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Abstract:
In the time when Nadwat ul ulama movement was launched, the Indian Muslims divided
between two modern and ancient groups, one group was considering a slight deviation
from old educational system and cult as a sort of perversion and heresy, the other group
considered each thing attributed to west as grandeur and adorable and also considered
these things faultless. The contradiction of thought between these two groups was on
extreme. This depiction was drawn by Akbar Ala Abadi in his verse

ادرھہیرٹےہہکاسیقرصایحےمال

ادرھہیدضےہہکڈنملیھبوھچںیہنےتکس

Nadwatl Ulama came into being to bridge this gap and succeeded in it. Nadwatl Ulama
served as a bridge between Islamic and western culture and between classic religious
scholars and modern class and presented such a balanced way of thinking which had all
the good qualities of both. In the words of Nadwatl Ulama founders, “In principals and
aims they were strict and stiffed and in their means and resources have extension and
flexibility”. Nadwatl Ulama movement is not merely a curriculum reform movement
rather it is a Complete School of thoughts, every country ought to emulate which is
suffering from conflict and confusion. The followers of Nadwatl Ulama played a vital role
in the introduction and preaching of Islamic culture compilation of Rasool’s biography,
Islamic achievements and its teaching on the basis of latest literary manners. The
followers of Nadwatl Ulama designed such a curriculum which could fulfill all the needs
of the day, which is according to the literary temperament and humor from early
education to higher education.
Nadwatl Ulama played a splendid role in the prevention of western imperialism,
chappow of thought, Anti-Islamic movements, Ahmadiat, Christhood, riot of refusing
hadith and the spread dubieties of the orientalist. The scholars of NadwatUlulama played
a great role in writing books services of education as well as in guidance of the Islamic
nation, their scholarly written books in literature, Islamic history and Islamic thoughts in
literary style became extremely popular throughout the Muslim world, as well as raised
the voice against the riots, whether Arabic nationalism which was in fact the preaching
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of deism or Indian nationalism, linguistic bigotry, cultural supremacy and the clashes of
west and east. With its literary analysis it also encountered from the platform of the
Muslim Prestel Board, message of humanity, societal reformation and solved
courageously the problems of the nation and focused on the dangerous aspects.
The founders of Nadwatl Ulama were remained away from organizational and party level
bigotry and made the Islamic united nation as their observandum. The founders of
Nadwatl Ulama were not in favor of castled defense, their ideology was that without any
tussle and by means of negotiation they can solve the problems with opponents. The
Islamic thinkers Hazrat Molana Abdul Hassan Ali Nadvi adapted the manner in which
his words were heard by his opponents without any embitterment. That’s why Nadwatl
Ulama movement is a reformative movement which is related to education, preaching
and also with social life.
Keywords: Nadwatl Ulama movement, Bridge, educational system, Efforts, Islam.

اؼبقدمة
ال شك أن الدعوة اإلسالمية دل تتوقف عند حدود بل ىي أمانة واجبة يف أعناق اؼبسلمُت إذل يوم اعبزاء أن يبلغوىا الناس
فقام من قبلنا من سلفنا الصاحل من أعظم رواد الدعوة والعلم بتعبيد طريقها والكفاح ألجلها إبتغاء ؼبرضاة هللا وأداء لواجبهم
اؼبقدس.كما قال تعاذل":ومن أحسن قوال فبن دعا إذل هللا وعمل صاغبا وقال إنٍت من اؼبسلمُت".1وىؤالء العلماء يف اغبقيقة
إمبا ىم خدام الدين ورواد األمة ومصابيح اؽبدى وقد سهل ؽبم هللا الطرق فملؤوا ىذه الدنيا بًتاث عظيم و زودوا اؼبكتبة
اإلسالمية أبآلف من الكتب واؼبؤلفات اعبامعة يف صبيع ؾباالت العلم وأسهموا حبظ وافر يف بناء صرح ىذه النهضة العلمية
ال عظيمة الىت تعد ذا أنبية كربى على العصور وىم حبق ورثة األنبياء ووالة الدعوة واإلنذار بناء لقولو عليو السالم األنبياء دل
2
يورثوا دينارا وال درنبا وإمبا ورثوا العلم فمن أخذ بو أخذ حبظ وافر.
وؼبا كانت الدعوة اإلسالمية تعد من أجل العلوم منزلة ألهنا تشمل العقل والسمع و الشرع والرأى السليم و ال تزال حقال
خصبا للدراسات اعبادة اليت يقوم هبا أصحاهبا ابالبحث عن أسرار عاؼبيتها وخصائصها وأشهر روادىا.أصال أن مدرسة ندوة
العلماء اليت أسست بعد مدرسة دار العلوم ديوبند ،وكلية عليكره حيث أهنا إحدى اؼبعاىد الدينية العريقة اليت قامت بعون
هللا عزوجل بًتبية عدد كبَت من أبناء اؼبسلمُت تربية إسالمية حبيث ربافظ على القدمي الصاحل واعبديد النافع من خالل ىذا
اؼبنهج العذب القومي ،استطاعت الندوة أن ربقق أىدافها اؼبرجوة ويف ضضون فًتة قصَتة احتلت الندوة اؼبكانة اؼبرموقة بُت
اعبهات العلمية دبوجب خدماهتا العلمية واؼبعرفية واؼبنهجية ،وىذا الذي ش ّدين أن أكتب حول ىذا اؼبوضوع ألبرز من خاللو
اعبهود العلمية والدعوية لندوة العلماء الذين كان ؽبم دور كبَت يف ميدان الدعوة والعلم والثقافة اإلسالمية ويف الًتبية والتعليم
ومعاعبة أسباب إلكبراف والتطرف عن السبيل السوي اؼبستقيم لتكون نرباسا للعلماء وللدعاة إذل هللا.
إن معرفة جهود ندوة العلماء يستلزم معرفة العلماء الذين قاموا جبهود جبارة يف سبيل نشر اإلسالم وتثقيف أبناء اؼبسلمُت يف
شبو القارة اؽبندية يف ظل االحتالل الغاشم ،ونذكر نوعُت منهم:
اؼبطلب األول:أبرز مؤسسي ندوة العلماء وجهودىم الدعوية :

