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 اجتاهات علوم اإلسالمية يف مؤلفات العالمة شبلي اهلندي
Md Yeaqub 

Research Scholar, Aligarh Muslim University 
Abstract 

Before the independence in India, the developments of Islamic Sciences like the Holy 

Quran, Hadith, Tafsir and other Islamic Sciences had become slow due to the capture of the 

British. But many efforts and hard labors of Islamic Teachers and Scholars, its development 

has reached at the top summit at present time. And Al-Allama Shibli Al-Hindi is one of 

them. He was an unparalleled classical Islamic scholar, philosopher, critic and a 

remarkable historiographer at that time. He wrote many books on Islamic sciences in both 

Urdu and Arabic languages like Sirat Al-Nabi, Al-Faruq, Al-Mamun etc. which has been 

flourished Arabic language and literature. This is why the popularity of Shibli in writing 

Islamic sciences is not in India but Arab counties also. 

Keyword: Indian Islamic Scholars, Allama Shibli Al- Hindi, Books written by Allama Shibli, 

His Contribution on Islamic sciences. 

 مقدمة: 
هلا مسامهة قيمة يف إزدهار اللغة العربية وآداهبا، نبغ فيها  العامل،مجيع اهلند هي مهد احلضارات املختلفة والثقافات املتنوعة يف 

والدينية م العربية عديد من الشعراء واألدابء والعلماء الذين أدوا دورا ملموسا ثقافتها فقدموها يف صور أحباث علمية متتاز ابلعلو 
 (م1914-1857العالمة شبلي اهلندي ) ا، ومنهميف علوم احلديث والفقه وغريمه ا كتاابت كثريةوأنتجو  واإلصالحية واألدبية،

 .شخص واحد
 من أدابء اللغة العربية يف اهلند،الشاعر البارع والنقد الفذ الكبري و إن العالمة شبلي بن حبيب هللا هو الشيخ الفاضل واملؤرخ 

 الشيخ عبد احلي احلسين: كما أشار  .شخصيته منوذجية ابرزة بني العرب والعجم وكانت
 .1الشيخ الفاضل العالمة شبلي بن حبيب هللا البندويل فريد هذا الزمان، املتفق على جاللة يف العلم والشأن"

لو يُناقش بل ال صحيح أدعائهم،  غريه، عم بعض الناس بغري علم أن العالمة شبلي مؤرخ كبري فقط ومل يكن إملام أبي شيءيز 
قليال يف كل فرع من فروع العلم عن مآثره العلمية والتحقيقية، نرى إنه ترك كتبا قيمة يف خمتلف العلوم والفنون، ولكن يُعترب هم 

                                                           
 .184نزهة اخلواطر، اجلزء الثامن، ص   1
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الشيخ عبد أو كالًما أو فلسفة وصدق والفن مثل أدابء أخرى، فهو كان مطلعا على كل علم وفن تفسريًا كان أو حديثًا، فقًها 
 املاجد الدرايابدي حيث قال:

"لقد وفّق العالمة شبلي تنوًعا يف املوضوع فلقد أّدى حق املوضوع حينما أنشأ مقالة أو كتااًب يف اتريخ أو ترمجة، شعرًا أو نقًدا 
 .1للشعر، كالًما أو فلسفة"

 شبلي يرطب لسانه أبفضال أستاذه بكلمات اتلية:ية حممد إقبال سهيل الذي قد تلمذ للعالمة شاعر القرن العشرين للغة األردو 
"ليست كتب العالمة يف التاريخ جمرد قصص املغازي والفتوح بل هي تقّدم صورة مجيلة حملامد اإلسالم العلمية واألدبية والسياسية 

 .2واالجتماعية، فجملٌة نشأت من قلم العالمة يف مبحث تفوق صفحات فيه وتثبت فصال عليه"
العالمة بتأليف الكتب يتعلق بعلوم الدينية، وقد  هايصّور ويف هذه املقالة املختصرة سنتحدث عن اجتاهات العلوم اإلسالمية اليت 

قيل يصل إىل املوضوع حنن نريد أن نذكر عن حياة شبلي وعمليته  تناوهلا العالمة ابلبحث احلافل املتجّلي ابلدالئل والرباهني،
 وأدبيته ابإلجياز.

