة مقاالت، ست يف والثالثة
بتفسري لبقراط األخالط وكتاب يحيى، بن عيىس العربية يف ذلك فرس مقاالت، ثماني يف
وكتاب موىس، بن ألحمد العربية إىل يحيى بن عيىس نقلها مقاالت، ثالث جالينوس
ملحمد العربي إىل حنني ترجمه مقاالت، ثالث جالينوس بتفسري لبقراط قاطيطيون
األصل ترجم مقاالت، ثالث جالينوس بتفسري لبقراط والهواء املاء وكتاب موىس، بن
جالينوس بتفسري لبقراط اإلنسان طبيعة وكتاب الحسن، بن حبيش والتفسري حنني

يحيى. بن عيىس والتفسري حنني األصل ترجم مقاالت، ثالث
يحيى بن وعيىس األعسم الحسن بن حبيش أكثرها فنقل جالينوس كتب وأما
وكتاب الفرق، كتاب الكتب: تلك ومن إسحاق، بن حنني وأصلحها العربي، إىل وغريهما
األمراض، لشفاء التأني يف أغلوقن أبي وكتاب النبض، يف طرثرن أبي وكتاب الصناعة،
القوى وكتاب املزاج، وكتاب االستقصاءات، وكتاب الترشيح، يف الخمس املقاالت وكتاب
النبض وكتاب الباطنة، األعضاء علل تعرف وكتاب واألعراض، العلل وكتاب الطبيعية،
األصحاء، تدبري وكتاب البحران، أيام وكتاب البحران، وكتاب الحمايات، وكتاب الكبري،
ترشيح وكتاب الترشيح، اختالف وكتاب الكبري، الترشيح وكتاب الربء، حيلة وكتاب
وكتاب بالترشيح، بقراط علم يف وكتاب الحي، الحيوان ترشيح وكتاب امليت، الحيوان
وكتاب والرئة، الصدر حركة وكتاب الرحم، ترشيح وكتاب بالترشيح، أرسطو علم يف
وكتاب النبض، إىل الحاجة وكتاب العضل، حركة وكتاب الصوت، وكتاب النفس، علل
الحركات وكتاب وأفالطن، بقراط آراء وكتاب العادات، وكتاب النفس، إىل الحاجة
سوء وكتاب البدن، خصب وكتاب الهيئات، أفضل وكتاب االمتالء، وكتاب املجهولة،
املولود وكتاب املنى، وكتاب األورام، وكتاب املفردة، األدوية وكتاب املختلف، املزاج
وكتاب املعرفة، تقدمة وكتاب التنفس، رداءة وكتاب السوداء، املرة وكتاب أشهر، لسبعة
وكتاب األغذية، قوى وكتاب يرصع، لصبي صفات وكتاب الذبول، وكتاب الفصد،
تدبري وكتاب األمراض، مداواة يف أرسطراطن وكتاب الكيموس، وكتاب امللطف، التدبري
وكتاب لألدواء، املقابلة األدوية وكتاب األدوية، تركيب وكتاب الحادة، األمراض يف بقراط
الرياضة وكتاب الصغرية، بالكرة الرياضة وكتاب ثراسابولوس، إىل وكتاب الرتياق،
الصحيحة، بقراط كتب وكتاب فيلسوف، الفاضل الطبيب أن يف وكتاب الكبرية، بالكرة
وكتاب رأيًا، يعتقده ما وكتاب الطبيب، محنة وكتاب الطب، تعليم عىل الحث وكتاب
األخيار انتفاع وكتاب األخالق، وكتاب نفسه، عيوب املرء تعريف وكتاب الربهان،
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ملزاج تابعة النفس قوى أن يف وكتاب طيماوس، يف فالطن ذكره ما وكتاب بأعدائهم،
املقاييس، عدد وكتاب يتحرك، ال األول املحرك وكتاب املنطق، إىل املدخل وكتاب البدن،

أرسطاطاليس. كتب من الثاني تفسري وكتاب
وكتاب اإلنسان، أعضاء تسمية كتاب جالينوس، قبل كان الذي روفس كتب ومن
التي األمراض وكتاب واملرار، الريقان وكتاب املاء، من الفزع معها يعرض التي العلة يف
وكتاب الطبيب، يحرضه ال من تدبري وكتاب اللحم، تنقيص وكتاب املفاصل، يف تعرض
يجبلن، ال اللواتي عالج وكتاب الرشاب، استعمال وكتاب بقراط، طب وكتاب الذبحة،
الربع، الحمى وكتاب الرتياق، وكتاب الرصع، وكتاب الصحة، حفظ وصايا يف وكتاب
الباه، وكتاب التدبري، وكتاب الرئة، وذات الجنب ذات وكتاب السوداء، املرة وكتاب
الفرق، وكتاب اللبن، وكتاب املارستانات، يف تعمل التي األعمال يف وكتاب الطب، وكتاب
تدبري يف وكتاب التني، يف وكتاب األبكار، يف وكتاب له)، آخر كتاب (لعله الباه وكتاب
علل يف وكتاب القاتلة، األدوية يف وكتاب القيء، يف وكتاب البَخر، يف وكتاب املسافر،
الصلبة، األورام يف وكتاب النافع، الوالء يف الدواء رشاب كثرة هل وكتاب واملثانة، الكىل
تدبري وكتاب الجراحات، يف وكتاب القيح، وهو ديونيوس علة يف وكتاب الذكر، يف وكتاب
وكتاب الخلع، وكتاب الوالدة، وكتاب الحقن، وكتاب األطباء، وصايا وكتاب الشيخوخة،
األدوية. مراتب يف وكتاب بقراط، رأي عىل املزمنة األمراض وكتاب الطمث، احتباس

النقرس، وجع وكتاب طبيب، يحرضهم ال من كتاب فيلغريوس: مصنفات ومن
الريقان، وكتاب القولنج، وكتاب الكبد، وجع وكتاب األصفر، املاء وكتاب الحصاة، وكتاب
امللح، ترياق صنعة وكتاب الرسطان، وكتاب النساء، عرق وكتاب الرحم، خناق وكتاب
للثة يعرض فيما وكتاب القوبا، يف وكتاب األسقام، عالمات وكتاب الكلب، عضة وكتاب

واألسنان.
أوتافيس، أبيه إىل وكتاب أسطاث، ابنه إىل كتاب أوريباسيوس: مصنفات ومن
مصنفات ومن السبعني، وكتاب املستعملة، األدوية وكتاب األعضاء، ترشيح وكتاب
كتاب جالينوس عنه أخذ الذي أفالطن مصنفات ومن املهلكة، العلل كتاب أوارس،
الحميص مغنس مصنفات ومن اإلنسان، طبيعة كتاب أرسيجانس مصنفات ومن الكي،
علل يف وكتاب الكباش كتاب القوابيل فونس مصنفات ومن البول، كتاب بقراط تلميذ
كتاب أقريطون مصنفات ومن الحشائش، كتاب دلبقوريدلس مصنفات ومن النساء،
وكتاب الرسام، وكتاب وعالجاتها العني علل كتاب اإلسكندروس مصنفات ومن الزينة،
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الرحم، كتاب سسقالس مصنفات ومن البطن، يف تتولد التي والديدان والحيات الصغار
من كان النرصاني تيادروس مصنفات ومن الحقن، كتاب سورنوس مصنفات ومن

تيادروس. كناش كتاب الفرس ببالد األعاجم ملوك أيام يف املشهورين

العربية إىل سنسكرت من نُِقَلت الطب يف الهند حكماء مصنفات (2)

يف الهندي ملنكه بتفسريه الربمكي خالد بن يحيى أَمَر مقاالت، عرش سرسد، كتاب
وكتاب دهن، ابن بتفسري الجامع استانكر وكتاب الكناش، مجرى ويجري البيمارستان
الهندي من أوًال نُقل ألنه العربي؛ إىل الفاريس من عيل بن هللا عبد فرسه سريك
صاحب ُدهن ابن تفسري النجح صفوة كتاب معناه سندستاق وكتاب الفاريس، إىل
فيه توقشتل وكتاب الحباىل، عالجات وكتاب العقاقري، مخترص وكتاب البيمارستان،
للهند، السكر وكتاب النساء، عالجات يف الهندية روسا وكتاب دواء، ومائة داء مائة
يف الهندي رائي وكتاب سليمان، بن إلسحاق منكه فرسه الهند عقاقري أسماء وكتاب
ما هذا الهندي، لتوقشتل والعلل األمراض يف التوهم وكتاب وسمومها، الحيات أجناس

الفهرست. كتاب يف النديم ابن ذكره

األطباء طبقات يف أصيبعة أبي ابن ذكر ما (1-2)

وضجهل كنكه مثل الهند، أطباء من طائفة األطباء طبقات يف أصيبعة أبي ابن ذكر
ترجمة بغري آخرين قوًما وذكر كتابه يف وترجمهم بهله، بن وصالح ومنكه وشاناق
أصحاب هؤالء كل وقال: جاري، أندي، جبهر، أنكرذنكل داه، صكه، باكهرراجه، مثل
كتابه يف نقل قد أيًضا الرازي ووجدت العربية. إىل منها كثري نُِقل وقد تصانيف،
الكتاب وهذا الهندي، رشك كتاب مثل الهند، من جماعة كتب عن غريه ويف الحاوي
الفاريس، إىل الهندي من نُِقل أوًال ألنه العربي؛ إىل الفاريس من عيل بن هللا عبد ه فرسَّ
أمر مقاالت عرش وهو وأدويتها، عالجها، ومعرفة األدواء، عالمات وفيه رسد كتاب وعن
بغري ومعرفتها أدواء، وأربعة أربعمائة عالمات يف بدان وكتاب بتفسريه، خالد بن يحيى
الهند فيه اختلف فيما وكتاب النجح، صورة كتاب وتفسريه سندهشان وكتاب عالج،
العقار أسماء تفسري وكتاب السنة، وتفضيل األدوية، وقوى والبارد، الحار يف والروم
مخترص وكتاب للهند، الحباىل عالجات وكتاب الجامع، أسانكر وكتاب عرشة، بأسماء
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يف الهندية أويس وكتاب دواء، ومائة داء مائة فيه توفشل وكتاب للهند، العقاقري يف
وسمومها، الحيات أجناس يف الهندي رائي وكتاب للهند، السكر وكتاب النساء، عالجات
ترجمة يف أصيبعة أبي ابن ذكر ثم الهندي، قبيل ألبي والعلل األمراض يف التوهم وكتاب
الفاريس اللسان إىل الهندي اللسان من فرسه مقاالت خمس السموم كتاب له ساناق
فرسه البلخي حاتم بأبي يُعَرف رجٌل الفاريس بالخط لنقله املتويلِّ وكان الهندي، منكه
مواله، الجوهري سعيد بن العباس يد عىل للمأمون نُِقل ثم برمك، بن خالد بن ليحيى

العربي. إىل نُقل قد وهو املواليد كتاب الكتب من له جودر ترجمة يف وذكر

العباسية الدولة يف األطباء من املحدثني ذكر (3)

الطب كتب من نقل ما سوى الطب يف كتابًا ثالثون له زيد، أبو العبادي إسحاق بن حنني
أربعة نحو ورشح وفرس نقل ما سوى الكتب من له البعلبكي لوقا بن قسطا القدماء،
فراسيون بن يحيى عرش، تسعة نحو الكتب من له مالسويه بن يوحنا كتابًا، وثالثني
يد عىل املسلم زيل، بن عيل له، كتابان العربي إىل منها ونُقل الرسياني يف الكتب صنف
كتاب له بختيشوع أبو جورجس كتابان، له مارس بن عيىس كتب، أربعة له املعتصم،
أهرن كتب، له الدمشقي مسيح البنه، عمله كتاب له بختيشوع كتاب، له سلمويه واحد،
عليها وزاد العربية إىل مارسجيس نقله مقالة، ثالثني يف بالرسيانية كتاب له القس
له جنديسابور بيمارستان صاحب سهل بن سابور كتابان، له مارسجيس مقالتني،
عيل بن عيىس كتابان، له مارسجيس بن عيىس كتاب، له قسطنطني بن عيىس كتابان،
سوى كتب له يحيى بن عيىس نقله، ما سوى كتاب له الحسن بن ُحبيش كتاب، له
املعتضد أطباء من حكيم أبي بن يحيى وهو الحالجي كتب، له الطيفوري نقلها، ما
حنني بن إسحاق كتاب، له ماهان ابن كتاب، له بخت صهار بن عيىس كتاب، له
سوى كتب له الدمشقي عثمان أبو نقلها، ما سوى كتب أربعة له املذكور إسحاق بن
من الحاجة بقدر انتهى كتاب، له املكتفي أيام يف كان يوسف واسمه الساهر نقل، ما

الفهرست. كتاب
ومنهم وغريه، الطب يف كثرية كتب وله الصابي الحراني قرة بن ثابت ومنهم
ومنهم كتب، وله الصناعة معرفة يف بأبيه يلحق كان قرة بن ثابت بن سنان ولده
الخليل بن ومحمد الدمشقي، يعقوب بن وسعيد الحراني، إبراهيم بن ثابت الحسن أبو
هللا عبد الفرج وأبو بامللكي، املشهور الكتاب صاحب املجويس العباس بن وعيل الرقي،

258



الطبية الصناعة يف

عيىس بن وعيل األشعث أبي بن وأحمد الكثرية، املصنفات صاحب البغدادي الطيب بن
عيىس سهل، أبو ومنهم النرصاني، هللا هبة بن وسعيد الكحالني، تذكرة صاحب الكحال
الكليات شارح املرصي الدين قطب وكان املائة، صاحب الجرجاني املسيحي يحيى بن

األطباء. طبقات يف كما سينا ابن عىل يفضله

اإلسالم بعضأطباء ذكر (4)

وصنفوا واملعرفة، بالحذق واشتُهروا الطبية، الصناعة يف تميَّزوا الذين اإلسالم أطباء أما
سبقهم َمن ينلها لم العلم يف درجة ونالوا أشياء، واكتشفوا املسائل، وحققوا الكتب
يف ماهًرا كان العرب، فيلسوف الكندي إسحاق بن يعقوب ومنهم: كثريون؛ فهم زمانًا،
غريه فيلسوف اإلسالم يف يكن ولم والعلوم، الصنائع من غريها ويف الطبية الصناعة
وابنه واملعتصم املأمون عند املنزلة عظيم وكان أرسطاطاليس، حذو تواليفه يف احتذى
واملشار الطب، علم يف وقته إمام كان الرازي زكريا بن محمد بكر أبو ومنهم أحمد،
الكيمياء، صناعة أحسن وقد بغداد، ومارستان الري مارستان دبَّر وهو عرصه، يف إليه
أجل وهو الحاوي كتابه منها مؤلف، ومائة عرش ستة وغريه الطب يف مؤلفاته عدد وبلغ
الكتب سائر من ومداواتها، األمراض ذكر يف متفرًقا وجد ما كل فيه جمع ألنه كتبه؛
سليمان داود أبو ومنهم ،٣٢٠ سنة مات زمانه، إىل بعدهم أتى ومن للمتقدمني، الطبية
كتاب له الطب، صناعة يف الترصف جيد كان جلجل، بابن املعروف املغربي حسان بن
وله بقرطبة، ٣٧٢ سنة صنَّفه ديسقوريدس، كتاب من املفردة األدوية أسماء تفسري
ولم يره لم ألنه إما كتابه، يف ديسقوريدس يذكرها لم التي األدوية ذكر يف مقالة
غلط فيما التبيني رسالة وله زمانه، يف مستعمل غري كان ذلك ألن وإما عيانًا، يشاهده
كتاب له الصناعة رئيس وهو سينا بن حسني عيل أبو الشيخ ومنهم املتطببني، بعض
علم يف كثرية رسائل وله القلبية، األدوية وكتاب القولنج وكتاب مجلدات، يف القانون

.٤٢٨ سنة مات متطاولة قرون منذ متداول مقبول القانون وكتابه الطب،
املصنفات صاحب الحسن أبو املرصي جعفر بن عيل بن رضوان بن عيل ومنهم
الفرق كتاب مثل وغريهما، وبقراط جالينوس لكتب رشوح له الطب، علم يف الكثرية
ذلك، وغري املزاج، وكتاب األسطقسات وكتاب النبض وكتاب الصغرية الصناعة وكتاب
،٤٥٣ سنة مات الكتب من غريها وله مقاالت، أربع الطب يف األصول كتاب وله
كان النيسابوري صادق أبي بن أحمد بن عيل بن الرحمن عبد القاسم أبو ومنهم
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عىل رشوح له وفروعها، أصولها عن الفحص شديد الطبية، للصناعة الدربة كثري
كتب عىل الرازي شكوك حل وله وبقراط، جالينوس كتب وعىل إسحاق بن حنني كتب
محمد بن الرحمن عبد املطرف أبو ومنهم ،٤٥٩ سنة حيٍّا وكان ذلك، وغري جالينوس
له، نظري ال املفردة األدوية يف كتاب له املغربي، اللحمي وافد بن يحيى بن الكبري عبد بن
ما وتصحيَح جمعه وعانى جالينوس، وكتاب ديسقوريدس كتاب تضمن ما فيه جمع
عرشين من نحًوا درجاتها، وتحديد قواها وتفصيل وصفاتها، األدوية أسماء من نه ضمَّ

