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  مسامهة كريال يف العلوم املختلفة يف العربية

)Kerala Contributions to Various Sciences in Arabic(  

*****************  

 ملخص البحث

ومما شــــــــــــــهدت عليه  .حارا اكتنافأحالم مليباريني  �االبلدان العربية ال تزال تكتنف 

ـار املآلى املواثيق التارخيية عبور العربيني البحـر العـ أثرا  .خلضراء والطيب�ريب إزاء سـواحل مليب

من هذا الصــدد ســرعان ما صــارت اللغة العربية تتســاير مع ا�تمع االســالمي يف كريال الســيما 

مليبار يف مده وجزره.  ومما يثـري العجـب ظهـور اللغـة العربيـة يف كـريال قبـل أن ينتهـي املليامل إىل 

ــــرة ــــورته احلاضـ ــــذا التساير مثل اجلغرايف وال .صـ ــــف هـ ــــية خلـ ــــث أساسـ ــــاك بواعـ ــــة يف أن هنـ  مريـ

 .والتقين والديين

ـــات املصّدرة من كريال بعد عام   1342والورقة تنشر الضوء على املخطوطات واملؤلفـ

ومماّ اكتنفت الورقة حبثا عدم احنصـــــــار االصـــــــدارات يف  .م نثرا ونظما يف خمتلف الفنون العاملية

فّن من الفنون فقط بل تنتهي من القرآن واحلديث اىل الفقه والتاريخ التصــــــــــــــّوف كريال على 

والفلــك حىت إىل النحو والبالغــة العربيــة ودور اللغــة العربيــة يف تطوير االخرتاعــات يف خمتلف 



 

وال تنســــــــــــــى األوراق التــارخييــة مســــــــــــــــامهــة أد�ء كريال يف إحيــاء اللغــة العربيــة والفنون  .الفنون

 .االسالمية

ن برع فيه القاضــــي حممد بن عبد العزيز املليباري وينتمي إليه منتجات أدبية عديدة نثرا وممّ 

ونظما معظمها قصــــيدة الفتح املبني واخلطبات اجلهادية اليت تعد من اخلطوات األولية من قبل 

والشـــــــــــيخ أمحد زين الدين بن حممد الغزايل الذي تركز يف جمال الفقه،  .كريال يف أدب املقاومة

مماّ يدّل على براعته قرة العني مع شرحه الفتح املعني الذي ترجم تقريبا إىل سّت وعشر لغات و 

والشــيخ زين  .وقد أثىن على براعة كتابه العرب .عاملية والتعليقات واحلواشــي اليت صــنفت عليه

اليايت واإلمام أمحد كو� الشــــــ .الدين املعربي الذي له اليد الطويل يف التصــــــوف يف اللغة العربية

الذي ســاهم كثريا يف فّن املنطق يف اللغة العربية والقاضــي ســي ام عبد � املولوي مشربكا ســاهم 

كثريا يف فن الفلك وصــــــــــــــنف فيه مصــــــــــــــنفات عديدة مديدة أحاطت جماال كثريا من الفنون 

�ا وّمما تعجب ذهولنا غزارة املؤلفات يف النحو والبالغة العربية من قبل كريال رغم أ .الفلكية

  .لغة �نوية إلضافة إىل كريال

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

*****************  

  

النتشــــــــــــــــار اللغــة العربيــة يف كرياال وجهتــان: األوىل الوجهــة التجــاريــة والثــانيــة الوجهــة 

االجتماعية أو الدينية. أمـــــا األوىل فقد بدأت منذ آالف السنوات قبل امليالد ألن العالقة 

ألفي ســــــــــــــنــة قبــل امليالد على أرجح األقوال. وال شــــــــــــــــك أن العربيــة مع كرياال تعود إىل 

املعامالت التجارية بني الطرفني اللذين يتملك كل واحد منهما لغة مســــــــــــــتقلة ختتلف من 

األخرى اختالفــــا كــــامال، حتتــــاج إىل جســــــــــــــر لغوي يتــــأثر ويؤثر الواحــــد منهمــــا �آلخر 

 و�لعكس.