يف  م1857د العالمة شبلي اهلندي بقرية "بندول" من مديرية "أعظم جرة" بوالية "أترابراديش" اهلند من شهر يونيو يف عام ول
 المة يف بيئة علمية واعية حتت رعايةفعاش طفولته يف نعمة ورفاهية وهناء، نشأ العيدان العلم والفن، أسرة ذات مرتبة عالية يف م

ضارة الغربية حرغب أبوه يف تيار الثقايف اجلديد و والده الشيخ حبيب هللا الذي كان من العلماء املشهور يف ذلك الوقت، ومل ي
مي ومبادئ اللغة الفارسية كتساب العلوم واملعارف الدينية، فتعلم قراءة القرآن الكر إل قريته  أرسل ولده إىل املدرسةاحلديثة، لذلك 

 . (ه1315ت: )، مث قرأ على املولوي شكر هللا (ه1307ت:  )على الطبيب عبد هللا
نه شبلي كان مطبوعا على الذكاء النادر وحب العلم واألدب، وله شغف عميق بدراسة الكتب ومطالعة دواوين الشعراء ويدل إ

يتنقل من موضع إىل بلقب "أوراق الكتب". وكان  طويلة يف مكتبة جتارية على حدة ذكائه وتوقد ذهنه، أنه كان يقضى أوقات
رحل  تذة والفضالء، ومن أهم املدن اليتموضع آخر للحصول على علوم احلديث والفقه واللغة العربية وأدهبا من كبار األسا

ء واإلعالم إليها إلستقاء منبعها الفياض هي سهارنبور ولكنؤ وديوبند ورامفور والهور وغريها، كان من بني العلماء األجال
عالمة الو ( ه1297)م:والشيخ أمحد علي ( ه1304-1264)الشيخ احملّدث عبد احلي الفرنكي حملي األفذاذ الذين أخذ منهم 
 وغريهم. (ه1297-1248)والشيخ اإلمام قاسم النانوتوي ه( و 1327)م:حممد فاروق اجلرايكويت 

لكن أهل بيته كانوا يلحون رجع العالمة شبلي إىل قريته "أعظم كره" واشتغل مبطالعة الكتب العلمية، مت دراسته بالهور بعد أن 
وبعد الشهادة احملاماة، وجنح يف املرة الثانية  امتحانعليه أن حيصل على منصب من مناصب احلكومة، فأراد شبلي أن يشرتك يف 

شبلي إىل علي جراه مع أبيه ليلقى أخاه وفيها لقي العالمة السري سيد  رةم ، يف ذلك الوقت سافراحملاماة اشتغل هبا عدة أشهر
لعربية، فأعجب هبا إعجااب ابلغا، بعد عام ونصف تقريبا للغة ااببليغة أمحد خان مباشرة، وخالل لقائه قّدم إىل جنابه قصيدة 

                                                           
 .194م، ص 1965عدد مارس، /95، "معارف"جملة  1
 (.أفكار سهيل) 83جملة كلية شبلي الوطنية، ص  2
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ري سيد يف هذه الوظيفة وأقام فيها حنو ستة الشرقية، فانتخبه الس للغاتمن هذه احلادثة احتاجت كلية علي جراه إىل أستاذ 
بعد أن قضي حياته املقدرة متورطا  عشر عام. يف أثناء ذلك تبادال حول اآلراء املختلفة واستفاد شبلي من مكتبة السري سيد.