.٤٦٠ سنة حيٍّا وكان ذلك، وغري البرص حاسة يف النظر تدقيق كتاب وله سنة،
أعرف كان املغربي، الغافقي السيد بن أحمد بن محمد بن أحمد جعفر أبو ومنهم
قد الجودة، يف له نظري ال املفردة األدوية يف وكتابه ومنافعها األدوية بقوى زمانه
بعد ذكر ثم معنى، وأتم لفظ بأوجز وجالينوس ديسقوريدس ذكره ما فيه استقىص
وعرفه منهم أحد به ألم ما أو املفردة، األدوية يف الكالم من للمتأخرين تجدد ما قوليهما
له اليد، بأعمال املاهرين أحد الزهراوي عباس بن خلف القاسم أبو ومنهم بعد، فيما
يحيى عيل أبو ومنهم ًرا، مصوَّ بلكهنو ُطبع وقد التأليف، عن عجز ملن الترصيف كتاب
الحشائش أسماء فيه جمع الذي املنهاج كتاب صاحب الطبيب، جزلة بن عيىس بن
العني نرص بن عدنان نرص أبو الدين موفق ومنهم ،٤٩٣ سنة مات واألدوية والعقاقري
يف كتب له الطب، صناعة يف علًما وأكثرهم زمانه يف املشايخ أجلِّ من كان ذربى
عىل الطب يف ومجربات لجالينوس، الصناعة كتاب عىل رشح وله الكايف منها الطب،
الغنائم أبي بن هللا هبة الحسن أبو الدولة أمني ومنهم ،٥٩٢ سنة مات الكباس جهة
تصانيف وله أعمالها، ومبارشة الطب صناعة يف زمانه أوحد كان البغدادي، التلميذ بن
،٥٦٠ سنة مات العربية اللغة يف متبحًرا والفارسية الرسيانية يعرف وكان كثرية،
الرومية، بابن املعروف املغربي النباتي مفرج بن محمد بن أحمد العباس أبو ومنهم
مواطنها، وتباين أوصافها واختالف ومنافعها وقواها، األدوية يف املحققني من كان
لم مما البالد هذه يف كثريًا نباتًا وعاين والعراق، والشام مرص إىل ٩١٣ سنة يف سافر
تفسري الكتب من وله مواضعها، يف ونظر منابتها يف أشخاصها وشاهد باملغرب، ينبت

األدوية. تركيب يف وكتاب لديسقوريدس املفردة األدوية
كان البيطار بابن املعروف النباتي املالقي أحمد بن هللا عبد الدين ضياء ومنهم
املغرب، وبالد الروم بالد وأقىص األغارقة بالد إىل سافر األدوية، معرفة يف زمانه أوحد
رشح له مواضعه، يف وعاينه النبات معرفة عنهم وأخذ الفن، هذا يعانون جماعة ولقي
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األدوية ذكر فيه استقىص وقد املفردة، األدوية يف الجامع وكتاب ديسقوريدس كتاب عىل
منه، أجود كتاب األدوية يف يوجد ولم فيه، االشتباه وقع وما ومنافعها، وقواها املفردة
األفعال وكتاب اآلملة، األعضاء مداواة بحسب مرتب املفردة األدوية يف املغني وكتاب
املنصور أبو الدين رشيد ومنهم ،٦٣٣ سنة حيٍّا وكان العجيبة، والخواص الغريبة
األدوية يف كتاب له الطبية الصناعة معرفة يف زمانه أوحد كان الصوري، الفضل أبي بن
يستصحب وكان القدماء، يذكرها لم أدوية فيه وذكر ذكرها، فيه استقىص املفردة
قد التي املواضع إىل يتوجه فكان وتنوعها، اختالفها عىل والليق األصباغ ومعه مصوًرا
لونه فيعترب للمصور، ويُريه ويحققه، النبات فيشاهد النبات، من بيشء منها كل اختُص
إبان يف للمصور النبات يُري وكان بحسبها، ويصور وأصوله وأغصانه ورقه ومقدار
ثم ذلك، تلو فيصوره برزه وظهور كماله وقت إياه يُريه ثم فيصوره، وطراوته نباته
الكتاب يف إليه الناظر يشاهده الواحد الدواء فيكون فيصوره، يبسه وقت يف إياه يريه
،٦٣٩ سنة مات ذلك غري كتب وله األرض، يف يراها أن يمكن التي األنحاء عىل وهو
من كان رفيقة، بن الدين سديد الشيباني محمد بن عمر بن محمود الثناء أبو ومنهم
مداواة يف الحديد أعمال من كثريًا وحاول والجراح، الكحل يف بيضاء يد له األطباء، كبار
يف القدح وقت يف ليتمكن عطفة، وله مجوًفا يعانيه الذي امِلقدح وكان العني، أمراض
املطلوب الغرض منها: الطب؛ يف عديدة كتب وله أبلغ، به العالج ويكون املاء، امتصاص

.٦٣٥ سنة مات ذلك، وغري واملرشوب املأكول تدبري يف
التصانيف صاحب املرصي، الطبيب النفيس بن الدين عالء حزم أبي بن عيل ومنهم
لكان تمَّ لو الذي الشامل وكتاب القانون كليات ورشح املوجز منها الطب، يف الفائقة
العالج يف سينا ابن من أعظم كان إنه وقيل جزءًا، ثمانون منه تمَّ جزء، ثالثمائة
أحد السمرقندي عمر بن عيل بن محمد حامد أبو الدين نجيب ومنهم ،٦٨٧ سنة مات
وكتاب الصغري، واألقرابادين الكبري األقرابادين كتاب له الطب، يف املشهورين العلماء
الترت، دخلها ملا هرات بمدينة ُقتل طويلة، مدة منذ متداول مقبول والعالمات األسباب
يف تامة عناية له الصناعة، يف املجيدين أحد القالنيس بهرام بن محمد الدين بدر ومنهم
بابًا، وأربعني تسعة يف األقرابادين كتاب الكتب من وله ومداواتها، األمراض معالجات

املركبة. األدوية من إليه يحتاج ما فيه استوعب قد
األطباء شيخ العابدي، األنصاري محمد بن إبراهيم إسحاق أبو الدين عز ومنهم
فيه جمع القدر، جليل مفيد كتاب مجلدات، ثالثة يف الهاوية التذكرة له عرصه، يف
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ومجربات مجرباته من فوائد إليه وضم والعلل، األعضاء ترتيب عىل املفردة األدوية
عيل بن إبراهيم الدين قطب ومنهم ،٦٩٠ سنة مات املوجز عىل بسيط رشح وله غريه،
كليات رشح منها والحكمة، الطب يف كثرية كتب له بالرازي، املعروف املرصي محمد بن
ومنهم العجم، بالد عىل الترت استوىل عندما نيسابور بمدينة ُقتل سينا، البن القانون
الدولة، يف وجيًها العلم، وافر القدر عايل طبيبًا كان الخوارزمي، إسماعيل الدين رشف
يف بالفاريس شاهية الخوارزم الذخرية له شاه، خوارزم الدين عالء عند املنزلة عظيم
ومنهم بالفاريس، كلها گار» «ياد وكتاب األغراض، وكتاب العالئي، والخف مجلدات،
يف املشهورين العلماء أحد الكرماني املتطبب حكيم بن عوض بن نفيس الدين برهان
ومنهم املوجز، ورشح ،٨٢٧ سنة صنَّفه للسمرقندي، والعالمات األنساب رشح له الطب،
أويل تذكرة له الطبية الصناعة يف املاهر الفاضل األنطاكي الرضير عمر بن داود الشيخ
املكرمة بمكة مات أخرى، كتب وله العلل واستقصاء والعجاب، للعجب الجامع األلباب
صاحب الديلمي، التتكانبي زمان محمد بن مؤمن محمد الحكيم ومنهم ،١٠٠٨ سنة
األدوية يف وأنفعها الكتب أجلِّ من التحفة وكتابه األطباء كبار من كان املؤمنني، تحفة

.١٠٨٠ سنة صنَّفه املفردة،

اإلسالم ألهل الطبية االكتشافات (5)

اشتُهروا أطباء منهم ونبغ فيه، وبرعوا الطب ناصية عىل قبضوا اإلسالم أطباء
أول أنهم منها السالف؛ العهد يف تكن لم أشياء واكتشفوا ومؤلفاتهم، بمعلوماتهم
الذين وهم القرمزية، والحمى والحصبة، كالجدري النفطية، الحميات يف بحث من
بأشكاٍل الكيمياوية األواني وتشكيل والتخمري، التقطري صناعة وحسنوا املسهالت، لطفوا
يف األوىل اليد لهم وكانت املعدنية، األمالح من الكثري واستخرجوا التناول، بها ليسهل
السواغات؛ اخرتع من أول وهم أركانه، ووطدوا ه، أُسَّ فوضعوا العقاقري، تركيب فن
ووضعوا األنبيق، واخرتعوا والحيوانية، واملعدنية النباتية لألدوية الفعالة األصول إلذابة
الرتاكيب واستعملوا والرشاب، كالكحول اإلفرنج، عند مستعملة تزال ال التي األسماء
اشتغالهم من وجنوا والزئبق، وحمضه والزرنيخ والنحاس والكربيتية، الحديدية
من القدماء ذكره ما وتصحيح املفردة األدوية يف وتميَّزوا الجمة، الفوائد بالكيمياء
يذكرها لم أدوية واكتشفوا درجاتها، وتحديد قواها، وتفصيل وصفاتها األدوية، أسماء
الروم بالد من النبات؛ من بيشء منها كلٌّ اختُص التي املواضع إىل وسافروا القدماء،
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ورقها ومقدار لونها واعتربوا فشاهدوها، املغرب، بالد وأقىص والعراق ومرص والشام
برزها، وظهور كمالها عند ثم وطراوتها، نباتها إبان روها وصوَّ وأصولها، وأغصانها
اليد، وأعمال والجراح الكحل يف تميَّزوا وكذلك كتبًا، ذلك يف وصنَّفوا يبسها، عند ثم
كما كتبهم، يف وصوروها العمل، لتسهيل أخرى آالت واخرتعوا القديمة، اآلالت وصححوا
وهي الطيور وطب البيطرة وهي الخيل طب واستعملوا الترصيف، يف الزهراوي فعل

الزردقة.
لألدوية أسماء جملة العرب) (أطباء اخرتعوا قد املعارف: دائرة يف البستاني قال
وزيت والكافور والرشاب والُجالب واللعوق والرُّب كالكحول اآلن، إىل موجودة تزل لم
لألدوية، الة الفعَّ األصول إلذابة السواغات اخرتع من أول وهم ذلك، وغري والعطر النفط
ووضعوا والتسامي، والتقطري األنبيق واخرتعوا حيوانية، أو نباتية أو معدنية كانت سواء
مثبتة فيه املذكورة األقراباذينية الرتاكيب جميع كانت أقراباذينيٍّا، قانونًا الخلفاء أيام يف

بخالفها. يجهر ال الحكومة، طرف من
كتاب ظهر ثم الصيادلة، دستور األقراباذين يف سينا ابن مصنفات وكانت
مذكوًرا وكان جميعهم، عليه وجرى للهجرة، السابع القرن أطباء به فعمل التلميذ، ابن
ومعاجني أرشبة جملة واخرتع رشد ابن اشتُهر ثم أقراباذيني، تركيب كل ثمن فيه
أصولها عن وبحث العقاقري، درس يف مهر أنه تصانيفه من ويظهر وهالمات، ومربَّيات
عدة ز وجهَّ راتنجات، جملة وفصل خالصات، جملة فاخرتع فصلها، وكيفية الفعالة
الزيج كتابه يف فذكر الرازي وأما طبية، زيوت وعدة وكحولية، ونبيذية خلية صبغات
وكان أقراباذينية، استحضارات عدة إلذابة الكحول واستعمل والبورق، واألحمر األصفر
واألنيتمون والزئبق الزرنيخ وحمض والنحاس والكربيت الحديد تراكيبه يف يستعمل

والخارصني.
تعدادهم إىل حاجة وال أيًضا، الفن هذا يف فألفوا العرب أطباء من هؤالء غري وظهر
من تأتي طبية، جواهر عدة خواص عرف من أول هم العرب أطباء من والقدماء هنا،
لعلم تفرغ من منهم أفريقية، وداخل والعجم العرب وبالد الرشقية والهند الصني بالد
وغري وامللون املعتاد الزجاج وصناعة املعادن، استخراج عىل خصوًصا وطبَّقها الكيمياء،

انتهى. ذلك.
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بأرضالهند الطب (6)

وفد والعطاء، للبذل أيديهم وبسطوا بالده، معظم عىل وتسلطوا الهند املسلمون فتح ملا
وأفادوا، ودرسوا الهند، بالد يف وسكنوا األرض، نواحي من عهد بعد عهًدا األطباء عليهم
تتابع ثم التيموري، شاهجهان بن عاملِگري عهد إىل القلة عىل الهند أهل عنهم وأخذ

تعاىل. هللا شاء إن سنبينه كما الهند أهل من األطباء وكثر فيه، الناس
من كان الكتاب، فرازون بني شيخ فرازون، بن إبراهيم فمنهم وفدوا، الذين أما
يف ومائتني عرشة ثالث سنة الكويف عباد بن غسان مع الهند قدم الثالث القرن رجال
املاريكيل الدين وحسام املطرزي، الدين حميد اإلمام الشيخ ومنهم العبايس، املأمون أيام
الدين وعليم الشريازي وعلم الدمشقي الدين بدر موالنا ومنهم السابع، القرن رجال من
آخرون وخلق اليمني، والحكيم البديواني الدين وأعز الشريازي الدين ونصري التربيزي
وجمع الگيالني عيل بن وحسن املندوي هللا فضل موالنا ومنهم الثامن، القرن رجال من
الفتح وأبو الگيالني الدين شمس امللك حكيم ومنهم التاسع، القرن رجال من آخرون
أحمد والحكيم هللا شري والحكيم الجرجاني رستم والحكيم الگيالني الرزاق عبد بن
العارش، القرن رجال من آخرون وجمع الشريازي أحمد شاه والحكيم الشريازي األعمى
الگيالني دوائي والحكيم الشريازي عناية بن وداود الگيالني حسن الحكيم ومنهم
عني الشريازي عيل الدين وشمس الگيالني عيل أبي بن وعيل الشريازي الدين وصدر
أحمد بن ومحمد املرصي محمد والحكيم الشريازي القاسم أبي بن هللا وفتح امللك
معصوم محمد والحكيم الالهجاني حسني محمد والسيد الگيالني الدين شمس بن
الرزاق عبد بن همام والحكيم الشريازي امللك ومسيح الگيالني هاشم ومحمد التسرتي
شفيع محمد والحكيم األردستاني الدين ظهري والحكيم هللا لطف وِصنوه الگيالني
مهدي محمد امللك حكيم ومنهم عرش، الحادي القرن رجال من كلهم محمد، والحكيم
الرزاق وعبد الشريازي حسني املمالك وحكيم خان حاذق امللوك وحكيم األردستاني
املشهور الشريازي هاشم محمد امللوك ومعتمد الربجندي أحمد الدين وجالل األصفهاني
خلق عليه وتخرَّج دهيل، بمدينة التدريس رياسة إليه انتهت الذي وهو خان، بعلوي

الغرباء. من فاستغنوا الهند أهل من كثري
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الهند من األطباء (1-6)

صدر ومنهم البدايوني، البخيش الدين ضياء خواجة فمنهم الهند، أهل من األطباء أما
الدهلوي الشهاب بن الدين صدر والشيخ الدهلوي، املاريكيل الدين حسام بن الدين
بهوه والحكيم الكشمريي، أحمد بن محمد بن منصور والشيخ ،٧٥٩ سنة امُلتوىفَّ
سنة بگجرات امُلتوىفَّ السندي محمود الدين وشهاب ،٩٣٢ سنة امُلتوىفَّ خان خواص بن
،٩٩٦ سنة امُلتوىفَّ التتوي هللا نرص بن وأحمد الگجراتي، الدين رساج والحكيم ،٩٩٢
الناگوري، الصديق بكر وأبو ،١٠٠٤ سنة امُلتوىفَّ الناگوري املبارك بن الفيض وأبو
،١٠٤٦ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي هللا أمان ونواب الگيالني، الدين شمس بن القاسم وأبو
الحسن بن هللا ورزق الكرانوي، بينا بن والحسن َهنْدي، ْ الرسَّ العثماني الحسن بن وبينا
الَجْهونسِوي، الدين تاج والشيخ الكرانوي، بينا بن الرحيم عبد بن وقاسم الكرانوي،
ونواب ،١٠٦٧ سنة امُلتوىفَّ آبادي األكرب الهمام بن حاذق والحكيم ،١٠٣٠ سنة امُلتوىفَّ
امُلتوىفَّ الالهوري هللا عبد بن وأحمد التجارب، خري صاحب املريتهي خان أندبش خري
وعليم ،١٠٠٨ سنة امُلتوىفَّ الربهانپوري السندي عيىس بن عثمان والشيخ ،١٠٧٧ سنة
األكرب هللا عبد الدين وصفي ،١٠٥٠ سنة امُلتوىفَّ بوزيرخان املشهور الالهوري الدين
عيل غالم بن قاسم ومحمد الكشمريي، الدين كمال بن صادق ومحمد امللك، عني آبادي
محمد الدين ونور السندي، صفائي بن معصوم والسيد بَفِرْشته، املشهور البيجاپوري

آبادي. األكرب هللا عبد بن
الرحيم عبد بن هللا أهل والشيخ الدهلوي بقاخان بن إسماعيل بن وإسحاق
ودائم السندي، محمد وجالل األمروهوي، الدين وجالل ،١١٨٧ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي
،١١٥٤ سنة امُلتوىفَّ الالهوري القادر عبد والشيخ ،١١٩٨ سنة امُلتوىفَّ الُكَروي عيل
جعفر محمد والحكيم ،١١٢٥ سنة امُلتوىفَّ الكشمريي رشيف محمد بن هللا وعناية
الدين وفخر الدهلوي، عيل غالم والحكيم النيوتني هللا غريب والحكيم الجونپوري،
والحكيم ،١١٤٣ سنة امُلتوىفَّ آبادي الجهان هللا كليم والشيخ الدهلوي، الباقي عبد بن
املشهور الدهلوي أكرب محمد والحكيم ،١١٧٤ سنة امُلتوىفَّ السندي محمد أبي بن محمد
آبادي، املرشد هللا عبد بن عيل ومحمد الرسهندي، عابد محمد والحكيم أرزاني، بالشيخ
،١١٤٩ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي عيل حيدر بن كاظم ومحمد الگوالريي، قائم ومحمد
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ومريك هللا، سناء الحكيم وولده ،١١٥٩ سنة امُلتوىفَّ آبادي األكرب هللا عطاء والحكيم
الدهلوي. الكحال خان

