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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة ومتهيد
صحبه وعلى آله و ،على رسوله الكريمسالم والصالة والاحلمد هلل رب العاملني، 

 : بعدأما  ،أمجعني
، وقد ×رسول اهلل  بعلوم كتاب اهلل وسنةفإن أفضل األعمال وأجلها االشتغال 

اشتغل العلماء يف مجيع العصور خبدمة الكتاب والسنة، فألفوا مؤلفات كثرية يف جماالت 
بنقل اشتغل أهل العلم عديدة، وبعد انتشار الدين اإلسالمي يف أحناء العامل اإلسالمي 

ة إىل شعوبهم وأقوامهم بلغاتهم املنوعة واملختلفة؛ ألن هذا الدين من تعاليم الكتاب والسن
جلميع اإلنس واجلن إىل يوم القيامة، وجلميع الشعوب واألقوام وامللل  -عز وجل-اهلل 

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلا َكاَّفًة ِّللَناِس َبِشرًيا َوَنِذيًرا +: ، قال تعاىلوالقبائل من العرب وغريهم
َوَما َأْرَسْلَناَك ِإَّلا َرْحَمًة +: ، وقال تعاىل[82: سورة سبأ] "َّن َأْكَثَر اّلَناِس َّلا َيْعَلُموَنَوَّلِك

وكان اّلنيب ُيبعث إىل قومه خاصة، »: ×، وقال النيب [101: سورة األنبياء] "ِّلْلَعاَّلِمنَي
حة وتبليغ ، وإذا كان األمر كذلك فمن منطلق واجب النصي(1)«وبعثت إىل اّلناس كاّفة

الدين صار نقل السنة املشرفة والسرية النبوية العطرة بلغات أخرى من أوكد الواجبات 
ّلئّن يهدي اهلل »: ×، وقال (8)«بلغوا عين وّلو آية»: ×وأهمها وأنفعها، وقد قال النيب 

 . ( )«بك رجاًل واحًدا خري ّلك مّن محر اّلنعم
ب من قديم الزمان بلغات عديدة، قاموا بهذا الواجإن علماء شبه القارة اهلندية و

وعلى رأسها اللغة العربية؛ حيث معظم إنتاجهم العلمي بهذه اللغة اليت كانت لغة العلم 
والعلماء فيها، ثم باللغة الفارسية إىل مدة مديدة، ثم توجهت هممهم إىل خدمة علوم 

 مؤلفات كثريةقد تركوا الكتاب والسنة باللغة األردية من أكثر من قرنني من الزمان، و

                                                   

 .مطواًل -رضي اهلل عنهما-من حديث جابر بن عبداهلل  (781: رقم) رواه البخاري (1)
 .مطواًل -رضي اهلل عنهما-من حديث عبداهلل بن عمرو  (817 : رقم)رواه البخاري  (8)
 .مطواًل وفيه قصة -رضي اهلل عنه-من حديث سهل بن سعد  ( 812: رقم)رواه البخاري  ( )
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، وقد ُيشكرون على أداء هذا الواجب عظيمًا وخلفوا تراثًا ،يف مجيع العلوم والفنون قيمةو
بها قد أشاد و بارك اهلل يف كثري من هذه اجلهود العلمية، وانتفع بها من الناس ما شاء اهلل،

صلة املتوانية وضجبهودهم املو اعرتفوا بفضل علماء اهلندو أثنوا على أصحابها،و العلماء
خاصة يف جمال احلديث الشريف والسرية النبوية، ومن يف خدمة العلوم اإلسالمية، و

نشر الكتب و تقوم بإعدادؤسسات التعليمية والدعوية واملا من دور النشر املعلوم أن كثرًي
 . مية إىل اآناإلسال
 : الوضع الراهن للثقافة اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية* 

ى من له إملام بالثقافة اإلسالمية اهلندية أنها تواجه مبخاطر عظيمة يف ال خيفى عل
فالثقافة  ؛اهلند، وخاصة ما يتعلق باإلسالم واملسلمني يفوضا  السائدة واألاحلاالت الراهنة 

أيضا مهددة باملسخ والتشويه، والشخصية اإلسالمية مهددة باالنهيار، وحضارة املسلمني 
 . ا  والذوبان يف اجملتمعات الوثنيةيلوهن، وهي مهددة بالضاإلسالمية قد أصابها ا

ا تقلصت وضعف رواجها، علًم -أعين األردية-ة يإن لغة املسلمني الدينية والثقاف
هذه اللغة، بأن لغة العلماء واخلطباء واملؤلفني ولغة الثقافة اإلسالمية يف هذه املنطقة هي 

احلكومات ومعظم سكان اهلند، ثم زاد رواج ا، ونبذتها وهي لغة هجرها املسلمون عملًي
جنليزية كما أخذت اللغات احمللية األخرى الكثرية تنمو وتزدهر واتسع اللغة اهلندية واإل

 ئيالرمسية، ويف الصحافة واإلعالم املر تفأين اللغة األردية يف جمال االستعماال ،نطاقها
مية فقدت مصداقيتها، وتقلصت فإن تلك الكتب الكثرية يف الثقافة اإلسال! واملسمو ؟

فيها، االستفادة منها هلذه األسباب بغض النظر عن أصالة املادة العلمية املوجودة 
فاملسلمون يف اهلند وخاصة يف مشال اهلند حباجة ماسة إىل مادة جديدة يف باب الدين 

ثقافتهم  أن ينقلوايضطر املسلمون والتعليم يف اللغة األردية ثم يف اللغة اهلندية، كما 
الكثرية يف أقطار اهلند، واحلاجة ماسة إىل ختطيط دقيق وترتيب ودينهم إىل اللغات احمللية 

يف باب التعريف بالدين اجلدد أو ما يصلح لغري املسلمني جيد لنقل ما يصلح للمسلمني 
 . اإلسالمي الصحيح

اللغة األردية كمًا بوإمنا نلفت نظر اإلخوة العلماء إىل إعادة النظر يف الرتاث املوجود 
أن املوجود من الكتب اإلسالمية والرتاث اإلسالمي بعيد ببد من االعرتاف  وال ،وكيفًا

بل يف اختيار املواد العلمية ودراسة  لعصر احلاضر، ال يف األسلوب فقطاعن مقتضيات 
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يوجد باللغات األخرى فهو إما ال املوضوعات، هذا ما يتعلق باللغة األردية، أما ما يتعلق 
كيفًا، ثم إن املوجود و وجود منه تحتاج إىل إعادة النظر فيه كمًاامل وأ ما يستفاد منه أصاًل

من املادة اإلسالمية يف غري اللغة األردية ال يوثق به يف الغالب البتة، ألنها ال تنبين على 
ي ماعة، ومن هنا يعرف ما يعانواجلمصادر ومراجع معتمدة، وال على علماء أهل السنة 

 . واملتاعب يف باب التعليم اإلسالمي والدعوة اإلسالميةاملسلمون من املشاكل 
بد من اإلشارة إىل أن معظم ما ألف يف اهلند من مؤلفات يف باب الدين والدعوة  وال

ف البدعي، وألوان من ووالتعليم فيه لوثة التحزب املقيت، والتعصب املذهيب، والتص
بإلقاء نظرة خاطفة على املوجود  ادات، وميكن معرفة ذلكالشركيات والبد  والرسوم والع

عدم وجود الكتب الدينية  والرائج يف كل طبقة من طبقات املسلمني من هذا الرتاث، ولعل
بالدين اإلسالمي الصحيح عقبة كؤود يف سبيل التعريف صاحلة للجماهري يعترب والاملتقنة 

على الدين أن يتعرفوا الذين يرغبون لكفار املسلمني اجلدد أو بني املشركني ووخاصة بني ا
 . سلف هذه األمة فهم الصحيح املنبثق من الكتاب والسنة الصحيحة وفق

ثم أصاب الثقافة اإلسالمية اهلندية ذاك الداء العضال واملنتشر بني العلماء واخلطباء 
وهو عدم مراعاة آداب األئمة يف باب االعتماد على النصوص الصحيحة وعلى فهم 

 . املعتربة املناهج القويةالنصوص وفق 
تفكري والتفتح باب احلوار املفيد ( سريةوالندوة ترمجة السنة )هذه الندوة  ولعل

وحتقيق القول يف مقتضيات  ،دراسة أوضا  املسلمني الدعوية والتعليميةالسديد حول 
واستغالل  ،دواالستفادة من اإلمكانات املوجودة يف باب الدعوة يف اهلن ،العصر احلاضر

إلنارة الطريق للمسلمني يحة والتعريف باإلسالم الصحيح، والفرص لنشر الدعوة الصح
هذا ما نرجو من هذه و ستتضح معامل التعريف بالدين اإلسالمي الصحيح،و بالدعوة،

 . الندوة بإذن اهلل
 : نظرة سريعة على أوضاع اهلند من العهد اإلسالمي األول إىل اآلن* 

كانوا أقلية نظرًا إىل أعداد الكفار يف شبه القارة اهلندية من قديم الزمان  إن املسلمني
 حتى يف عهود احلكم اإلسالمي عرب القرون على هذه القارة، ثم إن الذينو شركني،وامل
خاصة بعد القرن الرابع اهلجري و عامة املسلمني،و علماءوالصلوا إىل اهلند من األمراء و
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واقع، ثم ال وه الدين اإلسالمي الصحيح إىل مسلمي اهلند كماكانوا من العجم فلم يصل 
عادات السائدة يف الشعوب اهلندية، كما تأثرت احلضارة والتأثر املسلمون بالرسوم 

