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ABSTRACT
The scholar Sayyid Suleiman Al-Nadawi was famous in the literature of
the world because he was a writer and a writer. He spent his entire life
researching, investigating, classifying and authoring after completing his
education. When he delegated the teaching order to Mr. Suleiman AlNadawi in the Dar Al-Uloom Nadwat Al-Ulama, he felt the need to write
an easy-to-understand textbook to increase the readiness of the students
of the Arabic language. That is why he classified the lessons of literature,
and this book is comprehensive in the syllabus of the seminar, Arab
schools, and government schools. Then, Mr. Suleiman al-Nadawy
arranged the lexicon in the name of the new languages, which contained
modern Arabic words. That lexicon proved very useful for students and
was well accepted by students and scholars.
Keywords: Sayed Suleiman al-Nadvi, Dar Al-Uloom, Nadwat Al-Ulama,
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:جَم ُال ال جبحث
ويعدمن أبرزاملفكرين واألدباء.العالمة السيدسليمان بن أبى الحسن الندوى من أعالم املفكرين والدعاة في العضرالحديث
. قض ى جميع حياته في التحرير والتقرير. وكان الشيخ عاملا كبيرا وأديبا موهوبا ومؤرخا جليال وكاتبا نادرا في السيرة.املعاصرين
 هوسلیمان بن أبی.وخلف لنا عدداضخمامن الكتب والرسائل واملقاالت واملقدمات والشذرات في اللغة العربية واإلسالمية
ٰ
یصل نسبه إلی،الحسن بن محمد شير’املعروف بالحکیم ميرمحمدی بن عظمة ّللا علی بن وجیه الدین املعروف باألميرجکن
ٰ
م یوم الجمعة فی قریة فحولیة1884نوفمبر22  ولد العالمة السید سلیمان الندوی.سیدنا علی بن أبی طالب رض ى ّللا عنه
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ٰ
والتقوی .أماجده فکان حکیم
من إقلیم بهار فی مدیریة بتنة.کان من أسرة سادات.وکانت هذه األسرة شهيرة فی العلم والزهد
ً
ٰ
ً
اوطبیبا ماه ًرا.کانت حرفة الطباعة متداولة فی أسرتهم غير جده ووالده مض ى
مير محمدی ووالده حکیم السیدأبو الحسن عامل
کثير من األطباء املشهورین فی أسرته.حکیم ميرمحمدی کان له شغفاجدا فی التألیف والتصنیف والشعر.وکانت والدته
صالحة القلب وشریف الطبع .کان السید یمض ى أکثر أوقاته فی مطالعة الجرائد والکتب.الجرائد العربیة التى یحصل السید
ً
یطالعه بنظر عمیق’و ٰبنى جماعة علمیة لتوسع املطالعة و تنوعه و من أهم أرکانه الحافظ صدیق حسن خان’عثمان باشا
املونکيری .وفی1904م أقام اللجنة األدبیة بإسم "تهذیب األخالق" فی الندوة التى تعطی فرصة فیه لکل طالب لیجلی فیه
صالحیتة الخطابة والکتابة .بعدماأمض ى عمره الحافل بالعمل الدؤوب’ومآثرةالخالدة’والخدمات العلمیةوالدینیة الجلیلة
ٰ ٰ
وافاه األجل فی باکستان نوفمبر عام1953م.ودفن بجوار الشیخ شبير أحمد العثمانی رحمهما ّللا تعالی وأمطر علیهما شأبیب
ٰ
رحمته و مغفرته .كان العالمة السیدسلیمان الندوی شهير فی آداب الدنیاألنه کان ً
ا.وأمض ى حیاته الکاملةفی
أدیباومصن ًف
البحث والتحقیق والتصنیف والتألیف.بعدالفراغ من التعلیم ملافوض أمرالتدریس إلی السید سلیمان الندوی فی دارالعلوم
ً ً
ٰ
ندوة العلماء أحس الحاجة ان یکتب ً
ادرسیاسهال’عام الفهم’إلزداد استعداد طلبة اللغة العربیة.ولذلک صنف دروس
کتاب
األدب.وهذا الکتاب شامل فی املقرر الدراس ي فی الندوة واملدارس العربیة واملدارس الحکومیة.ثم رتب السیدسلیمان الندوی
ً
مشتمال علی كلمات حديثة عربیة ٰ.ذلک املعجم ثبت ً
مفیدا ًّ
جدا للطالب ولحق
املعجم باسم"اللغات الجدیدة" الذی کان
ً
ً
قبوال ً
حسنا من جانب التالمذة والعلماء.نعرف فی األوراق اآلتیة بتصانیف العربيةللسیدسلیمان الندوی تفصیال:

دروس األدب:
مؤلف هذا الکتاب السید سلیمان الندوی .ملاتقرر السیدسلیمان الندوی فی الندوة أستاذا ًّ
عربیافی1908املیالدیة.أحس
ٰ
السیدسلیمان الندوی ضرورة کتاب درس ي سهل لطالب املدارس الثانویة لتزداد رغبة الطالب لتحصیل اللغة العربیة.ولذلک
ألف"دروس األدب"بمشورة أستاذه ومربیه العالمة شبلی النعماني.وفی کتابه "دروس األدب" استفاد السید سلیمان الندوی
ً
ٰ
املسمى "مغنى الصبیان"هویکتب:
خصوصا من کتاب شیخ عبد الحق
"قریب مسکنى دیسنة قریة صغيرة ٰ
أخری إسمها ”استهانوان“حصلت علی کتاب صغير الذی صنفه الشیخ عبدالحق
إسمه“مغنى الصبیان“کتب فیه األلفاظ العربیة و معانیها الذین یتعلقون بمختلف الضروریات.ملا حصلت على ٰهذا
الکتاب نقلته من یدی و حفظتهٰ .هذا أول خطوة لتوجهى إلی األدب العربی.کانت نتیجته ملا قصدت الکتابة فی سلسلة األدب

العربی’وضعت کتاب دروس األدب بناء علی ذلک الطریق")1(.