يف األطباء كثر وقد عرش، الثاني القرن آخر إىل الهند أطباء من قليلة رشذمة فهذه
عىل الكالم وبسطنا ذلك عن الكشح فطوينا نحصيهم أن نقدر ال ونحن ذلك، بعد الهند

نفًعا. يُجِدي لعله آخر طريق

الهند أهل عرشمن الثاني القرن رجال عىل القول (2-6)

يرغبون كانوا مما أكثر الطبية الصناعة إىل الناس رغب عرش الثاني القرن يف أن اعلم
الشريازي، العلوي هادي محمد بن هاشم محمد فجاء واإلقبال، السعد وساعدهم إليها،
به وانتفع وأفاد، فدرس الهند، ملوك من الجزيلة الصالت ونال الهند، بأرض وسكن
التدريس رياسة إليه وانتهت الفضالء، من جماعات عليه وتخرج الناس، من كثري خلق
كان القرن هذا أهل ومن وأفادوا، فدرسوا الهند، بالد يف تالميذه وانترش دهيل، بمدينة
صنَّفوا فإنهم إسماعيل، بن إسحاق ولده ثم إسماعيل وولده الدهلوي بقاخان الحكيم
كان القرن هذا أهل ومن العلماء، من كثري جمع عنهم وأخذ وأفادوا، ودرسوا الكتب
نوادر من نادرة وكان باألرزاني، املشهور الدهلوي مقيم محمد بن أكرب محمد الحكيم
هذا ص لخَّ ممن وهو الناس، إىل النفع وإيصال النية وخلوص العلم سعة يف الزمان
األطباء يخفيه ما وأظهر الطبية، الفنون من فن كل يف وصنَّف حسنًا، تلخيًصا الفن
فانتفع وقراباذينه، مجرباته يف الهندية األدوية من كثريًا شيئًا وكتب مجرباته، وأذاع
واصل الحكيم كان القرن هذا أهل ومن ، وعدٍّ بحدٍّ يُحَصون ال كثري خلق بمصنفاته
وأخذ دهيل بمدينة ودرسا الكتب صنَّفا أيًضا فإنهما الدهلوي، خان أجمل وولده خان
فإنه ،١١٥٩ سنة امُلتوىفَّ آبادي األكرب هللا عطاء الحكيم ومنهم الناس، من كثري عنهما

العلماء. من كثري خلق عنه وأخذ طويلة، مدة وأفاد درس

الثالثعرش القرن رجال عن القول (3-6)

درسوا والعمل، العلم من عظيم جانب عىل كانوا فإنهم عرش الثالث القرن رجال أما
املرشد العقييل هادي محمد بن حسني محمد الحكيم منهم فأجادوا، وصنفوا وأفادوا
املفردات، يف األدوية مخزن أشهرها ممتعة، جيدة مصنفات له ١٢٠٥ سنة امُلتوىفَّ آبادي
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ا، جدٍّ نافعة األمراض بعض يف ورسائله وغريها، الحكمة وخالصة الكبري، والقراباذين
سنة امُلتوىفَّ هللا بقاء وِصنوه ،١٢٠٩ سنة امُلتوىفَّ آبادي األكرب هللا ذكاء الحكيم ومنهم
وانتفعوا كثريون أناس عنهما وأخذ آباد، بأكرب واإلفادة الدرس صاحبي كانا ١٢١٥
من كان األطباء، مباحث صاحب املهمي، الصديقي محمد َدرويش الحكيم ومنهم بهما،
السكندرپوري عيل رحم الحكيم ومنهم كثري، خلق عنه أخذ العالم، وأذكياء العلم بحور
النوادر وبدائع األطباء بضاعة مصنفاته ومن كثريًا، ودرس صنف ١٢٢٦ سنة امُلتوىفَّ
امُلتوىفَّ السهاوري الدين رشف الحكيم ومنهم املمتعة، الكتب من وغريها التجارب وبديع
املفردات وله كثري، خلق عنه وأخذ املذكور، عيل رحم الحكيم عن أخذ ،١٢٢٤ سنة

ضخم. مجلد يف الهندية
من كان ،١٢٣٠ سنة بلكهنؤ امُلتوىفَّ الدهلوي الباقي عبد بن أرشد الحكيم ومنهم
موجز عىل بسيط رشح منها الطبية، الكتب عىل وتعليمات رشوح له العلماء، كبار
الدين ريض الحكيم ومنهم وغريهما، والعالمات األسباب عىل بسيط ورشح القانون
بحدٍّ يُحَصون ال خلق عنه أخذ واإلفادة، الدرس كثري كان ١٢٣٣ سنة امُلتوىفَّ األمروهوي
امُلتوىفَّ الهمداني هللا ثناء الحكيم ومنهم للنفييس، املوجز رشح عىل حاشية وله ، وعدٍّ
وانترشوا نبغوا وكلهم كثري، خلق عنه أخذ جعفر، الحكيم تالمذة من كان ،١٢٠١ سنة
كان اآلراء معركة صاحب الِكريتپوري بخش إمام الحكيم ومنهم ُروِهيلكهند، بالد يف
عنه وأخذ طويلة، مدة بلكهنؤ وأفاد درس الدهلوي، إسماعيل بن إسحاق تالمذة من
ببلدة مدة وأفاد درس بلكهنؤ امُلتوىفَّ الدهلوي أصغر محمد الحكيم ومنهم كثري، خلق
اللكهنوي، املرتعش محمد ولده ومنهم األَوده، ببالد العلية الرياسة إليه وانتهت لكهنؤ،

كوالده. واإلفادة الدرس كثري كان
علم جدد فإنه ،١٢٢٢ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي خان رشيف محمد الحكيم ومنهم
األسباب رشح عىل الحوايش وعلَّق الكثرية، الكتب وصنف ناصيته، عىل وقبض الطب
الرشيفي والتأليف النافعة والعجالة األمراض عالج مصنفاته ومن الشيخ، وقانون
العلمية الرياسة إليه انتهت واإلفادة، الدرس كثري وكان املمتعة، الكتب من وغريها
الدرس كثرة يف مثله واألرزاني خان علوي بعد أحد الهند من نهض وما دهيل، بمدينة
امُلتوىفَّ الدهلوي خان عيل صادق الحكيم ولده ومنهم النافعة، الكتب وتصنيف واإلفادة
يف وكتاب التعليم مخازن وله واإلفادة، الدرس يف أبيه مثل كان فإنه ،١٢٦٤ سنة
العلماء، كبار من كان ،١٢٩٠ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي هللا أحسن الحكيم ومنهم الترشيح،
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بدهيل وأفاد درس الدهلوي، الدين إمام الحكيم ومنهم بدهيل، طويلة مدة وأفاد درس
امللقب الشيخوپوري نجف غالم الحكيم ومنهم كثري، خلق عنه وأخذ طويًال زمانًا

بدهيل. طويلة مدة وأفاد درس الدولة، بعضد
وأفاد درس فإنه ،١٢٥٤ سنة امُلتوىفَّ آبادي الحيدر خان شفائي الحكيم ومنهم
رشيف عيل الحكيم ومنهم كثري، خلق عنه وأخذ آباد، حيدر بمدينة الزمان من مدة
ومنهم ويفيد، يدرس الطبية الصناعة يف حاذًقا كان ١٢٣١ سنة بلكهنؤ امُلتوىفَّ الدهلوي
عنه وأخذ عمره مدة وأفاد درس ،١٢٤٥ سنة امُلتوىفَّ الكاندهلوي بخش إلهي املفتي
بمدينة األطباء كبار أحد الدهلوي هللا ثناء الحكيم ومنهم ، وعدٍّ بحدٍّ يُحَصون ال خلق
كان امللوك، بحكيم امللقب اللكهنوي عيل مرزا الحكيم ومنهم كثري، جمع عنه أخذ دهيل
الحكيم ومنهم ،١٢٤٩ سنة تُويفِّ الفضالء من جماعة عليه تخرج واإلفادة، الدرس كثري
يدرس وكان الصناعة، يف بيضاء يد له ،١٢٦٢ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي األصم عيل محمد
اللكهنوي عيل محمد الحكيم ومنهم كثري، خلق عنه أخذ والنهار، الليل آناء ويفيد
عرصه، يف األساتذة كبار من كان املوحدة) والتشديد النون (بفتح نَبَّا بحكيم املشهور
يف األطباء مشاهري من كان ١٢٨٦ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي يعقوب محمد الحكيم ومنهم
حسن الحكيم ومنهم ، وعدٍّ بحدٍّ يُحَصون ال خلق عنه وأخذ مدة، وأفاد درس عرصه،
سنة تُويفِّ عرصه، مشاهري من كان الدولة، بمسيح امللقب اللكهنوي عيل مرزا بن عيل
األطباء من كان ،١٢٦٨ سنة امُلتوىفَّ آبادي النجيب عيل منصور الحكيم ومنهم ١٢٥٨ه،
،١٢٨٨ سنة امُلتوىفَّ ْريَابادي الدَّ كريم نور الحكيم ومنهم ويفيد، يدرس املشهورين
عيل بن جعفر محمد الحكيم ومنهم واإلفادة، الدرس كثري وكان كثرية مصنفات له
عمره، مدة وأفاد درس األساتذة كبار من كان ،١٢٩٨ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي رشيف
كثري كان ١٢٩٨ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي الدولة مسيح بن حسني مظفر الحكيم ومنهم
يعقوب بن إبراهيم الحكيم ومنهم الفضالء، من جماعات عليه تخرج واإلفادة، الدرس
الفضالء. من جماعة عليه وتخرج عمره مدة وأفاد درس ١٣٠٠ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي
الفن هذا يف عاٍل كعب لهم عرش، الثالث القرن رجال من قليلة رشذمة هؤالء
يف الطب وشاع عظيًما، نفًعا بهم الناس انتفع والعمل، العلم يف عظيم وجانب الرشيف،

اليوم. حتى وبقي إلينا ووصل بدروسهم، الهند مدن
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عرش الرابع القرن رجال عىل القول (4-6)

آبادي، الفيض خان عيل فضل الحكيم الدولة شفاء فمنهم عرش الرابع القرن رجال أما
بالطب ومزجه اإلنكليزي، كيمرن عن املغربي الطب أخذ العرص مشاهري من كان فإنه
البديعة الطريقة تلك يقبلوا لم الناس ولكن عليه، وعمل كتبًا ذلك يف وصنف اليوناني
حسني أصغر الحكيم ومنهم املغربية، باملصنوعات والعقاقري الحشائش اختالط من
الفنون يف الكتب وصنَّف وأفاد، درس ،١٣١٤ سنة امُلتوىفَّ الكبري العالم آبادي خ الَفرُّ
العرص، هذا محاسن من وكان ارتضاه، ما منه وأخذ املغربي، الطب وتعلم الطبية،
من ُرِزق العرص، مشاهري أشهر من كان خان عيل صادق بن محمود الحكيم ومنهم
محمود بن املجيد عبد الحكيم ومنهم األطباء، من غريه يُرزق لم ما القبول حسن
سنة بدهيل عظيمة مدرسة س أسَّ األساتذة كبار من كان ،١٣١٩ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي
بحاذق اإلنكليزية الدولة ولقبته ودرس، ناصيته، عىل وقبض الطب علم وجدَّد ،١٣٠٩
واإلفادة، والدرس العلم يف أخيه تلو كان الدهلوي محمود بن واصل الحكيم ومنهم امللك،
العربية العلوم يف البارع الكبري الفاضل الدهلوي محمود بن أجمل الحكيم ومنهم
ا مختصٍّ مارستانًا س وأسَّ القابالت، لتعليم بدهيل مدرسة س أسَّ الطبية، والصناعة
املدرسة ي يُرقِّ بأن مشتغل اليوم وهو الطبية، لألمور مخصوًصا مؤتمًرا س وأسَّ بالنساء،
إىل سافر ولذلك الكمال؛ مدارج أعىل إىل املذكور املجيد عبد أخوه أنشأها التي الطبية
هللا فسح امللك بحاذق اإلنكليزية الدولة بته ولقَّ واملارستانات، املدارس بها وزار أوروبا

مدته. يف
،١٢٣١ امُلتوىفَّ الدهلوي خان عيل صادق بن مرتىض بن رضا غالم الحكيم ومنهم
الرامپوري خان أعظم محمد الحكيم ومنهم كثري، خلق عنه وأخذ عمره مدة وأفاد درس
اإلكسري منها جليلة مصنفات له النظر، واسع كبريًا فاضًال كان ،١٣٢٠ سنة امُلتوىفَّ
ورموز كبري، مجلد يف أعظم وقراباذين ضخام، مجلدات أربعة يف املعالجات يف األعظم
الحكيم ومنهم املصنفات، من ذلك غري وله أعظم، ومحيط أعظم ونري أعظم وركن أعظم
ويفيد يدرس كان ،١٣٠٤ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي املهاني ويل محمد بن محمد السيد
العلماء من كان اللكهنوي، حسني حيدر الحكيم ومنهم كثري، خلق عنه أخذ بلكهنؤ،
اللكهنوي، حسني باقر الحكيم ومنهم بلكهنؤ، ويفيد يدرس الطبية الصناعة يف املربزين
كان ،١٣٣٢ سنة امُلتوىفَّ الِبْهروي الدين نور الحكيم ومنهم بلكهنؤ، ويفيد يدرس كان
الخالصپوري، الدين معز الحكيم ومنهم أيًضا، الطبية الصناعة يف العرص مشاهري من
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إبراهيم بن العيل عبد الحكيم ومنهم ويفيد، يدرس وكان الشيخ، قانون عىل حاشية له
يف زمانه وأوحد الفضالء أكابر من كان ،١٣٢٣ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي يعقوب بن
العزيز عبد الحكيم ومنهم كثري، خلق عنه وأخذ عمره، مدة وأفاد درس الطبية، الصناعة
الطبية، الصناعة أتقن قد فإنه ،١٣٢٩ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي يعقوب بن إسماعيل بن
ومنهم لكهنؤ، بمدينة طبية مدرسة س وأسَّ فيها، الرسائل بعض وصنف وأفاد، ودرس
ثم وعمه، أبيه عن أخذ ١٣٢٣ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي العيل عبد بن الويل عبد الحكيم
ريض الحكيم ومنهم العلماء، من كثري جمع عنه أخذ بلكهنؤ، طويلة مدة وأفاد درس

.١٣٣٣ سنة مات بدهيل ويفيد يدرس كان امللك بشفاء امللقب الدهلوي الدين

الطبية الصناعة يف الهند أهل مصنفات (5-6)

إىل رغباتهم واشتدت الهند، أحبار وبني بينهم االختالط كثر ملا الهند أطباء أن اعلم
عىل وغريها املعدنيات وتكليس العقاقري وتركيب الهندية، األدوية عىل واالطالع الوقوف
عىل منها كثريًا وجرَّبوا عنهم، وأخذوا الهند بأهل ذلك يف انتفعوا الهند؛ أهل طريق
والجزئيات كالكليات والقراباذين املفردات يف أضافوها ثم كتبهم يف املدونة أصولهم
وغريها، األعظم وقراباذين األمراض وعالج العوام ونفع والقادري، والبقايل للبخيش

املستقلة. الكتب فيها ألفوا وبعضهم
مشتمًال الدهلوي فريوزشاه أيام يف صنَّفوه فريوزشاهي جامع عليه وقفت فمما
بالفاريس، بَهت» «ِوباگ ترجمة شاهي محمود طب ومنها الطب، أبواب جميع عىل
ومنها آباد، بحيدر اآلصفية الخزانة يف محفوظة ونسخته شاه، محمود بأمر ترجموه
سنة صنَّفه كبري مجلد يف كتاب خان، خواص بن بهوه للحكيم اإلسكندري الشفاء معدن
ألخبار عديدة كتب من الطب أبواب فيه ص ولخَّ اللودي، بهلول بن إسكندر بأمر ٩١٨ه
بَدان ُهو َدهروماد وساَرنگ وَرتْناگر وْرس وُجوگ ت َسْرسُ نحو سنسكرت، لغة من الهند
ومنها وغريها، وِبهيد وبُهوج ويُوَكُرت وماكهت وَكِتيَدت وچْكرَدت َسنْي وبَنِك وچنْتاَمْن
بالفاريس، كبري مجلد يف كتاب البيجاپوري، عيل غالم بن قاسم ملحمد قاسمي اختيارات
واألخالط البدن أركان ذكر ففيها املقدمة أما وخاتمة، مقاالت وثالث مقدمة عىل مرتب
يف والثالثة املشهورة، املركبات يف والثانية واألغذية، األدوية يف األوىل واملقالة وغريها،
املسكون، الربع وقسمة األطعمة أنواع يف والخاتمة القدم، إىل الرأس من األمراض عالج
١٠٢٤ سنة صنَّفها منظومة، الناگوري الصديق بكر ألبي املعالجات يف كتاب ومنها
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الدهلوي مقيم محمد بن أكرب محمد للحكيم هندي طب ومنها محفوظة، عندي ونسخته
املفردات يف الدهلوي خان رشيف محمد للحكيم رشيفي تأليف ومنها باألرزاني، املشهور
الرحيم عبد بن هللا أهل للشيخ الهندية التكملة ومنها بالفاريس، لطيف ِسفر الهندية،
محمود بن عيل رضا للحكيم رضائي ياْدگاِر ومنها بالفارسية، املعالجات يف الدهلوي
اخرت. أحمد مرزا للحكيم باألردو ِويَدك قراباذين ومنها الهندية، األدوية يف آبادي الحيدر