ميكن التعبري عن ذلك بضالل يف و علوم اإلسالمية اهلندي من قديم الزمان،والاإلسالمية 
 تعاد عن عقيدةابو قلوب املسلمنيو عقول عمل أو تسرب املناهج الفاسدة إىلوالاالعتقاد 

أئمة الدين، وال أدل على هذا من وجود العقائد الشركية و منهج السلف الصاحلنيو
بعد و تعطل املساجد،و خالفة للشريعة يف صفوف املسلمنيهكذا األعمال املو بدعية،وال

د كثري من البد  شاهد، ووجوواملشد الرحال إىل املقابر و الناس عن تعليم الدين الصحيح،
أعمال الروافض يف صفوف املسلمني و مع تغلغل عقائديف الساحة تتسمى باسم الدين 

أتبا  و جود كثري من االحنرافات يف صفوف املقلدةو بل ،ربيلويةوالاملعروفني بالقبورية 
قد و قلوب علماء الشريعة،و طرقية على عقولوالهكذا متكن سلطان التصوف و املذاهب،

علماء و عر اإلسالمي املشهور حممد إقبال أن كان هناك صرا  بني علماء الشريعةصرح الشا
 . الطريقة فتغلب أهل الشريعة بدليل نسبة علماء الشريعة إىل طرق التصوف

من أوائل املصلحني الذين نادوا هـ 1111ولي اهلل الدهلوي املتويف سنة  اهيعترب الش
مضى و سنة يف شبة القارة اهلندية،والالكتاب بذلوا جهودًا عظيمة يف علوم و باإلصالح

نصف قرن من و ف كتابًا باللغة الفارسية قبل قرننيلتقريبًا، وقد أ سنة 800فاته و على
 «الكبري يف أصول التفسري زالفو»فهم القرآن الكريم باسم  مبادئو الزمان حول أصول

من السياق لكي يفهم  قد ذكر حال املسلمني الغارقني يف أودية الضالل كما هو واضحو
من املفيد جدًا نقل كالمه ملعرفة و غواية،و أهل اجلاهلية من ضاللعليه القراء ما كان 
 . معرفة أحوال اهلند الدينيةأهمية موضو  

ذكر يف الباب األول أن القرآن و ذكر الشيخ الدهلوي يف هذا الكتاب مخسة أبواب،
علم التذكري و ناررة،واملم املخاصمة علو علم األحكام،: الكريم نص على مخسة علوم

خرة، ثم ذكر يف علم املخاصمة واآربزخ والعلم املوت و بآالء اهلل، علم التذكري بأيام اهلل،
 إن كنَتو» :قالو نافقني،واملشركني واملنصارى والأسلوب القرآن يف احلوار مع اليهود 

هلة من أهل واجلل العوام أعماهلم فانظر إىل حاو عقائدهمو متوقفًا يف حال املشركني
 يعين عاصمة احلكومة املغولية-من سكن منهم بأطراف دار اإلسالم  الزمان خصوصًا

مع أنهم يعرتفون بوالية األولياء و ،خييل إليهم منهاكيف يظنون الوالية وماذا  -بدهلي
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 ثارواآر يذهبون إىل القبوو جود األولياء يف هذا الزمان من قبيل احملال،و املتقدمني يعدون
تحريف ففي احلديث والكيف تطرق إليهم التشبيه و يرتكبون أنواعًا من الشرك،و

وما من آفة من هذه  ،«... نعل بالنعلال ولتتبعن سنن من كان قبلكم حذ»: الصحيح
عافانا اهلل سبحانه  ،اآفات إال وقوم من أهل الزمان واقعون يف ارتكابها معتقدون مثلها

 . (08-01صـ ) « من ذلك
 : وضع املسلمني الراهن يف شبه القارة اهلندية* 

أكثر من مخسمائة إن عدد املنتسبني إىل اإلسالم يف شبه القارة اهلندية يصل إىل 
وهو ميثل نصف - األخرى فإن هذا الكم اهلائلغض النظر عن األقوام الكافرة بمليون، و

دية، ومعظم املشتغلني اللغة األر هي تلغتهم الدينية الوحيدة كان -عدد املسلمني يف العامل
ذلك عن طريق و ،ألفوا باللغة األرديةم يف شبه القارة اهلندية كتبوا والتعليبالدعوة و

ة أو تنظيم الدروس فإىل األردية أو مشاركة يف الصحاكتابات مستقلة أو ترمجة من العربية 
رس العربية اإلسالمية اخلاصة طباء يف املداواخلقاء احملاضرات، أو إعداد العلماء لإوالدينية 

لو على نطاق ضيق لكن فهم الدين كان أوال عن طريق و بها، ثم استخدمت لغات أخرى
إذا قارنا ما نشر من األردية ثم عن طريق لغات أخرى، واللغة العربية ثم عن طريق اللغة 
نصف مع مراعاة عدد النسخ والطبعات مقابل هذا و الكتب اإلسالمية من خالل قرن

 دنيا،والرشادات يف أبواب الدين اإلو هاتيتوجالاحملتاجني إىل من املسلمني العدد اهلائل 
دعوة مقابل اجلمهور املنتشر يف والطباء املشتغلني بأعمال التدريس واخلعدد العلماء و

 . تبينت احلاجةو أطراف شبه القارة اهلندية لظهر العجز
كستان أن لغة غالبهم هي األردية، ثم إن باو من املالحظ إىل اآن على علماء اهلندو

أطروحاتهم الدعوية كلها تنادي بأعلى صوت حول و جمال أعماهلمو جمال ختصصاتهم
 . ثقافتنا املوجودو أوضاعنا الراهنةإعادة النظر على 

 جلة ديشبنو حواضر الباكستانو مدنو ومبا أنه ال توجد عندنا إحصائيات عن قرى
فإن اهلند توجد فيها أكثر  ،كالمي على اهلند ألجل هذا أحصر ؛نيبالو بورماو سريلنكاو

واضر الكثرية، واحلبلديات والصغرية، والاملدن الكبرية ف الآو ،من ستة مئة ألف قرية
قرى بنسبة عشرين يف املئة، وهم ال يقلون عن والهذه املدن سلمون منتشرون يف وامل
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املهتمون بقضايا املسلمني يف  رفهل فك ،مئتني ومخسني مليون نسمة( 8000000000)
 ؛ة إىل أبنائهميثقافوالتقديم اخلدمات الدينية و يف إيصال الدعوة إىل هؤالء املسلمني العامل

يعيشون و ،عاشرةواملاملعيشة ومشاكل يف السياسة واالقتصاد و علمًا بأنهم يواجهون قضايا
ى مثل هذه األحوال من ملن اطلع علو لنا أوال هذا كله حتدو يف أحوال سيئة للغاية،

( سجر)، وقد أصدرت هيئة دين يف العامل اإلسالمي ثانيًاوالون الدعوة ؤالغيورين على ش
للنظر يف وضع األقلية املسلمة من جهات عديدة تقريًرا مفصاًل جاءت فيه تفاصيل دقيقة 

عرتفت ومؤسفة للغاية ألوضا  املسلمني الثقافية والتعليمية واالقتصادية والسياسية، وا
الذين يعتربون من قديم الزمان  اهليئة بأن وضع املسلمني حاليًا أردأ من حالة املنبوذين

 . أرذل وأفقر شعب من شعوب اهلند، واهلل املستعان
حكومات و امعات احلكومية املركزيةاجلو كلياتالو دارساملثم مئات األلوف من 

خرى الكثرية مع باللغات احمللية األو يةجنليزواإلباللغات اهلندية هكذا الصحافة و األقاليم،
 يتأثر بها اجملتمع سلبًاو ،جبميع إمكاناتهاو التلفاز تشتغل ليل نهاربرامج اإلذاعات و

 . إرشادهم إىل الدينو جهود اإلسالميني يف توعية املسلمنيو فأين صوت املسلمني ،إجيابًاو
 رتكيز علىال ويهم هعفة إال أن أهم ما جيب علمتضاإن احتياجات أهل اإلسالم 

 التوحيد اخلالص،نشر ميكن إال ب هذا الو قاء الشخصية اإلسالمية،إيو جودهم املليو
سنة والترشيدهم إىل الكتاب و إبعاد الناس عن أدران الشرك والبد و مبعرفة مقتضياته،و

 حذرنا من الشركو إذا متكننا من تبليغ التوحيدو الصحيحة على فهم السلف الصاحل،
رلماتها يسهل لنا أن نتغلب على مشاكلنا و من البد و آثاره،و من الكفرو رهمظاهو

 . األخرى
وحنن على يقني أن دراسة إمكانات الدعوة اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية حسب 

سنة على فهم والتركيز اجلهود على تقديم تعاليم الكتاب و ما يقتضيه العصر احلاضر
فضل يف هذه الندوة ستفتح لنا والكني من أهل العلم السلف الصاحل على أيدي املشرت

الدعاة يف يستفيد العلماء وو ،سالمي الصحيحآفاقًا جديدة يف جمال التعريف بالدين اإل
 . مناهج التعليم إن شاء اهللترشيد الدعوة ويف و تصحيح املفاهيم
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قل علوم ندعاة يف شبه القارة اهلندية أن يقوموا بوالوأهم ما جيب على العلماء 
 . تقنيةو حسب ما يقتضيه العصر احلاضر من أسلوبسنة إىل لغاتهم والالكتاب 