ٰ
ٰ
ٰهذا الکتاب دخل في منهج الندوة و غير ذلک من املدارس العربیة والحکومیة.و طبع ذلک الکتاب من دار املصنفين بأعظم
کره و من مدارس آخرین.و ٰهذا الکتاب یشتمل علی جزئين:
الجزء ّ
األول :یشتمل الجزء األول علی 32ورقة و فیه دروس املرفوعات واملنصوبات واملجرورات و حروف العطف وأسماء
ً ً
الصلة والضمائر .و فی تحت تلک الدروس کتب األستاذ الندوی عنوانات عدیدة و بحث فیها بحثا کامالمثل:مسند و مسند
الیه’مفعول به’مفعول سببى’تمیيز’إسم التفضیل’عدد’حروف مشبهة بالفعل’ال لنفی جنس’مضاف و مضاف
الیه’موصوف وصفة’وواحد’تثنیةو جمع.إختار السید سلیمان الندوی فیه طریقة التدریب التى جامع و عام الفهم.کتب فی
ٰ
ٰ
اإلبتداء بعض األلفاظ العربیة السهلة’کماّ :للا رب’ ملک واحد’أهللا أحد’وغيرها.ثم استعملها فی الجمل الصغار مثلّ:للا
ٰ
واحد’الرب ملک’ّللا رب’و کذلک أدرج بعض األلفاظ فی الدرس الواحد مر ًارا.ثم استخدمها بطرق مختلفة.وبعض األحیان
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ً ً
ً
جعلهاجملة اسمیة ثم جعلها جملة فعلیة وبعض األحیان کتب االستاذ جمال أردیة ثم قال ترجموها إلی اللغة العربیة.اختار
السید سلیمان الندوی ذلک املنهج فی جمیع دروس الکتاب’استعمل االلفاظ فی الجمل فی کل درس بمطابقة القواعدترسخ
فی أذهان الطلبة بسهولة.
الجزء الثاني :یشتمل علی أربعين ( )40ورقة.فیه بابان.فی الباب األول استعمل الجمل والفقرات’والباب الثانی’یشتمل علی
ً
مکاملتين.و بين فیه واقعات بصورة املحادثة التى تعرض کل یوم’مثال:عنف وقت لقاء أحد األصدقاء’علی أتیان أحد
الضیف’علی لقاء أحد شخص أجنبى’عند وقت عیادة أحد املریض’الحوار عند الطعام والشراب’أو فی خالل السفر.و
ٰ
کذلک ٰ
سعی إلنشاء صالحیة الحوار أو الکالم فی العربیة بين الطلبة.بعض العناوین منها ٰهؤالء:
فی الضیف’فی األکل والشرب’فی السفر’فی البوسطة’فی زیارة الصدیق’فی ساعة املدرسة’مع مجلد’مع مریض’فی الجرائد
ٰ
واملجالت’فی األخالق’فی أول اللقاء’فی الصلوة’مع خیاط’مع حالق’ و فی اآلخر کتب سورة الفاتحة بإسم أم القرآن.اختار
ً
الشیخ فی ٰهذا الجزء تلک الطریقة التى اختارها فی الجزء األول.ذکر األلفاظ أوال.ثم استعملها في الجمل.وأماالفرق بين الجزء
األول والثانی.فقداستعمل فی الجزء األول الجمل الصغار و فی الجزء الثانی استعمل الجمل الکبار .وفی ختام الکتاب کتب
اثنتين و أربعين( )42کلمة تحت عنوان"قاموس بعض الکلمات الجدیدة".ومن أهم خصائص ٰهذا الکتاب أنه استعمل فی ٰهذا
أیضا.وکتب بعض السور الصغيرةکاملة ً
الکتاب اآلیات القرآنیة و األحادیث النبویةبأکثر.ویذکرالوقائع التاریخی ً
أیضا.من
وسیلة ٰهذا الکتاب ال تحصل النصرة فی فهم العربی بالطریقة السهلة فقط’بل یتعرف الطلبة من التعالیم اإلسالمیة
واألحکام ً
أیضا.

ال ّلغات اجلدیدة:
ٰهذا الکتاب وسیلة سهلة لفهم اللغة العربیة والتعرف لتعالیم اإلسالمیة واألحکام الشرعیة.وملا کان السید سلیمان مدر ًسا
ً
فی الندوة فی سنة1910م’انعقد االجتماع السنوی لندوة العلماء فی مدینة دهلی.اتفق فیه علی أن یرتب املعجم مشتمال علی
االلفاظ العربیة الجدیدة.وفوض ذلک األمر إلی السید سلیمان الندوی.فأکمله فی سنتين و قدمه فی اجتماع لکنؤفی 1912م.و
ٰ
کان العالمة رشید رضا رئیس ذلک االجتماع .فاختار ذلک املعجم و قال کلمات التعریف والتحسين عن هذا الکتاب .وفی ٰهذا
ً
ً
تقریبا علی أربعة آالف.ال یتمتع متعلم اللغة العربیة من
الکتاب یوجدالشرح وتحقیق االلفاظ الجدیدة العربیة مشتمال
الجرائدوالرسائل والتالیفات الجدیدة العربیة بغيره.فیه األلفاظ الدخیلة واملولدة ً
أیضا .عرف السید سلیمان فی مقدمة
هذاالکتاب باأللفاظ الدخیلة و املولدة.ویذکر سبب تألیف ٰهذا الکتاب هکذا:
"اللغة العربیة مع ألفاظها القدیمة واملحاورات باقیة.ثم تتأثرمن االنقالب الجدید’وتتولد فیهاالكلمات
الجدیدة’واملتعلقات بآالت حديثة’ومتطلبات الحضارة الحدیثةوالعلمیة’واملصطلحات سیاسیة وتجاریة’واإلختراعات
واإلیجادات الجدیدة والرسوم والرواج الحديثة والخیاالت الجدیدة.وتلک األلفاظ الالتی بذاتها األلفاظ العربیة
ٰ
ٰ
الجدیدةأوالقدیمة.ولکن قرروهاغير فصیحة ولذلک لم یدونوا فی اللغات القدیمة العربیة.ولکن اآلن یتکلمون أونقلوا من
غير األلسنة ویستعملون فی العربیة الحدیثة املعاصرة.و ٰهؤالء االلفاظ کلها شائعون و تستعمل فی الجرائد واملضامين و
الرسائل والتصانیف فی هذه األیام.الذین لم یعرفوا ٰهؤالء االلفاظ ال یستفیدون من أحد املصنفات السیاسیة والعلمیة
ً
الجدیدة.والیستطیع أن یؤدی الخیاالت الجدیدة باللغة العربیة.ولذلک البد ان یرتب معجما لتفسيرولتوضیح ٰهؤالء
االلفاظ واللغات الجدیدة تالیف لتکمیل تلک الضرورة")2(.
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ویکتب فی سلسلة األلفاظ الدخیلة واملولدة:

"ذکرت فی ٰهذا الکتاب الكلمات الدخیلة واملولدة التى تستعمل حتى اآلن.و لم یدونها فی اللغات القدیمة.واأللفاظ التى کانت
ٰ
مهجورة أونجدها فی اللغات و الحاجة لذکرهاو لکن االستاذ وضع الضمیمة فی آخر االلفاظ لغرض اتمام الفائدة")3(.

