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 خارج�الهند�وداخلها�مح���الدين��لوائي�وخدماته�للغة�العربية�0ي
   

  صو0ي�مول�أ.�ك.

  �ك>;�محاضرة�ضيفية،�قسم�العربية،�كلية�الجامعة،�تروننت`;ام،�

��لوائي كان  �الدين Ã!مح� � وتربويا وم�;جما وصحافيا ومؤلفا إس�ميا عا-ا�الدكتور �من وPية�وباحثا
�ك>;�و �من ا-شهورة Dس�مية العلماء من�واحدا  يعت`;�وأنه . الهند ك>;�، �العربي إ«ى Pية زين� بعد�العالم
�ا-جاهدين" ا-خدوم الدين �"تحفة �كتاب �صاحب �يلد .ا-ليباري �القرن  �ي لم ��ي �منه �ي� العشرين ك>;��أنجب

�وا-ج�ت�اكتساب �الكتب ��ي �ونشرها �ا-تنوعة �لخدمة� . العلوم �مخصصة ��لوائي �الدكتور �حياة �كانت فقد
أحد�العظماء�الهنود���لوائيهكذا�كان�مح!��الدين���ي�خارج�الهند�وداخلها. العربية الدعوة�Dس�مية�واللغة

بمواهب�عديدة�ومم>Âات� ممتلئة  لتطور�اللغة�العربية��ي�القرن�العشرين.�وكانت�شخصيته�استخدمواالذين�
وكان�له���دبية.ومختلفة��ي�الكتابة�والخطابة�والدعوة�وتنظيم�الجمعيات�الدينية�وتدريس�العلوم�الدينية�

�و �اكب>; �ادور  �الهند �ب>ن �الع�قة �توثيق �ال�ي �محدودة��العربية.ب�د �آفاق ��ي �تنحصر�نشاطاته �لم �أنه وكذلك
لم�ينل�أحد�شهرة�عا-ية�مثل�ما�نال�الشيخ�مح!��الدين��لوائي��ي� مختلفة.إ«ى�ميادين��اتسعتبل��فقط،

  العصر�الحاضر. ك>;���يخدمة�اللغة�العربية�والدعوة�Dس�مية�من�وPية�

��ي�  �والشرف �بالعلم �ممتازة �أسرة ��ي ��لوائي �الدين �مح!� ولد
�وليات �سنة� ،نادو قرية �ك>;� �وPية ��ي �ألواي �مدينة �من قريبة

�من�١٩٢٥ �واللغوية �الدينية �العلوم �مبادئ �الدين �مح!� �تلقي م.
�� والده. �دراسته �أكمل �ا-ح�ي���بتدائيةثم �ا-سجد من

�ث�شمانكولم. �ثم��التحقم �بوازكاد، �العربية �"دار�العلوم" بكلية
�،بكلية�"الباقيات�الصالحات"�العربية�بولور�من�وPية�تامل�نادو

�العلوم� ��ي �الباقوي" �الفاضل �"ا-ولوي �شهادة �ع�ى وحصل
Dس�مية�من�هذه�الكلية�كما�حصل�ع�ى�شهادة�أفضل�العلماء�

م.�بعدئذ�توجه�إ«ى�القاهرة�للدراسة�١٩٤٩ومية�بالهند�سنة��ي�اللغة�العربية�وآدا§�ا�من�جامعة�مدراس�الحك
و�ي�أثناء� . �ي�سنة�نفسها كلية�أصول�الدين� �ي�قسم�التخصص��ي�والتحقم.�١٩٥٠سنة� �ي�جامعة��زهر

وخ`;ة�واسعة��ي�مجال�الخدمة�Dس�مية�والشؤون�ال�;بوية��ي� إقامته�بمصر�كان�يقوم�بنشاط�علم��وأدبي
� ��تصلا�ا-نطقة،هذه �Dس�مية �بالحركة �الف�;ة �تلك �بعد�تقديم�حياته�تامة��بمصر،�ي وكتب��ي�إصدارا��ا.