 1م.1914نة يف األعمال املختلفة منها األعمال األدبية توفيت هذه الشخصية اجلبارة العمالقة يف "أعظم كره" يف اهلند بس
 علوم اإلسالمية يف مؤلفات العالمة شبلي اهلندي:

خمتلف اجملاالت واملوضوعات وحصل مهارة مربزة يف قرض األشعار ابللغة العربية والفارسية ألف شبلي النعماين كتبا قيمة يف 
يهدي الناس إىل صراط املستقيم وفيه موجود  فقطواستعان هبا يف نشر العلم واملعرفة والدفاع عن اإلسالم ألنه دين واألردية، 

وكان يقال أن فالح املسلمني بل هو دستور الذي مساعد لإلنسان يف الدنيا واآلخرة،  الروحانية واالجتماعية واإلنسانية،
ملتأثرة ينحصر على احلفاظ على األصول اإلسالمية وأخالقها احلسنة مع التقيد ابلعناصر النافعة من ثقافة العصر احلاضر ا

 ذلك:ابلغربية وحضارهتا، وتلميذه اخلاص، السيد سليمان الندوي ذكر 
"إن العالمة كان يرى أن فالح األمة ورقيها يف اليسر إىل األمام ولكن فالح األمة املسلمة وجناحها ينحصر على السري إىل 

 .2الوراء حىت يصطفوا مع صفوف الصحابة رضى هللا عنهم"
العناصر اإلسالمية ابملوضوعات اإلسالمية اخلالصة كالسري والتفسري واحلديث النبوية، بل إمنا حلقها مع موالان شبلي مل حيقر 

 .ابالجتاه مبختلف دراساته العديدة اجتاها إسالميا أصيال ة الفائقةالعناي
يف قريته، مث  االبتدائيةدرسة امليف قرآن الكرمي والفارسية قد ذكر قبل ذلك أن كان نشأة عالمة شبلي يف بيت علم ودين ودرس ال

 ت الثقافة اإلسالمية منذ طفولة.يف دمه قد تدّفقلذا يف أعظم جراه،  حصل عن بعض الكتب العربية يف املدرسة اإلسالمية
كان العالمة شبلي النعماين ككل مسلم ذي قلب سليم، يفهم أن القرآن الكرمي هو روح للعلوم اإلسالمية بل هو أساس 

 3إنه يرى تالوته وفهمه وتدريسه رمزا حلياة املؤمن. وهو دائًما يقول، "خريكم من تعلم القرآن وعلمه ". لتقدمهم، كما
 4ويف أبريل يف نفس السنة كتب رسالة إىل السيد سليمان من فارانسي ويقول فيها "سآتيكم وأفّسر لكم القرآن".

 ية:كتب العالمة شبلي ابللغة العربية وآاثر فيها العلوم اإلسالم
كتب العالمة شبلي كثري من الكتب واملقاالت ابللغة العربية اليت ظهرت من قلمه الرشيق يف خمتلف العناوين، وانلت قبوال كبريا 

 هنا نبحث كتبه اخلاصة اليت أثرت فيها العلوم اإلسالمية. بني اهلنود وخارجها،
  :5اتريخ بدء اإلسالم

                                                           
 .85-70حياة شبلي، ص   1
 .290نفسه املصدر، ص  2
 174علم الكالم، ص  3
 2/67مكاتيب شبلي،    4
وما ميتاز به من خصائص فنية وأسلوب علمي ونشر مقالته أنظر للتفصيل جملة البعث  هإن الدكتور عرفات ظفر قام بدراسة حتليلية هلذا الكتاب وألقى الصور على سبب بتأليف  5

 73-65م، ص2014ه املوافق إبريل 1435ى ، مجادى األخر 9، العدد 59اإلسالمي ج 
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خااالل التاادريس بكليااة علااي جااراه، ذكاارت فيهااا الشاامائل النبويااة إن رسااالة "اتريااخ باادء اإلسااالم" ألفهااا شاابلي أوال ابللغااة العربيااة 
وتارتك  للصاغار-يعاين حيااة حمماد صاّلى هللا وساّلم كاامال-ومراحل السرية النبوياة مان طفولاة حمماد صاّلى هللا علياه وساّلم إىل وفاتاه

