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إطﻼلة على ح اة الشيخ ﷴ يوسف و ن ودوره في
تطو ر اﻷدب العر ي في الهند

د .محمود حاف عبدالرب مر از

**

} ومن خﻼل هذا المقال ،سنلقي الضوء على ح اة الشيخ ﷴ يوسف و ن

ٕواسهاماته في تطو ر اﻷدب العر ي في الهند ،حتى يتسنى للقارئ اﻹلمام مد
براعة الشيخ في مجال التصنيف والتأليف والتعل م والتدر س وتطو ر اﻷدب العر ي

ومد

استفادته من ارت اطه مجمع دار المصنفين ،المعروف حال اً بـ "أكاد م ة

شبلي" .و الرغم من الفترة القليلة التي قضاها الشيخ و ن في رحاب هذا المجمع

إﻻ أنه ان لذلك فضل بير ودور فعال في بزوغ نجمه وتﻸلئه في سماء تار خ

اﻷدب العر ي الحديث حتى أص ح علماً من اﻷعﻼم ال ارز ن ل س في الهند
فحسب بل في العالم العر ي أ ضاً {.
أبد

الشيخ شبلي النعماني )1914 -1857م(  -رحمه ﷲ  -رغ ة جادة

في تأس س مؤسسة علم ة ﻷجل تصنيف الكتب ٕواجراء اﻷ حاث العلم ة في مدينة
أعظم غراه في السنوات اﻷخيرة من ح اته .رغم أنه ان يرغب في بدا ة اﻷمر أن
يتم إنشاء هذه المؤسسة في حرم دار العلوم ندوة العلماء ،إﻻ أن المشيئة اﻹله ة لم

تكن تقضي بذلك ،فمرت ظروف وأحوال جعلته ستقر في مسق رأسه و خط ﻷجل

**اﻷستاذ المساعد ،قسم اللغة العر ة ،جامعة ﷲ آ اد ،ﷲ آ اد ،الهند.
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إنشائها في عقر داره .وﻷجل هذا الغرض النبيل ،خصص رحمه ﷲ جزء بي ًار من

أراض ه والتمس من عض أح ائه وأقرائه التبرع أجزاء من أراضيهم ﻹنشاء هذا

المجمع العلمي المقترح ،ولكن القضاء والقدر حال دون تحق قه ذلك في ح اته حيث

وافته المن ة رحمه ﷲ في  18نوفمبر عام 1914م ،قبل أن ير المجمع النور .ولكن

من خلف وراءه طﻼ اً وتﻼمذة نج اء أمثال الشيخ سيد سل مان الندو )-1884

1953م( ،والمعلم عبد الحميد الفراهي )1930 -1863م( ،رحمهما ﷲ وغيرهما،

ف يف ﻻ م نه من عدم تحقي طموحاته وأحﻼمه حتى عد وفاته!

و عد وفاة الشيخ شبلي النعماني  -رحمه ﷲ -قام أعضاء جمع ة "إخوان

الصفا" ،التي تم إنشاؤها ﻷجل النظر في

ف ة إتمام افة مشارع الشيخ غير

الم تملة ،وعلى رأسهم الشيخ سيد سل مان الندو بتأس س مجمع دار المصنفين،
أحﻼم أستاذه

المعروف حال ًا بـ "أكاد م ة شبلي" عام 1915م .وﻷجل تحقي
الفاضل ،قدم الشيخ الندو إلى مدينة أعظم غراه تار ًا وراءه طموحاته وأحﻼمه،

وقدم معه الشيخ مسعود علي الندو  ،والشيخ عبد السﻼم الندو  ،و شرعوا في

تأليف الكتب ٕواجراء اﻷ حاث العلم ة في رحاب هذا المجمع .و عد مرور سنة الكاد،
أصدر المجمع مجلة "معارف" عام 1916م اللغة اﻷردو ة لتكون الناطقة اسم هذا