1-الشيخ دمحم علي اؼبونكَتي :

ىو السيد دمحمعلي بن عبدالعلي اغبسيٍت بن ضوث علي اغبنفي النقشبندي الكانبوري.
3
ولد يف كانفور3من شعبان 1262ىـ اؼبوافق -28يوليو1846م.
أىم أعمالو الدعوية:
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-1أتسيس ندوة العلماء :
وىو الذي أسس ندوة العلماء سنة 1311ى ـ ومعو العلماء األخرون مثل السيد عبد اغبي اغبسٍت ،السيد عبد العلي والشيخ
4
شبلي النعماين إلحياء اعبامعات العربية وإصالح نظام التعليم و رفع النزاع من الفرق االسالمية و الذب عن االسالم.
-2مقاومة التنصَت ودعاة التبشَت و رده على فتنة القاداينية:
فأقبل الشيخ على دراسة النصرانية والقاداينية ومراجعها وحججها ،ومشر عن ساعد اعبد للرد على القساوسة واؼبنصرين
وألف يف ردىا كتبا عديدة منها:
مرآة اليقُت ،آئينو إسالم(مرآة اإلسالم) دفع التلبيسات ،فيغام دمحمي ،فيصلو آظباين(القضاء السماوي) يف الرد على
5
القاداينية.
6
وفاتو:تويف لثمان خلون من ربيع األول سنة 1346ىـ ودفن يف زاويتو دبونكَت.

 2-السيد عبد اغبي اغبسٍت:

ىو عبداغبي بن فخر الدين بن العلي بن علي دمحم  ،7ولد سنة 1286ىـ اؼبوافق 22دظبرب  1869يف دار السيد علم هللا
8
اغبسٍت ،على ثالثة كيلومًتات من بلدة راي بريلي.
أىم مؤلفاتو:
نزىة اػبواطر يف شبانية ؾبلدات ،الثقافة اإلسالمية يف اؽبند ،اؽبند يف العهد اإلسالمي و تعليقات على سنن أيب داود.

9

أىم األعمال الدعوية:
ونستطيع أن نلخص أىم اعمالو الدعوية يف النقاط التالية:
-1إنضمامو إذل ندوة العلماء:
كان الشيخ حاضرا يف اؼبؤسبر التأسيسي لندوة العلماء بكانفور وكان عمره ال يتجاوز طبسة وعشرين عاما آنذاك ،وقد إلبرط
10
يف سلك أركان الندوة كمتعاون.
وبعد ما قدم مؤسس ندوة العلماء دمحم علي اؼبونكَتي إستقالتو بسبب مرضو وضعفو ،انتخب الشيخ عبداغبي ؽبذا اؼبنصب
11
يف اغبفلة السنوية اليت إنعقدت يوم األربعاء8رجب 1313ىـ إختارتو ابصباع انئبا لألمُت العام.
-2إقبازات الشيخ يف ندوة العلماء:
لقد إىتم الشيخ وحرض على تطوير الندوة للقيام بدورىا بشكل أفضل وقد كانت أبرز تلك اإلقبازات ما يلي:
أوال :التعديالت الدراسية:
قد شكل الشيخ عبنة مؤلفة من كبار العلماء لتطوير اؼبنهج الدراسي وتعديلو ،حيث عنيت بصفة خاصة بتعليم اللغة العربية،
وكتاب هللا وسنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والتاريخ اإلسالمي وإشتملت على الكتب يف العلوم العصرية مثل اغبساب واعبغرافية والتاريخ
12
وعلم السياسة ،ووجو ىذا االقًتاح إلجراء التعديالت يف اؼبقررات الدراسية إذل اؼبدارس اإلسالمية آنذاك.
اثنيا :أقبل الشيخ على ترقية دارالعلوم ورفع مستواىا العلمي:
فعٌت جبلب األساتذة اؼباىرين يف ـبتلف العلوم والفنون.
اثلثا :عقد اؼبؤسبرات السنوية لندوة العلماء:
وقد انعقدت أربعة مؤسبرات متتابعات يف زمن رائستو ،وكان الشيخ ينتخب مدينة كبَتة كل سنة
للمؤسبر.
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وفاتو:وافتو اؼبنية يف 16صبادي األخرة سنة1341ىـ ،ودفن يف رائ بريلي.