 م.١٩٩٦يوليو�سنة��٢٣لوائي�إ«ى�جوار�ربه��ي�مساء�يوم��� الدكتور �انتقل ،للغة�العربية�ولخدما��ا

حياته�ا-زدحمة�للغة�كما�كان�أستاذا�ماهرا.�وق��Ã�ä،كان�الدكتور�مح!��الدين��لوائي�عا-ا�وكاتبا�وصحافيا
�Ã°ا��ي�داخل�الهند�وخارجها�ح�Úر العربية�وترقي�Úبتوثيق�الروابط�اللغوية�ب>ن�الشعب>ن�الهندي�والعربي.��اش

�Dس�ميإو  �نشر�الدعوة �مجال ��ي �كانت �نشاطاته �معظم ��ةن �اللغة �حياته��العربية.وتعليم ��لوائي Ã�äوق
م�.�و�Pريب�ف¾�ا�أن�هذه�١٩٨٩م�إ«ى�١٩٥٠ا«ى�أربع>ن�سنة�من�ا-زدحمة�-ساهمات�ا-تنوعة��ي�خارج�الهند�حو 

عامة��ي�مصر�وا-ملكة�العربية�السعودية��العربيالخدمات�نالت�قبو�Pوتقديرا��ي��وساط�العلمية��ي�العالم�
من�أفكاره�القيمة�وتجرباته��ك>;� ع�ى�خدماته�الجلية��ي��استمر �،خاصة.�ثم�بعد�رجوعه�إ«ى�مسقط�رأسه

�الرجل�قد�ظهر��ي�ميدان�النشاط�الواس �أن�هذا �حياته��،�ي�القرن�العشرين�بديار�ك>;��العلم�عة. Ã�äوق
حافلة�باÈمجاد�ما�يزيد�ع�ى�نصف�قرن�بمجهودات�علمية�وأدبية�وحركة�تنظيمية��ي�ب�د�العرب�وقلي��من�
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�.ة�أبواب�هناك�لخدماته�الجليةتفتحت�عد�،مسقط�رأسه و-ا�قدم�الدكتور��لوائي�إ«ى��عوام��ي�ب�د�الهند.
� �ولكن �جميع ��ال°�ا-ناصب �الدكتور ���لوائيتوPها �رجوعه �بعد �وPية �بمستوى��ك>;�إ«ى �عادلة �تكن لم

� Ã°ح� �تردد �بدون �ا-حمودة �خدماته �زالت �ما �بل ��لوائي، �الدكتور �هللا.�انتقلشخصية �ذمة �هذه� ا«ى كل
  �ي�الهند�أقل�من�سنوات�قليلة�معدودة�باÈصابيع.الوظائف�ا-تنوعة�كان�يتوPها�خ�ل�إقامته�

�إ«ى� �باØضافة �آخر�حياته �إ«ى �الخ>;ية �و�عمال �و�دبية �والدينية �Dس�مية �بالنشاطات �مكرسة �حياته كانت
�لحظاتح°��Ãي�آخر� الهند �ي لتطور�اللغة�العربيةكث>;ا��ساهمنه�إ�وغ>;ها.�تأليف�الكتب�وا-قاPتالتدريس�و 

وبقي�هناك�بضعة�أشهر��.بفاروق�بوPية�ك>;��"أستاذا�بكلية�"روضة�العلوم�  الدكتور��لوائي�وعمل حياته.
عمل�مذيعا��،م١٩٥٥وطنه�سنة� من�مصر�إ«ى بعد�عودته�م�للدراسات�العليا.١٩٥٠قبل�رحلته�إ«ى�مصر�سنة�

)�Ã
ا�-ركز�البحوث�وتدريب�.�ثم�عمل�مدير All India Radio) بقسم�اللغة�العربية��ي�إذاعة�عموم�الهند�بدل
وعمل�كأستاذ�زائر��ي�عدد�من� ؛ومديرا�لكلية�الدعوة�التابعة�للجماعة�Dس�مية�الهندية ،بورمتشانبا-علم>ن�

�وا-عاهد �ذلك . الكليات �بآلواي �لوائي أسس ومع �Dس�مية" �"أزهر�العلوم ��Éر�"بريار" كلية �شاطئ �ي� ع�ى
�إرناكلم �ك>;� مقاطعة �وPية �العربيةل من �اللغة �عام لدراسة ��ي� وÑي م.١٩٩٠ �ي �ا-ركزية �ا-ؤسسات �أبرز من

�ك>;�. �"جائزة وPية �لتأسيس �بفاروق �العربية �الكلية �العلوم �لروضة �مبلغا �ت`;ع �أنه �الدين�� هكذا مح!�
�العربية�لوائي �للغة �ي " �الذين �للط�ب �اللغة.تتحريضا �هذه �ويحّبون مون

ّ
� عل �أستاذا �عمل �أنه �ذلك �ي�مع

�ال ��زهر��ي �جامعة ��ي �ثم �الدعوة �وكلية �العربية �اللغة �بشعبة �ا-نورة �با-دينة �Dس�مية ن�إ�القاهرة.جامعة
   . هذه��عمال�كلها�Ñي�ا-ثل�العليا�أو�ا-ثل�الحيوية�الخالدة�لخدمة��لوائي�ل�;قية�اللغة�العربية

�ي�النشاطات��باستمرار كان�يعمل�مجاPته.�سائر�ي�بذل�� مام�جال�الصحافية�أك½; ا-جهده��ي��لوائي�قد�بذل�
كان��لوائي�محب�عمله.�والثقافية.�قد�منح�ت`;عات�كث>;ة�للمعاهد�وا-دارس�مما��Pمثيل�له��ي���جتماعية

اللغة�العربية�منذ�صغره،�وÈنه�كان�ي�;جم�كل�يوم�رأي�الجريدة�اليومية�"جنديركا"�ال°��كانت�تصدر��ي�اللغة�
�ا-ليباري ��ي �دراسته �خ�ل �الفصuى �العربية �اللغة �إ«ى �ة ��ي�كلية �عموديا �عمل �هكذا �الصالحات. الباقيات

� �ذلك �ومع ��زهر. �الجامعة ��ي �تعليمه �وقت ��ي �القاهرة �من �أصدرت �ال°� �رسالته��اختار الجريدة موضوع
لمها�العظيم�لنيل�وإن�كانت�لتحقق�ح،�"الدعوة�Dس�مية�وتطورها��ي�شبه�القارة�الهندية"�الدكتوراه�باسم

شهادة�الدكتوراه،�كانت�Ñي�أول�رسالة�للدكتوراه�قدمت��ي�جامعة��زهر�عن�أحوال�ا-سلم>ن�الهنود�باللغة�
  العربية�وخاصة�من�أهل�ك>;�.

� �كتبا ��لوائي �الدين �مuي �الدكتور �كما��ةعربيألف �حياته، �من �سنة �خمس>ن �خ�ل �متنوعة �موضوعات �ي
ا�وم�;جما��ي�الجرائد�وا-ج�ت�و�البحوث�العلمية�والدوريات�وغ>;ها��ي�خارج�الهند�عمل�محررا�وعموديا�وكاتب

م�حياته��ي�آفاق�قّد و ،�وداخلها.�و�ي�كل�هذا�الوقت�أنفق�الدكتور��لوائي�أوقاته�ا-همة�لتطور�اللغة�العربية
اللغة�العربية�والعلوم�السعودية�والهند�وغ>;ها��ي�نشر�الدعوة�Dس�مية�وترويج�و متفرقة�مثل�مصر�وقطر�

 الدينية�والحضارة�الهندية.