المجمع ،وملتقى لﻸ حاث العلم ة واﻷدب ة والدين ة وصوتاً لكل من يرغب في التقرب
إلى ﷲ من خﻼل تقد م أعمال قّمة تظل مرجعاً رئ س اً للعديد من اﻷ حاث
والدراسات العلم ة والدين ة .وﻻ ت زال هذه المجلة تصدر حتى يومنا هذا ،و الحمد.
وﻷجل مواصلة مسيرة هذه اﻷكاد م ة العلم ة بدأ يلتح بها عدد من الش ان
المهرة من حين ﻵخر ،حيث انضم إليها عدد ﻻ أس ه من الكتاب والعلماء واﻷد اء

الذين شهد لهم بنبوغهم وع قر تهم الفذة في مجاﻻتهم العلم ة حتى يومنا هذا ،أمثال

الشيخ سيد راست علي الندو  ،والشيخ شاه معين الدين الندو  ،والشيخ سعيد

اﻷنصار  ،والشيخ عزز إ م إ ه ،والشيخ ﷴ يوسف و ن ،والشيخ سيد ص اح

الدين عبد الرحمن والشيخ ض اء الدين اﻹصﻼحي رحمهم ﷲ إلخ .و فضل ﷲ
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رسالته السام ة على أكمل وجه

رغم ما عتره من عض المشاكل المال ة واﻻدارة من حين ﻵخر.

ومن خﻼل هذا المقال ،سنلقي الضوء على ح اة الشيخ ﷴ يوسف و ن

ٕواسهاماته في تطو ر اﻷدب العري في الهند ،حتى يتسنى للقار اﻹلمام مد
براعة الشيخ في مجال التصنيف والتأليف والتعل م والتدرس وتطو ر اﻷدب العري

ومد

استفادته من ارت اطه بهذا المجمع العلمي .و الرغم من الفترة القليلة التي

قضاها الشيخ و ن في رحاب هذا المجمع إﻻ أنه ان لذلك فضل بير ودور فعال

في بزوغ نجمه وتﻸلئه في سماء تارخ اﻷدب العري الحديث حتى أص ح علماً من
اﻷعﻼم ال ارزن ل س في الهند فحسب بل في العالم العري أ ضاً.

ومن اﻷهم ة م ان ،أن نذ ر هنا أنه ل س من الواجب أن ح

الجم ع
العلم ة

علمًا الشيخ ﷴ يوسف و ن .ولكن من المؤسف ،أن ﻻ تعرف اﻷوسا
واﻷدب ة في الهند ،ناه ك عن العالم العري واﻹسﻼمي ،أستاذاً عظ ماً ،ومحققاً

المعرفة.

بي اًر ،ومتقناً للعلوم القد مة والحديثة ،وصاحب مؤلفات علم ة جمة ،ح
وﻻ مراء في أن ستغرب ل من له د ار ة مد براعة هذا اﻷستاذ الفاضل الذ جمع

بين العلوم الدين ة والعلوم العصرة الحديثة و ان خير مثال لمجمع ال حرن ﻷننا ﻻ
زلنا نطالب مدارسنا وأساتذتنا بتخرج دفعة من جيل يجمع بين العلوم الدين ة

والعصرة ،من تجاهل اﻷوسا

العلم ة واﻷدب ة لهذه الشخص ة العظ مة وعدم

معرفتها لمآثره العلم ة الخالدة .علماً أنه من خﻼل اﻹلمام بإسهاماته المتعددة
سيتسنى لنا معرفة النم الذ ات عه رحمه ﷲ في سبيل الوصول إلى القمة ،ف ون
لنا خير عون في تر ة أج النا والوعي ف ة تحقي اﻵمال المرجوة في بناء وتشييد
دعائم ال ﻼد وق ادتها ق ادة رشيدة بإذن ﷲ.
ُعد الشيخ ﷴ يوسف و ن من اﻷعﻼم اﻷفذاذ في القرن العشرن بجنوب

الهند ﻼ منازع ،وشخص ة فر دة ذات جوانب متعددة ،تح

مختلف العلوم والفنون،

فقد استطاع فضل ﷲ ومنه أن يثبت جدارته في مختلف مجاﻻت الح اة.
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وقضى ُجل ح اته في تأليف الكتب ٕوالقاء المحاضرات والمشار ة في الندوات العلم ة
الوطن ة والدول ة واﻹشراف على عدد من المؤسسات العلم ة .ما استطاع رحمه ﷲ

فضل ثرة أسفاره اﻻطﻼع على عدد ثير من المشاهدات العلم ة والخبرات الدنيو ة

فاتسعت بها أف اره ونظراته .ما أنه ساهم في ترو ج اللغة العر ة وآدابها ودراساتها

بجهوده المخلصة ومساع ه المش ورة ،حتى افتخرت الم ت ات الهند ة واﻷجنب ة
مؤلفاته الق مة .و دون شك امتازت شخصيته بين معاصره بإسهاماته الجليلة في

مجال الدراسات العر ة وآدابها.