3-السيد الدكتور عبد العلي اغبسٍت:

ىو السيد عبدالعلي اغبسٍت بن السيد عبداغبي بن فخرالدين اغبسٍت رضبو هللا صاحب الكتاب اؼبشهور ":نُزىة اػبواطر
وهبجة اؼبسامع والنواظر يف تراجم علماء اؽبند وأعياهنا"ولد يف سنة(1311ىـ) وىي السنة اليت ولدت فيها حركة ندوة
13
العلماء،
تعلمو وتربيتو:
نشأ يف كنف والده السي د عبداغبي وتعلم وأصول الفقو وآداب اللغة العربية على أساتذة دار العلوم التابعة لندوة العلماء مث
14
التحق ابعبامعة اإلسالمية اؼبعروفة بدار العلوم ديوبند بدارسة اغبديث الشريف.
الدكتور عبدالعلي اغبسٍت يف ندوة العلماء :
15
انتخب عضوا يف عبنة ندوة العلماء التنفيذية عام(1923م )وانتخب انئب اؼبدير عام(1928م) ومديرا عام ( 1931م)
أىم أعمالو يف ندوة العلماء :
وبقي مديرا عاما لندوة العلماء لثالثُت سنة ،وما انعقدت يف إدارتو أي مؤسبر لندوة العلماء ألسباب سياسية وأوضاع ضَت
مناسبة لكنو قام أبعمال جليلة ذباه ندوة العلماء وحركتها ،نستطيع أن نلخصها يف النقاط التالية:
-1تعريف ندوة العلماء بُت الشعب وتقريبها إذل اؼبراكز واإلدارات الدينية األخرى.

16

-2اإلىتمام اػباص ابللغة العربية وآداهبا وتغيَت اؼبنهج التعليمي وكتب الدراسية يف دارالعلوم وبدأت تدريس اللغة العربية

ابلعربية بدل دراسة قواعدىا وآداهبا ابلفارسية واألردية.

 -3بداية ربط ندوة العلماء ابعبامعات اإلسالمية واؼبدارس العربية العريقة الكبَتة يف شبو القارة اؽبندية مثل جامعة عليكره

اإلسالمية  ،جامعة ملية ،ودارالعلوم ديوبند وضَتىا.

-4التعاون والتوافق بُت أبناء ندوة العلماء ومنتسبيها.

17

-5انشاء العالقات القوية الوثيقة مع العادل اإلسالمي والعادل العريب.
-6ؾبئ مشاىَت العلماء الكبار والرؤساء إذل مقر ندوة العلماء:

فقد قام بدعوة بعضهم حيث زار ندوة العلماء كثَت منهم وأشهر ىؤالءالشيخ عبدالوىاب النجار.
18
وعالمة عبدالعزيز من زعماء تونس.و ضَتىا.
19
وفاتو :وافاه األجل احملتوم يف 21من ذي القعدة  1380ىـ 17من مايو1961م.
4-العالمة شبلي النعماين:

ىو دمحم شبلي بن شيخ حبيب هللا بن شيخ حسن علي بن شيخ عبادهللا .وينتمي نسب أسرتو إذل (راجبوت) .ولد شبلي يف
20
ذي القعدة عام 1273من اؽبجرة النبوية اؼبوافق لشهرمايوعام 1857م عام الثورة اؽبندية.
نشأتو العلمية وشيوخو:
نشأ شبلي وعاش طفولتو مرفة اغبال حيث ترعرع يف أسرة ثرية فوفرت لو عائلتو وسائل اؼبعيشة ولكن ذلك دل يشغلو عن
الدرس والتعليم ،وقد ظهرت عليو عالمة النجابة والذكاء واؼبيل لألدب والقراءة واؼبطالعة منذ صغره ،فكان كلما وجد فرصة
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ذىب إذل مكتبة ببلدتو ،فيتصفح الكتب فيها.وبعد أكمل شبلي دراسة العلوم العقلية والنقلية ،وروي من مناىلها ،اذبو إذل
21
درس اغبديث النبوي الشريف على يد احملدث موالان أضبد علي السهارنفوري.
أنشطتو وأعمالو الدعوة:
تتلخص أنشطة وأعمال شبلي النعماين الدعوية يف النقاط التالية:
-1أتييد حركة اإلرباد اإلسالمي(:حركة اعبامعة اإلسالمية) اليت دعا اليها قبلو السيد صبال الدين األفغاين عند قدومو أرض
اؽبند ،واليت استفاد منها السلطان عبداغبميد (الثاين) يف توسيع نفوذه ودعم سلطانو على الشعوب اإلسالمية ،ابعتباره
خليفة اإلسالم وأمَت اؼبؤمنُت ،وعندما اندلعت اغبرب بُت الروس واألتراك ،فكان شبلي وبث الناس ووبرضهم على صبع
22
التربعات وإرساؽبا إذل القسطنطينية .
-2مشاركة شبلي يف أتسيس ندوة العلماء:بعد ما استقال شبلي من العمل يف كلية علي كرىـ عام1898م شارك يف أتسيس
ندوة العلماء واختَت أمينا عاما لدار العلوم بلكناؤ ،وقام خالؽبا خبدمات جليلة ،من صبع وجلب التربعات ،وتعمَت اؼبباين
23
وضَتىا.
-3ردود شبلي النعماين على آراء اؼبستشرقُت وشبهاهتم و نقد شبلي آلراء جرجي زيدان يف كتابو (اتريخ التمدن
اإلسالمي):
قام اؼبستشرقون بتشويش عقائد اؼبسلمُت عن اإلسالم ونبيو ملسو هيلع هللا ىلص واتريخ اؼبسلمُت ،وألقوا الشبهات اؼبخلتفة أمام اؼبثقفُت
ابلثقافة اغبديثة ،وقد أدرك شبلي النعماين القضية وما ترمي إليو ىذه الدراسات فكان من أوائل العلماء يف اؽبند الذين تنبهوا
لدسائس اؼبستشرقُت اغباقدين على اإلسالم والناقمُت على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وكان بواعث أتليف كتاب(سَتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص )يف اغبقيقة
تقدمي مرجع معتمد للدارسُت اؼبعاصرين وعامة اؼبسلمُت يف اؽبند ،وجبانب ذلك ىو أيضا قام برد شبهات ىؤالء على القرآن
الكرمي ودحض إفًتاءاهتم يف مقاالتو اؼبشهورة اؼبطبوعة ابسم (مقاالت شبلي)".
العالمة شبلي ؼبا اطلع على الكتاب ،وإداركو للحقائق التارىبية وربليلو أايىا ببصَتة واعية ،فكشف الزيغ والزيف ،وما وبملو
اؼبؤلف يف صدره من ضغن ذباه اإلسالم واتريخ اؼبسلمُت فكتب كتابو الشهَت(اإلنتقاد على كتاب التمدن اإلسالمي
24
للفاضل جرجي زيدان) وجاء رد شبلي حاظبا وقاطعا دل ىبش فيو لومة الئم وىواؼبدافع عن التاريخ اإلسالمي وحضارتو.
25
وفاتو:انتقل الشيخ رضبو هللا سنة 1332ىـ ببلدة أعظم كرىـ.
اؼبطلب الثاين :من خرهبي ندوة العلماء ،ونذكر منهم:

1-السيد سليمان الندوي:

26

ىو سليمان بن أيب اغبسن بن دمحم شَت اؼبعروف ابغبكيم دمحمي.
مولده و تعليمو  :ولد السيد الندوي يف قرية دسنة من والية هبار يف اؽبند سنة اثنتُت وثالشبئة والف ،بعد تعلم العربية والعلوم
27
الشرعية التحق بدار العلوم لندوة العلماء سنة 1218م و زبرج منو.
أىم أعمالو الدعوية.
 1رائسة قسم الدعوة اإلسالمية:كان اآلريون الدعاة اؽبندوس نشطُت يف رد اعبهال من اؼبسلمُت عن دينهم ،فأىم شبيليا نشاطهم ،وبذل مساعيو وجهوده
يف وقف ىذه الفتنة من 1908م إذل سنة1912م ،وأسس قسما خاصا ظباه(ؾبلس ضباية اإلسالم ونشره)سنة 1912م،
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وفوض مسؤوليتو إذل السيد الندوي ،فقام دبهتو أحسن قيام ،ودل سبض إال سنة حىت حدثت ثورة ندوة العلماء اليت أدت إذل
28
إستقالة شبلي ،ورحلة السيد سليمان إذل كلكتو.
 - 2تطويره جملمع دار اؼبصنفُت:
قد اقًتح شبلي إنشاء (دار اؼبصنفُت) يف دارالعلوم ندوة العلماء لكنو ؼبا استقال من عمادة شؤون دارالعلوم ،ورجع إذل أعظم
كرىـ قرر أن هبعلها مركزا عبميع أنشطتو العلمية والتعليمية ،ووقف بعد ذلك شبلي قصره وحديقتو لدار اؼبصنفُت ،وقام
ابلتنسيقات االزمة وإختيار الطالب األكفاء ،وكان يعاين من اؼبرض فلما يئس من حياتو لف صبيع مسودات (سَتة النيب
ملسو هيلع هللا ىلص) يف ثوب وأقفلو عليها يف رف ،وأوصى أقاربو أن يسلموىا إرل العالمة ضبيدالدين الفراىي والسيد سليمان الندوي ،وؼبا
وصال إليو قبل وفاتو أوصى إليهما بتكميل موسوعة(سَتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص) فخلف السيد شيخو شبليا يف أتليف(سَتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص)
وتطوير ؾبمع شبلي (داراؼبصنفُت) تطويرا علميا ،كما قام األستاذ مسعود علي الندوي ابإلشراف على شؤونو اإلدارية،
وإستقال السيد سليمان من كلية بونة ،ووقف حياتو على بناء ىذا اجملمع العلمي .
وؼبا تويف شبلي دل تكن داراؼبصنفُت إال فكرة يف ذىنو ،أو خطة على ورقة ،فتقدم السيد سليمان الندوي كبو بنائها وتشييد
مبانيها ،حىت صارت دار اؼبصنفُت أفضل ؾبمع علمي للمسلمُت يف اؽبند ،وقام إبصدار ؾبلة (اؼبعارف) اليت خضع العلماء
والباحثون ؼبستواىا العلمي الرفيع ،ومكانتها األدبية الفريدة ،وأصدارعشرات الكتب منها :ففي السَتة النبوية أصدرت  :سَتة
النيب ملسو هيلع هللا ىلص لشبلي النعماين والسيد سليمان الندوي و(رضبةالعادل) للسيد ندوي و(ؿباضرات مدراس) لو واؼبؤلفات القيمة يف
سَت الصحابة والصحابيات ،ويف سَت التابعُت وأتباعهم ،ويف اتريخ اإلسالم ،ويف اتريخ اؽبند ،ويف أعالم اؼبسلمُت ،ويف
دراسات العلوم واآلداب واترىبها ،ويف أدب اللغة األردية والفارسية واؼبطبوعات ابللغة العربية فهي  (:تفسَت أيب مسلم
األصفهاين) صبعو الشيخ سعيد األنصاري و(أقسام القرآن) غبميد الدين الفراىي ،و(الرأي الصحيح فيمن ىو الذبيح )لو،
و(أجزاء من تفسَت نظام القرآن) لو و(اإلنتقاد على التمدن اإلسالمي) لشبلي النعماين ،و(اإلسالم واؼبستشرقون) و(دروس
29
األدب ) للسيد سليمان الندوي.
- 3عمادتو لشؤون ندوة العلماء التعليمية:
كانت ؿببة السيد سليمان لندوة العلماء ودارىا للعلوم طبيعية فقد زبرج فيها ،وانل فيها تربيتو العلمية ،وقام ابلتدريس فيها،
وكان شيخو شبلي عميدا لشؤوهنا التعليمية ،فلما أسست داراؼبصنفُت مت إختيار السيد سليمان الندوي عميدا لشؤوهنا
