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 �0ي�القرن�ا�عاصر� 0ي�ك%�Oا�ديح�النبوّي 
  

  محمد�فيصل�3حس��

  الهند،�ادآب�جامعة�Dنجل>Âية�واللغات��جنبية�،�حيدر ،�باحث��دب�العربي

� �وPية ��ك>;�إن �الهند �محظوظة�ي �مباركة ��.بقعة �Ùالن� �عهد �منذ �Dس�م �باعتناق �وفقت �ما���وقد �ع�ي ،
�بعض�ا-ؤرخ>ن،�فقصة�Dس�م�مع� �وتراث�وآداب�إس�مية،��ك>;� رجحه� ليست�بجديد،�طبعا،�لها�ثقافة

� �Ùتس�;يح�فيه�ومما�يكمل�إيمان�ا-رء�محبته�للن�Pتنام�و�Pوا-حبة�عاطفة��ي�القلب�ولكن�� �Ñي�،. نار��بل
تضطرم�ين>;�ما�حولها�وتحرق�ما�يعارضها،�ومن�شأن�كل�محب�أن�يذكر�محبوبه،�والذي�فيه�الشاعرية�يع`;�

منذ�قدوم�Dس�م��ك>;� ومن�ا-ؤسف،�أن�تاريخ��بأبيات�أنيقة�رشيقة.�عما��ي�خلده�بعبارات�رائعة�سامية،
مل�شعري�قرضت��ي�هذا�الزمان،�وأول�ع�ى،�ولم�نحصل�ع�تغالي>ن�غ>;�مسجلة�إ�Pنبذة�م�Õاإ«ي�هجوم�ال`; 

الذي�قرضه�الشيخ�أبو�بكر�بن�رمضان�الشالياتي.�وكان�هو�أستاذا�لشيخ��)١(عمل�ع½;نا�عل¾�ا�تخميس�ال`;دة
وا-خدوم�الصغ>;�والقا���ßمحمد��).٢(ك>;�زين�الدين�ا-خدوم�الكب>;�الذي�رأس�لل�Õضة�Dس�مية��ي�ب�د�

�لهذا �جادوا �ممن �أيضا ��وأمثالهم �من �ونري �ال`;يطاني>ن �ضد �عصر�ال�Õضة �جاء عمر��مطليع�Úالتيار�ثم
��ßفوقع�هناك�ثروة�علمية�نتيجة���،وأما��ي�القرن�العشرين�ولكن�أحسن�أشعاره���ي�ا-دائح�النبوية.�)٣(القا

� �الدروس �Dس�ميةةا-ساجديعن �والجامعات �العربية، �والكليات �لتحريض��.، �Dجراءات �مضت �ذلك ومع
لعربية��ي�ا-دارس�الحكومية،�والع�قات�بالب�د�العربية�فتحت�أبوابا��ي�تقدم�اللغة�العربية،�واحت�ل�اللغة�ا

ولكن�ا-دائح�النبوية�لم�تزل��،Dنجل>Âية�أتت�بتقدمات�علمية�مع�ثقاف�Úا�الغربية.�وأثر�هذا��ي��عمال��دبية
��صيلة. �ومعان¾�ا �وكمالها �وجمالها �برونقها �القلوب �لم��تلذذ �ا-ادح>ن � �البارع>ن �الشعراء �معظم �إن ولكن

�أك½;ها،�،ولم�يجمعوها�،يحفظوا�أشعارهم وان��،لعلها�لعدم�Dمكانيات�وعدم�تحريض�الشعراء�و�لم�يطبع
أك½;هم�إنما�قرضوا�شفاء�لعواطفهم�الشاعرية�الثائرة�وإظهارا�-حب�Úم�فحسب،�ولم�يتعرضوا�ع�ي�تصديرها�

  و�Pإ«ى�إشاع�Úا.�

�ي�ا-ديح�النبوي��ي�القرن�العشرين�كث>;،�ومن�أهمهم�أبو�الرحمة�محمد�الفي��Fالذي��اء�الذين�نبغواوالشعر 
 �� �ا-طهر�وعده �الرسول �مدح �ا-عطر��ي �وا-سك ��م>ن �الرسول �فحول�قرض �من �الدين �مuي �ويران ستاذ

أشعاره�جيدة��سلوب�و �،نحو�ث�ث>ن�شعرا��الفيFمعظمها�مخطوطات.�كتب��Ã،وله�تصانيف�ش°�)،٤(الشعراء
أول�من�قام�بال�Õضة�الحديثة��ي�القرن�الحاضر��وهو�وغزير�ا-عاني�وذات�عاطفة�نبيلة�يتوفر�فيه�خيال�بديع.

�ك>;�. ��ي �الشعر�العربية �وا-ديحات.��ي �وال�Úانى �والرسائل �الوجدانيات �أشعار��ي �القادر��وله �عبد وم�Õم
�ل�ماموÑي�مخمسة�للقصيدة�ا-حمدية��،سرى��ي�مدح�خ>;�الورىله�سمر�ال��النبويةومن�ا-دائح�ي.�الفضفر 

وقد�قرض�قصيدة��.�.�واعت��Ãأن�يكون�أول�كلمة�كل�بيت�م�Õا�صدرا�وعجزا�اسم�نبينا�محمد�)٥(البوص>;ي 
لف�فبالباء�وهلم�جرا.�وله�تأليفات�كث>;ة�ية�ع�ي�ال�;تيب�فالبيت��ول�باÈكل�بيت�ف¾�ا�بالحروف�الهجائ�ى خر أ