كااي تصاالحون أخالقهاام وهتاادون علااى صااراط املسااتقيم، فهااي ال تعتاارب ل طفااال باال كاال املساالمني   أتثاارات عميقااة علااى أذهااا م
 يعرف هبا كاتبها قائال:  نصيحة،

هذه نبذة من وقائع النبوية ومجلة من حوادث الرسالة جردهتا مان اترياخ أا الفاداء والكامال البان األثاري والشافاء لقاضاي عيااض 
 .1القرآن، فجاءت مع كو ا جزءا من كل وغيضا من فيضواقتبست شيأ صاحلا من آايت 

 ذجة اليت حتملت العلوم اإلسالمية: فيها بعض منو 
 2ملا دعا رسول هلل صّلى هللا عليه وسّلم قريشا إىل التوحيد واإلسالم، يقول هلم "أجعل اآلهلة إهلا واحدا"

 3واألرض الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء مباء"وقال فيها آايت القرآن الكرمي: "أ يف هللا شّك فاطر السماوات 
 

 حقوق الذميني:
 ال يعيشاون فيهاا يف الساالمة،حيساون أ ام إن غري املسلمني مل يزل يشّكون عان حقاوقهم يف احليااة العاماة يف البلادان اإلساالمية، 

خالل هذه الفرتة ألف شبلي كتابه "حقوق الاذميني" وبانّي أن احلقاوق الايت يتمتاع هباا أهال الذماة قائماة علاى أساس العادل، وأن 
 احلكومات األوروبية عاجزة عن تقدمي أي مثال هلذا العدل السامي الذي يرفع اإلسالم لواءه.

ارضااني، وجعاال الكتاااب املساايحيني يف موقااف الاادفاع عاان فااتح هااذا البحااث عيااون األعااداء املعيقااول الساايد سااليمان الناادوي: "
 4"أنفسهم

 كتاب اجلزية:
هااذه التااارلي الشااهري نشاارت يف  ايااة عااام مهااا يف اإلسااالم، قااام الشاايخ الفاضاال هعااداد هااذه الرسااالة عاان مسااائل اجلزيااة وأحكا

 .األوساط يف العلمية والثقافية انل قبوال كبريام، 1889أو بداية عام  م1888
كماا ظنهاا كثاري مان ث فيها العالمة عن أصل كلمة اجلزية، وقاال إن اجلزياة يف اإلساالم ليسات ضاريبة للكفار وبادال عان القتال  حب

 الناس وأشاعها املستشرقون لينفسح هلم اجملال لتشويه اإلسالم واهتامه بظلم رعيته من غري املسلمني.
 

 كتب عنه السري سيد أمحد خان يف جملته: 
نت اجلزية هتمة كبرية توّجاه حناو ا، ك-والعياذ ابهلل-قال العالمة شبلي بعد أتليف رسالته هذه "فأتوا بسورة من مثله""ال غرو إذا 

 .1اإلسالم واملسلمني، مل يدافع عنها أحد قبله هذا الدفاع الناجح، إن أجراه إال على هللا"
                                                           

 .2اتريخ بدء اإلسالم، ص  1
 .3املصدر نفسه، ص 2
 .503جملة اهلند، ص  3
 .26حياة شبلي، ص  4
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كثري من الفقهاء أّن اجلزية ضريبة حلماية نفوس وممتلكاات   أثبت شبلي يف ضوء القرآن والسنة وأحداث التاريخ اإلسالمي وأقوال
وخلف عن النصرة، ومن مثّ استثين بعض الكفار من اجلزية يف عهد اخللفاء الراشدين ملّا قّدموا أنفسهم  الرعية من غري املسلمني،

 للخدمات العسكرية، ورضي املسلمون بقوهلم.
 االنتقاد على اتريخ التمدن اإلسالمي:

-م1861رجااي زياادان )جل "اتريااخ التماادن اإلسااالمي" ذي انتقااد فيااه شاابلي علااى كتااابغااة العربيااة الاالالكتاااب الشااهري ابلهااذه 
صالة ابإلساالم . إن جرجي زيدان قد ظهر يف كتابه بعض الشكوك واألكاذياب حاول األحادياث والتارلياة ولكان هلاا (م1914