مولده ومنشأه:

اسمه ،ﷴ يوسف ،ولق ه و ن .اسم والده ،ﷴ إبراه م و ن ،واسم والدته،

فاطمة ب قوم .ولد في  4نوفمبر 1914م في قرة مينمبور الواقعة على عد 55
يلومت اًر من مدينة مدراس )المعروفة شينا

حال اً( بجنوب الهند .1هاجر جده

اﻷكبر ،زن العابدين و ن اﻵر اتي مدينة ال صرة في القرن الثالث عشر الهجر

متجهاً إلى الهند ،واستوطنت عائلته منطقتي بيجابور و ون ن ،وفي عام 1713م،

هاجرت قبيلة نوائ

من تلك اﻷماكن واستوطنت منطقتي آر ات وشنجي .و سبب

هجوم المراهتة على هاتين المنطقتين ،انتقلت اﻷسرة إلى قرة مينمبور واستقرت

فيها .2ان جده غﻼم حسين و ن أم اً ﻻ عرف القراءة والكتا ة ،ولكن يبدو أن
والده قد تعلم قل ﻼً.

دراسته وتعل مه:

لم يبلغ الشيخ و ن ،الثالثة من عمره حتى بدأ يلح على مرافقة شق قه إلى

المدرسة ،و ذلك بدأ أهله بإرساله إليها برفقة شق قه ،ونظ اًر لصغر سنه ،لم يتم

تسجيل اسمه فيها ،إﻻ أن ع قرته وفطانته وشغفه الشديد العلم دفع أساتذته إلى

تسجيل اسمه .3ومن هنا ،ساهم شغفه الدراسة إلى اﻻلتحاق بجامعة دار السﻼم
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منطقة عمر آ اد ف ما عد ،وتعلم اللغة العر ة والفارس ة والفنون اﻹسﻼم ة وغيرها،

وأتم دراسته هناك.4

و عد تخرجه ،التح رحمه ﷲ ،مجمع دار المصنفين ،امتثاﻻً لرغ ة الحاج

ساهو ار اكا ﷴ اسماعيل ،الذ

ان له فضل بير في دراسته و ان له صلة

وث قة أهله ،حيث أجر اﻷخير اتصاﻻت مع الشيخ سيد سل مان الندو عن طر

ناء على ذلك اتجه الشيخ و ن إلى مدينة أعظم غراه
الرسائل ﻷجل إلحاقه ه ،و ً
في  22سبتمبر عام 1934م 5والتح بهذه اﻷكاد م ة لينهل من مناهلها العذ ة.

التحاقه أكاد م ة شبلي:

عندما وصل الشيخ و ن إلى مجمع دار المصنفين لم

ن يناهز الـثامنة

عشرة من عمره .و ان آنذاك ،الشيخ سيد راست علي الندو  ،والشيخ شاه معين
الدين الندو  ،والشيخ سعيد اﻷنصار وغيرهم منخرطين في إعداد عدد من الكتب

مثل" :أسوة الصحا ة" و"تارخ اﻹسﻼم" و"تارخ تر ا" و"تارخ القبرص" ،في حين
ان الشيخ سيد سل مان الندو

قوم استكمال تاب "سيرة النبي" الذ ألف الجزأين

اﻷولين منه أستاذه الشيخ شبلي النعماني .علماً أن هذا الكتاب أجزاءه الس عة،
عتبر من أفضل الكتب التي تم تأل فها في السيرة النبو ة العطرة اللغة اﻷردو ة ﻼ

منازع ،وﻻ يزال هذا المجمع فتخر ه حتى يومنا هذا.