التعلمية سنة  1923م ومع ذلك كان يزور ندوة العلماء كل شهر او شهرين ،يقول األستاذ مشس تربيز خان " ظل السيد
الندوي من إعجابو الشديد بشيخو شبلي النعماين وؿببتو لو داعيا متحمسا وؿباميا نشيطا غبركة ندوة العلماء طول حياتو،
واضعا إصالح منهجو التعليمي وتطويره نصب عينيو ،ودل يزل كخبَت يف ؾبال التعليم يساىم إذل جانب إصالح اؼبناىج
التعليمية للمدارس واعبامعات يف تكوين النظام التعليمي لندوة العلماء وأتليفو ،وتوجيو طالهبا وشيوخها ،وبناءا على
إىتمامو هبذه اغبركة التعليمة ونصحو ؽبا مت اختيار عميدا لشؤوهنا التعليمية ؼبا تويف األمُت العام لندوة العلماء السيد عبد
30
اغبي اغبسٍت سنة 1923م وخلفو األمَت السيد علي حسن خان ".
وأىم اػبدمات اليت قام السيد سليمان الندوي هبا ذباه ندوة العلماء ىي:
أ -إصالح اؼب ناىج الدراسية إنو قام كعادل يقظ واسع الدراسة وعميق النظر ،وأخصائي يف التعليم ابؼبشاركة الفعالة يف ربقيق
وإكمال أىداف الندوة التعليمية والبنائية ،فجدد مناىجها التعليمية ،وطورمقرراهتا الدراسية وزاد فيها أشياء انفعة طبقا
ؼبقتضيات العصر ،وأعاد وضع دساتَتىا ونظامها لإلدارة .
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ب -استدعاء أساتذة أكفاء ،فاستدعى إليها الشيخ تقي الدين اؽبالرل اؼبراكشي ،واىتم حبشد اؼبساعدات اؼبالية وتشييد
اؼبباين لدار العلوم .
ج -إجتماعات ندوة العلماء:عقد إجتماع ندوة العلماء السنوي سنة 1925م يف لكنو ربت رائسة حبيب الرضبن
الشرواين ،وعقد اإلجتماع يف أنبالة يف نوفمرب سنة 1925م ربت رائسة اغباج رحيم خبش وحضر فيو كبارالعلماء ،وعقد
االجتماع الثالث والعشرون السنوي لندوة العلماء يف نومرب سنة 1926م ،وعقد اإلجتماع يف نوفمرب سنة 1927م يف امر
31
تسر ،شارك فيو السيد الندوي بنشاط ،وركز بصفة خاصة على إعداد الدعاة واؼبعلمُت.
د -ؾبلة (الضياء ) وفبا يبتاز بو عهد السيد سليمان لعمادة شؤون ندوة العلماء التعليمية ىو العناية ابللغة العربية نطقا
وكتابة ،يقول ؾبيب هللا الندوي ":لقد تطورت ندوة العلماء يف صبيع أقسامها تطورا كبَتا يف عهد السيد سليمان الندوي،
ولكن العناية الفائقة ابألدب العريب والكتابة العربية مبت وتقدمت تقدما ىائال ربت رعايتو ،وأنتجت ندوة العلماء رجاال
32
أكفاء ابللغة العربية وآداهبا تعجز عامة اؼبدارس واؼبعاىد يف اؽبند عن أن أتيت بنظراء ؽبم".
ومن أىم خطواتو يف ىذا السبيل ىو إصدار ؾبلة (الضياء) وىذه اجمللة ىي اليت يدين ؽبا العالمة أبو اغبسن الندوي،
ومسعود عادل الندوي ،ودمحم انظم الندوي وضَتىم يف تنمية سليقتهم العربية يف الكتابة ،والعمل متواصل إذل يومنا ىذا.
وجبانب ىذه اػبدمات اعبليلة قام السيد سليمان الندوي إبحياء دور رسالة ندوة العلماء يقول ؾبيب هللا الندوي ":قام
السيد الندوي إبحياء حركة ندوة العلماء يف نظرهتا التكاملية والشمولية والوسطية إال نصف قرن تقريبا ،بل وقام بتوسيع
نطاقها ،وساىم بكل إخالص يف القضاء على التقرقة بُت القدمي واعبديد والعصبية اؼبذىبية للعلماء ،وصبعهم على رصيف
33
واحد".
- 4رده على اإلستشراق:
يعد شبلي النعماين من الرواد الذين انتبهوا ػبطر اإلستشراق ومكايد اؼبستشرقُت ،فقام ابلرد عليهم علميا مقنعا ،كما كشف
النقاب عن طواايىم اػببيثة ،وكراىيتهم الشديدة لإلسالم دينا وحضارة واترىبا ،وخلف يف ذلك آاثرا علمية خالدة ،ودرب