ٰ
ولکن اضافة امللحق الی کذامع أصل املفردات ومعانیها.وذکر فیهاألفاظ لغات املانیا’ وسواحلیة ’وحبشیة ’وعبرانیة
’واسبینیة ’وأنجليزیة ’وقبطیة’ومصریة’وسنسکریتیة’وسریانیة’والطینیة’وفرانسیسیة’واطالویة’وترکیة’و یونانیة’
ٰ
وفارسیة .وکذلک بين نوعیة و کیفیة األلفاظ .فی ٰهذا الجدول کان إمکان شبهة قویة علی أن مناط اللغة العربیة إلی حد کبير
ٰ
علی اللغات ٰ
األخری.وکذلک أزال السید سلیمان الندوی ٰهذه الشبهة وقال:إن بعدإلقاء نظرجدول ٰهؤالء االلفاظ الکثيرة ال
تکون الشبهة علی أن مناط ثروة اللغة العربیة علی اللغات اآلخرین.
ٰ
ً
ً
ٰ
ثانیا کما ان اللغة العربیة دینة للغات ٰ
اآلخری وکذلک اللغات اآلخری أیضا دیانات اللغة العربیة.انظروا إلی املعجم الجدید
ًّ ٰ
االنجليزی لم توجد فیه ألفاظ اللغة العربیة.کتب هنری المسن ً
کتابا مستقال علی أن فی لغة فرنج الفاظ عربیة کثيرة.واأللفاظ
العربیة التى تستعمل فی لغة أسبانویة و برتغالیة’جمعها املحاضر"دوزی"واملحاضر" انغلمين"فی الکتاب املستقل .الذی طبع
فی سنة 1969م فی لیدن.وأخذت اللغة الفارسیة و اللغة الترکیةبعض الکلمات من العربیة وان أخذنا تلک األلفاظ العربیة
ً
لم تبق تلک اللغات )4(.طبع الکتاب أوال في 1912م من مطبعة آس ى بلکنؤ’بإهتمام القاری محمد عبد الولی بن العالمة آس ى
ٰ
مرحوم.بعد ذلک نشر مر ًارا مع اإلضافات.وجيء باملنظر العام.الشیخ مجیب ّللا الندوی یکتب:
"اذا کانت األلفاظ الجدیدة والتراکیب الحدیثةتدخل في األدب العربي من وجه األفکار والخیاالت واإلنکشافات الغربیة.قد
جاء فی صدرالسید سلیمان هذاالخیال خالل املطبع الثاني والثالث أن یضاف في الکتاب.وانتخب ل ٰهذا األمر تلمیذه الرشید
الشیخ مسعود عالم الندوی املرحوم.بعد إصالح ٰهذا الکتاب طبع مر ًارا")5(.

في سلسلة إضافة لغات جدیدة قال الشیخ مسعود عالم الندوی بنفسه.بعد موقوف إشاعة"الضیاء"یکتب:

ٰ
"بقی عند الراقم لخدمة التدریس وولد شوق التحقیق العلمي واملطالعةفي وقت الفراغ.وأشاور السید في ذلک مر ًارابواسطة
ٰ
املراسلة والقول.واکملت في ذلک الزمان اللغات الجدیدة.وکتب في اإلبتداء مقدمة مفصلة علی أسالیب جدیدة.ففرح
األستاذ املحترم ًّ
جدا.وقال أی املعاوضة ترید من کدحک.اإلسم أوالنقود.عرض الخادم’فقط فرحة األستاذ.أعطني سبع
نسخ الکتاب مع ما أضیف علی غلف الکتاب االضافة الجدیدة من جانب الشیخ مسعود عالم الندوی.وثبت لتحریک العمل
املزید.تعلیق للتشجیع في التمهید.بعدسنة أو سنتين’ أمر لالضافة املزیدة’فزدت وفق هدایات ونصائح الشیخ ولم استطع
أن أقدمها إلی الشیخ")6(.

املقدّ مات:
ً ٰ
كتب الشيخ السيد سليمان الندوى مقدمات عديدة على الکتب العربیة.تلک املقدمات إن کانت مختصرة ولکنها جامعة
کثيرة .وتلک املقدمات تظهرصالحیة السیدسلیمان في العربیة.ویظهرحسن أسلوبه ومنهجه.فی تلک املقدمات عرف السید
ٰ
مصنفي الکتب وأظهرقدر الکتب.وألقی الضوء علی مختلف أجزاء املوضوعات املبحوثة.وذکر ذکرخيرللناشرین.وذکر کاتبوا
سيرة السید سلیمان مقدمتين إثنتين فقط وهما:
-1إمعان في أقسام القرآن
-2الرد علی املنطقیين
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ٰ
ولکن ماعلموا املقدمات اآلخرین للسید سلیمان و یقول الشيخ بنفسه’حصلت على ٰهذا الشرف أمام أهل العلم بتعارف
ً
تلک املقدمات تفصیال أعرض تعارف املقدمات في األوراق اآلتیة:

.1مقدمة ملتقط جامع التأویل ملحکم التنزیل:
تفسيرأبي مسلم األصفهانی (332-254ھ)جامع التأویل ملحکم التنزیل.یعد من کتب التفسير الذین کتبوا علی وفق
ٰ
ً
عمومامعتز ًّلیا.ولکن بعض املحققين قرروا
العقلٰ .هذا التفسير نادر الوجود کمثل کتب العصر اإلبتدائی.یفهم أبومسلم
ضخیما صرح بعض املؤرخين أنه یشتمل علی أربعة عشر ً
ً
جزء.نقل اإلمام فخر الدین
صحیح االعتقاد )7(.کان ٰهذا التفسير
ً
الرازی اقتباساته کثيرة فی تفسير مفاتیح الغیب(التفسير الکبير)توجدأجزاؤه في ٰهذا الوقت في التفسيرالکبيرفقط.من أجل
ٰ
أهمیة ذلک التفسير رتب الشیخ محمد سعید االنصاری رفیق داراملصنفين اعظم کره بمشاورة العالمة السید سلیمان
الندوی.بعد جمع تلک االقتباسات بإسم "ملتقط جامع التأویل ملحکم التنزیل".وکان عرفه السید سلیمان في شذرات"املعارف
ٰ
ٰ
کذلک .نبشر أرباب العلم بالنعمة ٰ
األخری.هو أن التفاسير کتبوا علی طریقة التفسير الکبير اإلمام
الشهيرة"ذلک التعارف
الرازی باللغة العربیة.منها :تفسير أبی مسلم األصفهانی.الذی حسنه ًّ
جدا اإلمام الرازی بذاته ونقل ً
کثيرا من األقوال
بلفظها.والتفسير املذکور ال یوجد فی الدنیا.إن وجدت إحدی الصفحة فهو عند الشاکرین أثمن من الجواهرات واللئلؤات.
"التفسير الکبير بحر الذی ال مثال له.فیه جواهرات المعات ألبی املسلم األصفهانی.کنا نشتهى أن ننسلکها فی نسب واحد.
ٰ
علمنا بعد التفحص والتفتیش أن نفوز فی ٰهذا املقصد الذی ال انتهاء له.ولذلک الشیخ محمد سعید األنصاری رفیق
داراملصنفين مشغول في ٰهذه الخدمة.کیف هو یسير.نرجو ان نختم ٰهذه الخدمة فی بضعة أشهر" )8(.عرف الشیخ محمد
ٰ
سعید األنصاری أمره بعنوان"مقدمة الجامع"کذلک:
"بنى موالنا السعید الشریف سلیمان الزیدی الندوی قیم داراملصنفين ألجددمن علم أبی مسلم األصفهانی ما اندرس واجمع
ما انتشر’فشمرت عن ساق الجدوتصفحت نصوصه التى کانت مبثوثة في تفسير الرازی’حتى استخرجها منه’ورتبها علی
ٰ
السور بعد تهذیبها وتصیحها’رجاء ان ینتظم به شتیت أبی مسلم و یلتئم به شعث أفکاره’وینفع ّللا به مالحدة
عصرنا’ویشفی الصدور املرتابين في زماننا’فها هو ذلک الکتاب الذی نترجمه بملتقط جامع التأویل ملحکم التنزیل وإنما هو
نزر من جم و قطرة من یم")9(.