بدأ الشيخ سيد سل مان الندو يدرسه تاب"بدا ة الح مة" وترجمة القرآن

الكرم ،وأمره مراجعة افة ملفات مجلة "المعارف" حتى يلم أسلوب تا ة وسرد
المقاﻻت الق مة و تعرف على

ف ة إجراء اﻷ حاث العلم ة ،و زد من معلوماته عن

العلوم اﻹسﻼم ة ،وهنا توسعت آفاق ذهنه وف ره وأخذت تظهر عﻼمات فاءته

وملكاته القو ة ،حيث استفاد من تر ة أستاذه ٕوِاشرافه وتوجيهاته السديدة.
ان الشيخ سيد سل مان الندو فتي في عدد من القضا ا التي انت تصل

إل ه آنذاك من حين ﻵخر ،ولكنه أحال هذا اﻷمر إلى الشيخ و ن عد فترة وجيزة،
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فبدأ الشيخ طالع تب الفقه واﻷحاديث النبو ة ش ل مستمر و التالي تدرب على
طرقة إصدار الفتاو .6

وطلب الشيخ الندو منه إجراء حث علمي حول موضوع "اﻹمام ابن ت م ة

رحمه ﷲ" ،إﻻ أن الشيخ و ن ظل متردداً في اخت ار هذا الموضوع ﻷنه ان قد
تطرق إل ه قبله الشيخ شبلي النعماني ،وموﻻنا أبو الكﻼم آزاد .ومع ذلك ،ظل منهم اً
في الموضوع واستطاع أن يجمع العديد من المواد العلم ة لتحقي هذا ال حث .ولكنه

لم يتم ن من ط ع هذا الكتاب ونشره إﻻ عام 1959م .وفي غضون ذلك ،قام سرد
عدد من المقاﻻت التي نشرت على صفحات مجلة "معارف" ومن أهمها" :حاف ابن

الق م" و"اﻹمام الذهبي" و"نها ة اﻷر ب للنو ر " وغيرها اللغة اﻷردو ة.7

و جدر الذ ر هنا أنه لم تستمر صلة الشيخ و ن اﻷكاد م ة صفته احثًا

فيها لمدة طو لة ،إﻻ أنها زرعت ف ه حب اﻻطﻼع والمعرفة وغرست ف ه سبل إجراء

اﻷ حاث العلم ة وأشعلت ف ه شعلة اﻹلمام اللغة العر ة والعلوم اﻹسﻼم ة تدرج اً.

ومن المﻼح أنه لم ينقطع عنها تمامًا بل عين ف ما عد عضواً في المجلس اﻹدار
لﻸكاد م ة.8

وﻻ رب أن للعﻼمة سيد سل مان الندو ولمجمع دار المصنفين ،دو اًر هاماً
في تكو ن شخص ة اﻷستاذ /و ن ،ات اً مؤلفاً ومصنفاً محققاً وعالماً بي اًر ،حيث
ان التحاقه بدار المصنفين مثا ة نقطة تحول في ح اته ،حيث أن عمله بهذه

اﻷكاد م ة تحت إشراف العﻼمة الندو  ،أثر في ح اته
تأثير عم قاً ،حيث جعله ات اً
اً
شهي اًر ومؤلفاً معروفاً ومصنفاً بي اًر وأستاذاً محققاً بين اﻷوسا العلم ة واﻷدب ة في
ار الكتاب في

وعد من
الهند وخارجها ،وتأل اسمه في اﻷجواء العلم ة واﻷدب ةُ ،
العصر الحديث القرن العشرن.9
ان ﻷحﻼم الشيخ و ن التي انت تراوده في إتقان اللغة اﻹنجليزة سب ًا

وراء انقطاع ارت اطه اﻷكاد م ة ،حيث استطاع الحصول على شهادة الثانو ة من
ل ة تا عة لجامعة ﷲ آ اد عام 1940م ،وفي يوليو عام 1941م ،التح
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ﷴن مدراس الح وم ة ،في السنة اﻷولى من شهادة ال الوروس ،و عد تخرجه منها،

بدأ يتطلع إلى الحصول على الوظائف فشغل في بدا ة اﻷمر مترجماً مساعداً في

م تب الترجمة الح وم ة مدينة مدراس عام 1943م .و عدها التح

عدد من

الوظائف حتى عين عام 1949م محاض اًر في جامعة مدراس .10وفي غضون ذلك
حصل على شهادة الماجستير من تلك الجامعة.