املفردات يف مصنفاتهم

،١٢٠٥ سنة امُلتوىفَّ آبادي املرشد حسني محمد للحكيم كبري مجلد يف األدوية مخزن منها
الدين رشف للحكيم كبري مجلد يف هندي مفردات ومنها وأبسطها، الكتب أجمع وهو
صفائي بن معصوم للحكيم معصومي مفردات ومنها ،١٢٢٥ سنة امُلتوىفَّ السهاوري
أكمل بن رشيف محمد للحكيم رشيفي تأليف ومنها لطيف، مخترص السندي الحسيني
إمام بن حسن بَنَْده للحكيم املفردات جامع ومنها ذكره، تقدم وقد الدهلوي، خان
معني ومنها الغياثپوري، عيل نارص للحكيم نارصي مفردات ومنها األمروهوي، بخش
خان أعظم محمد للحكيم أعظم محيط ومنها الغياثپوري، ياسني محمد لولده املعالجني
املفردات مخزن ومنها اللكهنوي، الحكيم عبد للشيخ املفردات بستان ومنها الرامپوري،

اللكهنوي. هللا عبد بن هللا فضل للحكيم
أحمد محمد بن الغني عبد للحكيم الحيوانات خواص يف النافعة العجالة ومنها
الحيدر محمود بن عيل رضا للحكيم الهندية األدوية يف رضائي ويادگار الفتحپوري،
سعيد محمد املفتي بن محمد تابع للحكيم األدوية وميزان ،١٢٣٥ سنة صنَّفه آبادي،
للحكيم إحساني ومقاالت الگوپاموي، نصري محمد للحكيم نصريية وفرهنگ اللكهنوي،
الهندية األدوية يف نادرة وتحقيقات الَفتَحپُوري، الناروي عيل شري بن عيل إحسان
يف البيان وحسن حسن، عيل للسيد املفردات وزبدة الگوپاموي، أحمد بشري للحكيم
وخالصة ،١٢٧٧ سنة امُلتوىفَّ الناروي عيل شري بن عيل أمان للحكيم األلبان تفسري
الدين غياث للحكيم األدوية وخواص الرمضانپوري، الغفور عبد للحكيم املفردات
ومصباح آبادي، الحيدر الحسيني الدين قمر للحكيم األدوية ومنتخب الرامپوري،
للحكيم املفردات يف بالفاريس مخترص البيان وتلخيص حسن، محمد للحكيم األدوية
والتذكرة املغربية، األدوية يف ذيل وله آبادي الفيض عيل أكرب بن عيل فضل الدولة شفاء
بالعربية ورسالة الدولة، شفاء للحكيم ومركباتها مفرداتها املغربية؛ األدوية يف الشفائية

271



الهند يف اإلسالمية الثقافة

املفردة األغذية يف الحكمة وطبق املذكور، الدولة شفاء للحكيم األدوية أمزجة استخراج يف
ويادگار له، واملغربية املفردة األدوية يف األدوية ومخترص املذكور، للحكيم واملركبة

.١٣٠٨ سنة صنَّفه آبادي، الحيدر الدين محيي بن الدين ضياء للحكيم ضيائي

األقراباذين يف مصنفاتهم

حافل كتاب باألرزاني، املشهور الدهلوي أكرب محمد للشيخ القادري قراباذين منها
للشيخ أكربي مجربات ومنها ،١١٢٦ سنة صنَّفه أيًضا، العالج طريق عىل يشتمل
ومنها الَجهونْسوي، الدين تاج للشيخ املجربات تاج ومنها املذكور، أرزاني أكرب محمد
األمراض عالج ومنها آبادي، املرشد حسني محمد للحكيم مجلدين يف الكبري قراباذين
املذكور رشيف محمد للحكيم النافعة العجالة ومنها الدهلوي، خان محمد للحكيم
إسماعيل بن محمد للحكيم مجلدين يف بقائي قراباذين ومنها األول، من أخرص وهي
آبادي، األكرب هللا ذكاء للحكيم ذكائي قراباذين ومنها ببقاخان، املشهور الدهلوي
للحكيم أعظم قراباذين ومنها األمروهوي، الدين جالل للحكيم جاليل قراباذين ومنها
ومنها الربهانپوري، السالم عبد للحكيم سالمي قراباذين ومنها الرامپوري، أعظم محمد
إحسان للحكيم إحساني قراباذين ومنها السكندرپوري، أحمد وكيل للحكيم الياقوتي
املذكور، عيل إحسان للحكيم آخر كتاب إحساني ومركبات الناروي، عيل شري بن عيل
ومجربات الناروي، عيل شري بن عيل أمان للحكيم األكاسري تركيب يف العسري وتيسري
املدرايس، الدين جمال للحكيم جمايل ومجربات الرامپوري، الدين غياث للحكيم غياثية
البتَّني، عارف محمد للحكيم ممتازي وقراباذين خان، منعم للحكيم املجربات وجامع
خان بالنواب املشهور الجهانگريي خان مهابت بن هللا أمان للحكيم آَور» باد «گنج

بهنا. للحكيم واملجربات خان، زمان

والعملية العلمية الفنون يف الطبية الكتب (6-6)

للحكيم املجاهدية والكفاية البدايوني، البخيش الدين ضياء للخواجة والجزئيات الكليات
موجودة ونسخته العابدين زين السلطان صنَّفه الكشمريي، أحمد بن محمد بن منصور
صدر محمد الدين تقي للحكيم شاهي القطب الطبائع وميزان بلندن، الكتب خزانة يف
الناگوري، الكريم عبد بن الدين شهاب للحكيم خاني شفاء آبادي، الحيدر عيل الدين
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الدين شهاب للحكيم شهابي فرهنگ املذكور، الدين شهاب للحكيم منظوم شهابي طب
جامع منظوم األطباء تحفة الجهانگريي، خان مقرب للحكيم الشفاء عني املذكور،
جامع عاملگري، أيام يف صنَّفه القنَّوجي، أحمد للشيخ بالفاريس والعملية العلمية للفنون
داراشكوهي وطب رشيدي، سته سبب آبادي، األكرب هللا عبد الدين نور للحكيم األطباء
الحسيني محمد بن أحمد للحكيم الشفاء مجرب املذكور، الدين نور للحكيم كالهما
املشهور الجهانگريي خان َمهابَت بن هللا أمان للحكيم العالج أم الگجراتي، ثم امللتاني
لبختاور صنَّفه آبادي، األكرب هللا عبد للحكيم َلْخت» و«هْمَدِم خان، زمان خان بالنواب
وطب السندي، محمد أبي بن محمد للحكيم العني أمراض يف وكتاب ،١٠٩١ سنة خان
صنَّفه باألرزاني، املشهور الدهلوي مقيم محمد بن أكرب محمد للشيخ مجلدين يف أكرب
للحكيم كلها الطب، وميزان األمراض، وحدود النبوي، الطب وتلخيص ،١١١٢ سنة
للسيد قاسمي وأنوار الگجراتي، محمد پري للشيخ األمراض وصحة املذكور، أكرب محمد
سنة صنَّفه العاملگريي، خان خريانديش للنواب التجارب وخري آبادي، األكرب عيل نور
آبادي، األكرب هللا ذكاء للحكيم العالج وانتخاب هللا، نور للسيد العالج وأنوار ،١٠٤٧
الدين صدر للحكيم اللباب واللب الدهلوي، أفضل محمد للحكيم أفضيل ومعالجات
للحكيم الصناعة وأكمل آبادي، الفيض خان معالج للحكيم املعالج ودستور الدهلوي،
كاظم محمد للحكيم الصناعة وجامع الدهلوي، التسرتي عيل حيدر بن كاظم محمد
بعلوي املشهور العلوي هادي محمد بن هاشم محمد للسيد الجوامع وجامع املذكور،
للحكيم الفوائد ورياض الدهلوي، الشريازي رضا محمد للحكيم عاملگريي ورياض خان،

الدهلوي. حسني محمد بن عارف محمد بن أفضل محمد بن أمان محمد
العمل ودستور الدهلوي، واصل محمد بن أجمل محمد للحكيم العالج ورياض
الربيلوي، هللا ثناء للحكيم ثنائي وطب الدهلوي، واصل محمد بن أكمل محمد للحكيم
إسماعيل بن إسحاق للحكيم القدم إىل الرأس من األمراض عالج يف الحكم وموارد
والحميات املوهاني خان عيل برب للحكيم العوام ونفع بقاخان، بالحكيم املشهور الدهلوي
وجامع اللكهنوي، ثم الدهلوي زمان محمد بن رشيف عيل للحكيم الطب يف ومجموع
الدين ريض للحكيم الجماع يف ورسالة األمروهوي، الدين ريض للحكيم بالعربي الريض
للسيد العالج يف ومجموع آبادي، األكرب رضا محمد للحكيم رضائي وطب املذكور،
والشفائية، الجميل، والشفاء إمام، غالم للحكيم ومجموع خان، علوي تلميذ حسن
يف ورسالة بالفاريس الطبية األصول وجامع والحميات واملجربات األطفال، وعالج
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للحكيم بالعربي العالج وأرسار خان، شفائي للحكيم كلها الصيني، الخشب استعمال
كالهما البحران، معرفة يف ورسالة األمزجة، معرفة يف ورسالة الدهلوي، خان رشيف

الدهلوي. هللا ثناء بن هللا نرص للحكيم
األطباء وآداب إمام، غالم للحكيم والعملية العلمية الفنون يف الغرباء وعالج
الطب وخالصة الِكريتپُوري، بخش إمام للحكيم بالعربية كالهما اآلراء؛ معركة ورشحه
ومباحث املذكور، بخش إمام للحكيم بالفاريس الصحة وحفظ الرضورية، الستة يف
النافعة والعجالة الرامپوري، املهمي خان عالم بن محمد درويش للحكيم األطباء
اللكهنوي، األصم عيل محمد للحكيم املباحث وحل املذكور، محمد درويش للحكيم
الكوپاموي، الدين فتح للحكيم املباحث وحل اللكهنوي، ُكوچك للحكيم املباحث وحل
الدولة مسيح بن حسني مظفر للحكيم املباحث حل يف مبسوط كتاب الحسينية والنتائج
عيل رحم للحكيم ثالثتها التجارب، وبديع النوادر، وبدائع األطباء، وبضاعة اللكهنوي،
سنة صنَّفه املدرايس، هللا أحمد للحكيم النبض وتحقيق ،١٢٢٦ سنة امُلتوىفَّ السكندري
يف أخرى ورسالة املذكور، هللا أحمد للحكيم القلبية األدوية يف القلوب وتفريج ،١٢٠٥
املرشد العقييل حسني محمد للحكيم الحكمة وخالصة هللا، أحمد للحكيم القلبية األدوية
أم يف ورسالة والحميقا، والحصبة الجدري يف ورسالة ،١١٩٥ سنة صنَّفه آبادي،
الختان يف ورسالة املدني، العرق يف ورسالة لألطفال، الجنب ذات يف ورسالة الصبيان،
عيل حسن للحكيم للمجذوم الدجاجة بيض وأكل املذكور، العقييل حسني محمد للحكيم

حسني. مظفر الحكيم لولده النفيس والدر اللكهنوي، الدولة مسيح
والتكملة الدين، رساج للحكيم العالج وقانون عيل، حيدر للحكيم العالج وتسهيل
ومستبرش الطبيب ومستحرض الدهلوي، العمري الرحيم عبد بن هللا أهل للشيخ اليونانية
مجلدات أربعة يف أعظم وأكسري الكشمريي العزيز عبد بن بخت سعيد للحكيم اللبيب
ونري مجلدين، يف أعظم ورموز الرامپوري، أعظم شاه بن أعظم محمد للحكيم كبار
املذكور، أعظم محمد للحكيم البحرانات معرفة يف أعظم وركن النبض، دالئل يف أعظم
التعليم ومخازن الدهلوي، خان سليم للحكيم بالفاريس مخترص الحكمة وتكشيف
املذكور، خان عيل صادق للحكيم الترشيح يف وكتاب الدهلوي، خان عيل صادق للحكيم
القديم الطب يف املحيط والبحر الدريابادي، كريم نور للحكيم باألردو األمراض وشفاء
ورسالة والحديث القديم يف الحميات مصاب عن النجاة ودستور أكرب، وترياق والحديث،
الوفاق وتذكرة الوبائية، الحمى عالج يف الشفائية والقوانني البيضة يف ورسالة الجنني يف
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شفائي وجامع آبادي، خ الفرُّ غوث غالم بن حسني أصغر للحكيم كلها الحراق، عالج يف
والجنة آبادي، الفيض عيل أكرب بن عيل فضل الدولة شفاء للحكيم والحديث القديم يف
بسيط كتاب األصول وجامع الدولة، شفاء للحكيم الوبائية األمراض سهام عن الواقية
حيات وچشمۀ الدولة، شفاء للحكيم والحديث القديم طبي منهاج عىل الكليات يف
من املعرفة تقدمة يف ورسالة القيافة، من وعالماته العمر طول أسباب يف له مخترص
الغريق، تدبري يف له ورسالة العطب، أو الصحة إىل يئول ما بحسب األمراض أحكام
للحكيم الباه حد يف األبصار وضياء آبادي، الفيض عيل إحسان للحكيم األطفال وشفاء

الدهلوي. رشيف بن صادق بن محمود
إحساني ومعالجات الكاندهلوي، الدين إمام بن أرشف محمد للحكيم العالج وبحر
والنواسري البواسري عالج يف التدابري وعجائب الناروي، عيل شري بن عيل إحسان للحكيم
رحمان للحكيم رحماني وطب جسماني وصحت الناروي، عيل شري بن عيل أمان للحكيم
األمروهوي سعيد أحمد للحكيم بالعربي الكامل والتشخيص الناروي، عيل شري بن عيل
أحمد للحكيم الذيابيطس بتحقيق األنفس وتسكني آبادي، بحيدر ١٣١٣ سنة امُلتوىفَّ
ومجمع املذكور، سعيد أحمد للحكيم الجذام مرض وتحقيق املذكور، األمروهوي سعيد
البحرين وحرج الكپورتهلوي، خان عيل حيدر للحكيم والحديث القديم الطب يف البحرين
املالوي، السورتي محمد بن الحميد عبد للحكيم مجلدات ثالثة يف القديم الطب يف
وترشيح ،١٢٢٩ سنة صنَّفه امللتاني، التهرپاري العزيز عبد للمولوي سليماني ومخزن
املوت عالمات يف باألردو الحكمة وروموز األمرترسي، بخش إلهي للحكيم األسباب
تركيب يف ورسالة الطاعون، يف ورسالة الگالنَوري، عيل قاسم بن عيل رجب للقايض
عن املحن وإزالة االستحسان، أغاليط يف النعسان وإيقاظ درجاتها، واستخراج األدوية
التكليسية، الصناعة يف الحامدية والتحفة املرشوب، املاء يف املرغوب والقول البدن، إكسري
كلها والعالمة، القريش بني واملحاكمة الطبية، واللغات والساعاتية، املزهرة، واألوراق
والطبيب، بالطب يتعلق فيما اللبيب وتذكرة الدهلوي، الرشيفي محمود بن أجمل للحكيم
واملاعون السكندرپوري، أحمد وكيل للمولوي كالهما البدن، إكسري عن املحن وإزالة
الرشيد، عبد ولده باسم صنَّفه اللكهنوي، إسماعيل العزيز عبد للحكيم الطاعون يف
للحكيم الطاعون يف ورسالة آبادي، العظيم إمام إمداد للحكيم الطاعون يف ورسالة

اللكهنوي. خان حسن نظري
للحكيم والعالمات األسباب وتنقيح البلهروي، الدين أمري للحكيم العالج وتركيب
للحكيم العالج ودستور الرحمن، عزيز للحكيم بالعربي اللطافة وجامع حسني، محمد
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اللكهنوي، األصم عيل محمد للحكيم العالج ودستور اللكهنوي، يعقوب بن إبراهيم
تكميل وترجمة الشيخ، قانون وترجمة الدهلوي، الدين إمام للحكيم العالج ودستور
للحكيم النفييس وترجمة الكنتوري، حسنني غالم للحكيم باألردو كالهما الصناعة،
عابد للحكيم السديدي وترجمة حسن، محمد للحكيم األقرصائي وترجمة حسني، عابد
للحكيم األكرب الطب وترجمة كريم، نور للحكيم القادري قراباذين وترجمة حسني،
والحاذق املوهاني، عيل واجد للحكيم أكربي مجربات وترجمة النانوتوي، حسني محمد
ونهج الدهلوي، خان محمود بن خان أجمل للحكيم باألردو واملعالجات األسباب يف
رشف بن أحمد عناية بن أحمد قدرة للحكيم الكليات يف بالفاريس مخترص الحذاق