ٰ
ٰهذه املجموعة إن کانت رتبت فی 1916م.ولکن أمکنت إشاعتها فی 1921م.طبعت ٰهذه املجموعة من مطبعة البالغ الشیخ
ٰ
أبی الکالم بکلکتة.اذا أتیت فی املنظر العام اطلع الشیخ السید سلیمان الندوي فی"املعارف"کذلک.
"اقتباسات التفسير الضالة لإلمام أبی املسلم األصفهانی’الذی جمع داراملصنفين من تفسير االمام الرازي.هی کانت تحت
طبع من مدة في حرف مطبعی.هي طبعت بحمد ّللا و شاعت ورتبت علی ترتیب السور.أرجو من شائقی العربیة وعلماء الدین
وأهل العلم یشکرونهن.وان کان ٰهذا األمر یمکن من أحداملستشرق في أوربا.کیف کان عالم تثمینه")10(.

ً
کتب السید سلیمان مقدمةمختصرة علی ٰهذه املجموعة بعنوان"الفاتحة"التى تشتمل علی صفحة و نصف.وادرج علیها
ٰ
التاریخ  14نوفمبر 1920م.بعد الحمد والصلوة أنه کتب.کان هند في وقت مرکز العلم والحکمةوالسعادة والتهذیب ولکن
کیفمامض ى الوقت بدلت أحواله.ضعفت عزائم سکانها وصیدواالغفلة والسکران وسلطت الجهالة.وخالوا من العلم
ٰ
ٰ
األخری.وخلف فیهم ذوی العلم واالطالع’الذین عاموا التعلیم و سعوا فی خاتمة
والحکمة.لکن ثم اعطاهم الفرصة
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الجهالةووضحوا أهمیةالعلم والفن علی الناس.وهیجوهم علی تحصیله .ومن ٰهؤالء املنتخبين کان العالمة شبلی
النعمانی.وذکر السید سلیمان العالمة شبلی النعمانی ذکرا خيرافی ٰهؤالء األلفاظ:
"وكان منهم األستاذ اإلمام حجة ملة اإلسالم’کهف العلم وکعبة املعارف’صاحب اآلیات الباهرة’واملصنفات .لزاهرة’
الشیخ شبلی النعمانی’فرتق ما فتق من أمر العلم’وشاد ما انقض من صروحه’وجدد ما اندرس من معاهد العرفان’وأحیى
مامات من سننه’فالتف حوله عصابة من خالن الوفاء و إخوان الصفا’ورزق شرذمة من األصحاب و ثلة من التالمذة’ثم
ٰ ٰ
أتته املنیة وتوفاه ّللا تعالی سنة 1332هجریة")11(.

ٰ
وکتب السید سلیمان الندوی بعد ذلک’ان العالمة شبلی اجتمع جماعة من أصحاب العلم ومن تالمیذه الذین تقدموا
ً
شامخا.وأقاموا ً
امره.وأقاموا مرکز العلم والفن بإسم داراملصنفين فی أعظم کره.وبنوا له ً
أیضا املطبعة واملکتبة.وجمعوا
بناء
ٰ
ً
الخير.وأمض ى مخلص أهل العلم هناک حیاتهم فی سبیل العلم .ثم
مالیامن أمراء املسلمين ومن أصحاب
لتوسیعه تبر ًعا
ٰ
امض ى ٰهذا املعهدست سنوات من وقت تحریر ٰهذه املقدمة.وشاع ً
بعدذلک’إن ٰ
ایضافي ٰهذه املدة من هنا ثمانیة
کتب السید
ًّ
عشر ً
ً
کتابا تقریبافی الفلسفة والتاریخ والسيرةواألدب والعلوم اإلسالمیة الذین حصل على املقبولیة جدا في الحلقات
ً
ً
ً
ً
ً
املطبوعات.وأیضا یشاع من جانب املعهد مجلة علمیة شهریة"املعارف" التى
العلمیةٰ .هذا الکتاب أربع عشرة عروة في سلسلة
تشتمل علی املضامين العلمیة واألدبیة.

.2مقدّ مة إمعان فی أقسام القرآن:
ولد العالمة حمید الدین الفراهی في 1862م فی قریة أعظم کره’بهریها’وأخذ العلم من الشیخ فاروق جریاکوتی’ومن العالمة
الشبلی النعمانی’ومن الشیخ عبد الحئى فرنکی محلی’ومن العالمة فیض الحسن السهارنبوری.وحصل على التعلیم
اإلنجليزی من کلیة ایم اے او بعلی کره .بعد الفراغ من التعلیم’أدی فرائض التدریس فی مدرسة اإلسالم بکراتش ى وکلیة ایم
اے او علی کره ودارالعلوم بحیدرآبادٰ .
أمض ى األیام األخيرة من حیاته في درس القرآن و تدریسه في مدرسة اإلصالح
ً
ٰ
سرائے(نزل)مير اعظم کره.وتوفی في 1930م .کان العالمة الشبلی یعتمد کامال علی صالحية الشیخ الفراهی.ولذلک قبل
الوفاة ٰ
وص ى أن یفوض مسودات کتابه"سيرة النبىﷺ" الی الشیخ الفراهی والشیخ السید سلیمان الندوی.بعد وفاة الشیخ
ً
صدرالهذااملجلس.والشیخ السید
الشبلی’أقیم مجلس إخوان الصفا لتکمیل أمره الغير الکامل .وانتخب الشیخ الفراهی
ً
سلیمان ً
ناظما.ولتخلیق ذوق القرآن الفهمى و نجاحه فی السید سلیمان أهم السلوک مع الشیخ الشبلی’أیضاسلوک العالمة
حمیدالدین الفراهی’هويکتب:

"نظرت آخر الجلوة جلوة القرآن.ابتدأها الشیخ الشبلی املرحوم.وازدادت ٰهذه اللذة فی الشغف والصحبة املفیدة من الشیخ
ٰ
حمید الدین الفراهی وظهر اثره کذلک.ان أساس عمارتی فی سيرة النبوی القرآن الکریم فی کل بحث")12(.