وه ذا ظل رحمه ﷲ في ح اته المهن ة يواظب على التدرس ٕوالقاء

المحاضرات مختلف اللغات العر ة واﻷردو ة واﻹنجليزة في اﻷدب العري
واﻷردو

وغيرهما .وساهمت مشار اته في الندوات العلم ة في تحسين مستواه

العلمي .وقام بتأليف عدد من الكتب في مختلف اللغات ،علماً أنه وقف نفسه ﻷجل
تر ة الجيل الناشئ وتعل م اللغة العر ة لغير الناطقين بها.

ما اتجه الشيخ و ن إلى مصر عام 1957م والتح

بجامعة القاهرة،

و ان من بين اﻷساتذة الذين ان ستمع إلى محاضراتهم آنذاك ،الد تور /طه

حسين ،والد تور /حسين نصار ،والد تور /حيى الخشاب ،والد تورة /سهير قلماو ،
والد تور /شوقي ضيف .و دأ يتعم في معرفة اﻷدب العري الحديث .و عد شهرن
بدأ في تحضير رسالة تحت إشراف الد تور /شوقي ضيف ،حول موضوع "الفرزدق"

ولسوء الح لم ستطع أن
فترة ابتعاثه.11

مؤلفاته:

مل هذا ال حث سبب عدم ق ام الح ومة الهند ة بتمديد

إن من خﻼل إلقاء نظرة خاطفة على مؤلفات الشيخ و ن العديدة فإنه

بإم اننا أن ندرك مد

جديته في اخت ارها وأدائه حقها ،حيث استطاع أن يؤلف في

ح اته العديد من المؤلفات في مختلف اللغات اﻷردو ة والعر ة واﻹنجليزة ومن أهم
هذه الكتب على سبيل المثال ﻻ الحصر:

د ن

 (1اﻹمام ابن ت م ة (2 ،مختصر تارخ هند (3 ،موﻻنا أبو الكﻼم آزاد(4 ،
عرى ادب (5 ،عورت اور مسئله امامت (6 ،العر ة والفارس ة في
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رناتک (7 ،العرب وأدبهم )جزأين( (8 ،القرآءة العر ة )الجزء اﻷول( (9 ،القراءة

المفيدة (10 ،اﻷب ات المقدسة (11 ،أعﻼم النثر والشعر فی العصر الحديث )3

أجزاء( (12 ،التجارة وما يتعل بها (14 ،دولة المغول فی الهند ،وغيرها.

وفاته رحمه ﷲ:

لم يرزق ﷲ الشيخ و ن أ

مولود ،ولكن ﷲ أعانه على تأليف عدد من

الكتب التي ستظل تتﻸﻷ في سماء العالم ما دامت السماوات واﻷرض بإذن ﷲ،

لتكون خير خل فة له عد وفاته ،حيث توفي رحمه ﷲ في  16أكتو ر عام
1990م .12ف ان حقاً من بين الموتى التي تحيى القلوب بذ رهم ،ومصداقاً لما قالته

العرب" :موت التقي ح اة ﻻ نفاد لها".
ّ
وف ما يلي نلقي الضوء على عض مؤلفاته العر ة التي تعتبر مرجعاً رئ س اً
لﻸدب العر ي في الهند ،ومن أهمها:
العرب وأدبهم:

ألف رحمه ﷲ تاب "العرب وأدبهم" في جزأين ،ﻷجل سد الفراغ المتواجد

في الجامعات الهند ة والكل ات العر ة والمدارس اﻹسﻼم ة وخاصة في مدراس

و يراﻻ ،حيث استطاع من خﻼل اطﻼعه الواسع أن يدرك الحق قة الكامنة في عدم

معرفة الطﻼب وخاصة في جنوب الهند عن تارخ العرب وآدابهم لعدم وجود تاب

حول الموضوع في متناول اليد .فشمر عن ساعد ه و دأ بإعداد هذا الكتاب ،حول
تارخ العرب من العصر الجاهلي وحتى العصر اﻷمو  ،الذ
وغزواتهم وفتوحاتهم وآدابهم وما إلى ذلك.