 

 

 نظرة عابرة على اجلهود املبذولة 

 عن طريق ترمجتهما إىل اللغات اهلنديةسرية واليف خدمة السنة 

إىل القرن الرابع اهلجري قام املسلمون بنشر السنة يف منطقة السند وملتان ( أ ) 
حيث وجد رواة وحمدثون من هذه  ؛اللغة العربيةلسندية والفنجابية إضافة إىل باللغتني ا

كانت أخضعت وال شك أن اللغات احمللية  ،يأتي ذكرهم يف رواية احلديثاملنطقة ممن 
ترمجة السنة والسرية بهذه اللغات يف هذه ين يف هذه املنطقة ولكن ال جند ذكر لنشر الد

 . املدة
جند الغزنوية واملغولية عهود الن من ممر خيرب إىل اهلند يف دخل املسلمووملا ( ب)

 . بعض من قام بنشر السنة يف هذه املنطقة وعددهم قليل

إىل منطقة من احلرمني ومصر إىل اهلند وصل بعض العلماء ويف القرن العاشر  (جـ)
م كما ذهب بعض أهل العلم إىل احلرمني ورجعوا بعل ،وأكرب آباد( غجرات)أمحد آباد 

قاموا بنشر السنة يف غجرات وكشمري وأكرب آباد وغريها من مناطق اهلند ممن احلديث إىل 
 . كتب بعضهم موجودة باللغة العربيةاهلند و

ويف القرن العاشر واحلادي عشر رهر بعض العلماء الذين قاموا خبدمة ( د ) 
إىل أن جاء القرن  ترمجوا بعض الكتب إىل اللغة الفارسيةاحلديث باللغة العربية وكذلك 

كتب الثاني عشر فكثرت نوعا ما تراجم كتب احلديث إىل اللغة الفارسية مع وجود 
لدينية احملببة هي اللغة العربية بينما كانت الكتب العلمية وابالعربية حيث كان لغة تأليف 

ية اللغة الفارساللغة الفارسية واللغات احمللية هي لغة التفاهم بني شعوب اهلند وخاصة 
 . كانت لغة رمسية آنذاكاليت 
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والرتمجة اجتهت همم العلماء بالتأليف القرن الثالث عشر إىل عصرنا هذا ومن  (هـ)
 . لتفاهم لسكان شبه القارة اهلنديةلغة االيت راجت وازدهرت حتى صارت باللغة األردية 

 . رهرت كتب دينية بلغات حملية أخرىمن مدة مديدة ثم ( و )
 : ن الكتب املرتمجة إىل لغات اهلندقائمة م وفيما يلي ذكر

 

 

 

 الفصل األول 

 اللغة الفارسيةيف ذكر الكتب احلديثية املرتمجة إىل 

 : شروح املوطأ* 

، بالفارسية، للشيخ ولي اهلل الدهلوي، صنفه على وجه «املصفى شرح املوطأ» -1
مني، وفرغ من تهذيبه االجتهاد والتحقيق، وصححه وهذبه بعد وفاته تلميذه الشيخ حممد أ

 . هـ1111يف شوال 
  :د  املفردواألشروح صحيح البخاري وثالثياته * 

للمفيت نور احلق بن عبداحلق البخاري الدهلوي بالفارسية، ، «تيسري القاري» -1
 . احملدث، يف ست جملدات

 . شرح بالفارسية بسيط، للشيخ شيخ اإلسالم بن حمب اهلل البخاري الدهلوي -8
، بالفارسية، للشيخ عبدالباسط بن «م الآللي يف شرح ثالثيات البخارينظ» - 

 . رستم علي الصديقي القنوجي
 : شروح صحيح مسلم* 

 . شرح صحيح مسلم، بالفارسية، للشيخ فخر الدين حمب اهلل البخاري الدهلوي -1
 . شرح صحيح مسلم، بالفارسية، للشيخ سراج أمحد السرهندي -8
 : عة مع مشائل الرتمذيشروح السنن األرب* 

 . شرح سنن الرتمذي، بالفارسية، للشيخ سراج أمحد السرهندي -1
 . شرح سنن ابن ماجه، بالفارسية، للشيخ سراح أمحد العمري اهلندي -8
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 . (هـ  10)شرح مشائل الرتمذي بالفارسية، للشيخ حممد عاشق بن عمر احلنفي  - 
 . حممد فيض بن حممد صادق البلكراميشرح مشائل الرتمذي، بالفارسية، للشيخ  -7
 : شروح مشكاة املصابيح* 

 . شرح مشكاة املصابيح، بالفارسية، يف أربع جملدات، لبعض علماء كجرات -1
، شرح بالفارسية ملشكاة املصابيح، للشيخ عبداحلق احملدث «أشعة اللمعات» -8
 . ح بالعربيةصاحب اللمعات التنقيح على مشكاة املصابي ،(هـ1008ت ) الدهلوي
 :شروح مشارق األنوار* 

 . شرح مشارق األنوار، بالفارسية، حممد بن يوسف احلسيين الدهلوي -1
شرح بالفارسية ملشارق األنوار، للسيد أمحد بن حممد احلسيين الفريضي الكروي  -8

 . املشهور مبحي الدين أمحد
 : شروح بلوغ املرام* 

لفارسية، للنواب صديق حسن خان ، با«مسك اخلتام شرح بلوغ املرام» -1
هـ، مطبعة نظامي كانفور، يف أربع جملدات، وعدد 1822القنوجي، الطبعة األوىل عام 

 . ، شرح فيه األلفار، وتكلم على الرواة جرًحا وتعدياًل(1111)صفحاته 
، بالفارسية، للنواب صديق «البنيان املرصوص من بيان إجياز الفقه املنصوص» -8

هـ، مطبعة صديقي بهوبال، وهو تلخيص مسك 1811وجي، طبع عام حسن خان القن
 . اخلتام شرح بلوغ املرام للمؤلف

 : كتب مصطلح احلديث* 

 . للشيخ حممد حسني اإلسرائيلي اهلزارويبالفارسية، شرح خنبة الفكر،  -1
 . للشيخ عبدالعزيز بن ولي اهلل الدهلوي بالفارسية، العجالة النافعة، -8
، بالفارسية، للنواب صديق «وصول إىل اصطالح حديث الرسولمنهج ال» - 

، طبع مبطبعة شاهجهاني، (7 8)، وعدد صفحاته (هـ01 1-1872)حسن البوفالي 
هـ، ذكر فيه قواعد التحديث مع ذكر اختالفات احملدثني والفقهاء، 1818أوىل . بهوبال، ط

 . وترجيح مسلك احملدثني
للشيخ صديق حسن  بالفارسية، ،«لسندذكر مشايخ ا يف سلسلة العسجد» -7
 . (هـ01 1ت ) القنوجي
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للشيخ ولي بالفارسية، رسالة مشتملة على حتقيقات عجيبة وتدقيقات غريبة،  -0
 . اهلل الدهلوي

، بالفارسية، للنواب صديق «فراسة العريف لبيان العمل باحلديث الضعيف» -1
بع مبطبعة شاهجهاني، ، ط(87)، وعدد صفحاته (هـ01 1-1872)حسن البوفالي 

هـ، ورجح فيه بأن ال تحتج يف األحكام وغري األحكام ويف فضائل 1810. بهوبال، ط
 . األعمال وغريها إال بالصحاح واحلسان، وغريهما ال يلتفت إليه

 : جمموعات حديثية بالفارسية* 

، للشيخ احملدث عبداحلق بن سيف الدين «طريق اإلفادة شرح سفر السعادة» -1
 . (هـ1008ت )اري الدهلوي البخ

، للسلطان حممد أورنكزيب عاملكري الدهلوي، صنفه قبل جلوسه إىل «األربعني» -8
 . سرير امللك

للسلطان املذكور صنفه بعد جلوسه على سرير امللك، ثم ترمجهما  «األربعني» - 
 . بالفارسية، وعلق عليهما احلواشي املفيدة

-1118)شيخ رفيع الدين بن ولي اهلل الدهلوي ، لل«احلشرية يف آثار القيامة» -7
 . صاحب ترمجة معاني القرآن الكريم إىل اللغة األردية( هـ  18
، منظومة للشيخ فاخر بن تحيي العباسي اإلله «قرة العينني يف إثبات رفع اليدين» -0
 . آبادي

ن ، بالفارسية، للنواب صديق حس«موائد العوائد من عيون األخبار والفوائد» -1
هـ، 1812أوىل . مبطبعة صديقي ببهوبال، ط. ، ط(802)خان البوفالي، وعدد صفحاته 

حديث يف اإلميان والعلم والطهارة والصالة وغريها، وترمجها إىل ( 00 )مجع فيه 
 . الفارسية، وشرحها وتكلم يف آخر الكتاب عن حقيقة الروح

لفارسية، للنواب صديق ، با«ال عدوى وال طرية: إزالة احلرية عن معنى حديث» -1
 . م، مطبعة شاه جهاني، بهوبال1210، طبع (هـ01 1ت )حسن خان القنوجي

للنواب صديق  ،بالفارسية ،«احملدثني الفقهاء بإحياء مآثر املتقني إحتاف النبالء» -2
( 777)يف  هـ1822طبع باملطبع النظامي بكانفور يف عام  ،(هـ01 1ت )حسن القنوجي 