إىل حد أدىن يف كرياال منذ أواخر  فال يشـــــك أحد أنه كانت اللغة العربية متعارفة ولو 

الســنوات القبل امليالدية وأ�ا ازدهرت طبقا الزدهار العالقات التجارية والعلمية بني كرياال 



 

م) يقول: إن اللغة العربية كانت مســـــــــــتعملة 981والبالد العربية. والرحالة ابن حوقل (ت 

 اخلواص. يف األسواق التجارية اهلندية كما كانت لغة مفضلة عند بعض 

أما العوام فكانوا ينطقون بلغتهم احمللية يف حيا�م العامة. واالصــــــــــــــطخري يشــــــــــــــري إىل 

توســــــع انتشــــــار اللغة العربية حول املدن التجارية بســــــواحل اهلند اجلنوبية ويقول: إن عددا 

كبريا من التجـــار كـــانوا يتكلمون �للغـــة العربيـــة �إلضــــــــــــــــافـــة إىل لغتهم احملليـــة وأن معظم 

من الكفار واألقلية من املســــــلمني الذين يعملون يف التجارة كانوا يتكلمون اللغة الســــــكان 

 احمللية املخلوطة �لكلمات العربية. 

وكان الناس يف ســــــــــــــواحل اهلند اجلنوبية يهتمون �للغة العربية للتقرب إىل التجار األغنياء 

نني العرب وكانت العرب الذين يقومون �لتجارة يف هذه الســـــــــواحل وإىل أولئك املســـــــــتوط

اللغة احمللية �لنسبة إىل العرب صعبة جــــــــــــــــدا فكان من املقدور أن يدرس أهل هذه البالد 

 الساحلية لغة العرب فقد جنح كثري منهم يف هذا ا�ال.

يف اللغة العربية. وجعل علماء  كريايف والية   املعلومية واالخرتاعاتالبحوث  اتســـــــــــــعت

واهلتافات  االختالفاتحلاجة إليه. يف فرتة كثرت فيه الكتب حبســـــــب تطّلب ا �لفكريال 

حول األحكام االســــــــــالمية بدء العلماء وضــــــــــع املؤلفات على الفقه اإلســــــــــالمي. ومبا أّن 

اإلســــــــــــــالم وصــــــــــــــل إىل والية كريال من جهة اليمن كثرت �بعي الفقه الشــــــــــــــافعي وكثرت 

الفتح املعني بشرح قرّة «اب اإلصدارات خاّصة يف الفقه الشافعي. وممّا يتفاخر به كريال كت

للشــــــــــــــيخ زين الــدين املخــدومي الثــاين. وممــّا يــدّل على عظمــة هــذا الكتــاب غزارة » العني

املعني كتاب شأنه  فتح«والشروح احلواشي والتعليقات عليه. وقد أنشد فيه العرب  الرتاجم

 »عجب حوى من الفقه ما مل حيوه كتب...

احلديثة يف الفقه اإلســـالمي يف كريال  اعاتواالخرت  إضـــافة إىل ذلك ظهرت الدراســـات

 بني العلماء. اختالفاتيف موضوعات ذات 

 



 

ال شيء يفوق القرآن واحلديث يف االدب العريب ال�ما يف غاية البالغة والفصاحة مبا 

أن هلما قّوة اعجاز� تعجز العقول من معارضــــــــــــــتها. اعتىن علماء كريال �لقرآن واحلديث 

وتلقوا فيه العلم من كبار علماء ذلك العصــــر وبرعوا فيه. وغزارة علمهم حثهم اعتناء عاليا 

  اىل �ليف الكتب يف جمال القرآن واحلديث. ووضعوا فيه كتبا عديدة تفسريا وشرحا.