اشتمل على أحوالهم

وه ذا ،فإن هذا الكتاب عتبر حقاً مثا ة تاب حتو على معلومات ق مة

و جمع بين دفت ه ل ما حتاج إل ه الطالب وال احث من معلومات حول العرب
وأدبهم ش ل عام ،و التالي يلبي احت اجاتهم على أحسن وجه.
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دولة المغول في الهند:

اتضح للشيخ و ن عدم إلمام طﻼب العر ة بتارخهم العر

في الهند

لعدم وجود تاب العر ة حول هذا الموضوع ،وأنهم قتصرون على معرفة تارخ

اﻹسﻼم في اللغة العر ة من العصر الجاهلي وحتى سقو

غداد على يد هﻼكو

عام 656ه ،فسعى من خﻼل هذا الكتاب ،تزو د الطﻼب حضارات الهند وثقافاتها
وح وماتها و لدانها ومدنها ،وسعى لتعرف اﻷد اء والشعراء والكتاب والتحدث عن

جهودهم المضن ة ومساعيهم المش ورة وخدماتهم الجليلة وآثارهم الخالدة ومؤلفاتهم

العديدة ومساهماتهم الق مة في تنم ة العلم واﻷدب ،لذا قام بإعداد تاب "دولة المغول
في الهند" اللغة العر ة ليلقي من خﻼله الضوء على تارخ المسلمين العر
الهند.

أعﻼم النثر والشعر في العصر الحديث:

في

إن من خﻼل دراسة تاب "أعﻼم النثر والشعر في العصر الحديث" الذ

ألفه الشيخ

و ن في ثﻼثة أجزاء ضخمة يتضح مد

شغفه القراءة وحب

اﻻستطﻼع والمعرفة ،حيث أنه جمع ف ه تراجم لعدد من الشخص ات اﻷدب ة العر ة

ان أم ًار صع اً للغا ة آنذاك وﻻ يزال حتى في يومنا هذا ،ﻷنه
المشهورة ،والذ
يتطلب جهداً بي ار وعناء مضاعفاً وعمﻼً متواصﻼ ومتا عة دق قة .و دون شك فإن

الم ت ات العر ة تذخر عدد من تب تراجم اﻷد اء إﻻ أن جمعها بين دفتي تاب
واحد ستح

ل التقدير والثناء .و ل صراحة ،فإن الشيخ و ن قام من خﻼل

إعداده لهذه التراجم بجمع مواد علم ة واسعة لكل من تستهو ه الكتب العر ة

واﻷدب ة ،حيث قام بذ ر المصادر الق مة لها حتى يتسنى للقار الرجوع إليها إ ان
الضرورة ﻹش اع شغفه ٕوارواء ظمأه العلمي.
واشتمل هذا الكتاب على ثﻼثة مجلدات ضخمة ،شمل الجزء اﻷول تراجم

ابتداء من ﷴ علي والشيخ رفاعة الطهطاو وحتى اﻷمير ش يب
لعدد من اﻷد اء
ً
أرسﻼن ل شمل بذلك  33أدي اً وشاع اًر بين صفحاته .و شمل الجزء الثاني  52أدي اً
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وشاع اًر من أد اء وشعراء المهجر ،والجزء الثالث واﻷخير شتمل على تراجم لعدد

من اﻷد اء اعت ا اًر من اﻷستاذ /أحمد لطفي وحتى الد تور /شوقي ضيف ،ل شمل

بين صفحاته  46أدي اً .وه ذا فإن هذا الكتاب عتبر أجود الكتب وأدقها في اﻷدب

العري الحديث ،ومرجعا رئ س ا لكل عشاقه.

ما أوضح الشيخ و ن أنه من الصعب إحصاء جم ع أد اء اﻷدب العري

الحديث في هذا الكتاب ،نظ اًر لقلة المعلومات المتوفرة عنهم في الهند ،ولصعو ة

فضل اﻻمتثال للمقولة العر ة
اﻹحاطة بجم ع المعلومات الذات ة عنهم أ ضاً ،إﻻ أنه ّ
"ماﻻ يدرك له ﻻ يترك جله".
ومن خﻼل دراسة مؤلفاته العر ة يتضح لنا أن أسلو ه ان متاز ب ساطة

التعبير وسهولة المعنى وجزالة اللف

واستقامته وغ ازرة المادة ،لكي سهل لكل من

يرد قراءة ت ه فهم واست عاب محتوا اتها ل سر وسهولة .و ان ير ز جل تر يزه

على أن ستفيد منها ل من يرغب اﻻستفادة على أحسن وجه ،ما ان
إدراج الحواشي لتذليل الصعاب والجمل المستعص ة.