 . ط الدقيقواخلري صفحة بالقطع الكب
 . ، للشيخ رفيع الدين مراد آبادي«قصر اآمال بذكر احلال واملآل»  -1

 . ، للمفيت عنايت علي الكاكوري«ضمان الفردوس يف الرتغيب والرتهيب» -10
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 . للشيخ حممد صادق الكشمريي الدهلوي ،ترمجة السبعيات يف مواعظ الربيات -11

، للشيخ أبي بكر بن حممد الربوجي ةبالفارسي ،«عني الوفاء برتمجة الشفاء» -18
 . الغجراتي

 . ، منظومة بالفارسية، للقاضي جنف على اجلهجري«درة التاج» - 1

، للشيخ عبدالباسط بن رستم علي الصديقي القنوجي، مع شرح «األربعني» -17
 . «احلبل املتني»عليه بالفارسية مساه 

 :كتب يف السرية النبوية اللغة الفارسية* 

ت ) ، للشيخ احملدث عبداحلق بن سيف الدين الدهلوي«مدارج النبوة» -1
  .يف جملدين( هـ1008
نقله إىل الفارسية السيد  ،حد الدين الربقيرجان، للشيخ أوواملة نظم الدر ترمج -8

  .عليم الدين بن عتيق اهلل احلسيين اجلالندهري
  .شاه ولي اهلل الدهلويالخمتصر  ،«سرور احملزون يف سرية النيب املأمون» - 

يالحظ أن اللغة الفارسية انقرضت من شبه القارة اهلندية من قبل مائيت و :ملحوظة
تزال تعترب هذه اللغة هي لغة  الو األردية،ا اللغة ا فشيًئحلت حملها شيًئو ،سنة تقريبًا

 غة األرديةبالل معظم أهل العلم خياطبون اجلماهريو التفاهم بني سكان شبه القارة اهلندية،
املطابع ودور وعرب  ،عيدينوالوعن طريق تنظيم خطب اجلمعة  ،لقاءاتوالاملؤمترات عرب 

 . تلفازوالذاعة واإل صحافةوال ،رتمجةوالالتأليف 
كذلك و مع اللغة اإلجنليزية،راجت اللغة اهلندية ومن ستني سنة بعد استقالل اهلند 

 الهلند، وغالب الكتب املؤلفة باللغة الفارسية احمللية الكثرية يف مناطق ا زاد رواج اللغات
فيما يلي نذكر تراجم و اللغة األردية ثم اللغات احمللية،بقي االعتماد على و يستفاد منها،

 : الكتب واجملموعات احلديثية باللغة األردية
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 الفصل الثاني

 تراجم الكتب واجملموعات احلديثية إىل اللغة األردية

 

 املبحث األول

 إىل األردية ذكر تراجم أصول السنة الثمانيةيف 

 صحيح اّلبخاري، وصحيح مسلم، وسنّن أبي داود، وسنّن اّلنسائي، )
 (وسنّن اّلرتمذي، وسنّن ابّن ماجه، وسنّن اّلدارمي، وموطأ اإلمام ماّلك

  : اجملاميع* 

تلخيص الصحاح، ترمجة تيسري الوصول، باألردية، للحافظ أبي احلسن  -1
 .تلميذ احملدث نذير حسني الدهلوي. (هـ80 1ت )السيالكوتي

عبدالعزيز صمدني الفرخ آبادي  شرح الصحاح الستة، باألردية، للشيخ -8
  .تلميذ احملدث نذير حسني الدهلوي .(هـ71 1ت)

 : شروح املوطأ لإلمام مالك* 

، ترمجة وشرح باألردية، للشيخ وحيد الزمان «كشف املغطا يف ترمجة املوطأ» -1
هـ، 1811صنفه عام  تلميذ احملدث نذير حسني الدهلوي، (هـ2  1ت )ي، احليدرآباد

 . (110)مطبعة أصح املطابع، بكراتشي، وعدد صفحاته . ط
 : واألد  املفرد شروح صحيح البخاري وثالثياته* 

 : شروح صحيح اّلبخاري -
حفيد  ، باألردية، للشيخ عبداألول«رتمجة صحيح البخاريبنصرة الباري » -1
مطبعة . تلميذ احملدث نذير حسني الدهلوي، ط ،(هـ 1 1ت )الغزنوي عبداهلل الشيخ 

، أثبت منت من مطبع القرآن و السنة بأمرتسر القرآن والسنة، بأمرتسر، يف ست جملدات
مع إتقان الطباعة، و الرتمجة  احلديث مع سنده خبط جلي وواضح مع تشكيل العبارات
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فوائد حديثية من فتح الباري وشروح القسطالني ، وخلصت لفظية وأثبتت مع بني السطور
   . والكرماني و حاشية السندي على هامش الكتاب و هي فوائد سلفية حمكمة

، باألردية، للحافظ أبي احلسن «فيض الباري ترمجة وشرح صحيح البخاري» -8
 . تلميذ احملدث نذير حسني الدهلوي. (هـ80 1ت )السيالكوتي 

-1822)، باألردية، للشيخ عبدالتواب امللتاني ترمجة صحيح البخاري - 
 . مطبو  يف مثانية أجزاء من ثالثني جزًءا .تلميذ احملدث نذير حسني الدهلوي ،(هـ11 1
 . ، باألردية، للشيخ فضل أمحد األنصاري«فيض الباري يف شرح صحيح البخاري» -7
الزمان  ، باألردية، للنواب وحيد«تيسري الباري ترمجة صحيح البخاري» -0

بدأ برتمجة يف شهر  تلميذ احملدث نذير حسني الدهلوي، (هـ2  1-1811) احليدرآبادي،
قام املؤلف برتمجة السند و املنت  هـ، 8 1هـ و انتهى يف ربيع األول 81 1مجادى األوىل 

م، مطبعة أمحدي بالهور، وعدد 1118أوىل . طوأثبت فوائد خمتصر إىل اآحاديث، 
 . (11  )صفحاته 
، خلص فيه من فتح الباري وإرشاد «تسهيل القاري برتمجة صحيح البخاري» -1

الساري للقسطالني، ونيل األوطار يف شرح منتقى األخبار، باألردية، للنواب وحيد 
هـ، يف مخس جملدات، وعدد صفحاته 17 1عام . ط  (هـ2  1ت ) الزمان احليدرآبادي

لصالة، وطبع جزء خامس يف ، وهو يشتمل على شرح كتاب الطهارة وا(218 )
  . هـ، وعليه اسم ناشره عبدالرمحن مالك املطبعة11 1
-1817)شرح صحيح البخاري، باألردية، للشيخ أمري علي اللكنوي  -1
 . (هـ1  1
 ترمجة صحيح البخاري، باألردية، للشيخ موالنا حممد بن هاشم السورتي، -2

 . اوهو يف سبع أجزاء من ثالثني جزًء (هـ10 1801-1)
، باألردية، للشيخ حممد أحسن بن حممد «منح الباري يف شرح صحيح البخاري» -1

 . صديق البشاوري
 . ، باألردية، للشيخ فضل حق دالوري«فضل الباري ترمجة صحيح البخاري» -10
، باألردية، للشيخ عبدالستار الصدري «نصرة الباري شرح صحيح البخاري» -11

 . (هـ21 1- 8 1)
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، (مدير صحيفة بك مبدينة جبنور)، باألردية، للشيخ عزيز احلسن «البخاريزبدة » -18
 . ، وهو تلخيص لصحيح البخاري لعمر ضياء الدين املصري(102)وعدد صفحاته 

خطيب )، باألردية، للشيخ عبدالعزيز «نرباس الساري على أطراف البخاري» - 1
 . (املسجد اجلامع يف كجرانواله

، ط (هـ1708ت )ري، باألردية، للشيخ حممد داود راز ترمجة صحيح البخا  -17
 . (1 17)هـ، وعدد صفحاته 12 21-1

. ط( جملدات 7)للسيد عبد الدائم اجلاللي البخاري ترمجة صحيح البخاري  -10
 . باكستانو باهلند

  .(.ط)، للسيد أمحد رضا البجنوري «خاريأنوار الباري شرح صحيح الب» -11
دروس باألردية يف دار  ،للشيخ فخر الدين املراد آبادي ،«إيضاح البخاري» -11

 . جزًءا ( 1)ردية يف رتبه الشيخ رياست علي البجنوري باأل ،العلوم بديوبند
  :تراجم ثالثيات اّلبخاري واألدب املفرد ّلهو شروح -
، باألردية، للشيخ صديق حسن «غنية القاري يف شرح ثالثيات البخاري» -1

 . هـ، مطبعة شاه جهاني بهوبال1811طبع عام ( هـ01 1ت )القنوجي، 
، ترجم باألردية مع الشرح، «توفيق الباري لرتمجة األدب املفرد للبخاري» -8

هـ مبطبعة 01 1، الطبعة األوىل عام (هـ01 1ت )للنواب صديق حسن خان القنوجي
 (. 12 )مفيد عام، بآكره، وعدد صفحاته 

ردية، للشيخ أبي النصر عبدالغفار نشرت تلميذ ترمجة األدب املفرد للبخاري، باأل - 
 . (هـ10 1ت )السيد نذير حسني الدهلوي 

 ترمجة كتاب األدب املفرد للبخاري، باألردية، للشيخ أبي حممد إبراهيم اآروي -7
 . (هـ11 1817-1)