الگوپاموي. العمري خان أرشف غالم نواب بن الحق

القدماء كتب عىل الهند والحوايشألهل الرشوح

إسماعيل بن إسحاق للحكيم القانون حميات عىل رشح املحموم تدبري يف الفهوم غاية
عىل وحاشية الدهلوي، خان رشيف محمد للحكيم بالفاريس الحميات ورشح الدهلوي،
موجز رشح الشفائية والفوائد الخالصپوري، الدين معز للحكيم القانون معالجات
بلكهنؤ، املقبور الدهلوي الشايف عبد بن أرشد محمد خان شفائي للحكيم القانون
الدهلوي مقيم محمد بن أكرب محمد للحكيم بالفاريس القانونچه رشح القلوب ومفرح
وحاشية الالهوري، هللا عبد بن الفتاح عبد للسيد القانونچه ورشح باألرذاني، املشهور
الريض وأوراق املذكور، خان رشيف محمد للحكيم املوجز كليات رشح النفييس عىل
عىل حاشية الحوايش وأنوار األمروهوي، الدين ريض للحكيم النفييس عىل حاشية
هللا أمني بن الحليم عبد للمولوي النفييس وحل اللكهنوي، عيل أنور للمولوي النفييس
امُلتوىفَّ السهسواني هللا وجه بن عيل أسد للحكيم النفييس وحاشية اللكهنوي، األنصاري
األسباب ورشح الرسهندي، عابد محمد للحكيم والعالمات األسباب ورشح ،١٢٨٤ سنة
رشح عىل وحاشية املذكور، الدهلوي أرشد محمد خان شفائي للحكيم والعالمات
األسباب رشح عىل وحاشية املذكور، خان رشيف محمد للحكيم النفيس البن األسباب
محمد بن هاشم محمد للحكيم األسباب رشح عىل وحاشية املذكور، الدين ريض للحكيم
إىل األسباب رشح عىل وحاشية ،١١٨٤ سنة صنَّفه الدهلوي، أفضل محمد بن أحسن
رشح النفيس والجوهر الدهلوي، الرشيفي محمود بن أجمل للحكيم سام الرسَّ مبحث
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املؤدية واملعالجة الالهوري، الدين أمري بن العزيز عبد للمولوي الرئيس الشيخ أرجوزة
الُخورَجِوي. خان هللا نرص للحكيم اليوسفي رباعيات رشح الحجرية بالنسخ

الحيوانات عالج يف بعضالكتب

آبادي، الدولة حسن للقايض بالفاريس األفراس تحفة الطيور، عالج يف شاهي فريوز
ترجمة إسماعيل، ملحمد بالفاريس بازنامه حسن، للقايض بالفاريس الفرس مفتاح
للسيد بالفاريس الفرس حياة ِفريُوَرَجنْگ، خان هللا عبد للسيد بالفاريس سالوتَر كتاب
بالفاريس األفراس عالج اللكهنوي، الهاشمي أحمد مري بن فيض محمد بن تقي محمد
الفرس زبدة مصنِّفه، اسم عىل أقف لم بالفاريس، «َكيوتربازي» الدين، قطب بن ملحمد
املذكور، خان هللا عبد للسيد بالفاريس نامه فرس عيل، مظهر غالم للمري بالفاريس
لرفيع بالفاريس نامه فرس الدهلوي، يارخان سعادت لألمري بالفاريس نامه فرس
مصنِّفه، اسم عىل أقف ولم بالفاريس، نامه فيل الدين، قطب بن محمد راج بن الدين
مصنِّفه، عىل أقف ولم منظوم بالفاريس نامه ُمرغ إسماعيل، ملحمد بالفاريس كيوترنامه
باألردو الجميل زينة يف والفيل الخيل بيان خان، رضا ملحمد بالفاريس الرضا مقصد
دواء شاه، دار َرسْ للسيد باألردو داري تازي العمل دستور حسني، الدين نسيم للسيد
هللا عبد للحكيم باألردو البقر عالج عيل، إحسان للحكيم باألردو والطيور البهائم
باألردو الخيل زينة املذكور، شاه رسدار للسيد باألردو املوايش طب خان، قادر غالم بن
ولم باألردو، البهائم عالج املذكور، شاه رسدار للسيد باألردو الكلب عالج مهدي، ملحمد
عيل، لحسن البهائم كيمياء خان، لرحيم الحيوانات قراباذين مصنِّفه، اسم عىل أقف

حبنگ. عزيز نواب آبادي الحيدر النائطي العزيز عبد أحمد للمولوي الحمام حياة
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األول الفصل

وتقسيمه الشعر معنى يف

الكالم العربية: أهل وعند ى، املقفَّ املوزون الكالم لغة: العني) وسكون (بالكرس ْعر الشِّ
املنطق: أهل وعند شاعًرا، ى يُسمَّ الكالم بهذا واملتكلم أوليٍّا، قصًدا وزنه إىل ُقِصد الذي
قياًسا ى ويُسمَّ والبسط، القبض منها للنفس يحصل مقدمات من املركب القياس هو
مهوعة مرة العسل قيل ولو النفس، تنبسط سيالة ياقوتية الخمر قيل إذا كما شعريٍّا،
املخيالت، من مؤلف قياس هو معنى: وهذا النفس، ترغيب منه والغرض تنقبض،

شاعًرا. الشعري القياس وصاحب شعرية، قضايا ى تُسمَّ واملخيالت
يحتاجون فهم العربية أهل عند الشعر تعريف يف داخلة والقافية الوزن كان وملا
أن فعليه العربي، الشعر يف الراغب العجمي سيما وال والقوايف، العروض معرفة إىل
أكثرها والهند والفرس العرب وبحور الوزن، جادة عن قدمه تزل وإال العروض يتعلم
األلسنة يف جاءت فإنها والرسيع، الخيل، وركض كاملتقارب، متفقة؛ منها وقليلة مختلفة
العرب، بخالف غالب والهندية الفارسية األشعار يف املرصاعني بني واالعتدال الثالثة.
وما املرصاعني، بني واحدة كلمة قطع وفيهم فيهما، الزحافات باختالف يبالون ال فإنهم
العربية بخالف املطبوعة غاية يف أكثرها الفارسية واألوزان والهندية. بالفارسية هذا
غري من الشعر ينظمون الهند كأهل يقلدهم ممن أو الفرس من والشعراء والهندية،
يعرفها الفارسية األوزان ألن الوزن؛ عن يخرجون ال هذا ومع الفارسية، بالعروض علم
عن عبارة وهو «الرديف» الفرس ولشعراء املطبوعية، من فيها ملا سليقة؛ أدنى له من
يزيد وهو مردًفا، عليه املشتمل الشعر ويسمى الروي، بعد تتكرر فصاعًدا مستقلة كلمة
العرب، شعر يف رديف وال تُحىص، ال أنواع عىل الفاريس النظم يتنوع وبه جماًال الشعر
أحد تكلف وإن العرب، شعر يف رديف وال تحىص، ال أنواع عىل الفاريس النظم وأن
خصوصية إال له موجب وال الفرس، شعر يف تظهر ما مثل حالوة له تظهر ال بالرتديف
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املشتمل الشعر ى ويُسمَّ القافيتني بني الرديف عن عبارة وهو الحاجب وللفرس اللسان.
الفرس. خالف رويٍّا والياء الواو يجعلون ال والعرب محجوبًا، عليه

وفيها اللغة، هذه يف كلها علومهم دوَّنوا َسنِْسكرت، ى تُسمَّ لغة الهند وألهل
كقلم املفردات تركيب بال اليمني إىل اليسار من كلها وأقالمهم كالعربية، التثنية صيغة
غري حدة، عىل وضمائرها والجمع، والتثنية الواحد صيغ، للخنثى وفيها األوروبيني،
كتبهم. يف باقية محاوراتهم، يف مهجورة اللغة وهذه وضمائرها، والتأنيث التذكري صيغ
وملا واألخبار، واألحكام املواعظ عىل مشتملة سماوية، كتب أربعة زعمهم عىل فيها ولهم
بيَّنوا الهند، يف املتعارفة األخرى األلسنة يف وال اللغة تلك يف النثر يف ُحسن يكن لم
نظم وهو الهمزة)، (بكرس «إْشلُوك» ويسمونه النظم، يف وأديانهم وأخبارهم علومهم

متأخروهم. عليهم وزاد دوبيت1 كر مصاريع أربعة فيه مخصوص
محاوراتهم، يف الشائعة وهي وبهاكا، بَهاسا يسمونها أخرى لغة الهند وألهل
أدنى له من يعرفها الحالوة، غاية يف ونظمها بينهم، فيما مشهورة كثرية ُكتُب وفيها
أخرى لغة الهند وألهل اللغة. هذه الباب هذا يف بالهندية نريد ونحن اللغة، بهذه إملام
باإلنكليزية، ثم والهندية والرتكية والعربية الفارسية اللغات امتزاج من الهند يف نشأت
املطبوعية، غاية يف أيًضا ونظمها أردو، ويسمونها الهند، يف اإلسالم ظهور بعد وذلك
البحور يف الفاريس للنظم تابع ونظمها اليسار، إىل اليمني من الفاريس بالقلم ويخطونها
الباب من فصل يف العربية عن الوطر قضينا ونحن وغريها، والقوايف والرديف واألوزان
الشعر هاهنا نذكر أن ونريد اإلطالة، مخافة الباب هذا يف فرتكناها الكتاب هذا من األول

والهندي. واألردوي الفاريس

الندوي. رضوان بيتان. أي وبيت؛ (اثنني)، «دو» من مركبة الكلمة 1
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الفاريس الشعر يف

العرب أهل فإن الهند، وأهل للعرب خالًفا باألمارد يتغزلون الفرس بالد أهل أن اعلم
الشعر وأوزان النساء. لسان عىل بالرجال يتغزلون الهند وأهل بالنساء، يتغزلون
من وأول احتياج. أشد العروض إىل يحتاجون ال ولذلك املطبوعية؛ غاية يف بالفاريس
العبايس، الرشيد املأمون أيام املروزي عباس اإلسالم ظهور بعد بالفاريس الشعر قال
الشعر فإن حال، كل وعىل السفدي، حفص أبو وقيل الصفار، الليث بن يعقوب وقيل
حتى تدوينه، إىل منهم أحد يلتفت لم نادًرا قليًال كان سنة مائة ثالث إىل الفرس لغة يف
وجاء فيه، الناس تتابع ثم شعره، ودوَّن فيه وأكثر السامانية، امللوك أيام الرُّودكي جاء
حتى وثم ثم الغزنوي، ُسبُكتَگني بن محمود أيام شاهنامه ونظم الفردويس القاسم أبو

واللطافة. الحسن غاية إىل الفاريس بالشعر بلغوا
،١٥٨٥ سنة امُلتوىفَّ األنوري الدين أوحد الشيخ املشهورين، رجاله من وكان
امُلتوىفَّ الگنجوي نظامي والشيخ ،٥٨٤ سنة امُلتوىفَّ الخاقاني الدين أفضل والشيخ
سلمان والشيخ ،٦٧١ سنة امُلتوىفَّ الشريازي السعدي الدين مصلح والشيخ ،٥٧٦ سنة
،٨٩٢ سنة امُلتوىفَّ الشريازي الحافظ الدين شمس والشيخ ،٧٧٨ سنة امُلتوىفَّ الساوجي
الشريازي العريف الدين جمال ومرزا ،٨٩٧ سنة امُلتوىفَّ الجامي الرحمن عبد وموالنا
ومرزا ،١٠٢٣ سنة امُلتوىفَّ النيساپوري نظريي حسني محمد ومرزا ،٩٩٩ سنة امُلتوىفَّ
الهمداني الكليم طالب أبو ومرزا ،١٠٨٠ سنة امُلتوىفَّ التربيزي الصائب عيل محمد
الحزين عيل محمد ومرزا ،١٠٣٦ سنة امُلتوىفَّ اآلميل طالب ومرزا ،١٠٦١ سنة امُلتوىفَّ

. وعدٍّ بحدٍّ يُحَصون ال آخرون وخلق األصفهاني؛



الهند يف اإلسالمية الثقافة

الهند ببالد الشعراء (1)

خراسان، بالد من اإلسالمني األدباء من جمع وقد الهند، أرض يف اإلسالم انترش ملا
وقرض اإلنشاء، يف جهدهم وبذلوا بلسانهم، فتكلموا تركية، أو فارسية لغتهم وكانت
من عىل بعضهم فاق حتى أخالقهم، يف متوارثًا ذلك وصار الفارسية، اللغة يف الشعر
ما عىل أهلها، من الهند بالد يف الفاريس الشعر قال من وأول الفرس، بأرض كانوا
إبراهيم أيام يف وكان الالهوري، سلمان بن سعد بن مسعود الشيخ منهم، عليه وقفت
قوله: منها الناس، يف متداول مقبول وشعره الشعر، يف دواوين وله املذكور، مسعود بن

ق��ف��ا ك��ه أزوم��گ��ر ن��دي��دي وق��ت ه��ي��چ ك��ه ن��ش��ن��اس��ى ع��دوت آي��د م��واج��ه��ه أگ��ر
ق��ض��ا اس��ت م��ص��ور گ��ر ق��ض��ا، ت��س��ت ح��س��ام ق��در اس��ت م��ج��س��م گ��ر ق��در ت��س��ت س��ن��ان
ووغ��ا رزم ب��روز م��ج��س��م ق��ض��ائ��ي زه��ى ون��ش��اط ب��زم ب��روز م��ص��ور س��خ��ائ زه��ى
وس��خ��ا ج��ود روز وب��رت��خ��ت ب��ح��رى ب��زار ون��ب��رد ج��ن��گ روز وب��رب��اده ش��ع��رى ه��زار
گ��ي��ا ازوت��راس��ت زآت��ش م��ه��رت��و ك��ذش��ت غ��ب��ار ازون��خ��اس��ت آب ب��ر ت��و ك��ي��ن ب��رف��ت

وله:

گ��رف��ت ق��رار س��اع��ت��ي دل��م ك��ن��ار ب��دان گ��رف��ت م��راك��ن��ار م��ن ب��ت وداع گ��ه
گ��رف��ت ن��گ��ار آن دي��دار ه��م��ه ام دي��ده ك��ه گ��رم ك��ردم ن��گ��اه چ��ن��دان ان��در ب��روب��ش

عهد يف امُلْفِلقني الشعراء من كان الالهوري، الرويس مسعود بن الفرج أبو الشيخ
لباب يف كما الهور، مدينة ومنشؤه مولده وكان العري، مسعود بن إبراهيم السلطان
ومن ديوانه، ويطالع كالمه، يتبع يزل لم األلوري: محمد آل العويف قال للعويف، األلباب

قوله: شعره

ت��وأن��واح زان��ف��اس را رس��ال��ت آي��ات أرواح ب��خ��ش��ن��ده ت��وب��خ��ش��ن��ده ن��ام اي
م��الح ت��و ب��خ��ارائ��ي دري��ائ��ى درك��ش��ت��ي ع��ن��وان ت��و ف��ض��ل ه��ن��ر دي��وان ب��رن��امۀ
م��ف��ت��اح روزي در ف��ض��ل ب��ر ت��و إح��س��ان م��ره��م س��ائ��ل دل��ى خ��س��ت��ه ب��ر ت��و إن��ع��ام
س��ي��اح س��رع��ت ذك��رت��را ق��م��ر ج��رم چ��ون س��اك��ن ت��راراح��ت ع��رض ف��ل��ك ق��ط��ب چ��ون

284



الفاريس الشعر يف

ب��ت��ف��اح ب��وئ��ى ن��ده��د ان��در ت��و ت��اخ��ل��ق رن��گ ده��د ب��ت��ف��اح ك��ه ن��ي��ارد م��ه��ت��اب
م��س��اح آي��د م��س��ي��ح ب��اوه��م چ��ن��دك��ه ه��ر ن��ن��ه��دپ��ى م��س��اح��ت ت��و ع��ري��ض درج��اه

وله:

م��ت��ن ت��وه��س��ت خ��ص��م ك��ه ك��س��ى گ��رد ب��ر ت��ن اى ه��م��وار دار ن��گ��اه پ��ن��د أي��ن
دوزن زخ��م ك��ش دو ت��ب��غ دوش��م��ر دش��م��ن ب��ادش��م��ن س��ود ي��ار زت��وگ��ر ع��ض��وى

األدبية، العلوم يف تفرد ممن وكان الدهلوي، الدين سيف بن خرسو األمري ومنهم
وله الشريازي، السعدي الدين مصلح الشيخ بفضله اعرتف واملوسيقى، الشعر وقرض
وله الگنجوي، النظامي خمسة بها عارض مزدوجات وخمس الشعر، يف دواوين خمسة
عىل تربو أبياته وكل بيت، ألف عرش ثمانية له «الخمسة» أبيات وعدد غريها، مزدوجات

قوله: شعره ومن الخيال، مرآة يف كما ألف أربعمائة

را دي��وان��ه م��ن ك��وي��ش در گ��ش��ت گ��م ب��ازدل
را ق��الش��ان��ه ش��ك��ل آن ن��گ��اه ك��ردم ك��ج��ا از

گ��زر اف��ت��د م��ي ن��ج��اه��ات ب��ادك��ا اي��ن گ��اه گ��اه
را پ��ي��م��ان��ه آن ده ي��ادى گ��ه��ن آْس��ن��اي��ان

خ��ي��ال دل در آي��دم درم��ي س��وىء ض��د از ه��رش��ب
را ك��اش��ان��ه اي��ن م��ن س��ون��گ��ه��دارم ك��دام��ي��ن از

ب��ي��ش اوزان��دازه ون��از خ��راب زن��ظ��اره ج��ان
را پ��ي��م��ان��ه ه��د پ��رد وس��اق��ى م��س��ت م��اب��ب��وى

ب��ي��خ��ب��ر ع��ال��م وزذوق وس��وزدل واس��ت خ��س��ر
را دان��ه ش��ن��اس��د ل��ذت ك��ى آت��ش��خ��واره م��رغ

وله:

ت��رب��ادا آواره ش��د آواره ع��اش��ق��ي از دل��م
ت��رب��ادا ب��ي��چ��اره ش��د ب��ي��چ��اره ازب��ي��دل��ي ت��ن��م
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ت��رخ��واه��م ت��ازه ج��ان ب��ردن ب��ه��ر اس��ت ت��ازه رخ��ت
ت��رب��ادا خ��اره م��ن ك��ش��ت��ن ب��ه��ر خ��اراس��ت دل��ت