ن�هذا�الرجل�الكب>;�قد�ظهر�إالعربي�والهند.�و  من�العلماء�البارزين�ا-شهورين��ي�العالم��لوائيكان�الدكتور�
وق�Ã�äحياته�بمجهودات�علمية�أدبية�تنظيمية��ي��،�ي�ميدان�النشاط�العلم���ي�القرن�العشرين�بديار�ك>;�

�ال �و�دب�ب�د �والتاريخ �العلم �قراء �أعجب �الذي �الوحيد �وهو�الرجل �الهند. �ب�د ��ي ��عوام �وقلي��من عرب
�الهند�وداخلها.� �أهل�ك>;���ي�خارج بأك½;�من�عشرين�مؤلفات�قيمة��ي�اللغة�العربية��ي�العصر�الراهن�من

� �ذلك �وا-سلمإومع �Dس�م �خدمة ��ي �أوقاته �جميع Ã�äق� �قد ��لوائي �الشيخ �والعلوم�ن �العربية �واللغة >ن
نشأ� ولكن��Pيعرفونه�أهل�ك>;��حق�ا-عرفة�إ�Pبعد�وفاته.� Dس�مية��ي�ب�د�الهند�وب�د�العربية�ا-ختلفة.

ح°�Ãقال��ديب�الشه>;�ا-اهر�ا-ليباري��،عربيا�ومنقيا�مهذبا�واش�Úر ولكنه�عاش�وعرف��،هنديا�نقيا��لوائي
ترجمة�روايته�ا-شهورة��،�عندما�سمع�عن)١٩٩٩-١٩١٢(� Thakazhi Sivasankara Pillaiتكزى�شوشنكراب��
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� �"ن"شم>العا-ية ��لوائي، �قبل �من �من�" �ماهر�ومشهور �أديب �العربية �إ«ى �الرواية �هذه �ترجم �قد حسبُت
  �.العربي>ن،�هكذا�قال�الصحا�ي�ا-شهور�ا-ليبارى�أ.�و.�عبد�الرحمان"

مفكرا��ي�حقل�العلم�والدعوة.�وهو�أول�شخص�ظهر��ي�ميدان��دب�العربي� ا-اأديبا�عربيا�وع��لوائيكان�
تب بعد��سرة�ا-خدومية.

ُ
�والنقد�،�لوائي�كانت�كـ ��ي�التاريخ�و�دب�والفلسفة �يستعملها �الدعوة�، لخدمة

� �العربية �واللغة �كDس�مية �والهند. �العربي �العالم �ب>ن �الروابط �لتوثيق �جادة �شهر إمحاولة الدين� مح!�� ةن
�لوائي�قد�ع`;ت�البحار�ووصلت�إ«ى�آفاق�جديدة�وبعيدة،�وأن�مساهمته�وخدماته��ي�اللغة�العربية�والدعوة�

،�ولكن�من�ا-ؤسف�جدا�أنه�لم�يع�;ف�العلماء�بمساهمات�مح!��العربيDس�مية�بارزة�ومعجبة��ي�العالم�
ا�ح°�Ãعلماء�ك>;��أيضا،�ولم�يؤّدوا�واج��م�تجاه�هذه���Pي�الهند�و��Pي�خارجه�اع�;افالدين��لوائي�حق�

�الهند� �خارج ��ي �العربية �اللغة �لخدمة �ومواهبه �وبتجربته �بعلمه ��لوائي �الدكتور �قام �الكب>;ة. الشخصية
:�"إن�العلماء�ورثة��نبياء�لم��وداخلها.�وتم�أمانته�بعلمه�الواسع�الذي�منح�هللا�له�بتصديق�قول�رسول�هللا�

  دينارا�و�Pدرهما�ورثوا�العلم�فمن�أخذه�أخذ�بحظ�وافر�".يرثوا�
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