ثر من

ومن بين خصائص مؤلفات الشيخ ﷴ يوسف و ن ،تنوع مصادرها وقدرته

الفائقة على أسس التحقي

والنقد ،وات اعه لﻸسلوب الرصين ،و ان ير الشيخ أن

أسلوب تأل فه يجب أن يت ع عض القواعد واﻷسس الﻼزمة لل حث مثل مراجعة
المصادر الرئ س ة ونقدها جيداً ،حيث لم

ن قبل أ

أر أو وجهة نظر إﻻ عد

إجراء تحقي عادل حول ذلك .فقد ان شيخنا تلميذ الشيخ سيد سل مان الندو رحمه
ﷲ ،لذا فإنه لم

ن عتمد على الع ارات المنقولة حتى ولو انت من قبل

المحققين وال احثين ما لم يتم التأكد من صحتها من مصادرها الرئ س ة.

ار

وه ذا ات ع أسلوب الشيخ الندو في إجراء اﻷ حاث العلم ة والدراسات،

وسعى إلى تنو عها سبب خبراته التي اكتسبها في مجالي التدرس والتأليف ،فحقاً

ّأد الواجب وترك أثا ًار خالدة ﻻ سع ﻷحد أن يتغاضى عنها إطﻼقاً.
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خﻼصة القول:

لقد ترك الشيخ ﷴ يوسف و ن لﻸج ال ذخائر ﻻ ستغنى عنها ﻷجل

ترو ج اللغة العر ة وآدابها في قاع الهند والعالم أ ضاً ،ولذلك تم تسطير اسمه

أحرف من الذهب في تارخ اﻷدب العري الحديث في الهند ،ومن الصعب

التغاضي عنه إ ان الحديث عن مساهمة الهنود في إثراء اﻷدب العر ي في الهند،

و الع س فإنه س ون في طل عة اﻷسماء التي تظهر في قائمة اﻷد اء الهنود .ومما
ﻻ شك ف ه فإن مؤلفاته الكثيرة ﻻ تزال مثا ة مرجع رئ سي ستفيد منها جيل عد
جيل إلى يومنا هذا .قول الشاعر:

و اتبـــــــــــــــــــــه رم م في التراب

يلوح الخ في القرطاس ده اًر

وعل ه فإنه من الصعب التحدث عن الشخص ات التي مثلت دو اًر ار اًز في
تطو ر اللغة العر ة في الهند بدون التطرق إلى هذه الشخص ة الفذة التي بذلت
الغالي والنف س في سبيل تدرس وتطو ر اللغة العر ة في الهند ،وتشج ع الطﻼب
على تعلمها ٕواتقانها والتحدث بها طﻼقة.

ومن هذا المنطل  ،فإنه يجب علينا أن نتذ ر هؤﻻء اﻷساتذة الع اقرة من

حين ﻵخر ،وندعو ﷲ العلي القدير أن غفر لهم و رضى عنهم و دخلهم فس ح
جناته ،ﻷن الذ ر تنفع المؤمنين وهي العامل الوحيد الذ

ي عث في القلب شعلة

العمل و جدد في النفس المثابرة و ذل الجهد ﻷجل مواصلة مهامهم والسير وف ما
انوا سيرون عل ه ،فهم الفعل أعطوا مثاﻻً حتذ

ه في الق م واﻷخﻼق

واﻹخﻼص في العمل .ومهما قلنا وحاولنا أن نعرب عن تقديرنا وجهودنا لهم شتى

الكلمات والجمل فإن اﻷلفا البل غة والع ارات القو ة ستقف أمام أعمالهم ومساهماتهم

عاجزة عن التعبير والوصف .ون تفي ما قاله الشاعر:

فانظروا عدنا إلى اﻵثار

تلك آثارنا تدل علينا
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