گ��و اي��ن م��را م��ي��گ��وي خ��ي��ر دع��اى زاه��د گ��راى
ت��رب��ادا آواره ب��ت��ان ك��وئ��ى آوارۀ اي��ن ك��ه

گ��ردد ب��ه ك��ه آن ش��ده��وائ��ى پ��اره پ��اره م��ن دل
ت��رب��ادا ت��ازه ي��ارب ش��اداس��ت ب��دي��ن ج��ان��ان اگ��ر

وله:

گ��ذش��ت درخ��واري گ��رچ��ه ام��ش��ب ب��ودم خ��وش غ��م��ش ي��ا
گ��ذش��ت دري��ارى ش��ب��ه��اك��ه ازي��ن م��ي��ك��ردم ي��اد

ح��ال ب��گ��ذش��ت چ��ون ك��ه پ��رس��ي��دى دوش اى م��اج��ر
گ��ذش��ت ب��دش��واري پ��رس��ى م��ى چ��ه گ��ردم س��رت اى

رف��ت ع��ش��ق ب��ى دالن ب��رزن��ده ك��ه وق��ت��ى آن ن��اخ��وش
گ��ذش��ت ب��ه��ش��ي��اري ب��رم��س��ت��ان ك��ه روزى آن ض��ائ��ع

وله:

ازم��اب��ب��رد ن��ق��ددل رس��ي��د ع��ش��ق��ت غ��ارت
پ��اف��ش��رد ب��خ��ون ف��ت��ن��ه س��رف��گ��ن��د ب��ال ت��ي��غ

ك��ش��م ع��ن��ان��ش چ��ن��د ت��س��ت ب��دن��ب��ال ك��ه ج��ان
س��پ��رد ب��ت��وب��اي��د ه��م اس��ت رف��ت��ن��ي زت��ن��م چ��ون

گ��رف��ت ن��ب��اي��د س��ه��ل اس��ت اگ��رب��ك��دم ع��ش��ق
ش��م��رد ن��ب��اي��د خ��ورد اي��س��ت ش��ع��ل��ه اگ��ر آت��ش

زش��ت وچ��ه خ��وب چ��ه ب��ودي��ار چ��وب��اق��ى ش��وق
درد وچ��ُه ص��اف چ��ه ب��اده ب��ود چ��وس��اق��ى دوس��ت

ب��ك��ن س��رخ��ود ف��ك��ر ع��اش��ق��ي اگ��ر خ��س��رو
ن��ب��رد ب��س��الم��ت س��ر رف��ت راه دري��ن ه��رك��ه
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وله:

ب��ري��د ب��م��ي��دان رخ��ش ك��رد چ��س��ت ق��ب��ا ي��ار
ب��ري��د گ��ان چ��و درخ��م ه��س��ت ك��ه ه��رس��ر س��رو اي��ن

ج��ان داري��د س��اخ��ت��ه م��ارس��ي��د زن غ��م��زه
ب��ري��د ب��ك��ن��ع��ان م��ژده گ��ش��ت م��اب��از ي��وس��ف

ش��اه ش��اه��ي��ن درخ��ور م��ن��ي چ��ون دل ن��ي��س��ت
ب��ري��د درب��ان ب��رس��گ م��رداررا پ��ارۀ

وله:

ت��ر رِم��ي��ده زان وم��ن رم��ي��ده ازب��رم دل ت��ر دي��ده پ��ري��ش��ان زه��ج��ر م��ن��م ه��رش��ب
ت��ر ن��اش��ن��ي��ده ش��ن��وى م��ى ب��ي��ش چ��ن��دان��ك��ه م��ن ف��غ��ان ب��گ��وش��ت ه��س��ت زت��وك��ه اف��غ��ان
ت��ر آرم��ي��ده ق��درى ازي��ن پ��ي��ش ب��وداس��ت گ��ار روز ورن��ه ش��دي زم��ان��ه ف��ت��ن��هء ت��و
ت��ر دي��ده م��خ��ورل��ي��گ ك��ه ن��گ��وي��م��ت دل اي ج��ان زب��ان ول��ي��ك��ن ع��ش��ق غ��م��ي��س��ت ش��ي��ري��ن

وله:

ه��ن��وز ودرم��ان��ي دارى درده��ا ه��ن��وز ودرج��ان��ى ب��ردى زت��ن ج��ان
ه��ن��وز پ��ن��ه��ان��ي درس��ي��ن��ه ه��م��چ��ن��ان ف��ت��ى ب��ش��گ��ا ام س��ي��ن��ه آش��ك��ارا
ه��ن��وز ارزان��ي ك��ه ك��ن ب��اال ن��رخ گ��ف��ت��ىء خ��ود ق��ي��م��ت ع��ال��م ه��ردو

وله:

خ��وي��ش س��رپ��ائ��ي خ��ام ك��ن��م دي��ده س��رمۀ ن��ه��م ك��وي��ت ب��رس��ر گ��رش��ب��ى ط��ل��ب پ��ائ��ى
خ��وب��ش ك��االئ��ى ق��ي��م��ت م��ك��ن أرزان اي��ن��ه��م��ه ب��ج��ان ف��روش��ي ن��از ب��دل ف��روش��ي ح��س��ن
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وله:

دل ب��ج��وئ��ى خ��ي��ال��ت رائ��ده ح��ي��ات آب دل آرزوئ��ى ب��ق��دم ت��ا زف��رق ه��س��ت��ى
دل گ��ف��ت��گ��وئ��ى درازش��ود چ��ن��ي��ن ك��زوي اي��ن��ق��در ون��دان��س��ت��م ب��زل��ف ب��س��ت��م��ت دل
دل ب��س��وئ��ى ن��ه ت��وام ب��س��وى م��ن زي��راك��ه ت��و دع��ائ��ى ج��ز ن��ك��ن��م خ��وري دل گ��رخ��ون

وله:

زب��س��ت��ن ن��ت��وان آزاد ازب��ال ع��ش��ق درره
زي��س��ت��ن ش��ادن��ت��وان ن��ب��ود درس��ي��ن��ه ب��اغ��م��ش

پ��ا اف��ش��رده ج��ان درب��ن��ي��اد ع��ش��ق چ��ون دش��م��ن��ي
زي��س��ت��ي��ن ن��ت��وان ب��ن��ي��اد ص��ب��رن��ي ب��رام��ي��د

وله:

ؤه��وئ ع��م��ره��ا ه��م��ه ج��ت��رش��اه��ائ ازان��ك��ه ب��ه ب��م��اه��روى ن��ظ��رى زم��ان��ى دل ب��ف��راغ
روى ل��ط��ي��ف ب��چ��ن��ان ب��اش��د دري��غ ن��ظ��ر ك��ه خ��وي��ش��م زچ��ش��م ب��رخ��ت آي��د رش��ك��م ب��خ��داك��ه

وله:

ج��اودان��ي ب��ح��ي��ات را ن��ف��س آن م��ف��روش م��ان��ى ب��ش��اد گ��ذرد پ��ان��گ��ارى ك��ه ن��ف��س��ى
دان��ى چ��ه ن��رس��ي��دۀ پ��رس��ت��ان ب��ش��ه��ربُ��ت ت��و م��الم��ت رن��درا م��ن م��س��ج��د إم��ام اى م��ك��ن

الشعراء من كان ٧٣٧ه) (م الدهلوي السنجري عالء بن حسن الدين نجم ومنهم
الفاريس الشعر ديوان له الهند، بسعدي بوه لقَّ ولذلك الحالوة؛ غاية يف وشعره امُلْفِلقني،

قوله: شعره، ومن ذلك، غري ومصنفات

س��پ��ي��د ازخ��اور خ��اس��ت اب��رى ك��ه ده س��اق��ي��ام��ى
س��ف��ي��د چ��ادر س��رورا آم��د س��ب��زي راس��ر ب��رگ
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ده��ى م��راگ��رم��ى ده ب��ل��وري��ن درج��ام ب��اده
س��ف��ي��د راس��اغ��ر ل��ع��ل ش��راب آي��د م��ى خ��وب

م��ار ژال��ه ي��وس��ف ب��ه��ر زل��ي��خ��ا چ��ش��م اب��رچ��ون
س��ف��ي��د پ��ي��غ��م��ب��ر ي��ع��ق��وب دي��دۀ چ��ون ژال��ه��ا

وله:

ت��ن��ه��ا ب��وس��ت��ان ط��وف ن��ب��ود ك��رم از ك��ه را ه��م��ه ده��م ص��دا آي��م ب��ر ط��ب��ع گ��رد چ��و
ت��ن��ه��ا وب��اغ��ب��ان ب��زرگ��س��ت س��خ��ت ب��اغ ك��ه ت��رس��م م��ى دزد م��ي��وه زط��ائ��ف��هء ول��ى

وله:

وان��خ��راس��ت خ��ودرار وح��اج��ت ت��وج��س��ت ك��ام دوان��خ��واس��ت ت��وازك��س ب��درد دل��م گ��ز ه��ر
ن��خ��واس��ت دوا ط��ب��ي��ب��ى ت��وب��ه��ي��چ رن��ج��ور ن��ك��رد ن��ظ��ر ج��م��ال��ى ب��ه��ي��چ ت��و م��ش��ت��اق

وله:

رس��ان��د ك��ه ب��پ��اي��ان آغ��از ك��ن��م خ��ود م��ن ن��گ��وئ��ى خ��وي��ش دل چ��راح��ال ك��ه گ��ف��ت��ي

وله:

م��ع��ش��وق ب��روع��دۀ ك��ه اس��ت ك��ارى س��رو م��ش��ك��ل
ك��رد ن��ت��وان ت��ق��اض��ا ب��ود ن��ت��وان ص��اب��ر

وله:

ك��رد خ��ب��ر ب��الراك��ه داد ن��ش��ان راك��ه غ��م وس��رودى وح��ري��ف��ى وك��ن��ج��ى ب��ودم م��ن
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وله:

گ��ران��م ب��ه��ا ب��اي��ن ك��ه ش��اي��د ات��ف��اق ش��د ن��ه ب��س��ت��ان ب��ه��ي��چ م��را ك��ه گ��ف��ت��م ت��و ب��ارب��ا دوس��ه

وله:

ب��رآوردن ن��ف��س ن��م ن��ت��وا م��ن ب��ي��ت��و ك��ه دان��س��ت م��ي��ت��وان ص��ب��ح وم��ن آف��ت��اب��ي ت��و

وله:

ت��وك��ي��س��ت م��ع��ش��وق ك��ه س��وال��س��ت چ��ه اي��ن ح��س��ن از
م��ي��دان��ي ت��وه��م اس��ت ج��واب راچ��ه س��خ��ن اي��ن

لم ،١٠٠٢ سنة امُلتوىفَّ بالفييض املعروف الناگوري املبارك بن الفيض أبو ومنهم
وله بيت، آالف تسعة يحمل شعر ديوان له الشعر، قرض يف عرصه يف نظري له يكن
شعره ومن «نَْلَدَمن» وثانيتهما أدوار» «مركز إحداهما ومزدوجتان القصائد، ديوان

قوله:

اف��ت��اداس��ت ه��وس��ى ك��س ه��ر دردل ازو ك��ه اف��ت��اداس��ت ك��س��ى وص��ل ه��وس م��ن دردل
اف��ت��اداس��ت ب��س��ى ق��وم ب��اي��ن م��راك��ار ك��ه پ��رس س��ودازده ازم��ن ب��ت��ان وراه روش

وله:

اف��ت��اداس��ت ب��م��ن��زل وچ��ش��م��م دورب��ي��ن��م ك��ه م��ش��وي��د ج��دا زم��ن ط��ري��ق��ت م��س��اف��ران

وله:

ت��ورف��ت ب��آرزوئ��ى زع��ال��م ك��ه ك��س��ى آن خ��وش
ت��ورف��ت ب��گ��ف��ت��گ��وى ت��وآم��د ب��ج��س��ت��ج��وئ
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وله:

ن��گ��ج��د ودرس��ي��ن��ه آي��د درون ازدي��ده خ��ي��ال��ت ك��ه ع��ش��ق��م س��ازي ف��س��ون ح��ي��ران

وله:

ي��ك��ن��ف��س ك��ان��ج��ا ع��ش��ق اى م��ك��ن راوي��ران ك��ع��ب��ه
م��ي��ك��ن��ن��د م��ن��زل ع��ش��ق گ��ان م��ان��د پ��س گ��ه��ى گ��ه

وله:

ش��ك��س��ي��ت��م م��ح��راب ب��رس��ر وص��ن��م رف��ت��ي��م م��اب��ود ره س��ن��گ ب��ت��ك��ده وه��م ك��ع��ب��ه ه��م

الشعراء من كان ،١٠٧٩ سنة امُلتوىفَّ بالغني املعروف طاهر محمد الشيخ ومنهم
قوله: شعره ومن شعر ديوان له التربيزي الصائب عيل محمد مرزا بفضله اعرتف امُلْفِلقني

ش��دم گ��رف��ت��ار ب��ود زم��ي��ن ه��م��رن��گ دام اس��ي��ر م��راك��رد س��ب��ز ب��خ��ط س��ب��زى ُح��س��ن

مقبول شعر ديوان له ،١١٠٨ سنة امُلتوىفَّ الرسهندي عيل نارص الشيخ ومنهم
قوله: منها حالوة، وفيه الشعر، مجيد وكان متداول،

ج��ن��ون ازن��ق��ص داش��ت وص��ح��را ش��ه��ر ام��ت��ي��از
ب��ود خ��ودوي��ران��ه ب��ي��ه��ائ��ى راخ��را م��ج��ن��ون ورن��ه

كان ،١١٣٣ سنة وامُلتوىفَّ بِبيِدل املعروف آبادي العظيم القادر عبد مرزا ومنهم
ألف مائة تحمل ودواوينه الكالم، أساليب يف غريبة اخرتاعات له عرصه، مشاهري من

قوله: شعره، ومن بيت،

ع��ال��م در اس��ت دش��وار ش��ي��وه ك��دام��ي��ن گ��ف��ت��م ب��دل
آش��ن��ائ��ي��ه��ا پ��اس وگ��ف��ت ط��پ��ي��د درخ��ون ن��ف��س
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وله:

درك��اراس��ت آف��ت��اب رو ك��وب��غ��ارت س��اي��ه
دارم ب��دل ت��رى ش��دچ��ون گ��م اگ��ر م��ن��ى چ��ون

ك��ن ه��رت��م��ن��ا ت��رك وس��وداك��ن س��ود ق��ط��ع
دارم ع��م��ل اي��ن ه��م م��ن ب��ه��اك��ن خ��وروط��ر م��ى

وله:

ب��ود ب��س��ي��ار گ��ي آس��ود ع��دم ك��ن��ج در ورن��ه ب��ود آزار ه��م��ي��ن گ��رب��ودازه��س��ت��ي م��ط��ل��ب��ى

وله:

م��ن��م اوي��م دي��وانۀ م��ن ك��ه پ��ري��روئ آن ك��ن��د ت��اب��اور ك��ي��س��ت ورن��گ��وي��م گ��ري��م ب��اك��ه

وله:

درن��ن��ش��س��ت��ى وب��ران ن��ش��س��ت��ى درخ��اك ح��اص��ل چ��ه ل��ي��ك ش��دي خ��اك ت��ن ه��م��ه ب��ي��دل

وله:

ب��اش��د دم��اغ اگ��ر آت��ج��اه��م اس��ت خ��وب��ى ج��ائ ب��ه��ش��ت گ��وي��ن��د

وله:

دش��واراس��ت ق��در چ��ه آرم��ي��دن دارد ق��ي��ام��ت ف��ك��ر ه��م م��رده

لغة معرفة يف عرصه نادرة كان بالغالب، املعروف الدهلوي خان هللا أسد ومنهم
قوله: منها ديوانه، يف آالف عرشة جاوز وشعره ومصطلحاتها، الفرس

گ��ارب��ي��ا روز ب��س��ام��ان ك��ه م��ن ب��م��رگ خ��رم ش��ود ن��م��ى دل س��ت��م دوش��ي��وه ب��ي��ك
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ب��ارب��ي��ا ه��زار ص��د ب��رو ه��زارب��ار دارد ل��ذت��ى ج��داگ��ان��ه ووص��ل وداع

وله:

را س��ت��ائ خ��ن��ج��ر ل��ب ك��ج��اب��رم ي��ارب ش��وم ن��م��ى وت��س��ل��ى ش��وق زف��رط م��ردم

وله:

م��ان��ي��س��ت وي��ران��ئ ب��ان��دازهء ت��ع��م��ي��ر دل گ��ى اف��س��رد چ��ارۀ ن��ك��ن��د ج��ن��ت

وله:

ك��ي��س��ت گ��ن��اه ن��ك��ردن ت��ي��ز دش��ن��ه دان��س��ت��ه م��ن گ��ن��اه ط��پ��ي��دن ذب��ح ب��رق��ت ب��ي��خ��و

وله:

اس��ت وع��ظ ن��ه اس��ت ن��ه��ان درس��ي��ن��ه ك��ه راز آن
گ��ف��ت ن��ت��وان ب��م��ن��ب��ر گ��ف��ت ت��وان ب��ردار

وله:

ان��د زده ب��ك��ارم راك��ه گ��ره��ى دارم دوس��ت
ت��وب��ود دراب��روئ پ��ي��وس��ت��ه ك��ه ن��س��ت ه��م��ا ك��اي��ن

وله:

ري��ز ت��رم ودرچ��ش��م ك��ن ج��گ��رح��ل أج��زائ آر ب��ج��وش م��ي��رن��گ گ��ريۀ رازغ��م دل
ري��ز ج��گ��رم ب��زخ��م س��وده ن��م��ك م��ش��ت��ى ن��ي��رزم ال��م��اس ب��اف��ش��ان��دن ك��ه گ��ي��رم