 : ومقدمة الصحيح شروح صحيح مسلم* 

شيخ الحفيد  ، باألردية، للشيخ عبداألول«إنعام املنعم برتمجة صحيح مسلم» -1
 . هـ، مطبعة القرآن والسنة، بأمرتسر80 1عام . ط (هـ 1 1ت ) الغزنوي،عبداهلل 
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، باألردية، للنواب وحيد الزمان خان احليدر «املعلم لرتمجة صحيح مسلم» -8
هـ، مطبعة صديقي بالهور، يف ست 01 1-07 1عام . ط (هـ2  1ت ) آبادي،

 . ، وهو ترمجة لشرح النووي على مسلم(8177)دد صفحاته جملدات، وع
 . (هـ71 1ت ) ترمجة صحيح مسلم باألردية، للشيخ عبدالعزيز الفرخ آبادي - 
 ، باألردية، للشيخ عبدالسالم البستوي،«كشف امللهم عما يف مقدمة مسلم» -7

 هـ، مطبعة حمبوب املطابع، بدهلي، وعدد01 1أوىل . ط (هـ17 81-1 81-1)
 . ، وهو ترمجة ملقدمة مسلم(07)صفحاته 
 : شروح السنن األربعة مع مشائل الرتمذي* 

 :سنّن أبي داود -
، باألردية، للنواب وحيد الزمان «اهلدي احملمود لرتمجة سنن أبي داود» -1

 . (1817)، مطبعة صديقي بالهور، وعدد صفحاته (هـ2  1-1811)احليدرآبادي 
  :سنّن اّلرتمذي -
باألردية، للشيخ بديع الزمان  «الشعوذي يف شرح سنن الرتمذي جائزة» -1

 . ، وهي ترمجة ناقصة(هـ07 1-1800) احليدرآبادي
شرح سنن الرتمذي، باألردية، للشيخ وحيد الزمان بن مسيح الزمان  -8

 . احليدرآبادي
 . ترمجة جامع الرتمذي، باألردية، للشيخ فضل حق دالوري - 
 . ألردية، للمولوي فضل أمحد األنصاريشرح سنن الرتمذي، با -7
  :سنّن اّلنسائي -
، للمولوي وحيد الزمان احليدرآباديباألردية، ، «روض الربى شرح سنن النسائي» -1

  . (1822)هـ، مطبعة صديقي، بالهور، وعدد صفحاته  0 1-08 1عام . ط
  :سنّن ابّن ماجه -
مان احليدرآبادي، وهي ترمجة ترمجة سنن ابن ماجه، باألردية، للنواب بديع الز -1 
 . ناقصة
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، باألردية، للشيخ وحيد الزمان بن مسيح «رفع العجاجة شرح سنن ابن ماجه» -8
 . الزمان احليدرآبادي

ت ) ، باألردية، للشيخ عبدالسالم البستوي«رتمجة سنن ابن ماجهبرفع احلاجة » - 
 . (هـ17 1
 : دارميسنن الترمجة * 

، وعدد موعة من العلماء، طبع باملطبعة اإلسالمية بدهليجملترمجة سنن الدارمي،  -1
 . (071)صفحاته 
 

 

 املبحث الثاني

 إىل اللغة األرديةخرى أحديثية  جمموعاتيف ذكر تراجم 

 : مشكاة املصابيحتراجم و شروح* 

، باألردية، للشيخ قطب الدين «شرح مشكاة املصابيح ترمجة و مظاهر احلق يف» -1
 (هـ1811ت )بدأ برتمجة الكتاب الشاه حممد إسحاق الدهلوي  .(ـه1821ت ) الدهلوي

ب قطب الدين بشرح و ترمجة الكتاب، وطبع عدة مرات، و هذبت ثم قام بإميائه النوا
 م 1110و طبع اجمللد األول منها عام الرتمجة حديثًا بإسم معارف املشكاة 

ة، للشيخ عبداألول ، باألردي«الرمحة املهداة إىل من يريد ترمجة املشكاة» -8
 . ، مطبعة أنوار اإلسالم، بأمرتسر، يف أربع جملدات(هـ 1 1ت )الغزنوي
، باألردية، للشيخ أبي حممد «طريق النجاة يف ترمجة الصحاح من املشكاة» - 

هـ، مطبعة ستاره هند، كلكتة، وعدد 71 1. ، ط(هـ11 1-1817)إبراهيم اآروي 
 . «املشكاة»الصحيحني اليت وردت يف ، وهو ترمجة ألحاديث (021)صفحاته 
 . (هـ80 1 ت) ترمجة مشكاة املصابيح، للحافظ أبي احلسن السيالكوتي -7
، (هـ1  1-1810)، باألردية، للشيخ عبدالعزيز الرحيم آبادي «سواء الطريق» -0

، يف هذا الكتاب أفرد (010)هـ، مطبعة فاروقي بدهلي، وعدد صفحاته 1  1أوىل . ط
 . ، ثم ترمجها وشرح بعًضا منها«املشكاة»حيحني املوجودة يف أحاديث الص
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 . (هـ27 1 –  0 1) ترمجة مشكاة املصابيح، باألردية، للشيخ عبداهلل روبري -1
، (م1112ت )ترمجة مشكاة املصابيح، باألردية، للشيخ حممد إمساعيل السلفي -1

ة اجمللد األول من م، مطبعة أشرف بريس، كوجرانواله، وهو ترمج1110أوىل عام . ط
 . (711)املشكاة، وعدد صفحاته 

، باألردية، للشيخ عبدالسالم البستوي «أنوار املصابيح ترمجة مشكاة املصابيح» -2
، مطبعة مجال برنتنك، دهلي، يف ثالثة عشر جملًدا، وعدد (هـ17 81-1 81-1)

 . (  1 )صفحاته 
دية، للشيخ حمي الدين نو مسلم، ترجم ، باألر«البالغ املبني يف اتبا  خامت النبيني» -1

 . فيه من مشكاة املصابيح كتاب الطهارة والصالة مع شرح موجز، وهو يف جزئني
شرح مشكاة املصابيح، باألردية، للشيخ احلافظ حممد اجلوندلوي  -10

 .  كتاب الطهارة فقطواىل، وه(200)، وعدد صفحاته (م1120ت)
، باألردية، للشيخ أمحد بن حمي الدين «امللتقطات على ترمجة املشكاة» -11

 . هـ، وهو يف أربعة أجزاء80 1الالهوري، صنفه عام 

 : شروح رياض الصاحلني* 

طبع يف املطبعة  ،مع شرح موجز ،«ة رياض الصاحلنيمجمكارم األخالق يف تر» -1
 . هـ07 1الشاهجهاني ببلدة بهوفال عام 

 حفيد الشيخ عبداهلل للشيخ عبداألولترمجة رياض الصاحلني للنووي، باألردية،  -8
 . (هـ 1 1ت ) الغزنوي
 . ترمجة وحتشية رياض الصاحلني، باألردية، للشيخ عبدالغفور الغزنوي - 
 . لكنؤ. رياض الصاحلني، للشيخة أمة اهلل تسنيم، طترمجة  -7

شروح مشارق األنوار النبوية من صحاح األخبار املصطفوية للمحدث * 

  :(هـ026ت )هوري حسن الصغاني الال

ت )ترمجة مشارق األنوار للصغاني، باألردية، للشيخ خرم علي البلهوري  -1
 (هـ1811أو  1811
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ت ) ، باألردية، للشيخ خرم علي البلهوري«حتفة األخيار شرح مشارق األنوار» -8
 . (هـ1811أو 1811
، مجع فيه ، للشيخ عبدالغفور الغزنوي«مشكاة األنوار لتسهيل مشارق األنوار» - 

 . األحاديث على األبواب الفقهية

 : شروح بلوغ املرام* 

 عنايت علي العظيم آباديالعامل اجملاهد ترمجة بلوغ املرام إىل األردية، للشيخ  -1
 (. هـ 181ت ) الصادق فوري

 . ترمجة وحتشية بلوغ املرام، باألردية، للشيخ عبدالغفور الغزنوي -8
 . لة األحكام، باألردية، للشيخ عبدالتواب امللتانيحاشية بلوغ املرام من أد - 
 . ترمجة بلوغ املرام، باألردية، للشيخ حمي الدين التاجر الالهوري -7
 . ترمجة بلوغ املرام، باألردية، للشيخ حمي الدين الالهوري، وهو مطبو  -0
 . (ط بباكستان)باألردية  ترمجة بلوغ املرام، للشيخ عبد السالم الكيالني -1

 : جمموعات حديثية باألردية* 

، للشيخ حممد إمساعيل بن عبدالغين « رد اإلشراك وشرحه تقوية اإلميان»  -1
 . (هـ1871ت ) الدهلوي
، باألردية، للشيخ احملدث عبداهلل « العروة الوثقى ملنبع سنة سيد الورى»  -8

 إسحاق الدهلوي من تالميذ حممد)الصديقي احملمدي اإلله آبادي املعروف جبهاؤ ميان، 
مجع األحاديث النبوية على األبواب الفقهية مع ترمجتها ( من رجال القرن الثالث عشرو

 . (هـ1 1/10: انظر لرتمجته نزهة اخلواطر). وشرحها باألردية
، باألردية، للشيخ عبداهلل الصديقي اإلله آبادي « عمدة الصالة وفائز النجاة»  - 

 . األحاديث الواردة يف الصالة، وترمجها إىل األردية وشرحهااملعروف جبهاؤ ميان، مجع فيه 
، باألردية، للشيخ سخاوت علي اجلونفوري « القويم يف أحاديث النيب الكريم»  - 