 اط الغربية.بشكل غري مباشر، وانتشر واسعا لدى املستشرقني واألوس
"إّن الغايااة الاايت توّخاهااا املؤلااف ليساات إال  يقااول:ملّااا الشاايخ شاابلي رأى هااذا الكتاااب وطااالع كااامال، عاازم إن جييااب مبخالفتااه، و 

 .2احتقارا ل مة العربية وإبداء مساويها"
 

اإلعجااب والتقادير مان يقول العالماة السايد ساليمان النادوي: " اض شابلي، فهادم مبااين طعاون جرجاي زيادان وانل )االنتقااد( 
 .3علماء مصر الذين عرفوا فضله وخضعوا لعلمه"

 ردية وآاثر فيها العلوم اإلسالمية:كتب العالمة شبلي ابللغة األ
أهم كتبه ابألردياة يتنااول كما قد ذكران أن شبلي كان ماهرا ابللغة العربية فقط بل ابللغة األردية أيضا، ألن هي لغته األم، ومن 

 اإلسالمية كما يلي:الفكرية 
 :سرية النيب صلى هللا عليه وسلم
، لااه عاادة أجاازاء ولكاان ال ميكاان أن يااتم كلااه إال جاازأين، إن الغايااة ههااو كتاااب آخاار ماان مؤلفاتااساارية النااى صاالى هللا عليااه وساالم 
هو إلقاء الضوء على دسائس املستشرقني والرد على شبهاهتم اليت أاثروها ضد اإلسالم والنى  األساسي حتت أتليف هذا الكتاب

صلى هللا عليه وسلم، فضال عن تثقيف املسلمني حبياة النى وإزالة كافة السموم اليت وضعها املستشرقني يف خميلتهم ضد اإلسالم 
" للعالماة شابلي صلى هللا عليه وسالم لفني عن سريته بل "سرية النىوقد سبق ألف عديد من املؤ  والرسول صلى هللا عليه وسلم.
 النعماين تفوقهم، كما يقال:

" وهاو يف سابع جملادات كباار يف اللغاة األردياة صالى هللا علياه وسالم "أفضل ما ألف يف موضاوع السارية النبوياة كتااب "سارية الناى
ساااليمان الناادوي، وهاااو كاادائرة املعاااارف يف الساارية النبوياااة وعلاام الكاااالم للشاايخ شااابلي النعماااين ولتلمياااذه األسااتاذ الكباااري الساايد 

 .4والتوحيد"
 

                                                                                                                                                                                  
 .325، ص7مقاالت السيد أمحد خان، ج  1
 . 3االنتقاد على اتريخ التمدن اإلسالمي، ص 2
 .30مقدمة حياة شبلي، ص 3
 .40سلمون يف اهلند، ص امل 4
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 التعليم يف العهود اإلسالمية املاضية:
م، ال ميكن أن يذكر هذا 1887هذه مقالة ابللغة األردية كتبها لالجتماع السنوي للمؤمتر التعليمي اإلسالمي املنعقد يف ديسمرب

ه كماا: فضال القارآن الكارمي علاى أسالوب اللغاة ية واترلية إال بدراسته، ومان أمهّاديدة من علمية وأدباملقال ما يشتمل بعناوين ع
 ريها.مية يف أوروبة، وغلغربية، وعلوم املسلمني: الفقه، وعلم الكالم والقرآن الكرمي، واملدرس اإلسالا

من دراسته هذا املقال أن قدراتِاه وكفاءاتِاه التاأليف جتلات بوضاوح وقاّوة ابلغاة ألول مارة، كال مجلاة مناه تشاري إىل ملكتاه يف  يظهر
على هذا املقال: "أراان موالان شبلي من خالل مقاله هذا رؤية ممتعاة سااحرة  البحث والتحقيق، كتب األديب الكبري عبد الكليم