293



الهند يف اإلسالمية الثقافة

وله:

دارى درم��ي��ان ب��ام��ن ك��ه وص��ل��ى ازوع��دۀ م��رن��ج
ف��رام��وش��م دي��گ��ر وع��دۀ ب��ذوق ش��د خ��واه��د ك��ه

وله:

اس��ت اي��ن م��ل��ت��م��س ص��د ك��ردن ي��ك��ى ت��رك��ي��ب ب��س��پ��ارم وج��ان ن��ه��م دل��ب��ر ب��رل��ب ل��ب
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األردوي الشعر يف

سماوية، كتب أربعة زعمهم عىل وفيها َسنْسِكرت، تسمى لغة الهند ألهل كانت أنها اعلم
وملا املعمورة، معظم يف محاوراتهم يف الشائعة وهي بهاشا، يسمونها أخرى لغة ولهم
من الهند يف نشأت والعجم، العرب بالد من إليه الناس ووفد الهند يف اإلسالم ظهر
حتى االرتقاء يف تدرجت اللغة وهذه «أردو»، فسموها لغة، املتنوعة اللغات امتزاج
وكان والفصاحة، العذوبة غاية يف الدهلوي جهانگري بن شاهجهان أيام يف صارت
اللغة، تلك يف النظم إىل يرغبون ال الفاريس، الشعر إىل مائلني ونواحيها بدهيل الناس
التي الهندية واللغة باملوسيقى عظيم شغف له البيجاپوري شاه عادل إبراهيم وكان
ذلك معاريف من كثري جمع لديه واجتمع اللغة، تلك يف الكتب وصنَّف بهاشا، يسمونها
يف ثم البيجاپوري، شاه عادل محمد ولده عهد يف وكذلك بها، الناس فاشتغل العرص،
إليه الناس فمال أردو، إىل عظيم ميل له وكان البيجاپوري، شاه عادل عيل ولده عهد

فيه. الشعر بقرض واشتغلوا
شاه، عادل عيل فتوحات يف شاهنامه كتاب البيجاپوري، نرصتي الشيخ وصنَّف
ومنهم شعر، وديوان باألردو، أخرى مزدوجة عشق» «گْلَشن وله باألردو، منظوم وهو
وكان وزوليخا، يوسف قصة يف ومزدوجة شعر ديوان له البيجاپوري هاشمي الشيخ
املراثي، يف بيضاء يد وله البيجاپوري ِمريزان ومنهم عرصه، يف امُلْفِلقني الشعراء من
شاه محمد أيام يف دهيل إىل ُحِمَل شعر ديوان وله الدَّگني، هللا ويل الشيخ ومنهم
كتاب، يف الشعر ن دوَّ من أول الدگني هللا ويل إن قيل فما الناس، إليه فرغب الدهلوي،
زمن إىل ونواحيها بدهيل نادًرا قليًال كان بأردو الشعر فإن حال كل وعىل فاحش. غلط
هللا ويل الشيخ ديوان جاء حتى إليه منهم أحد يلتفت لم املذكور، الدهلوي شاه محمد
اإليهام، صنعة إىل مائلني كانوا ولكنهم طبقة، بعد طبقة فيه الناس تتابع ثم املذكور،
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كما الدهلوي، العلوي جانجانان مرزا تركها من وأول الصنعة، تلك املتأخرون ترك ثم
الشعراء. طبقات يف

وكان ،١١٩٥ سنة امُلتوىفَّ سودا رفيع مرزا كان اللغة تلك يف امُلْفِلقني الشعراء ومن
امُلتوىفَّ آبادي األكرب تقي محمد مري ومنهم زمانه، يف الشعرية الفنون يف له نظري ال ممن
رفيع مرزا وبني بينه املفاضلة يف الناس تفرق وقد املشهور، األستاذ هو ،١٢٢٥ سنة
املعاني وإيراد األلفاظ، وتركيب واملتانة، الدقة، يف دونه آبادي األكرب أن والحق املذكور،
الخواجة ومنهم والتغزل، النسيب، يف الشعراء من واحد كل وفوق وفوقه البديعة،
ومنهم القبول، أثر عليه يلوح شعر ديوان له ،١١٩٥ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي َدْرد مري
شعر ديوان له ،١٢٣٥ سنة امُلتوىفَّ آبادي املرشد النجفي هللا شاء ما بن هللا إنشاء
همداني غالم ومنهم الشعر، عىل غريبة قدرة له وكانت الكالم، أصناف عىل يشتمل
له الدهلوي حسن غالم السيد ومنهم دواوين، ثمانية له ،١٢٢٤ سنة امُلتوىفَّ مصحفي
الدهلوي ذوق إبراهيم محمد ومنهم له، مشهرة مزدوجة البيان وسحر شعر، ديوان
ومنهم الشعر، قرض يف كعبه لعلوِّ الشعراء بملك شاه بهادر به لقَّ ١٢٧١ سنة امُلتوىفَّ
الناس، أيدي يف متداول الشعر ديوان له ١٢٦٨ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي خان مؤمن محمد
ال منزلة الشعر يف بلغ قد ،١٢٥٨ سنة امُلتوىفَّ الغالب الدهلوي خان هللا أسد ومنهم
يف شعره وديوان ١٢٥٤ سنة امُلتوىفَّ الناسخ اللكهنوي بخش إمام ومنهم فوقها، يُرام
كالمه ويف شعر، ديوان له بآِتش الشعر يف املتلقب اللكهنوي عيل حيدر ومنهم مجلدين،
املتلقب ١٣٢٢ امُلتوىفَّ الدهلوي خان مرزا نواب ومنهم ،١٢٦٣ سنة تُويفِّ وحالوة عذوبة
ثالثة له شهرية، ربية ومائتي بألف وظَّفه امللك، بفصيح الدكن صاحب به لقَّ بداغ،
له ١٣١٨ سنة امُلتوىفَّ اللكهنوي مينائي أحمد أمري ومنهم الشعر، يف ضخام دواوين
بحايل، املتلقب ١٣٣٣ امُلتوىفَّ پتي الپاني حسني ألطاف ومنهم الشعر، يف دواوين ثالثة
فيه، التقليد رفض ممن وهو الشعر، نقد يف وكتاب ضخم، مجلد يف شعر ديوان له
امُلتوىفَّ آبادي اإلله حسني أكرب السيد ومنهم األوروبيني، منوال عىل ونسخه مآثره، وجدَّد
الدين فخر السيد الوالد السيد ومنهم ضخم، ديوان وله العرص، بلسان بوه لقَّ ،١٣٤٠

بيت. آالف عرشة تحمل دواوين له الحسني،
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اهلندي الشعر يف

غري وهي «بهاشا»، يسمونها محاوراتهم يف شائعة لغة الهند ألهل أن تعلم أنت
الحالوة غاية يف ونظمها بينهم، فيما مشهورة كتب بهاشا لغة ويف َسنْسكرت،
لسان عىل يتغزلون أنهم خصائصها ومن اللغة، بهذه إملام له من يعرفها واملطبوعية،
أهل من مىض وقد العربية، اللغة عكس عىل به، وتتغزل الرجل تعشق كأنها املرأة،
َوپْدماكر، داس، وُسور َداس، كتُْليس والبالغة، الفصاحة يف مشهورون رجال اللغة هذه
وخلق وكبري، وگرَدهاري، وُگورَدت، وگرَدهر، گنگ، وكب وَسنْست، وحكمت، وپَْرَهت،

اإلسالمية. امللوك أيام كانوا وكلهم املسلمني، غري الهند أهل من آخرون
منهم فإن اإلسالم أهل وأما أخبارهم، من يشء إلينا وصل فما منهم، األسالف أما
سلمان بن سعد بن مسعود منهم كثريون؛ وهم اللغة، هذه يف الهنود أحبار فاق من
ومنهم يشء، أشعاره من إلينا يصل لم ولكنه اللغة، تلك يف شعر ديوان وله الالهوري،
ومنهم صالح، قدر شعره من إلينا وصل وقد الدهلوي، الدين سيف بن خرسو األمري
پيمائن له املحدث، الحق عبد الشيخ عم ٩٨٩ سنة امُلتوىفَّ الدهلوي هللا سعد بن هللا رزق
الجائيس، محمد ملك ومنهم األخيار، أخبار يف كما الهندية يف كتابان نَرنَْجن وُجوت
گندهاَوت بهاشا يف كتب ثالثة وله الهندية، اللغة معرفة يف الهنود أحبار فاق الذي وهو
كما ٩٤٧ سنة صنَّفه الحالوة، غاية يف ونظمه الثالث، أشهرها َوپْدماوت، وچْرتاَوت
معرفة يف بيضاء يد له البلگرامي، محمد شاه ومنهم الوالد، للسيد ِمْهرجهانتاب يف
البلگرامي الدين نظام ومنهم آزاد، ِو َرسْ يف كما الشعر عىل غريبة وقدرة الهندية اللغة
وآزاد، َرسْ يف كما الهندي، يف رائقة رقيقة أبيات وله بَمْدهنايك الشعر يف يتلقب كان
الشعراء من أيًضا وهو ،١١١٨ سنة امُلتوىفَّ البلگرامي الدين خري بن هللا رحمة ومنهم
له ،١١٦٣ سنة امُلتوىفَّ البلگرامي نبي غالم ومنهم رسوآزاد، يف كما الهندية يف املجيدين
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امَلاَرهروي هللا بركة الشيخ ومنهم رسوآزاد، يف كما َدرپَن» «بانگ يسمى شعر ديوان
األمثال يف رسالة وله پركاش»، «پيم ى يُسمَّ بالهندية شعر ديوان له ،١١٤٢ سنة امُلتوىفَّ

الكرام. مآثر يف كما املعرفة لسان عىل الهندية
فضًال بسنسكرت املاهرين العلماء من كان األمرهوي، الدين عضد الشيخ ومنهم
التواريخ، نخبة يف كما الطريقة حكم منها اللغة، تلك يف مصنفات وله بهاشا، عن
صنَّفه بهاشا، يف منظومة جواهر» «َهنْس له الدريابادي، هللا أمان بن قاسم ومنهم
ديوان له الكاكوروي، القلندر كاظم الشيخ ومنهم مهرجهانتاب، يف كما ،١١٤٩ سنة
يف زمانه فريد كان الِبْجنَوري عيل راحت ومنهم الناس، بأيدي متداول مقبول شعر
يف وذكره الوالد السيد أدركه كثرية، منظومات له والنغم، اإليقاع ومعرفة بهاشا، معرفة
الوالد سيدي جد ،١٢٧٨ سنة امُلتوىفَّ الربيلوي ظاهر محمد موالنا ومنهم مهرجهانتاب،
يشتمل شعر ديوان له الهندية، اللغة معرفة يف املشهورين الرجال من كان األم جهة من
محمد السيد عم ابن الربيلوي جامع محمد بن الدين رساج ومنهم األصناف، جميع عىل
الدين فخر موالنا الوالد السيد ومنهم شعر، ديوان أيًضا له وتلميذه، املذكور ظاهر
الهندية، شعراء تذكرة وله َراگ»، «ِپريم يسمى شعر ديوان له الربيلوي، العيل عبد بن

مهرجهانتاب. أجزاء من جزء وهي
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اخلامتة

املنقولة العلمية الكتب بعض أسماء يف

وعرص، عهد كل يف أخرى لغة إىل لغة من الكتب من كثريًا نقلوا الهند علماء أن اعلم
املنقولة، الكتب لكثرة نستوفيها أن نقدر وال واإلنكليزية، العربية الكتب سيما ال
وبعض والرتكية سنسكرت لغة من نقلوها التي العلمية الكتب بعض عىل فلنقترص
األردو إىل املنقولة العربية الكتب ونرتك والفرنساوية، اإلنكليزية من نقلوها التي الكتب

الندرة. سبيل عىل إال لكثرتها

الدينية الكتب فمن (1)

الفيض وأبو البدايوني القادر عبد ُمال نقله ِويد، آتهِرين للهنادك، الدينية الكتب فمن
بإعانة سنسكرت لغة من الدهلوي شاه أكرب بأمر الرسهندي إبراهيم والحاج املبارك بن
أكرب بأمر الناگوري املبارك بن الفيض أبو ترجمه ِگيتا بَهاگَوت الهندي، بهاون الشيخ
إىل شاه أكرب بأمر املبارك بن الفيض أبو نقله الهندي للبامليك بشست ُجْوگ شاه،
إلخ، … ست حرضت نثار ببالش تمام وستائش سپاس أوله: ،١٠٠٦ سنة الفاريس
،١٠٧٦ سنة بنارس من استقدمهم الهند أحبار بإعانة داراِشُكوه بأمر ترجموه أُِپنُْشد
القزويني الدين غياث ترجمه الهند أهل عند املقدسة التاريخية الكتب أحد َمهابهاَرت
الكتب من رامائن شاه، أكرب بأمر التهانيرسي سلطان والشيخ البدايوني القادر وعبد

٩٩٧ه. سنة القادر عبد ترجمه الهنادك عند املقدسة التاريخية
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للشيخ وعلومهم الرباهمة مذهب يف ُكنْده أمِرْت ترجمة دراجاوتي الحياة وبحر
الساريني محمد بن الحسني بأمر الفاريس إىل سنسكرت من نقله الگوالريي، محمد
البحرين مرج املسمى اإلسالم وأهل الهنادك ديانة بني فيما التطبيق كتاب الحسيني،
مال نقله الهنادك، عظيم ِكَشْن أخبار يف هربنس الدهلوي، شاهجهان بن لداراشكوه
املبارك بن الفضل أبو ترجمه اإلنجيل املذكور، شاه أكرب بأمر الالهوري يحيى بن شريي
أحمد للسيد لإلنجيل تفسري مجلدات ثالثة يف الكالم وتبني شاه، أكرب بأمر الناگوري
ترجمه بوذاسف العرب يسميه الذي بُْده سرية يف كتاب بلوهر بوذاسف الدهلوي، خان
سنسكرت، لغة يف الكتاب هذا أصل وكان اإلستهانوي، الغني عبد السيد العربية من
بعضهم ترجمه البنگايل َدت لبابُومنمته الهنادك عظماء سري يف كتاب هند رهنمايان
من مرص أهل من العلماء بعض ترجمه برنباس إىل املنسوب إنجيل اإلنكليزية، من

أردو. إىل الهند العلماء بعض نقله العربية، إىل اإلنكليزية

التاريخية الكتب ومن (2)

العابدين زين بأمر آبادي الشاه محمد شاه ُمال ترجمه سنني، آالف ألربعة كشمري تاريخ
والقصص األخبار يف الفاريس إىل الهندي من نُِقل كتاب األسمار بحر الكشمريي، شاه
لعله الدين، عماد ملوالنا التاريخ يف كتاب ترنگني راْج املذكور، العابدين زين بأمر
خلكان ابن تاريخ ترجمة اإلنسان منظر الدهلوي، شاه فريوز أيام يف الهندي من نُقل
بحر تكملة ،٨٨٩ سنة صنَّفه الگجراتي، محمد بن أحمد بن يوسف للشيخ بالفاريس
معجم الكتاب، ذلك من الثاني الجزء وهو املذكور، البدايوني القادر عبد مُلالَّ األسمار
عجائب شاه، أكرب بأمر البدايوني القادر عبد مال العربي من نقله بالفاريس البلدان
إبراهيم بأمر العربي من نقلوه القزويني كتاب من منقول بالفاريس كتاب املخلوقات
كتاب عرب تمدن ونظمه، املبارك بن الفيض أبو ترجمه نلدَمن البيجاپوري، شاه عادل
كتاب هند تمدن البلگرامي، عيل السيد الفرنساوية من نقله الفرنساوي ليبان لغوستاف
األمم تطور رس املذكور، عيل السيد الفرنساوية من ونقله الفرنساوي ليبان لغوستاف
الندوي السالم عبد املولوي ترجمه ثم العربي إىل نقلوه الفرنساوي ليبان لغوستاف
الرتكية من َهتي الرتُّ طالب أبو مري ترجمه تيموري واقعات األردو، إىل العربي من
الفارسية إىل الرتكية من نقله بابري تزك ،١٠٤٧ سنة شاهجهان بأمر الفارسية إىل
ار لربتي الرحلة كتاب شاه، أكرب عهد يف الدهلوي خانخانان خان بريم بن الرحيم عبد
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نپولني سرية يف كتاب أردو، إىل اإلنكليزية من الپتيالوي حسني محمد نقله الفرنساوي
أردو. إىل اإلنكليزية من الشاهجانپوري الدين معني املولوي نقله إليبت الفرنساوي

من املذكور الدين معني نقله پول لبن إلستانيل زيب اورنگ سرية يف وكتاب
هللا عناية ترجمه آلرنلد إسالم آف پريچنگ ترجمة اإلسالم ودعوة أردو، إىل اإلنكليزية
لهنري سويلزيلشن آف هسرتي ترجمة التمدن تاريخ باألردو، الدهلوي هللا ذكاء بن
القديم مرص وتاريخ الكاكوروي، العلوي عيل أحمد اإلنكليزية من ترجمه بكل طامس
ببلدة سوسائتي» «ساءنتيفك العلمي املجمع نفقة عىل ُطبع أولن كتاب من منقول
نرشه املفيدة، الحوايش بإضافة أولن كتاب من ترجمه القديم يونان تاريخ عليگده،
لخالد ترك دي آف دائري من نقل األتراك معارشة وكتاب عليگده، سوسائتي سائنتيفك
املهمي حسني محمد املولوي نقله املغربي بطوطة البن الرحلة وكتاب الرتكي، خليل
لجرجي اإلسالمي والتمدن الفوائد، من جملة عليه وعلَّق أردو، إىل العربي من الرُّْهتَكي
املولوي عليه وانتقد الرَُّدوْلوي، االنصاري حليم محمد املولوي ترجمه املسيحي زيدان
اإلنكليزي ِكْرَزن اللورد كتاب ترجمة فارس وخيابان األعظمگدهي، هللا حبيب بن شبيل
مجلد يف آبادي الكرم خان عيل ظفر املولوي ترجمه الفرنس بالد إىل رحلته أخبار يف
الدين، نظام للمولوي اإلنكليزي ِمل تاريخ من التاسع الباب ترجمة وهو األَوده ضخم،
هسرتي من ترجمه الگوركهپوري عيل مصاحب بن الرحيم عبد للمولوي الهند وتاريخ