کان ینظر السید سلیمان تصانیف العالمة الفراهی بنظرالقدرواإلحترام.وفی 1932م ملا اجری املجلة العربیة"الضیاء"فی ادارة
الشیخ مسعود عالم الندوی’الذی من تالمیذه من الندوة.فکتب ز ً
ائدا من املرة’ان یستحضر من مدرسة االصالح من الشیخ
امين احسن االصالحی .نقل مسودات الشیخ حمید الدین لإلشاعة فی"الضیاء" )13(.کتاب الشیخ"االمعان فی أقسام
القرآن"ملا شاع من دار املصنفين.فکتب إلی الشیخ مسعود عالم الندوی أن یشتری نسخ الکتاب ثم یرسل إلی
مشتری"الضیاء"بدل اعداد الشهرین)14(.
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وشاع السید سلیمان تصانیف اآلخرین املتعددین الشیخ الفراهی فی حیاته و بعد وفاته من مطبع "املعارف" (داراملصنفين)
بأحسن اإلهتمام غير اإلمعان فی أقسام القرآن وغير ذلک من إجراء تفسيرنظام القرآن’سورةالذاریات’سورة املرسالت’سورة
عبس’سورة التين’ سورة الفیل’سورة الکوثر’سورة االخالص’ومن غير تفاسير سورة االخالص’الرأی الصحیح فیمن هو
الذبیح’جمهرة البالغة ً
.وأیضا دروس النحو’تفسير سورة االخالص تفسير واحد فی اللغة األردیة للشیخ الفراهی.کتب علیه
ً
السید سلیمان مقدمة مختصرة .صنف الشیخ الفراهی فی مدة قیام علی کره رسالة بإسم أقسام القرآن’وبحث فیها األقسام
ً
ً
املذکورة فی القرآن’و نور علیها تفصیال علی أصل حقیقته مدلال.وشاع الشیخ الشبلی’خالصة الرسالة فی مجلة "الندوة"
ٰ
الشهریة فی عدد ابریل 1906م.بعدذلک شاع الشیخ الفراهی ٰهذه الرسالة بمؤید مزید التحقیقات بإسم"االمعان فی أقسام
القرآن"من علی کره.وفی 1930م شاع السید سلیمان من جانب داراملصنفين اعظم کره من املطبعة السلفیة بالقاهرة.وأرسل
ٰ
لإلشاعة فی حیاة الشیخ الفراهی ولکن لم یمض شهر أن توفی الشیخ الفراهی.اذذاک’تاهب السید سلیمان تشکیل السيرة
الذی شاع فی آخر الرسالة بعنوان"ترجمة صاحب ٰهذه الرسالة"وفی الطبعة اآلتیة أشیعت فی ابتداء الکتاب’وألقی الضوء
ٰ
السید سلیمان فی ٰهذا التحریر کذلک علی شخصیةالشیخ الفراهی وتذکرة وفاته.
"الدنیادارالعجائب’ومن أعجب عجائبها وقوع ماکنت تحذرمنه’وحدوث مالم یخطر ببالک.بعثناهذه الرسالة
ٰ
ٰ
للطبع’وصاحبهاحی یرزق’فلم یمض شهرحتى فوجتنا بموته’وفجعنا بانخرام حیاته’وکان رحمه ّللا آیة من آیات ّللا فی
حدة الذهن’وکثرة الفضل’وسعة العلم’ودماثة الخلق’وسدادالرأی والزهد فی الدنیا’والرغبة فی طلب مرضاة
ٰ
ّللا’هوحمید الدین أبوأحمدعبدالحمیداألنصاری الفراهی")15(.

ً
ً
فی ٰهذه املقدمة ألقی الضیاء تفصیالعلی حیاة الشیخ الفراهی و یکتب تذکرة علی بصيرته القرآنیة:

"ثم انقطع إلی تدبرالقرآن ودرسه’والنظر فیه من کل جهة’وجمع علومه من کل مکان.فقض ى فیه أکثر عمره’ومات وهو
مکب علی أخذ مافات من العلماء’ولف ما نشروه وماشتتوه’وتحقیق مالم یحققوه’فکان لسانه ینبع ً
علمابالقرآن’وصدره
یتدفق ببحث عن مشکالته’وقلمه یجری ً
کشفا عن معضالته’وهو کان یعتقد أن القرآن مرتب بیانه ومنسقة نظام
آیاته’وکل ماتقدم وتأخر من سورة و آیة بنى علی الحکمة والبالغة و رعایة مقتض ى الکالم’فلو قدم ماأخروأخرما قدم
لبطل النظام’وفسدت بالغة الکالم’وکان یری أن القرآن یفسر بعضه ً
بعضا فأعرض عن القصص وما أتی به املفسرون
به من الزخارف والعجائب’هذا کان دأبه فی تفسيره الذی سماه "نظام الفرقان وتفسير القرآن بالقرآن"وکان حسن النظرفی
ٰ
والنصاری’فاستمتع بها فی مباحثه")16(.
کتب الیهود

وذکرالسیدسلیمان تذکرة وفاة الشیخ الفراهی باسلوب بلیغ ویکتب:

ً
غریبا فی مدینة متهوراکعبة الوثنیين فی الهند’کان رحل الیها یستشير ً
"مات ً
نطاسیا من أبناء بلدته موظ ًفا فیها فلم
طبیبا
ینجعه الدواء ولم یرزق الشفاء’وانهکته العلة التى سدکت به،وخابت العملیة التى قام بها الطبیب وهومحتسب
شکرا’یجود بنفسه وهویتلوا القرآن و یشکر الرحمن’ ٰ
ً
صبرا’ومطمئن ً
حتى أسکت الحمام نظام الکالم الی یوم القیام’وکل
حمیداومات شه ً
ً
یدا")17(.
من علیهافان’ویبقی وجه ربک ذوالجالل واإلکرام’صدق قول القائل:عاش

أدرج السیدسلیمان فی آخره جدول تصانیف للشیخ مطبوعة وغير مطبوعة.یبلغ عددها إلی ثالثة و ثالثين.

.3مقدّ مةفاحتة تفسرینظام القرآن:

ٰ
ٰ
بدأالشیخ الفراهی تفسير القرآن باللغة العربیة بإسم"نظام القرآن وتأویل الفرقان بالفرقان"ولکنه لم یکمل.ولکن شاع
مختلف أجزاه فی حیاة الشیخ وبعد وفاة الشیخ الفراهی من مطبع الفیض العام بعلی کره.ومن مطبعة أحمدی علی کره و من
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مطبعة املعارف بأعظم کره.وکتب الشیخ الفراهی علی مقدمةالتفسير ً
أیضاالذی شاع 1357ھ من مطبعة اصالح سرائے
ٰ
(نزل)مير’بإسم فاتحة تفسير نظام القرآن.ويشتمل فيهاتفسير آیة بسم ّللا وتفسير سورة الفاتحة.وعلی مقدمة
التفسير’مقدمة السیدسلیمان التى تشتمل علی صفحتين.وذکر فیها القابلیة اإلنتهائیة للشیخ الفراهی .وقال انه
تفسيرممتازبعدةخصائل:
ٰ
ً
"بعدالحمدوالص ٰلوة کتب السیدسلیمان أن الفراهی ٰ
أمض ى أکثر من عشرین سنة فی تألیف تفسيره ولکنه لم یکمل.وشاع
بعض السور فقط فی حیاته.بعد وفاته اجتمع تالمیذه(الشیخ اختر احسن اصالحی والشیخ امين احسن اصالحی) منتشر
أوراقه .وشاع فی صورالرسائل والکتب’فیها ٰهذه الفاتحة.وتقدم السید سلیمان و کتب خصائص تفسير الفراهی
ً
ٌّ
آن.وخالی من اإلسرائیلیات التى ال أساس لها.وإن أحس الشیخ في
تفصیال.کتب ٰهذا التفسير وفق أصول تفسير القرآن بالقر
موضع’نقله من صحف بنى اسرائیل.وفی حل مقامات مشکالت التفسير استمد الشیخ الفراهی من أشعار العرب واللغات
ً
واملحاورات.واستفاد کامال من األحادیث النبویة وأقوال التابعين.ومن التفاسير القدیمة راعاه مراعاة التفسير الطبری.