تالميذه وأصحابو حىت يتا بعوا ىذه الفتنة بعده ،ويؤدوا فريضة ضباية اإلسالم من كيد أعدائو ،وكان على رأس تالميذتو السيد
سليمان الندوي الذي درس اإلستشراق واؼبستشرقُت دراسة عميقة ،يقول اكرم الندوي ":ويدل على ذلك مقالو العلمي القيم
عن اتريخ اؼبستشرقُت ،والذي طبع يف أعداد ؾبلة(الندوة)لشهر نوفمرب سنة 1911م وشهر مايوسنة1911م .استعرض فيو
أوال بداية االستشراق واتريخ ؼبستشرقي فرنسا واؼبان وإنكلًتة وسويسرة وىولندة والنمسة والدامبارك وإسبانية والربتغال وايطالية
مث قام بدراسة االستشراق واؼبستشرقُت من سنة 1800م إذل 1830م مث من سنة 1830م إذل سنة 1850م ،مث من
1850م إذل سنة 1880م وىذا اإلستعراض الذي قدمو السيد الندوي استعراض علمي دقيق يتسم ابلعدل فلم يبخس
حقهم لكن أشار جبانبو إذل ما أراد اؼبستشرقون من إاثرة الشكوك والشبهات من وراء الستار ابسم البحث والتحقيق والعلم
واألدب" .فأجاب عن شبهاهتم حول حرق مكتبة اإلسنكدرية بيد اؼبسلمُت وعن شبهاهتم حول اإلسالم وؿببة هللا وقوؽبم أن
اإللو الذي يدعو إليو اؼبسلمون يتصف بصفات القهر واعبالل واعبربوت والغضب مع أن اإلسالم يتصف ابالتزان والعدل
34
وأنو مع ذلك متصف ابلرضبن والرحيم والكرمي والودود والغفار والغفور والعدل والربواؼبقسط.
مؤلفاتو :قد ترك السيد سليمان الندوي مكتبة قيمة من مؤلفاتو لالسالم واؼبسلمُت ،ومن أىم كتبو:
-1سَتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص الذي (بدأىا شبلي النعماين وكتب عنها ؾبلدين ،وأكملو يف طبسة ؾبلدات أخرى.
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 -2ارض القرآن( وىو دبثابة مقدمة لسَتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص وىو يف جزئُت يقول عنو ابو اغبسن الندوي ":وكتابو (ارض القرآن
)اليزال كتااب فريدا ،دل ينسج على منوالو يف موضوعو ،وىو ثروة ضنية ف اؼبواد العلمية".
-3ؿباضرات مدراس (الذي يقدم فيها السَتة النبوية يف أسلوب مؤثر ومنهج فريد.
-4رضبة العادل( و السَتة النبوية لألطفال يف لغة سهلة وأسلوب ميسر.
-5سَتة عائشة (يتناول الكتاب حياة أم اؼبؤمنُت عائشة اهنع هللا يضر وصفاهتا واخالقها وعلمها وفضلها.
 -6حياة مالك (عرض غبياة إمام دار اؽبجرة مالك بن أنس وصفاتو وأخالقو وكتابو اؼبوطأ.
-7حياة شبلي) ىو عرض علمي شامل ودقيق غبياة شيخو شبلي النعماين ومآثره.
ولو (شجاعة نساء اإلسالم) و(ايدرفتكان) و(والصالت بُت اؽبند والعرب)و(اؼبالحة عندالعرب) ولو جبانب ذلك أتليفات
35
آدبية.
يتضح فبا سبق أن السيد سليمان الندوي كان علما ابرزا من أعالم اؼبسلمُت يف القرن الرابع عشر اؽبجري ،فهو شخصية
ع لمية فذة ،وكاتبا قديرا عمالقا ،أثر يف جيلو وعصره أتثَتا عميقا واسعا يف شيت ؾباالت العلم والثقافة واؼبعرفة ودافع عن
اإلسالم عقيدة وحضارة ،اترىبا وسلوكا ودفاعا قواي يف وجو التحدايت اؽبائلة من االستشراق والتبشَت واؼببهورين ابغبضارة
الغربية واؼبتعصبُت من أصحاب اؼبذاىب ،ودعا إذل العقيدة الصافية وااللتزام دبذىب أىل السنة واعبماعة .وقام بدور الرايدة
والقيادة والتوجيو يف الشؤون االجتماعية واألوضاع السياسية للبالد .ودعا اذل اعبمع بُت القدمي واعبديد مع التصلب يف
األصول والتوسع يف الفروع يف وسطية واعتدال فكان افضل فبثل لندوة العلماء.
وفاتو :وافاه األجل يف ضرة ربيع اآلخر سنة 1373ىـ اؼبوافق 22نوفمربسنة 1953م دبدينة كراتشي ،ودفن جبوارشبَتأضبد
36
العثماين.