اإلنكليزي. مارشمن يس إنديالجان آف
الكلكتوي التوحيد الرءوف عبد املولوي نقله بنگاله أخبار يف التواريخ وخالصة
ياسني بن كيقباد بأمر الفارسية إىل اإلنكليزية اللغة من اإلنكليزي مارشمن كتاب من
سار الذي القسيس إيكسوس كتاب من منقول بالفاريس الصني تاريخ سلطان، تيپو
أخبارهم يف الكتاب صنَّف ثم وعلومهم، وآدابهم لغتهم وتعلم ،٩٧٠ سنة الصني إىل
وتاريخ دلهي، بمدينة خان بفرنگي امللقب زمان محمد بالفاريس وترجمه باإلنكليزي
الجمعية بأمر ترجموه اإلسالم عهد آخر إىل الهنادك عهد من اإلنكليزي ألنفستن الهند
الغفور عبد للمولوي األثري البن الكامل تاريخ ترجمة اإلسالم عروج بعليگده، العلمية
لتيورنر الرحلة كتاب وترجمة آباد، بحيدر أردو إىل العربي من ترجمه الرامپوري
أحمد للحافظ األندليس ُجبري البن الرحلة كتاب وترجمة البلگرامي، عىل للسيد باألردو
السيد اإلنكليزية من ترجمه أمريي ودبدبۀ العربي، من ترجمه الرامپوري خان عيل
كان الذي اإلنكليزي ايدواردس كتاب ترجمة غدر مصائب البلگرامي، حسن محمد
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باألردو، الدهلوي أحمد نذير املولوي ترجمه ،١٢٧٣ سنة الفتنة أيام ببدايون حاكًما
األمريكاني ميكنس كتاب من مأخوذ مجلدين يف باألردو األقىص واملغرب مراكش وتاريخ
متوسط كتاب روم واقعات الوطن، جريدة مدير خان هللا إلنشاء املراكيش أحمد وموالنا
أمريكة أهل مصنفات من مأخوذ العثماني، خان الحميد عبد السلطان أخبار يف باألردو
وهو املذكور، خان هللا إلنشاء باألردو األحساء نجدو تاريخ املذكور، خان هللا إلنشاء
مستقبل بمبي، بمعمورة املقيم اإلنكليزي گفردبلگربو وليم مليجر الرحلة كتاب ترجمة
هللا إنشاء بإدارة ترجموه اإلنكليزي السياح بلنت لولفرد إسالم فيوچرآف ترجمه اإلسالم
أكرب ترجمه املذكور إسالم فيوچرآف ترجمه باألردو آخر كتاب إسالم وفيوچرآف خان،
العثمانية الدولة بني دارت التي األخبار يف كتاب پليونا محاربات آبادي، اإلله حسني
تلك يف املتطوعة من وكان هربرت وليم كتاب ترجمة وهو ،١٨٧٧ سنة روسيا وبني
بنجمن دبيلو جي إيس كتاب من ترجمه إيران تاريخ خان، هللا إنشاء نرشه الحرب،

خان. هللا إنشاء بنرشه قام السفري، األمريكاني
ترجمه القسيس، األمريكاني زويمر كتاب ترجمة وعمان والعرب العراق تاريخ
إيران سياحة يف اإلنكليزي گاردن إليدورد الرحلة كتاب ترجمة خان، هللا إنشاء ونرشه
من مأخوذ باألردو كتاب حكومت، عهد ساله ِبْست خان، هللا إنشاء ونرشه ترجمه
موجوده كي كون «تر خان، هللا إنشاء ترجمه اإلنكليزية، لوسگنان دي اين كتاب
من مأخوذ خان، هللا إلنشاء باألردو كتاب الحديث، األتراك رقي يعني ترقيات»
الدولة يعني باجگزاررياستني» أوراسكي عثمانية «سلطنت اإلنكليزية، الصحائف
تاريخ اإلنكليزية، الكتب من مأخوذ خان، هللا إلنشاء لها التابعة واإلمارات العثمانية
اإلنكليزية، الكتب من مأخوذ خان، هللا إلنشاء مجلدين يف باألردو العثمانية الدولة
مخترص أردو، إىل خان هللا إنشاء نقله عيل أمري للسيد اإلنكليزي يف اإلسالم تاريخ
هللا ضياء للشيخ اإلنكليزية الكتب من مأخوذ فارس، أهل من املجوس أخبار يف باألردو
بمرص، املال وزير نائب ِملز ألرد كتاب من ترجمه وإنگلستان مرص بَهَزاَره، املدرس
الحسن أبو السيد اإلنكليزي من نقله واليس، ميكنزي لسريدي الجديد مرص تاريخ
العثمانية الدولة بني الحرب أخبار يف الحميدية الفتوحات كبري، مجلد وهو اللكهنوي،
دبليو جي كتاب من الكروي الحسيني هللا فخر الخري أبو نقله ١٨٩٧م، سنة واليونان

استبونِس.

302



الخاتمة

الِحكمية العلوم يف الكتب (3)

الجو وكائنات واألنوار والخسوف الكسوف أحكام يف بهت الپتل سكنتها» «باراهي
إىل سنسكرت من الدهلوي العزيز عبد الدين شمس ترجمه وغريها، والتفاؤل والقيافة
والنجوم والتفاؤل الطرية يف منظومة فريوز دالئل الدهلوي، شاه فريوز بأمر الفاريس
كتاب املذكور، شاه فريوز بأمر خاني الخالد الدين أعز ترجمه الطبيعية والحكمة
املعارشة يف كتاب شاه، فريوز بأمر املذكور الدين أعز ترجمه املوسيقى عروض يف
بهت» «وباگ ترجمة شاهي محمود طب شاه، فريوز بأمر الدين أعز ترجمه بالنساء،
نقلوه الهندي الطب يف كتاب مهاويدك» گر «أمر بالفاريس، شاه محمود بأمر ترجموه
واملساحة الحساب يف «ليْالَوتي» اللودي، بهلول إسكندر بأمر الفريس إىل سنسكرت من
الفاريس، إىل سنسكرت من شاه أكرب بأمر الناگوري املبارك بن الفيض أبو ترجمه
سنسكرت من املذكور شاه أكرب أيام يف الگجراتي خان مكمل ترجمه التنجيم يف ناِجك
يف كما الدهلوي شاه أكرب أيام يف صنفوه املوسيقى يف كتاب ساگر راگ الفاريس، إىل
مان ترجمة وهو الرسهندي، محمود الدين لسيف املوسيقى يف َدْرپن راگ درپن، راگ
للخواجة املوسيقى يف كتاب پركاش راك مفيدة، بإضافة لتونت مصنفات من كتُوُهل
علم يف مني وپنگل درپن، راگ يف محمود الدين سيف ذكره الرحمة عليه صالح محمد

البلگرامي. عيل خلف بن حسني غالم للمولوي الهندية اللغة من مأخوذ العروض
،١٢٤١ سنة صنَّفه آبادي الحيدر الدين فخر نواب األمراء لشمس الهندسة وشمس
الفرنساوي، كالرك موىس كتاب من مأخوذ واملجسمة، املسطحة واألشكال األعمال يف
اإلنكليزية، الكتب من نقله واملخرج واملماس الجيب وخطوط الفرنساوية، اللغة من نقله
يف وخطيبًا الباب يف ما أجمع فصار أخرى كتب من وأشكاًال أعماًال عليها وأضاف
چاريس رنت ريوري مصنفات من الست، الرسائل مجموع الشمسية الستة املحراب،
االنتظار، وعلم الهواء، علم املاء، وعلم الفيثاغورثية والهيئة الثقيل، البحر يف اإلنكليزي
أردو، إىل اإلنكليزية من ،١٢٥٧ سنة املذكور األمراء شمس نواب نقله الربق؛ وعلم
امللك عمدة الكبري لألمري بالفاريس ضخم مجلد يف كتاب املناظر، علم يف البرص ورفيع
الكتب من مأخوذ ،١٢٥٧ سنة صنَّفه آبادي، الحيدر الدين فخر بن الدين رفيع نواب
الدين رفيع امللك لعمدة األصطرالب يف بالفاريس الصنعة ورفيع اإلنكليزية، العديدة
الگجراتي، الغني عبد بن محمد خان للملوي كان وأصله ،١٢٦٩ سنة صنَّفه املذكور
إىل ينقله أن مستخدميه أحد لعل َرتَْن امللك عمدة فأمر واملتانة، الدقة غاية يف وكان
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الكثرية، القواعد إليه وأضاف السهلة، الفارسية إىل بنفسه امللك عمدة نقله ثم أردو،
بالفاريس مجلدين يف الحساب رفيع وتكملة الحساب ورفيع الفائقة، بالصور وزيَّنه
يف نافع الحساب من نوع وهذا َكْرتم»، «ال … علم يف املذكور الدين رفيع امللك لعمدة
سنة األول صنف اإلنكليزية، الكتب من منقول وغريها، الثقيل وجر والهندسة الهيئة
شجاعت مري اإلنكليزية من ترجمه الكيمياء علم يف كتاب ،١٢٥٤ سنة والثاني ١٢٥٢
عيل شجاعت للمري الكيمياء علم يف آخر كتاب األمراء، شمس بأمر آبادي الحيدر عيل
الهيئة يف ورسالة برنكيل، للدكتور الهيئة يف ورسالة اإلنكليزية، من منقول املذكور
اآلالت يف ورسالة الطبعية، العلوم يف ورسالة لغريهما، الهيئة يف ورسالة ِولسن، للدكتور
يف ورسالة لپاركس، الكيمياء علم يف ورسالة املغناطيسية، القوة يف ورسالة الرصدية،
املاء، يف أخرى ورسالة املاء، علم يف ورسالة املناظر، يف أخرى ورسالة املناظر، علم
يف ورسالة الهواء، يف أخرى ورسالة الهواء، علم يف ورسالة املاء، يف أخرى ورسالة
بلندن العدلية املحكمة صدور صدر بروهم للورد العلوم مقاصد يف ورسالة الحرارة،
بلكهنؤ. الواقع املرصد يف املوظف اللكهنوي آبادي الحيدر الدين كمال كلها ترجمها

اإلنكليزي من الدهلوي هللا ذكاء املولوي ترجمه الحساب يف إسمته برنارد وكتاب
هللا ذكاء املولوي أردو إىل نقله لتادهنرت، الجزئيات حساب علم يف وكتاب أردو، إىل
أردوست إىل املذكور هللا ذكاء املولوي نقل املذكور لتادهنرت الهندسة يف وكتاب املذكور،
الرشوح مع عرش والثانية عرشة الحادية من الرضورية املطالب وبعض منها مقاالت
والثانية عرشة والحادية والسادسة الخامسة للمقاالت النتائج يف وكتاب وغريها، والنتائج
املعادالت مسائل يف وكتاب املذكور، هللا ذكاء للمولوي اإلنكليزية الكتب من مأخوذ عرشة
الكروي املثلث علم يف وكتاب املذكور، هللا ذكاء للمولوي تادهنرت كتاب من ترجمه
للمولوي السكون علم يف وكتاب املذكور، هللا ذكاء للمولوي تادهنرت كتاب من ترجمه

هللا. ذكاء ترجمه لتادهنرت املساحة وكتاب املذكور، هللا ذكاء
من پتي الپاني الحسنني غالم السيد ترجمه اسپنرس لهربرت التعليم فلسفة
معركۀ اإلنكليزية، من املذكور الحسنني غالم ترجمه السياسة فلسفة أصول اإلنكليزية،
رس الربق علم اإلنكليزية، من آبادي الكرم خان عيل ظفر ترجمه لدربپر وسائنس مذهب
العلمية الجمعية بأمر املفيدة الحوايش بإضافة اإلنكليزية من ترجموه استوهريس وليم
علم يف كتاب دارت، الگزندر كتاب من أحمد محمد السيد ترجمه برقي ملمع بعليگره،
ترجمة خيال قوة بعليگره، العلمية الجمعية بأمر ترجموه برن اسكات لرابرت الفالحة
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الطوكي، الحق أنوار املفتي اإلنكليزية من نقله والدوتراتن لسريالف بلدنگ» «كرييكرت
محمد للدكتور االقتصاد علم وكتاب حسني، لراحت الفيثاغورثية الهيئة يف القمر وكتاب
املاجد لعبد النفس علم يف العواطف فلسفة يعني جذبات وفلسفة الالهوري، إقبال
يف آخر كتاب االجتماع فلسفة اإلنكليزية، الكتب من مأخوذ الدريابادي القادر عبد بن
واملعدنيات … سائنس ومبادئ املذكور، القادر عبد بن املاجد عبد للمولوي النفس علم
من مأخوذ الطبيعيات ومقدمات أردو، إىل اإلنكليزي من آبادي اإلله حسني معشوق نقله
اإلنكليزية، الكتب من منقول آبادي الحيدر مهدي مرزا صنَّفه لهكسيل فزياگرويف كتاب
عليگره، كلية يف االقتصاد علم أستاذ الربني الياس ملحمد االقتصاد علم يف املعيشة علم
نوازجنگ، فتح خان حسن ملهدي باألردو سودمندي أصول االنتفاع» «أصول وكتاب
محمد الجليل لعبد الكيمياء علم يف كتاب كيميا نسخۀ ألورينتم، بوتلتي من ترجمه وهو
كالج يونيورستي فكتوريا يف الكيمياء معلم واسكو كتاب من ترجمه آبادي األكرب پناه
الردنر، كتاب من ترجمه املذكور الجليل لعبد كتاب انجن استيم وأصول منچسرت،
مأخوذ التيوري، الدين وحيد بن إمام إمداد للسيد الفالحة علم يف كتاب زراعت وكيمياء
الدهلوي بخش كريم للمولوي باألردو كتاب واملقابلة والجرب اإلنكليزية، الكتب من
من مأخوذ السياسة أصول يف ورسالة ١٨٦١م، سنة ُطِبع اإلنكليزية الكتب من مأخوذ
العلمية الجمعية بأمر الدهلوي نَراِئن دهَرم أردو إىل نقله مل، استوارت جان كتاب

بعليگره.

الطبية الصناعة يف بعضالكتب (4)

الالهوري، خان رحيم دكتور اإلنكليزية من نقله األعضاء أفعال يعني فزيالوجي علم
املعالجات يف رحيمي وطب املذكور، خان رحيم للدكتور األدرية علم يعني مرتياميديكا؛
الالهوري، حسني محمد للدكتور اإلنساني والترشيح املذكور، خان رحيم للدكتور
وهداية حسني، غالم للدكتور النساء وصحة عباس، أصغر للسيد الترشيح يف والبرش
أرشف للدكتور اإلسهال) مرض (وهو الَهيْضة وعالج املذكور، حسني لغالم املوسم
والعالج الترشيح يف األحمدي واملعمول بخش، كريم للدكتور الكريمي والطب عيل،
املذكور، خان رحيم للدكتور الصبيان وأمراض الالهوري، خان عيل أحمد للحكيم
آبادي الحيدر الدين سعيد للدكتور الصحة وأكسري عيل، ألطاف للسيد العني وأمراض
أحمد للدكتور الطاعون واستيصال آبادي، الفرخ الدين عزيز للسيد األعضاء وأرسار
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رحيم للدكتور النسوان وأمراض املذكور، عيل ألطاف للسيد قولنج وآثينۀ خان، عيل
للحكيم باألردو رسجري وپرنسلپزآف خان، رحيم للدكتور الحكمة بحر ومنتخب خان،
سنيرتي وترجمة آباد، حيدر أطباء من كالهما عيل، السيد والحكيم عيل باقر السيد
وتسهيل بخش عوض للحكيم ِميوپبتهك هو وترجمة خان، عيل يوسف للحكم پراثمر
املذكور، عيل ألطاف للسيد الوالدة وتوضيح املذكور، بخش عوض للحكيم املعالجات
النزالوية الحمى يعني أنفلوثنزا وعالج املذكور، خان رحيم للدكتور الصحة وحفظ
نمائي وصحت حسني، تجمل للدكتور نيشن فيكيس يف ورسالة حسني، غالم للسيد
عيل، بَنَْده للسيد والحادثات السميات وعالج الالهوري، أكرب محمد للدكتور ازدواج
وقراباذين الدين، مهتاب للحكيم األربعة والفصول حسني، غالم للسيد كمپينني وفزبشن

عيل. مظهر للحكيم مظهري وقراباذين خان، عيل أحمد للحكيم أحمدي
بخش عوض للدكتور الطب ومجموعة حسني، غالم للسيد ممتازية طب وگنجينۀ
رحيم للدكتور وائفري وِمد عيل، ألطاف للسيد املغربيني األطباء ومجربات املذكور،
يعني كوپيا ونيوفارما السورتي، خان الدين نور للحكيم الجديد الطب وميزان خان،
إمام للدكتور ديزيز منكليجرآف ونيو عيل، ألطاف للسيد الجديد األدوية تركيب علم
كتاب عثمانية وبركات آبادي، الحيدر الدولة لقمان للحكيم الرضاعة وهداية الدين،
عثمان أيام يف صنَّفه آبادي، الحيدر الرزاق عبد للدكتور األدوية علم يف باألردو مبسوط

آباد. حيدر صاحب خان عيل
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