"أتی املصنف فی دیباجة الفاتحة بما خط لتفسيره من األصول’فتجد من دیدنه انه یفسر القرآن بعضه ببعض’والیعرج علی
اإلسرائیلیات التى السند لها’فان احتاج الیها نقلها من صحف بنى اسرائیل نفسهافعل اإلمام البقاعی فی تفسيره نظم
الدرر’ثم یستند علی أشعار العرب التى هی دیوانها.فیحل معضالت التفسير بلغات العرب و محاورات کالمهم’و یخلص إلی
ماخلص من أحادیث النبى ﷺوالی ماصح من أقاویل السلف من التابعين رحمهم ّللا’والعمدة عنده فیه تفسير اإلمام
ابن جریر الطبری")18(.
و في اآلخر :یکتب السید سلیمان أن للفراهی ميزة فی مقابلة املعاصرین و فی مقابلة مفسری القرآن اآلخرین هو أن الفراهی
رغب فی ربط اآلیات.وفي نظم السور فیما بینهن.وإنه حصل السبقة فی ٰهذا املجال.
"واألمر الذی ذاق به األقران’وسبق الذین برزواتفسير القرآن اعتناؤه بربط اآلیات ونظام السوروترصیف الکالم’فهو
ً
طریقاغير معبد’یظنه الجاهل ً
غریبا وماهواال سنة أفاضل الصحابة و طریقة علماء
السابق فی ٰهذا الرهان.سلک
التابعين)19(".

وکتب ٰهذه املقدمة السید سلیمان في 24ذي القعدة1357ه (1937م).

.3مقدّ مة کتاب املعترب
کتاب املعتبر تصنیف للفلسفی الشهير أبی البرکات هبة ّللا البغدادی (547ھ)شاع فی ثالثة أجزاء من دائرة املعارف العثمانیة
بحیدرآباد دکن.والجزء الثالث طبع فی رمضان 1358ھ (أکتوبر 1939م).وفی آخره شامل مقالة السید سلیمان الندوی عن
عنوان"کتاب املعتبروصاحبه".الذی تشتمل علی ثالث و عشرین ورقة.کتب السید زین العابدین عن عنوان خاتمة الطبع:
"والقول قابل الذکر ٰهذا’ان شاملنا فی آخر ٰهذا الکتاب مقالة علمیة تاریخیة بعنوان"کتاب املعتبر وصاحبه" االستاذ الجلیل
العالمة السید سلیمان الندوی ناظم دار املصنفين بأعظم کره.لکی یطالعه الناظر بنظر الغائر.ویحصل الواقفیة عن حقائق
الکتاب و عن دقائق معانیه.وینتبه عن أحوال حیاة املصنف و عن ماثرة العلمیة" )20(.حرر السید سلیمان ٰهذه املقالة فی
ً
ً
ٰ
یولیو 1937م.کما أدرج فی آخر املقالة’یحس ذلک.أن السید سلیمان التمس وقت إشاعة الکتاب أن یحرر مقالة تعارفیة
ٰ
ٰ ٰ
علی ذلک.ان نظر باعتبار ذلک یظهر ان منزلة تلک املقالة منزلة مقدمة الکتاب.
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ٰ
ٰ
ً
مختصرا علی تاریخ الفلسفة.وبين
تشتمل مقالة السید سلیمان علی ثالثة اجزاء فی الحصة األولی.ألقی الضوء السید سلیمان
فی الحصة الثانیة أحوال حیاة املصنف.وفی الحصة الثالثة تعارف السید سلیمان مباحث الکتاب .کتب السیدسلیمان إلقاء
ٰ
الضوء علی تاریخ الفلسفة.ان النماء ان کانت فی العصر األموی فی العلوم الطبیعیة ولکن صار أصل أرتقاه فی العصر
العباس ى.ملا انتقل خزائن العلوم أهل الیونان فی العربیة.إنهم کتبوا’ملا ترجم بعض کتب الفلسفة الی العربیة.کانوا هم
املصنفون الذین یتبعون ارسطو.وخلطواأفکار ارسطواوشروح حکماء األسکندریين .وصارت نتیجته’ان فهم املسلمون أوال
ً
ً
آخرا ً
حرفا ً
وثانیا:نسبت أفكاراآلخرین الی ارسطو علی طور الغلط.مثال:غلط ابونصر الفارابی (م 339ھ)ان نسب
أخیلة ارسطو
ٰ
ً
ً
کثيرا من اآلراء إلی أرسطو واستاذه افالطون’ولکنها لیست حقیقة لهما .قسم السیدسلیمان تاریخ الفلسفة إلی عصرین:
ٰ
العصر ّ
األول( :عصر ابن سینا)من مئة سنة ثانیة هجریة إلی اواخر قرن رابعة هجریة.
ً
ٰ
العصرالثانی:من ذلک الوقت الی القرن الثانی عشر.وقرر السید سلیمان العصر األول ذهبیاللفلسفة اإلسالمیة.
والحق الصریح أن للمسلمين فی الفلسفة عصرین متميزین أوالهما:من القرن الثانی للهجرة إلی أیام نبوغ ابن سینا فی أواخر
ٰ
القرن الرابع’وثانیهما’من ذلک الحين إلی القرن الثانی عشر ای القرن الذی أفل فیه نجم العقل فی املسلمين و تغير الزمان
بتغير الحدثان’فصار فالسفة املسلمين بعده ال فی عير وال فی نفير.
"العصر الزاهر للفلسفة فی اإلسالم عندنا هوالعصر األول قبل ابن سینا’فکان الفالسفة فی اإلسالم یعرفون مشارب
الفلسفة بأجمعها’وما تفرقوا فیهاوما أجمعوا علیها’ولم یحسبوها جامدة ال تتحرک و قاصر ال تزید وال تنقص’وشریعة
ال تتغير والتنسخ’فکان کل یری رأیه ویبتنى أفکاره’وینقتى أقوال القوم و ینتقد آراء الرجال")21(.

ً ٰ
موجودافی ذلک
عين السیدسلیمان مقام أبی علی ابن سینا فی تاریخ الفلسفة و بين أن أهمیته ٰهذا.انه جمع جمیع ما کان
ٰ
فردا ً
الوقت فی مجال الفلسفة.یبحث فالسفة اإلسالم القدماء کل بحث ً
فردا فی املجالت.لکن جمع ابن سینا کله فی کتاب
جامع.انهم کتبوا:
من مزایا أبی علی فاق بها الذین سبقوه بالعلم أنه جمع هذه الفنون فی کتاب جامع’وحشد فیه العساکر فی نظام
واحد،فوضع کتابه الشفاء’واحتذی فیه حذو أرسطو فی کتبه’فجمع وأوعی وأثبت أونفی’فجاء کتابه کانه دائرة ملعارف
الفلسفة’ودع ما عزا الی أرسطو مالم یقله وما ابدع من عند نفسه’ولم یرد ان یميز ما ملکت یداه مما استعار من
غيره")22(.

ٰ
وکتبوا فی اآلخر:أن فی وسط مئة سنة سادسة طالع هبة ّللا البغدادی فلسفة املشائیين مطالعة تنقیدیة.و فکرفی مسائل
ارسطوا’واستدرک علی کتبه وألقی نظرة االنتقادعلی آراءه وجمع خیاالته وأفکاره فی کتابه"املعتبر".
ٰ
"فجاء بعده أوحد الزمان أبوالبرکات هبة ّللا بن ملک البغدادی فی وسط املئة السادسة’فانتقد فلسفة املشائیين’واعتبر
مسائل ارسطو’واستدرک کتبه’ونظر فی آراه’ودون مارأی وارتأی فی سفر عظیم سماه کتاب املعتبر")23(.