إضـــــافة اىل ذلك اجتهد ســـــكان كريال يف �ســـــيس املعاهد العلمية لتدرس اللغة العربية 

  .تلف الفنونبشكل أصليا من علماء اعالمني يف خم

ال فرق بني العلماء يف أن القرآن واحلديث دليل الفقه اإلســــــــــــــالمي وأما علوم الفقه، 

الفقه اإلســـــــــالمي على أربعة مذاهب. ومبا ان اإلســـــــــالم وصـــــــــل اىل كريال من جهة ولكن 

 انتشارا يف والية كريال خالفا لسائر وال�ت اهلند. أكثراليمن صار الفقه الشافعي 

كانت من أوائل أثر اإلســـــــالم ومن اول خطوات كريال جتاه تطوير ومدارس املســـــــجدة  

  اللغة العربية.

  

يف والية كريال يف اللغة العربية. وجعل علماء  املعلومية واالخرتاعاتالبحوث  اتســـــــعت

واهلتافات  االختالفاتالكتب حبســـــــب تطّلب احلاجة إليه. يف فرتة كثرت فيه  �لفكريال 

حول األحكام االســــــــــالمية بدء العلماء وضــــــــــع املؤلفات على الفقه اإلســــــــــالمي. ومبا أّن 

اإلســــــــــــــالم وصــــــــــــــل إىل والية كريال من جهة اليمن كثرت �بعي الفقه الشــــــــــــــافعي وكثرت 

الفتح املعني بشرح قرّة «اإلصدارات خاّصة يف الفقه الشافعي. وممّا يتفاخر به كريال كتاب 

زين الــدين املخــدومي الثــاين. وممــّا يــدّل على عظمــة هــذا الكتــاب غزارة  للشــــــــــــــيخ» العني



 

املعني كتاب شأنه  فتح«والشروح احلواشي والتعليقات عليه. وقد أنشد فيه العرب  الرتاجم

 »عجب حوى من الفقه ما مل حيوه كتب...

 احلديثة يف الفقه اإلســـالمي يف كريال واالخرتاعات إضـــافة إىل ذلك ظهرت الدراســـات

  بني العلماء. اختالفاتيف موضوعات ذات 

  علم اللغة

 كانت بداية علم اللغة طلبا حلاجة غري العرب. �إلضـــــــــــــــافة الينا العربية لغة �نوية.  

انطالقا من وصــــــــــــول اإلســــــــــــالم اىل كريال كثرت احلاجة اىل علم اللغة. وألفت العلماء الكتب 

لى طريق النظم ال على النثر حمتوية على املنوعة يف هذا ا�ال بل وأكثر هذه الكتب كانب ع

مجيع االحكام النحوية والصـــــــــرفية. ومما يعجبنا تعلم أهل كريال اللغة العربية وأحكامها النحوية 

مباشرة من الكتب اليت الفت يف كريال. وبعض هذه الكتب رمبا يفوق كتب العرب يف طريقتها 

  السردية.

  

  

  يف شىت العلوم يف العربية. اليكم بعض املؤلفات املصدرة من كريال

  

o قصيدة يف موانع الوقف 

 الكايل كويتللشيخ القاضي أبوبكر كنجي  •

 ة القرآناضع اليت متنع فيها الوقف بني قراءحول املو  •

o جتويد القرآن 



 

 ميد مسليار ابن عبد القادر •

 عن أحكام التجويد وكيفية قراء القرآن •

o الرسالة الغراء يف حلية القرّاء 

 ابن مركارملوال� كنجني  •

 حول األحكام اليت تعتىن عند كتابة القرآن •

o النرباس ملن وقع يف ظلمة الرتقيق 

 ملوال� كنجني ابن مركار  •

 »هللا«حول ترخيم وترقيق الالم يف كلمة  •

o  نيل املنام بكالم سيد األ�م 

 للشيخ على حسن احلاج •

 )جمموع ألحاديث الواردة يف صحيح املسلم من أّم املؤمنني عائشة (رض •

 وله أيضا الفوائد اجللية حبديث خري الربية •

o صحاح الشيخني 

 للكاتب حممد عبد الباري •

 جمموعة األحاديث املختارة الواردة يف صحيح مسلم وخباري •

o  الكواكب الدرية من األحاديث النبوية 

 كنج أمحد مولوي  أم. ويصاحبه  •



 