هـ، مطبعة صديقي بنارس، أحاديث خمتارة من  0 1أوىل عام . ، ط(هـ1880-1817)
 . لفوائدالصحاح الستة مرتبة ترتيًبا فقهًيا مع شرح خمتصر وبيان ا
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، طبع (هـ11 1-1821)، للشيخ أبي الوفاء ثناء اهلل األمرتسري « مئة ثنائية»  -7
: هـ، مجع فيه مئة حديث مع شرحها للعناوين اآتية01 1باملطبع الثنائي بأمرتسر، عام 

فضائل اإلميان، اتبا  السنة، الصالة، فضل اجلماعة، الزكاة، الصيام، احلج، اجلهاد، فضائل 
 . مكارم األخالق، فضائل الذكر القرآن،
مطبعة . ، تأليف حممد خري اهلل أبواخلري ط« خري الكالم يف حديث خري األنام»  -0

معجم )طبعة حجرية  72م وعدد صفحاته 1180/هـ2  1مفيد دكن حبيدرآباد عام 
 (712املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية للدكتور أمحد خان صـ 

. ، ط(أريسة)، باألردية، للشيخ أبي القاسم خالد اخلريي « ثانتخاب احلدي»  -1
، مجع بعض (877)م، مطبعة نيشنل آرت، إله آباد، يف جزئني، وعدد صفحاته 1128عام 

 . األحاديث من الكتب الستة يف خمتلف املواضيع ثم ترمجها إىل األردية
ت )ي ، باألردية، للشيخ عبدالغفار حسن الرمحان« انتخاب احلديث»  -1
 . ، مجع األحاديث يف خمتلف املواضيع، ثم ترمجها ووضع عليها احلاشية(هـ1782
، يف تسعة أجزاء، للشيخ منظور أمحد النعماني ،باألردية، «معارف احلديث »  -2

 . مكتبة الفرقان بلكنؤ. ط
  . ، يف أربعة أجزاءللشيخ بدر عامل املريتي، «ترمجان السنة »  -1

 : أخرىتراجم كتب منوعة * 

ترمجة شرح الصدور، للشيخ عبداهلل الصديقي اإلله آبادي املعروف جبهاؤ   -1
 . ميان

ترمجة البدور السافرة، للشيخ عبداهلل الصديقي اإلله آبادي املعروف جبهاؤ ميان  -8
 . من رجال القرن الثالث عشر اهلجري

ي حممد إبراهيم ، باألردية، للشيخ أب(شرح الدرر البهية للشوكاني)فقه حممدي  - 
 (. هـ11 1-1817)اآروي
، باألردية، للحافط أبي احلسن «فيض الستار يف ترمجة كتاب اآثار »  -7

 (. هـ80 1ت )السيالكوتي
، باألردية، للنواب وحيد الزمان «إصالح اهلداية وتصحيح الرواية »  -0

نغلور، يف هـ، مطبعة شوكة اإلسالم، ب   1، صنفه عام ( هـ2  1ت )احليدرآبادي 
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، ويف هذا الكتاب تناول مجيع األحاديث املوجودة (1100)ست جملدات، وعدد صفحاته 
 . يف الفقه احلنفي بالدراسة، وبيان الصحيح منها والضعيف« اهلداية»يف كتاب 
للبيهقي، باألردية، للشيخ « غاية املرام يف ترمجة كتاب القراءة خلف اإلمام »  -1

 . للبيهقي« جزء القراءة»، وهو ترمجة (110)عدد صفحاته عبداجلليل السامرودي، و
 . ترمجة األحاديث املوضوعة للشوكاني، باألردية، للشيخ فضل حق دالوري -1
 . ترمجة املوضوعات للمال علي القاري، باألردية، للشيخ فضل حق دالوري -2
بدين ترمجة جزء القراءة خلف اإلمام، باألردية، للشيخ أبي حممد زين العا -1

هـ، 1811أوىل . باملطبع الفاروقي بدهلي، ط. املعروف باحلافظ نظري حسن اآروي، ط
 (. 70)وعدد صفحاته 

، باألردية، للشيخ عبداحلميد ابن غالم نيب «زبدة املرام شرح عمدة األحكام »  -10
 (. هـ0  1-00 1)سوهدروي 
يد اإلتاوي، من ، باألردية، للشيخ عبداحلم«املصطفى برتمجة املنتقى »  -11

 . صفحة( 701)حيدرآباد الدكن، طبع مبطبعة محايت دكن، وهو يف 
 . ترمجة نيل األوطار للشوكاني، للشيخ حممد داود راغب الرمحاني -18

 : تراجم احملدثنيو  احلديثو غريب صطلح املكتب * 

أسرار اللغة مع أنوار اللغة امللقب بوحيد اللغات، للعالمة و حيدالزمان  -1
يف مخس نوار اللغة امللقب بوحيد اللغات طبع بإسم أ (هـ2  1-1811)يدرآبادي ح

ثم طبعه املؤلف بعد (. م1101/ هـ 80 1)جملدات من املطبعة األمحدي بالهور عام 
أسرار اللغة مبدينة بنكلور جبنوب اهلند بإسم ( م1111/هـ 7  1)إعادة النظر فيه عام 

 بالهورجملدات من مكتبة نعماني كتب خانه  7ا يف يد اللغات، ثم طبع حديثامللقب بوح
   .م8000عام 

، باألردية، للشيخ عبدالعزيز بن « استجالء البصر من شرح خنبة الفكر»  -8
 (هـ2/1820: انظر لرتمجته نزهة اخلواطر). هـ88 1عبدالسالم العثماني اهلزاروي، صنفه 

ت ) ظ أبي احلسن السيالكوتي، باألردية، للحاف« إكمال ترمجة أمساء الرجال»  - 
 . (هـ80 1
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، باألردية، للشيخ أبي بكر بن حممد شيث « رسالة يف أصول احلديث»  -7
 . (هـ01 1-1811)اجلونفوري 

، باألردية، للشيخ خري حممد اجلالندهري «خري الوصول ألحاديث الرسول» -0
  .الفنجابي
 

 املبحث الثالث

 حاديث النبويةشرح األو احلديثيةاألربعينيات  ترمجةو مجع يف

حاديث كذلك شرحوا بعض األو ربعينيات احلديثيةترمجة األو قام  علماء اهلند جبمع
يف يصعب إحصاؤها  ،فقهيةال ولشرح وبيان بعض املسائل العقدية أالنبوية يف رسائل مستقلة 

 حاديث واملسائلكتبه الشيخ صديق حسن القنوجي حول هذه األ أحصي ماولو  ،هذا البحث
سنة إىل والكان معروفا بنقل علوم الكتاب  -رمحه اهلل-ألن القنوجي مستقاًل  لصار مبحثًا

غالب » :(10ص ) «إبقاء املنن بإلقاء احملن»قائل يف كتابه والهو ،فارسيةوالاللغتني األردية 
لغة علوم العلماء الراسخني اليت مت نقلها من لغة إىل و مادة مؤلفاة ينبين على نقل آثار السلف

   . «العلمي وال اجتهاديأئمة األمة و العلماء السابقنيهي يف احلقيقة علوم و أخرى
  :على سبيل املثال نذكر بعض هذه األجزاءو 
، باألردية، للنواب صديق حسن « تقوية اإليقان بشرح حديث حالوة اإلميان»  -1

وعدد صفحاته  هـ، مطبعة مفيد عام بآكره،08 1، طبع عام (هـ01 1ت )خان القنوجي 
(11) . 

، باألردية، للنواب « بين اإلسالم على مخس :ضوء الشمس من شرح حديث»  -8
هـ، مطبعة مفيد عام 00 1أوىل عام . ، ط(هـ01 1ت ) صديق حسن خان القنوجي

 . (8 1)بآكره، وعدد صفحاته 
 . طبع حديثا يف بنارس، «زكاة والج واحلصوم والسيلة النجاة بأداء الصالة و»  - 
للنواب صديق حسن ، «× متيمة الصيب يف ترمجة األربعني من أحاديث النيب »  -7

 . بهوفالبهـ مبطبعة شاهجهاني 1811. ط. (هـ01 1ت )القنوجي 



 

- 88 - 

هـ 1827مطبو  عام )ترمجة و شرح، «عمرة والأربعون حديثا يف فضائل احلج »  -0
 . ببهوفال
طبع مبفيد عام بآكره و ،(108) صفحاتهو، « زيادة اإلميان بأعمال اجلنان»  -1
 . ماكنواألهـ مجع فيه اآحاديث الواردة يف فضائل األوقات 08 1

 

 املبحث الرابع

 شمائل احملمديةالو يف ذكر كتب السرية النبوية

 

 : ترمجة كتب السرية إىل اللغة األردية: أوال* 

« د البشر خالصة السري يف أحوال سي» ترمجة أردية لكتاب  ،« سرية حممدي»  -1
-1210)دهي الدهلوي كتأليف الشيخ حممد بن إبراهيم اجلونا ،حملب الدين الطربي

 . م مبطبعة جيد برقي بريس دهلي70 1. ط(  م1171
 . تأليف رئيس أمحد اجلعفري ،البن قيم اجلوزية« زاد املعاد » ترمجة  -8
  .ألزهريدكتور مقتدى حسن الل ،البن قيم اجلوزية« زاد املعاد » خمتصر  - 
بن عبد اللسيد أبي القاسم  ،باألردية ،« عني العيون ترمجة سرور احملزون»  -7