ٰ
ألقی السید سلیمان بالتفصیل فی الجزء الثانی علی حیاة هبة ّللا البغدادی  .وذکر فی ضوء املصادر التاریخیة’اإلسم والنسب
ً
وأیضا نقل مختلف
والوطن’وسنة والدته ووفاته’واألساتذه واملناصب’والوظائف’والدرس والتدریس ’والتصانیف’
ً
الروایات فی سلسلة قبول إسالمه.عرض ٰهذه التفاصیل من کتب مختلف املصنفين.مثال :ابن ابی اصیبعة’یاقوت
الحموی’السمعانی’ظهير الدین’ جمال الدین القفطی’ابن اثير’و الراوندی’و الشهزوری’وابن الزاغونی وغيرهم.و فی الجزء
الثالث بين أهمیة الکتاب و ألقی الضوء علی مباحثه.یکتب:
ٰ"هذا کتاب جلیل الشان عظیم القدرلم ینسج علی منواله’عرف العلماء قدره’وأعطوه حقه من اإلکرام والتبجیل")24(.
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ً
ٰ
وکتب السید بعد ذلک’أن متکلم اإلسالم العالمة ابن تیمیة استفاد من کتاب املعتبر فی کتبه مثال:الرد علی املنطقیين’العقل
ٰ
والنقل وذکر أشارات فی کثير من املواضع’وعرض فی الثبوت اقتباسات ٰهؤالء الکتب’وألقی الضوء السید سلیمان لذلک فی
الفلسفة علی أهمیة امور أبی البرکات.
"ألبی البرکات أیاد بیضاء فی نقد املسائل الطبیعیة و إیرادات صحیحة علی الطبیعیات’فقد کان الناس یعتقدون أن
الطبیعیات کاإللهیات واملنطقیات جامدة التنموا مسائلها والتزیدعلی ماعلم منها من قطمير’و ٰهذا ٌّ
ظن فاسد کشف عنه
أبو البرکات الستر’وأزاح عنه الظلم’فعرفناان سبیل املسائل الطبیعیة التجربة واالختبار الالتقلید واالقتداء األع ٰمى".
()25

ونقل السید سلیمان عبارة طویلة من مقدمة کتاب املعتبر’ثم کتب فی ضوءه ٰ .هذا الکتاب یشتمل علی ثالثة علوم :وهی علم
ٰ
ٰ
ً
صحیحا.يشتمل
املنطق’وعلم الطبیعیات’وعلم اإللهیات .بناء علی ذلک قرر من أن موضوعه علم املنطق فقط.لیس قوله
الكتاب على ثالثة أجزاء.وکل جزء مشتمل علی بضع مقاالت.وفی کل مقالة بضعة فصول.ذکر السید سلیمان تذکرة مباحثه
ٰ
کلها .الجزء الثانی من الکتاب الذی یشتمل علی الطبیعیات.أکد هبة ّللا البغدادی علی الخصوص’الطبیعیات مبنى علی
القیاس والظن والتخمين’بل تجریبى والالئی یحسس’ویشاهد.ألقی ً
ضوء االسید سلیمان علی ٰهذه الناحیة.
"لجزه هذا مزایاخاصة التکاد توجدفی غيره من الکتب واألسفار’والذی أتنى من أمره انه یتقن ً
یقینا ً
جازما أن الطبیعات
أمورتجربیة مشاهدة محسوسة یکون الحق فیهاملاینصره ناصر الحسن واملشاهدة والتجربة الالقیاس البحث والظن
الصرف وجعل الکلیات بغير االستقراء والفحص عن الجزئیات")26(.

ً
ٰ
ثم بين بعد ذلک ستة أمثال من الکتاب.وفی آخر املقالة وضح السید سلیمان نسخ املخطوطات تفصیال التى وضع االمام عند
تحقیق ٰهذا الکتاب.یوضح من ٰهذا التفصیل.أن ٰهذه أهم املقالة للسید سلیمان’التى تلقی الضوء علی تاریخ الفلسفة
ٰ
اإلسالمیة.وفیها یتصل اإلستعانةعلی تعیين املقام واملرتبة لهبة ّللا البغدادی.

.4مقدمة الر ّد علی املنطق ّینی
ٰهذا أهم التالیف للعالمة ابن تیمیة علی علم املنطق.وبحث العالمة فی ٰهذا الکتاب علی تطویر الفن عن قضایا املنطق
والدعاوي والتالیفات والکلیات والجزئیات.ونظر نظرة اإلنتقاد علی جمیع الفن.وجعل التجزیة علی أسسه العلمیة’کانت
مخطوطته محفوظة فی مكتبة اآلصفیة’بحیدرآباد.أراد اشاعته الصدیق العلمى الشهير فی بمبائی و تاجر الکتب الشیخ عبد
ً
الصمد بن شرف الدین الکتبى من معهده"الدار القیمة".والتمس من السید أن یکتب علیه مقدمة.وکان السید اذا یریدسفر
ً
الحج.ومن الغد یرید السید ان یبتدأ سفر الحج بالباخرة.وحرر ٰهذه املقدمة فی العجلة.قابال التماس الشیخ عبد
ٰ
ٰ
الصمد.وکتب فی آخر املقدمة بعد الرجوع من سفر الحج’إن أعطانی ّللا فرصة للکتابة علی هذا املوضوع’ إننى إن شاء ّللا
ٰ
عندی.لکن ً
اسفا’لم تحصل له الفرصة .کانت ٰهذه املقدمة حرر فی بمبائی26
اکتب علی هذا املوضوع و أظهر علیه الخیال من
أغسطس1949م.کان حرر مع إسمه القاض ى باملحکمة الشرعیة بهوبال.ألقی السید الضوء علی تاریخ املنطق فی ابتداء
املقدمة و بين ان علم املنطق یعدمن العلوم الیونانیة.الذین نقلوا فی اللغة العربیة فی القرن الثالث الهجری فی العصر
العباس ي .کتب الشيخ :کان علماء اإلسالم کانوا منقسمين فی فرقتين إلی اإلمام الغزالی.والفرقة الواحدةحدده إلی املنقوالت
ٰ
فحسب.والفرقة الثانیة محب فی املعقوالت یعنى الطبیعیات وااللهیات والریاضیات وغيرذلک.وکان التنازع الشدید فی هاتين
ٰ
الفرقتين.وخلق الناس کذلک الذین سعوا فی التطبیق والتناسق فی علومهما.
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وکتب السید فی هذا املجال بعد تذکرة خدمات اإلمام الغزالی’والشخصیة الثانیة التى حصل لها الشهرة العلمیة هو العالمة
ابن تیمیة.هو یکتب:
ً
ٰ ٰ
ً
ٰ
رجال نافذالبصيرة ً
غیوراعلی الدین عارفا بکتاب ّللا و سنة رسوله
"ثم قدر ّللا تعالی لهذه األمة املرحومة من علماء الدین
ً
ً
و عاملا بأقوال الحکماء و مميزا بين حقهم وباطلهم و عارفا بفنون الحکمة کلها وآراء عقالئهم کلهم ولم یقصر علمه علی
أرسطالیس وشارحه ابن سینا بنظر فی علوم جمیع طبقاتهم وعرف أفکار فرقهم و طوائفهم وأشاکلهم’فرد هذابهذا ورجع
ذاک بذاک’وهو العالمة اإلمام الحافظ ابن تیمیة صاحب ٰهذا الکتاب")27(.