ألف جمموعة األحاديث املختارة من خمتلف كتب احلديث املضــــــــــــــمونة على  •

 حديث تقريبا

  

  علوم الفقه

o  فتح املعني بشرح قرّة العني 

 ري املعروف بزين الدين الثاينالدين ابن حمّمد الغزايل املليباللشيخ أمحد زين  •

 يف الفقه الشافعي مع ذكر اختالفات العلماء وترجيح بعضهم على بعض •

o تنشيط املطالعني على حاشية فتح املعني 

 اريلعلي ابن عبد الرمحن املليب •

o الفرائض امللتقط 

 للقاضي حممد ابن عبد العزيز املليباري •

 حول أحكام الفرائض يف الفقه اإلسالمي •

o إحكام أحكام النكاح 

 للشيخ أمحد زين الدين املخدوم الثاين •

 خاصة يف أحكام القرآن •

o املنهج الواضح 

 للشيخ أمحد زين الدين املخدوم الثاين •

 شرح إحكام أحكام النكاح •



 

o مقاصد النكاح 

 للقاضي حممد ابن عبد العزيز املليباري صاحب فتح املبني •

o جة احلائض يف شرح جوهرة الفرائض� 

 سيد عيسى ابن حممد البخاري •

o الفرات الفائض 

 السيد اجلليل علي ابن عباس احلسن •

  علوم التصّوف

o هداية األذكياء اىل طريقة األولياء 

 للشيخ زين الدين بن علي املعربي •

o  اىل كم أيها األنسان 

 قاضي عبد العزيز املليباري •

o معدن الفالح 

 ألمحد مسليار  •

o قصيدة يف بيان التصوف 

 للشيخ ابن حممد اجلفري •

o  مرشد الطالب 

 للشيخ زين الدين علي •

o ارشاد العباد 



 

 للشيخ امحد زين الدين بن حممد الغزايل •

o  نداء اىل العامل اإلسالم 

 حملمد بن حمي الدين مولوي •

  علوم الفلسفة

o  لتزيني اإلنسانحلل اإلحسان 

 لفضل بن علوي املليباري •

 ادب الدنيا والدين" لإلمام املاوردي  ”كتابخمتصر   •

o بواريق الفطانة للتقوية البطانة 

 لفضل بن علوي املليباري •

 حول مشائل الصداقة  •

o  شعب األميان 

 للشيخ زين الدين بن علي املعربي •

o نفائس الدرر 

 للقاضي عمر بن علي •

o جامعة الفوائد 

 أمحد الفروريللكاتب  •

 

 



 

 

يف واليـــة كريال كـــانـــت تلبيـــة لطلـــب الواليـــة  العربيـــة اللغـــةوأخريا انتهينـــا اىل أن تطّور 

ما اتسـعت البعوث فيها وتطورت نطاقها ولكن حينما وسـرعان العلمي والتجاري والسـياسـي. 

نتفصـــــــــــح التاريخ نرى أن معظم مصـــــــــــّدرات العربية من جهة كريال مل تكن مشـــــــــــهورة يف العامل 

األحباث ذلك أنه اكتمل وســـــــــــبب على صـــــــــــور�ا األوىل من غري طباعتها.  ضـــــــــــها ال تزالوبع

بعض لكن و  الدراســــــــــات يف العربية يف والية كريال.والدراســــــــــات يف عامل العرب قبل ان يتطور 

ير�ح قلوبنا اليه أن األحباث ومما املؤلفات مثل فتح املعني ال يزال تطري طريته يف العامل بكلها. 

طلب  والدراســات واالخرتاعات احلديثة ال تزال تتطور يف والية كريال يف صــورة جديدة حبســب

   ..........حاجة احلاضر وفقنا هللا .

  

 

  

 

 

 