2-السيد أبو اغبسن علي الندوي:

ىو السيد أبو اغبسن علي بن السيد عبداغبي بن فخرالدين اغبسٍت رضبو هللا،ولد يف شهر اغبرام سنة 1332ىـ بقرية تكيو
37
دبدينة رايي بريلي اؽبند،
تعليمو:
قرأ الشيخ الصحيحُت وسنن الًتمذي وأيب داود ،وتفسَت البيضاوي على الشيخ (حيدر حسن خان) وأعطاه إجازة يف
اغبديث النبوي سنة 1929م بدار العلوم ندوة العلماء ،وقرأ بعض أبواب الفقو على الشيخ (شبلي) مث ارربل إذل دار العلوم
38
ديوبند ليتلقى دروس اغبديث النبوي من الشيخ (حسُت أضبد اؼبدين )وأخذ منو.
حياتو العملية للشيخ يف ندوة العلماء:
شارك يف ربرير ؾبلة (الضياء) مع زميلو (مسعود عادل الندوي ) وساىم يف ربرير ؾبلة (الندوة )اليت صدرت من جديد ،ورأس
ربريرىا فًتة من الزمن ،وكانت تنشر لو كلمات ومقاالت يف صحيفتُت العربية واألردية ،فكان يدرس يف دار العلوم ندوة
العلماء وكان جوىا مالئما وموافقا لعقليتو ورسالتو ،39فركز جهوده على إصالح اؼبناىج واؼبقررات الدراسية وترقية اؼبناىج
التعليمية ورفع مستواىا وتطويرىا حسب مقتضيات العصر جبنب التدريس فيها أعد خالؽبا كتبا ومؤلفات للمقررات
الدراسية ،وأنشأ جوا مالئما لتعليم اللغة والدراسية ،وبيئة صاغبة للتذوق األديب ،واؼبستوى العلمي والفكري ،واػبلقي
والديٍت ،وترك التدريس يف دارالعلوم عام 1944م ولكنو بقي وثيق الصلة بندوة العلماء ،يسدي ؽبا خدمات جليلة
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وتوجيهات رشيدة بدأ يركز جهوده يف الدعوة ،وإعداد رسائل ومؤلفات إصالحية فكرية واعية ،وانتخب وكيال للشؤون
التعليمية يف عام 1953م مث أختَت رئيسا عاما لندوة العلماء يف عام سنة 1961م.
منهج الشيخ أبو اغبسن العلمي والدعوي:
ع اِ ىذل
من خالل كتب أبی اغبسن الندوي يتضح ؼبن يقرأىا أنو التزم دبنهج اإلسالم اؼبتمثل يف القرآن الكرمي يف قولو ":اُْد ُ
ِ
ِ
ِ
سبِي ِل ربِ َ ِ ِ
ِ
ض َّل َع ْن َسبِْيلِو َو ُى َو اَ ْعلَ ُم
ْم ِة َو الْ َم ْو ِعظَِة ْ
اغبَ َسنَ ِة َو َجاد ْؽبُْم ِابلَّتِ ْی ى َی اَ ْح َس ُن ا َّن َربَّ َ
ك ُى َو اَ ْعلَ ُم دبَ ْن َ
َ ْ َّ
ك اب ْغبك َ
ِ 40
ِابلْ ُم ْهتَديْ َن " .كما أنو التزم بوسطية اإلسالم وظباحتو ،يقول الشيخ عن منهجو يف كتابو(الصراع بُت الفكرة اإلسالمية
والفكرة الغربية يف األقطار اإلسالمية)  ":أن ىناك صراعا فكراي بل معركة فكرية يف عبارة أصح يف صبيع االقطار اإلسالمية
يف ىذا الوقت ،كبن نستطيع أن نسميها صراعا ومعركة بُت األفكار ،والقيم اإلسالمية ،واألفكار والقيم الغربية وىي اؼبعركة
اغبامية اغباظبة اغبقيقية اليت ىبوضها العادل اإلسالمي اليوم اليت ستقرر مصَته ،وىي معركة تتضاءل أمامها صبيع اؼبعارك اليت
يغارل يف تصويرىا و هتويلها الكتاب واؼبؤلفون .لكن تثبت أن ىذه األرض اليت نثبت فيها ىذه اؼبعركة ال مكان فيها إال
لألفكار اإلسالمية والقيم اإلسالمية ،واليسمح فيها إال ؼبنهج ونظام دعا إليهما اإلسالم "41.وتكلم الشيخ عن اغبركات
القوية اليت ترمي إذل الرجوع لإلسالم كشريعة تنتظم شئون اغبياة ويقيم اؼبوازين القسط بُت الناس وربقق اؼبسلمُت ربرير
بالدىم ودايرىم من االستعمار وربرير عقوؽبم من اعبهالة واػبرافة وربرير ؾبتمعهم من الظلم والفقر والفوضى .وأنو اثر على
42
الثورات اليت قامت ضد االسالم مثل القاداينية وضَتىا فكتب كتااب هبذا العنوان(القادايين والقاداينية) .
مؤلفاتو :ماذا خسر العادل إبكبطاط اؼبسلمُت ،الصراع بُت اإليبان واؼبادية ،النبوة واألنبياء يف ضوء القرآن ،الدين واؼبدنية،
أتمالت يف سورة الكهف ،النبوة واألنبياء ،السَتة النبوية ،الرابنية اإلهبابية ،رابنية ال رىبانية ،صوراتن متضادان و(التفسَت
السياسي لإلسالم عند سيد قطب وأيب األعلى اؼبودودي).ونقد الفكرة القومية والعصبيات اعباىلية من القومية العربية وذلك
يف رسائلو(اظبعوىا مٍت صروبة أيها العرب )و(العرب واإلسالم)و(اظبعى ايمصر)و(اظبعي ايسوراي)و(اظبعي زىرة الصحراء
43
الكويت) و(كيف ينظر اؼبسلمون إذل اغبجاز وجزيرة العرب؟) وضَتىم من الكتب.
44
وفاتو:ووافاه األجل يف  22من رمضان اؼببارك 1420م
- ۳مسعود عادل الندوي:

ولد مسعود عادل الندوي يف مديرية بتنا من مقاطعة هبار يف اؽبند سنة  1328ىـ 1910م .بعد تعلم العربية والعلوم الشرعية
45
يف عام  1928قصد دار العلوم التابعة لندوة العلماء يف لكناو ؼبواصلة دراستو العليا والتخصص يف األدب العريب.
مؤلفاتو:
ألف مسعود عادل الندوي عدة كتب ابلعربية وأكثرىا ابألردية منها":نظرة إصبالية يف اتريخ الدعوة اإلسالمية يف اؽبند
وابكستان"دمحم بن عبد الوىاب مصلح مظلوم ومفًتى عليو"شهور يف دايرالعرب".