وألقی الضوء السید سلیمان علی أهمیة ٰهذا الکتاب.هو یکتب:

ً
"واذا أمعنت النظر فی هذا الکتاب تجد مسائل منطقیة و فلسفیة ابن تیمیة أبو عذرتها’وهی تطابق کل املطابقة بما قال
فالسفة األفرنج فی هذا العصر فی بعض مسائل املنطق والفلسفة ......وکم لهذا النابغة فی هذا الکتاب من نوادر لم یسبقه
إلیها أحد")28(.

ً
وعرض السید سلیمان بعض األمثلة ل ٰهذه البحوث النادرة .وکتب السید تعارفا لنسخة اآلصفیة و قال.کانت ٰهذه النسخة
ً
غير مرتبة الشکل تقسیم األبواب والفصول مفقود.وملا قرر الشیخ عبدالحمید الفراهی(حمید الدین الفراهی)أستاذا فی
دارالعلوم بحیدرآباد.وابتدأ لنقل ٰهذه النسخة وقسم فی األبواب والفصول وکتب العناوین الفرعیة فی الهوامش.وملا نقل
نصف الکتاب’ترک حیدرآباد ببعض األسباب.وفوضت ٰهذه الفریضة إلی أحد رفیق داراملصنفين ابی الحالل الندوی.ونقل
بقیة الکتاب من النسخة الثانیة التى کانت فی مکتبة ندوة العلماء .وکتب السید ان دائرة املعارف العثمانیة ملا ارادت طبع ٰهذا
ٰ
الکتاب.فشاورنی فی ٰهذه املناسبة’وبعدمشاورتی فوضت دائرة املعارف ٰهذا األمر الی جالل الدین الندوی.وإنه أکمله’لکنه لم
یستطع طباعته لبعض األسباب من دائرة املعارف.وأنه تمکن علی هذا الشرف الشیخ عبد الصمد فانه أشاعه باالهتمام من
مکتبة الدار القیمة.

".5مقدّ مة"معجم األمکنة:
ادت دائرة املعارف العثمانیة بحیدرآباد الخدمات املهمة وهي شاعت النصوص القدیمة علی املوضوعات املختلفة مع
التحقیق.من ٰهؤالء الکتب’الدرر الکامنة فی أعیان املئة الثامنة لحافظ ابن حجر العسقالنی(م 752ھ).فی ٰهذا الکتب تذکرة
ٰ
مشاهيرمئة سنة الثامنة الهجریة.فیه تذکرة مشاهير الهند قلیلة.ولذلک قرر أصحاب الدائرة املشروع إلستدراکه.ان طبع
جزء الذی یشتمل علی تذکرة مشاهير الهند فی القرن الثامن الهجری من کتاب نزهة الخواطر وبهجة املسامع والنواظر بحیث
الضمیمة’السید عبد الحئى الحسنى (م 1341ھ).وفی نزه الخواطرمن صدراألول إلی مئةسنة رابعة عشر من الهجرةتذکرة
ٰ
مشاهير الهند.وفی الجزء األول بیان املشاهير القرن السابع وبعد ذلک کل جزء وقف ملئة سنة واحدة .وفی "نزهة الخواطر"ذکر
ٰ
ً
بعض أسماء املقامات فطرة الالتی غيرمألوف للعرب بل أهل الهندالیعرفونه كذلک.بناء ان مض ي مدة طویلة خربوا.أوغيرفی
أسلوبها’لذلک أحسست الضرورة’أن یوضح أو یشار فی ٰهذا الکتاب املقامات املذکورة لتکمیل ٰهذة الضرورة.هیأ الحاج معين
الدین الندوی (م1360ھ)کتیبة’إسمها"معجم األمکنة"التى لها ذکر فی "نزهة الخواطر" .الحاج معين الدین الندوی من رفقاء
داراملصنفين بأعظم کره منذالبداية.انه کتب من سلسلة سير الصحابة داراملصنفين:
الجزء األول باسم"الخلفاء الراشدین"والجزء الثانی بإسم"املهاجرین"والجزء األول بعده أعدفهارس مخطوطات مکتبة بانکی
بوربتنه االسم (املوجود خدا بخش شرقی جمهور مکتبة بتنه)ثم رتب بدائرة املعارف العثمانیة.حیث أعد هذا املعجم.واعمل
81

جهود السيد سليمان الندوي في نشرالعربية
ً
قلیال من األیام .وفی اآلخر قرر ً
فی املکتبة الحکومیة رام بور
مدیرا بمدرسة شمس اله ٰدی بتنه .وفی بداية "معجم األمکنة"مقدمة
ً
صفحتين لسید سلیمان الندوی .وفیها عرف السیدسلیمان بالکتاب واملؤلف کلیهمامختصرا.وبين سبب تألیف الکتاب.وإنه
ً
ایضا حسن جهد املؤلف،وأثنى علیه علی هذا األمر.یکتب:
"فاستقص ى صاحب الکتاب ماتشتت فی الجزء املطبوع من نزهة الخواطر من أسماء بالد الهند ومدنها و مواضعها و
محالها’فقید املطلق و عين املبهم وفصل الجمل وشکل الحرکات وحدد الحدود وذکر املسافات و أطوال البالد و
أعراضهابعبارة فصیحة رائقة وطریقة بدیعة شائقة")29(.

شاع دائرة املعارف الجزء الثانی من نزهة الخواطر (الذی فیه تذکرة مشاهير الهند مئة سنة الثامنة الهجریة)1350ھ .وفی
آخر هذه املقدمة حسن خدمات دائرة املعارف وتمنى إن إشاعت دائرة املعارف بقیة األجزاء من نزهة الخواطر.لکانت ٰهذه
أهم خدمة علمیة .یقول:
"کم لدائرة املعارف من أیادی بیضاء فی نشر العلم و إحیاء الکتب’ولعمری قیامها بطبع ٰهذاالکتاب و نشره أتی بخدمة
علمیة وطنیة’یرن صداهافی إنحاء القطر العربی و أرجاء العالم اإلسالمی’ولو أتیح لها نشر أجزاء نزهة الخواطر جمیعها
ولوبعد غض النظر عن بعض خططها التى التزمتها فی انتقاء الکتب للطبع ألحیت العظام الرمیم من آبائنا الکرام الذین
عفی الدهرآثارهم ونس ى أخبارهم ولم یعتن أحد مذکر تراجمهم و تشییدمفاخرهم و تائیدمآثرهم")30(.

قضیت ٰهذه ٰ
التمنى للسید سلیمان و أشاعت دائرة املعارف بقیة األجزاء لنزهة الخواطر فی وسط الوقفة1937م و1970م.
@ 2021 by the author, this article is an open access article distributed
Under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution
) (CC-BY) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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