 . العزيز احلسيين اهلنسوي
  :كتب أخرى يف السرية النبوية -
 . للنواب حممد على خان الطوقي ،شرحه باألرديةو«  قرة العيون»  -1
حممد سعيد منظومة باألردية للسيد عبد الرزاق بن ، «غوهر خمزون »  -8

 . الرائربيلوي ثم الطوكي
  .(هـ01 1)للنواب صديق حسن القنوجي ، «بلوغ العلى مبعرفة احللى »  - 
  .دهلويالزا حريت ريللم، «السرية احملمدية »  -7

طبع  ،(م0 11ت)لعالمة القاضي سليمان املنصورفوري ل ،«رمحة للعاملني »  -0
عده العلماء أحسن و ،نقل إىل اللغة العربيةقد و ،م1181إىل عام  1118بالهور من عام 

 . ، وهو يف ثالث جملدات× كتاب ألف يف سرية النيب
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، (م0 11ت)لعالمة القاضي سليمان سلمان املنصورفوري ل ،« أسوة حسنة»  -1
  .م8 11 عام طبع بالهور

، (م0 11ت)لعالمة القاضي سليمان سلمان املنصورفوري ل ،« مهر نبوة»  -1
 . م1211عام  طبع بالهور

 ،(هـ10 1-1810)للشيخ حممد إبراهيم مري السيالكوتي ، «سرية املصطفى »  -2
 و «زاد املتقني»ا يًضأله و ، يف جزئني،م1177عام  ،طبع مبطبعة ثنائي برقي بريس أمرتسر

 . (مطبوعة) «× أزواج النيب»
  . جملد، يف (م1121-1111)للشيخ حممد صادق السيالكوتي ، «سيد الكونني »  -1

  .يف جملد له مطبو ، «مجال املصطفى »   -10

 . م11 1له طبع بدهلي عام  ،« ساقي الكوثر»  -11

  .مطبو  جملد ،للشيخ عبد اجمليد خادم السوهدروي ،« رهرب كامل»  -18

 مثانية يف ،سيد سليمان الندويوالللعالمة شبلي النعماني ، «×  سرية النيب»  - 1
 . سائر األجزاء للشيخ الندويو للشبلي أجزاء، اجمللد األول

  .وف الدانافوريؤللشيخ عبد الر، «أصح السري »  -17

  .للشيخ صفي الرمحن املباركفوري، «الرحيق املختوم »  -10

 ،لشيخ عبداملبني منظر البستويل ،(× رسول اإلسالم) « بيغمرب إسالم»  -11
  .مطبو  يف جملد

  :للرتمذي ×تراجم مشائل النيب : ثانًيا* 

شرح مشائل الرتمذي، باألردية، للسيد بابا بن يوسف القادري ، «سراج النبوة» -1
 . احليدرآبادي

 . ، منظومة باألردية يف شرح الشمائل، للشيخ كفايت اهلل املرادآبادي«بهار خلد» -8
ترمجة مشائل الرتمذي، باألردية، للمولوي كرامت علي ، «أنوار حممدي» - 

 . اجلونفوري
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. ، باألردية، للشيخ أبي الوفاء ثناء اهلل األمرتسري، ط«×خصائل النيب » -7
 . ، وهو ترمجة خمتصرة لكتاب الشمائل للرتمذي(87)م، وعدد صفحاته 1188السابعة 
، باألردية، للشيخ حممد زكريا الكاندهلوي × ترمجة مشائل النيب -0

 (ط). السهارنفوري
 ،هـ01 1ديق حسن القنوجي ، للشيخ ص« ربيةالشمامة العنربية مولد خري ال»  -1

للسيد مؤمن بن حسن « نور األبصار » باألردية باب السرية النبوية من كتاب خلص فيه 
 . هـ00 1طبع عام و ،(181)عدد صفحاته و ،الشبلنجي املصري

وهناك جهود أخرى يف تقريب السنة والسرية يف لغات عديدة، ومنها اللغة 
لبنغالية يصعب إحصاؤها يف هذه العجالة، واجلدير بالذكر للمكتبات اإلجنليزية واللغة ا

التجارية دور جيد يف نشر تراجم كتب السنة والسرية أو مؤلفات مستقلة فيهما، فجزى 
 . اهلل مجيًعا خري اجلزاء

تنويه والهذه القائمة لرتمجة كتب السنة إىل اللغة األردية هي أهم ما يستحق الذكر 
 . ويوجد غريها كثري منتشرة يف املكتبات على حسب أنواعها، ظر فيهاإمعان النو بها

 نظرة على هذه القائمة

اللغة األردية وإمعان النظر يف جهود علماء اهلند يف ترمجة السنة والسرية إىل 
 : توصلنا إىل النتائج اآتيةوالفارسية؛ 

ئة سنة أو ما م نشرها إىل أكثر منو معظم هذه الكتب يرجع تأريخ إعدادهاأن  -1
 . يقارب ذلك

تغل بهذه اخلدمة ينتسبون إىل املدارس الدينية األهلية اليت شمعظم من اأن  -8
علوم الشرعية على املنهج التعليمي املعروف باملنهج والأنشئت لتعليم اللغة العربية 

ربية كان يغلب على أسلوبهم األلفار العو النظامي السائد يف مدارس شبه القارة اهلندية،
 . جدًا والفارسية مما جعلت االستفادة للجيل اجلديد أمرا صعبًا

كما يالحظ أن بعض هذه الرتاجم هي من نتاج أفكار املدرسني لكتب احلديث  - 
لتأييد و ،دارس احلنفية الذين تناولوا هذا العلم إلخضاعها لصاحل الفرو  الفقهيةامليف 
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 ،اتريدية الكالبيةواملأحقية عقائد األشاعرة  إثباتو ،ونصرة علم الكالم ،التصوف البدعي
سهارنفور يف مؤلفاتهم يف و كما هو حال مشايخ ديوبند ؛ماعةواجلوأنها عقائد أهل السنة 

 . خدمة احلديث باللغتني األردية والعربية
 أصحابهماو دث نذير حسني الدهلويواحملكان للعالمة صديق حسن القنوجي  -7

إضافة إىل ما  ، تقريب السنة املشرفة لسكان شبه القارة اهلنديةتالميذهما نصيب األسد يفو
مشاركة فعالة يف شرح كتب احلديث باللغة العربية كما هو مبسوط يف أكثر من من هلم 

قد أثبت نسبة التتلمذ إىل هؤالء عند و كتاب مؤلف يف تراجم علماء شبه القارة اهلندية،
 . ذكر املؤلفني

احلنفية اليت أنتجها علماء سرية والروح كتب السنة شو تراجميالحظ على و -0
الصوفية  القبوريةاحلنفية و ،سهارنفور املعروفني بالديوبنديةوديوبند املنتسبني إىل مدارس 

راء نصرة اآو ،والتصوف ،ألخطاء العلمية يف جمال العقيدةة بائبالربيلوية أنها ملي املعروفة
ولي أعناقها لصاحل  ،إخضا  النصوص الشرعيةبل  ،الفقهية املنسوبة إىل املذهب احلنفي

كذلك عدم العناية باالستناد إىل و ،غلو يف هذا البابواليصل األمر إىل املبالغة و ،املذهب
هدم و وضوعات، وقد وصل األمر إىل معاداة احملدثنيواملنبذ الضعاف و حاديثصحيح األ

يف شروح كتب احلديث يف هذه الشروح كما هو واضح قواعدهم العلمية و أصوهلم
 .  املستعانواهلل ،رديةواألالصادرة بالعربية 

هاد اليت واجلدعوة والمجاعة اإلصالح رتمجني املنتسبني إىل واملمعظم الكتاب  -1
قبل حممد إمساعيل بن عبدالغين بن ولي اهلل الدهلوي شيخ والأنشأها السيد أمحد بن عرفان 
توجد يف كتاباتهم أصحابهما و حسني الدهلوي دث نذيرواحملالشيخ صديق حسن القنوجي 

شتية واجلاملعروفة بالقادرية السالسل نتساب إىل واال ه،سلكخنراط يف واالتأييد التصوف 
 . إىل اآنتواتر عنهم هذا و سهروردية،والنقشبندية وال

بعض الرواسب دعوي توجد والديين والتعليمي والند العلمي اهل ونظرًا إىل جو -1
اعتمادًا على أقوال شراح تصوف يف كتابات علماء أهل احلديث واليف العقائد الفكرية 
أقوال يف نصرة و مع وجود كتاباتو ،فكارواألمل يكن ممن تبنى هذه العقائد  لوو احلديث،
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فهم سنة على والثبت من الكتاب و عمل مبا صحوالسلوك والاملذهب السلفي يف العقيدة 
 . سلف هذه األمة
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 ذول حالًيا لتقريب السنة والسريةباجلهد امل

يف شبه القارة اهلندية  -عزوجل-ملحة يف باب الدعوة إىل اهلل ونظًرا إىل حاجة 
رهرت بعض األعمال اجليدة نوًعا ما إال أن املالحظات اليت تقدم ذكرها على األعمال 

  .القدمية ال زالت باقية على ما يظهر من هذه اجلهود بني وقت وآخر
بالقيام ببعض ما جيب عليه حنو  -بتوفيق من اهلل-فكر كاتب هذه السطور ومن هنا 