يف ميدان الصحافة واإلعالم:
ساىم الشيخ يف الصحافة اإلسالمية الصادرة يف اؽبند و ابكستان مثل اؽبالل والضياء وترصبان القرآن .وكانت الضياء
46
ؾبلة عربية شهرية يشرف عليها الشيخ اؽبالرل ومسعود الندوي وسليمان الندوي.
مسعود عادل الندوي يف العادل العريب:
عرف من خالؽبا القراء ابلًتاث اإلسالمي يف اؽبند وابكستان،
نشر األستاذ الندوي مقاالت يف عدة صحف وؾبالت عربية ّ
وعمل عن طريق ىذه الوسائل اإلعالمية على بناء جسر التواصل بُت النخبة اإلسالمية يف شبو القارة اؽبندية والعادل العريب
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كما راسل رجال الفكر والصحافة العرب أمثال األمَت شكيب أرسالن والشيخ دمحم البشَت اإلبراىيمي وضَتنبا لتبادل اآلراء
47
حول قضااي فكرية وسياسية...اخل.
أىم أعمالو:
تعريف فكر اؼبودودي يف البالد العربية:
فقد كان لألستاذ مسعود عادل الندوي فضلو يف التعريف بفكر اؼبودودي واعبماعة اإلسالمية بُت اؼبسلمُت خاصة يف البالد
العربية وعلى األخص وسط العاملُت يف اغبقل اإلسالمي بعد أن قام بًتصبة أكثر مؤلفات السيد أيب األعلى اؼبودودي
48
ونشرىا.
اإلىتمام ابللغة العربية:
مسعود عادل الندوي من اؼبهتمُت بنشر اللغة العربية وآداهبا ابعتبارىا لغة القرآن الكرمي حىت إنو ظبى الدار اليت تتو لىطباعة
49
الكتب اإلسالمية(دار العروبة للدعوة اإلسالمية كراتشي).
50
وفاتو :وتويف ندوي يف مدينة كراتشي يف مارس 1954م.
نتائج البحث:
لقد توصل البحث بعد الدراسة يف صفحات السابقة إذل ؾبموعة من النتائج التالية.
 1۔ أصال أن مدرسة ندوة العلماء اليت أسست بعد مدرسة دار العلوم ديوبند ،و كلية عليكره ،حيث أهنا إحدى اؼبعاىد
الدينية العريقة اليت قامت بعون هللا عزوجل بًتبية عدد كبَت من أبناء اؼبسلمُت تربية إسالمية حبيث ربافظ على القدمي الصاحل
واعبديد النافع من خالل ىذا اؼبنهج العذب القومي ،استطاعت الندوة أن ربقق أىدافها اؼبرجوة ويف ضضون فًتة قصَتة،
احتلت الندوة اؼبكانة اؼبرموقة بُت اعبهات العلمية دبوجب خدماهتا العلمية واؼبعرفية واؼبنهجية.
 2۔ إن معرفة جهود ندوة العلماء يستلزم معرفة العلماء الذين قاموا جبهود جبارة يف سبيل نشر اإلسالم وتثقيف أبناء
اؼبسلمُت يف شبو القارة اؽبندية يف ظل االحتالل الغاشم .اصال مؤسس ىذه اؼبؤسسة ىو الشيخ دمحم علي اؼبونكَتي ولكن
زمالءه كما ذكرت السيد عبد اغبي اغبسٍت والسيد عبد العلي والشيخ شبلي النعماين عندىم جهود و أعمال كثَتة و رائعة،
لذلك يظهر أن ىؤالء كلها مؤسسون ؽبذه اغبركة.
3۔ أنشئت ندوة العلماء وأبناءىا اجملامع العلمية والكتاتيب التابعة ؽبا مثل داراؼبصنفُت و ؾبمع فرقانية يف بنجلور و دار
عرفات يف رائي بريلي وضَت ذلك من اؼبدارس الكثَتة يف أطراف اؽبند.
4۔ قد حققت مؤسسوا ندوة العلماء إنتاجا ملحوظا وإقبازات كبَتة يف ؾباالت التعليم والًتبية والثقافة والتوجيو الفكري

والدعوة ويف اإلعالم والصحافة وقادت ندوة العلماء حركة إعداد كتاب ومؤلفُت وابحثُت نشأت جبهودىم العلمية مكتبة
قيمة وؽبم كتب يف السَتة والتاريخ وأعالم اؼبسلمُت و دراسات العلوم واآلداب واترىبها وأدب اللغة األردية واترىبها ويف
األدب الفارسي و اللغة العربية
 5۔ إىتمت ندوة العلماء وخرهبوىا عملية تصحيح العقائد ،وؿباربة أىل التحريف والعقائد الضالة ،فكانت من ذلك الدعوة
إذل التوحيد الصحيح والدفاع عن ختم النبوة والدفاع عن اؼبفاىيم الدينية الثابتة من الكتاب والسنة ضد األقالم الزائفة
اؼبفسدة .لقد قاد ابناء ندوة العلماء حركة التأليف والًتصبة ابللغة العربية واألردية واإلقبليزية ووصلوا فكرىم إذل خارج اؽبند،
وقدموا إذل اؼبسلمُت ثروة شبينة يف الفكر اإلسالمي.
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