 .1"بتنا النشوة، ونريد أن نرى قومنا هذه الرؤيةألبابنا حىت غل رآها، فاستهوت عقولنا، وسحرت
 :سرية النعمان

ين، اجلزء األول أثره يف جز حوله حياته ومآقيما ابللغة األردية كان شبلي حنفيا ألنه يعتقد ملذهب اإلمام أبو حنيفة، فألف كتااب 
 ابلعقائد واحلديث والفقه.ه ابلذكر، ويف اجلزء الثاين يكشف موضوع أسلوبه يتناول حيات

ولااو يف جبااث العالمااة يف أن أراءه االجتهاديااة متفقااة ابألحاديااث وقااام مبقارنااة بااني مذهبااه واملااذاهب الفقهيااة اإلسااالمية األخاارى، 
 :العالمة كتب  املبادئ انتقد النقاد عن الواقع واحلق والصدق، بل التزم العدل يف كّل ما

نات صاحيحة وقطيعاة، كاان أباو حنيفاة جمتهادا ال نبياا، ميكان أن تصادر عناه أخطااء، بال إناه ال نّدعي أّن مسائل أا حنيفاة كا"
ساائل، وال ناارى أتوياال صاحيحا ملاا ذهاب إلياه اإلماام أباو حنيفاة يف ماادة أخطااء يف مواضاع، وقاد خالفاه أصاحابه يف كثاري مان امل

 .2"حلد يف نكاح احملارم، وأمثاهلا من املسائلوالقتل ابملثل، عدم إجياب االرضاعة، ونفاذ قضاء القاضي ظاهرا وابطنا، 
مااع ذلااك أهاام حبااوث هااذا الكتاااب تعّرضااه لاادعوى املستشاارقني أبن الفقااه اإلسااالمي مسااتفاد ماان القااانون الروماااين، فااذكر شاابلي 

 3عليها رّدا علميا مقنعا.مزاعمهم ورّد 
 الفاروق:

عنه ويعترب كتابه قيمة كبرية من بني مؤلفاته، قد يبحث شبلي فيه  رضي هللااملة ألمري املؤمنني عمر الفاروق هذه سرية مفّصلة ش
عن عهود التاريخ اإلسالمي املختلفة ومزاايها، يشتمل هذا الكتاب على جزأين، حيتوي اجلزء األول على متهيد وعن حيااة عمار 

على كيفية إدارته للبالد والنظام الديين، بن اخلطاب واألحداث والفتوحات من مولده حىت وفاته، وأّما يف اجلزء الثاين فإنه يذكر 
 وطريقة عمله وأخالقه وعاداته بشكل مفصل.

هعداد هذا الكتاب الشيخ الفاضل يريد أن يزيل الرعب واخلوف بني املسالمني مان الادول الغربياة، أل ام كاانوا يارون أن احلكاام  
ذا شبلي حاول أن يهدم هذه األفكار الباطلة، وقّرر أن يثبت ون السياسة وإدارة شؤون الدولة، هلالغربني يفوقون املسلمني يف شؤ 

                                                           
 .42عالمة شبلي كا نظرية تعليم، ص 1
 .252سرية النعماين، ص 2
 .208-201املصدر نفسه، ص  3
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هي أفضل مذهب سياساي ودساتورها ليسات  االف اإلساالم، وأكارب مثاال علاى ذلاك أماري املاؤمنني عنده احلكومة الدميقراطية، 
 1عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.