تقريب السنة والسرية للناطقني باألردية واهلندية، ومن هذا املنطلق مت التشاور ثم مت عقد 
-11ندوة علمية حول التعريف بالدين اإلسالمي الصحيح يف شبه القارة اهلندية بتأريخ 

ضرها أساتذة اجلامعات احلكومية واألهلية ومجلة صاحلة ، حهـ1712ربيع اآخر عام  80
من املؤلفني والصحفيني والدعاة، وكان من توصيات هذه الندوة بذل اجملهود لسد هذا 
االحتياج، ثم وفقنا اهلل بإنشاء قسم الرتمجة والتأليف حتت إشراف مؤسسة دار الدعوة 

لغات اهلند، وكان أول مشرو   التعليمية اخلريية لتنفيذ مشرو  نقل علوم السلف إىل
مشرو  نقل علوم » حتت عنوان بتنفيذه قامت مؤسسة دار الدعوة التعليمية اخلريية باهلند 

  .«السلف إىل لغات اهلند 
، وبدأ وقد مت اختيار خنبة من العلماء والدعاة األفاضل يف اجمللس العلمي للمؤسسة

تشتمل على الكتب الستة اليت  األردية إعداد موسوعة األحاديث النبوية باللغةاجمللس ب
صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وسنن الرتمذي، )

 . ، وموطأ اإلمام مالك، وسنن الدارمي(وسنن ابن ماجه
 : وتتميز هذه املوسوعة خبدمة علمية قيمة ألمهات الكتب، وهي

 . األحاديث النبوية ختريج -1
يف ضوء أقوال األئمة املعتربين  يف غري الصحيحنيمن الضعيف بيان الصحيح  -8

 . والدراسات احلديثية، مع توضيح أسباب التصحيح والتضعيف
 . بيان معاني الكلمات وغريب احلديث - 
 . شرح األحاديث اليت حتتاج إىل شرح -7
 . إيراد املسائل واألحكام الفقهية املستنبطة، مع بيان الراجح يف املسألة -0
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االهتمام البالغ مبسائل العقيدة، والتوسع يف توضيحها باألدلة الشرعية  -1
 . وبالرجو  إىل أقوال السلف وأمهات كتب العقائد

استخدام اللغة السهلة لتكون يف متناول اجلميع، وباألسلوب الدعوي؛ حتى  -1
ذا عامة الناس يستفيد من الكتب طلبة العلم يف املدارس واجلامعات اإلسالمية العربية، وك

 . املقبلني على الدين، دون تعصب أو تفرق
( 700000)وقد انتهى اجمللس بإعداد هذه املوسوعة املباركة اليت احتوت على 

 . -إن شاء اهلل-صفحة، وهي جاهزة للنشر 
، يةردلغة األموسوعة السرية النبوية بال واملشرو  الثاني للمجلس العلمي هو إعداد

جهود العلماء املتخصصني ال املادة اجلديدة حول السرية مستفادة من ويركز فيها على إدخ
، وسيبدأ اجمللس بتنفيذ هذا املشرو  ×قدمًيا وحديًثا، وبيان الصحيح الثابت يف سرية النيب 

يف املستقبل القريب إن شاء اهلل، علًما بأن املؤسسة تقوم بنقل علوم شيخ اإلسالم ابن 
ن عبدالوهاب إىل اللغة األردية، لتقديم فقه السلف الصاحل بتيمية، وابن القيم، وحممد 

 . وفهمهم للكتاب والسنة

  :فائدة هذا املشروع* 

فاالستفادة املرجوة منه كبرية  -بإذن اهلل-أو بعضه نشر وإذاعة هذا املشرو  وإذا مت 
ا بنقلها وهلا أهميتها يف التأصيل العلمي والدعوي، ثم يتسنى للعلماء واملرتمجني أن يقومو

إىل لغات أخرى وهي كثرية يف اهلند؛ ألن اللغة األردية هي بوابة الثقافة والدين لسكان 
شبه القارة اهلندية، ومعظم العلماء والدعاة العاملني يف حقل الدعوة والرتمجة والتأليف 

إال اللغة األردية مع يف الغالب خياطبون ويؤلفون يف اللغة األردية، ألنهم ال يتقنون 
ندية مع العربية؛ فنقل هذه املشاريع إىل واهللعربية، ومن النوادر من يتقن اللغة اإلجنليزية أا

اللغة األردية توسع آفاق الثقافة يف شبه القارة اهلندية، وبهذا نستطيع أن نقوم خبدمة جليلة 
ية يف ، علًما بأن عدد املسلمني املتحدثني باللغة األردملسلمي شبه القارة اهلندية وغريهم

 . يقارب نصف عدد املسلمني يف العامل( اهلند، وباكستان، وبنجله ديش)شبه القارة اهلندية 
قد من اهلل علي أن أقوم باإلشراف على هذا املشرو  املبارك بنفسي ويف مجيع و

 . ا وتصحيًحا، فلله احلمد واملنةمراحله مراجعًة وحتقيًق
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العلماء والدعاة والعاملني يف احلقل  وقد نال هذا املشرو  ترحيًبا قوًيا من قبل
الدعوي يف شبه القارة اهلندية ويف العامل اإلسالمي، كما هو راهر من انطباعات املطلعني 

 . على املشرو 
جملدات كبار قبل سنتني يف اهلند، (  )وقد قامت املؤسسة بطبع سنن أبي داود يف 

مجيع املشرو ؛ كما بدأ العمل بنقل  ويف ضوء املالحظات على الطبعة األوىل أعيد النظر يف
 . هذه الكتب إىل اللغة اهلندية

 : ويف نهاية هذا البحث املختصر يوصي الباحث باآتي
العناية بتقريب السنة والسرية إىل سكان شبه القارة اهلندية بلغاتهم الرئيسة  -1

 . ولغات حملية أخرى
هذا امليدان يف شبه القارة دعم املؤسسات والعلماء واملرتمجني العاملني يف  -8
 . اهلندية
 . إصدار جمالت دعوية هلذا الغرض - 
 . إخضا  وسائل اإلعالم احلديثة لنشر تعاليم الكتاب والسنة عن طريقها -7
 . إنشاء قنوات علمية ودعوية موجهة إىل سكان شبه القارة اهلندية بلغاتهم -0
هما واالتفاق عليهما من احلث على التمسك بالكتاب والسنة واالعتصام ب -1

 . خالل هذه الوسائل املتاحة
إرسال الدعاة واملدرسني إىل شبه القارة اهلندية لنشر املنهج السليم للتعليم  -1
 . والتعلم
توفري املنح الدراسية لطالب شبه القارة اهلندية يف مراحل الدراسات العليا يف  -2

 . للقيام بالدعوة بلغات قومهمة، وتأهيلهم األقسام الدينية واللغات والرتمج
 . وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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، للشيخ عبداحلي (اإلعالم مبن يف تأريخ اهلند من األعالم)نزهة اخلواطر  -1

 . دار ابن حزم. احلسين، ط
، (صنيف والتأليفجهود أهل احلديث يف الت)أهل حديث كي تصنيفي خدمات  -8

 . اجلامعة السلفية، ببنارس. إعداد حممد مستقيم السلفي، ط
 . باكستان. نواب صديق حسن خان، تأليف الدكتورة رضية حامد، ط - 
الكتاب إنرت . تراجم علماء حديث هند، تأليف أبو تحيى إمام خان نو شهري، ط -7

 . نيشنل، بدهلي
دار الدعوة السلفية، . طصديق حسن القنوجي، إبقاء املنن بإلقاء احملن، للنواب  -0
 . بالهور
جممع اللغة العربية . ، طعبداحلي احلسين: الثقافة اإلسالمية يف اهلند، تأليف -1

 . هـ 170بدمشق، عام 
إسهام اهلند وباكستان يف اآداب )عربي أدبيات مني باك وهند كا حصة  -1
 . اإلسالمية، بالهور، للدكتور زبري أمحد، إدارة الثقافة (العربية
معجم املطبوعات العربية يف شبه القارة اهلندية الباكستانية منذ دخول املطبعة  -2

مكتبة امللك فهد الوطنية، عام . الدكتور أمحد خان، ط: م، إعداد1120إليها حتى عام 
 . هـ1781
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 رقم الصفحة املوضو 

 1 مقدمة ومتهيد = 
 8 لوضع الراهن للثقافة اإلسالمية يف اهلند ا -
   نظرة سريعة على أوضا  اهلند من العهد األول وحتى اآن -
 0 وضع املسلمني الراهن يف شبه القارة اهلندية  -

نظرة عابرة على اجلهود املبذولة يف خدمة السنة والسرية عن طريق ترمجتها = 
 إىل اللغات اهلندية 

1 

 2 يف ذكر الكتب احلديثية املرتمجة إىل اللغة الفارسية :الفصل األول -
 18 يف ذكر الكتب احلديثية املرتمجة إىل اللغة األردية : الفصل الثاني -

 18 يف ذكر تراجم أصول السنة الثمانية : املبحث األول
 11 ذكر تراجم جمموعات حديثية أخرى : املبحث الثاني
ألربعينيات احلديثيـة وشـرح   يف مجع وترمجة ا: املبحث الثالث

 األحاديث النبوية 
81 

 88 يف ذكر كتب السرية النبوية والشمائل احملمدية: املبحث الرابع
 87 نظرة على قائمة هذه الكتب  -

 81 اجلهد املبذول حالًيا لتقريب السنة والسرية = 
 81 فهرس املصادر واملراجع 

 0  فهرس املوضوعات 
 
 