 عاملكري:
امللوك املغاول األقاوايء يف اهلناد اأاه أورناك زياب عااملكري، عارف  هذا أيضا أهم من مؤلفاته التاريخ حينما يبحث عن حياة آخر

جناد اندر احلكاام مثلاه الاذين انضالوا بعلمه وفضله وصالحه وغريته الدينياة ومحيتاه اإلساالمية وجهااده يف سابيل هللا طاول حياتاه، 
 إلعادة اهلند إىل النظام اإلسالمي اخلالص.
وافرتوا على صيته وأشاعوا هذا إشاعة كبرية ابلقصاص واألساطري، ال يقوم أحد للدفاع  ولكن املؤرخون الربيطانني رفضوا أعماله،

    عن هذا الباطل اجملاهد إال العالمة شبلي النعاين، فرّد عن ذلك بتفصيل كبري، وكشف النقاب عن وجه احلق والصواب. 
 مان املؤلفاات الايت حتملاون علاى علاومجناد كثاري  النعمااين شابليلعالماة يف األخري ميكننا أن نرى أن إذا نظران إىل احلياة التأليفياة ل

الساري سايد أمحاد خاان الاذي قارأ كتاب املستشارقني حاول اإلسالم واملسلمني، لاذلك يعتارب العالماة شابلي هاو رجال يف اهلناد بعاد 
 سهم.يزل املسلمون الشكوك من نفو ورّد حازمة وحمققة يف مواضيعه كي اإلسالم 

 مصادر ومراجع:
مطبعة دار املعارف العثمانية، اجلزء الثامن، ، للعالمة الشريف عبد احلي احلسين، وهبجة املسامع والنواظر اخلواطرنزهة  .1

 ه.1399حيدر آابد، 
 جملة "معارف" الشهرية الصدرة عن دار املصنفني، أعظم كره، اهلند. .2
 م.1988حياة شبلي، للسيد سليمان الندوي، جممع دار املصنفني، أعظم كره،   .3
 م.1993للعالمة شبلي النعماين، دار املصنفني شبلي أكادميي، أعظم كره، علم الكالم،  .4
للساااايد سااااليمان الناااادوي، اجلاااازء الثاااااين، مطبعااااة املعااااارف، دار املصاااانفني، شاااابلي أكااااادميي، أعظاااام  مكاتيااااب شاااابلي،  .5

 م.1921كره،
 م.1894اتريخ(،اتريخ بدء اإلسالم، حممد شبلي النعماين، مطبع مفيد عام، أكرب أابد )بدون  .6
 م.2014ه املوافق إبريل 1435، مجادى األخرى 9، العدد 59جملة البعث اإلسالمي ج  .7
 م.2014يل  إجيوكيشنال ترست، بولفور، بنغال الغربية، ، موالان آزاد آدي4-1، العدد 3اجمللد  جملة اهلند، .8
 م.1962لسيد السيد أمحد خان، الهور،  ،7مقاالت السيد أمحد خان، ج  .9

للشيخ شبلي النعماين، الطبعة الثالثة، دار املصانفني، شابلي أكاادميي، أعظام طاره،  االنتقاد على اتريخ التمدن اإلسالمي، .10
 )دون السنة الطباعة(.

 م.1998املسلمون يف اهلند، ألبو احلسن علي الندوي، اجملمع اإلسالمي العلمي، ندوة العلماء، لكناؤ،  .11
                                                           

 .83-82حياته وأفكاره، ص -أنظر الشيخ شبلي النعماين 1



 Md Yeaqub       اجتاهات علوم اإلسالمية يف مؤلفات العالمة شبلي اهلندي
 

Volume- VII, Issue-I                                                    July 2018        316 

 .م1988كتور عبيد هللا الفراهي، أعظم كره، للد  عالمة شبلي كا نظرية تعليم، .12
 ه.1355للعالمة شبلي النعماين، جممع دار املصنفني، أعظم كره،  سرية النعماين، .13
 م.2015د. حممد حافظ عبد الرب مرزا، الطبعة األوىل، أرسيا ببايكسن،حياته وأفكاره، -الشيخ شبلي النعماين .14
 .م2015اللغة العربية وثقافتها، عظمت هللا الندوي، أرسيا ببايكسن،الشيخ شبلي النعماين وإسهاماته يف ترويج  .15
16. Muhammad Shibli Nomani: Life and Contributions, Javed Ali Khan, Darul Musannefin, 

Shibli Academy, Azamgarh, 2014.  
  