�وكان �كث>;ا�، �باÈشعار�العربية �والشعراء.��،مولعا �العلماء �كث>;�من �مدحه �قيم �جواهر��شعار�تأليف وكتابه

                                                           
 خمطوطة، الوردة الذكية يف ختميس قصيدة الربدة، مضان الشليايتبوبكر بن ر أ    ١
 مكتبة اهلدي،كالكوت، يف اهلندعالم االدب العريب ، أعبد الرمحن منغاد د.مجال الدين فاروقيي، برفسور عبد الرمحن ادرشريي،    ٢
  ولينكود  ،اللجنة  للجماعة احمللية، سرية  عمر القضي وتأليفه    ٣
   ١٩٩ص، ٢٠٠٣، كتبة عرب نت ،كالكوت،  الشعر العريب يف كريال مبداه وتطوره، الدكتور  ويران حمي الدين الفروقي     ٤
 ٢٠١٢، نشرة الفضفرية، واألخبار جواهر األشعار وغرائب احلكايات، عبد القادر الفضفرى    ٥
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� �ك>;�أوهذا �Èهل ��شعار�العربية �فيه �جمع �كتاب �أو�Pسنة ).١(ول �طبعت �وثانيا�١٩٤٠وقد � ��،م�٢٠١٢م
� �الفضفري �يوسف �النأووالده �مدح ��ي �شعره �ومن �البارع>ن، �الشعراء �من �كان �يضا �ما �Ùكتابه�أ� ��ي لحقه

  .جواهر��شعار

�م�Õا�القصيدة�الهمزية��ي�أصول�خ>;�ال`;ية.�وقرض�من�ا-دائح�كث>;ا.�؛عبد�الرحمن�بن�محمد�الكنياتىوم�Õم�
�؛.�وم�Õم�ع�ي�بن�فريد�الكشنورى)٢(مخمسة�بديعة٢٨ومخمسة�لقصيدة�السيوطى�Ñي�قصيدة�تحتوي�ع�ى�

لف�أ�ي�أك½;�من�"�خ�صة��بصار��ي�س>;ة�ا-ختار"وكتابه�ا-نظوم��.وله�أشعار�كث>;ة��ي�مختلف�ا-وضوعات
�وÑي��ي�مدح�الن��Ùوس>;ته.�بيت�رائع�كانت�مقررة�من�الكتاب�الدراسية�بالجامعة�Dس�مية�با-دينة�ا-نورة.

�.�وأما�أسلوب�الكشنورى�فهو�يمتاز�بعاطفة�اختصرها�من�كتب��حاديث�الصحيحة��ي�ذكر�تاريخ�الرسول�
�ي�س>;ة�خ>;�ا-ختار��وغ>;ها�وكذلك�خ�صة��خبار�يوله�قصائد��ي�ا-دائح�وال�;حيبات�وال�Úاني�وا-راث�عميقة.

� �ع�ي ��بيتا،�١٠١٨تحتوي �سنة �م١٩٥٢نظمها ،� �حياته �ف¾�ا ��حاديث��خلص �ع�ي �٣(معتمدا �عبد�). وم�Õم
�الشهر�ربيع �مدح ��ي �قصيدة �قرض �الذي �الكدوو«ى �الدين �مع>ن �بن �الرحمن��)؛٤(�ول �الرحمن �عبد وم�Õم

بيتا��ي�حياة�الن��Ùمن�البعثة�النبوية�إ«ى�الهجرة���٥٠٠ريك�ي.�له�الجمان�ا-عظم.�وÑي�قصيدة�طويلة�تحتوي 
�ا-نورة. �ا-دينة �بمن�ا«ى �نفسه ��ي �أثارت �دينية �أثر�عاطفة �عشر�اكت��ا �الخامس �ا-ئوى �العيد �احتفال سبة

�٥(للهجرة �ا-عاص). �القرن ��ي �أشعارهم�،كث>;ون�فا-ادحون ر�وأما �حفظوا �قد �بذكر��،وأك½;هم �نكتفي ولكنا
والشيخ�عبد�القادر��،محمد�الوي�توري�وأبو�،الفحول�الث�ثة�مع�ترجم�Úم�ا-ختصرة�وهم�أبو�الفضل�ال�;نغا«ي

  الكندوري.

  أبو�الفضل�ال�OنغاÏي

��ي�أسرة�دينية.١٩٣٣رنغادي�سنة�ب�;و  أبو�الفضل�محمد�بن�عبد�الرحمن�ا-دعو�بباب�مسليار  ولد�الشيخ
ويصل�نسبته�إ«ي�محمد�ا-دني�الذي�أتي�من��كان�والده�حفيد�الشيخ�عبد�الرحمن�الصو�ي�ا-شهور�بتانور.

وأقام�هناك��ي�خدمة��،ثم�بجلور�قريب�وي�تور ،�قام�بالتدريس�بفدينغادي�اليمن�إ«ي�الهند�للدعوة�Dس�مية.
ثم��.نصب�مدرسا��ي�كروان�تروتي�ومونيور�وجرونوروكندور�وت�كدتور �وبعد�ذلك�،التدريس�أربعة�عشر�سنة

ومع�ذلك�كان��.أصبح�عميدا��ي�كلية�دار�ا-عارف�،وبعد�ث�ث�سنوات�ى،بح�عميدا�لكلية�العربية�نور�الهدأص
 �� ��ي �يوم>ن �بأريكوت.يدرس �Dس�مية �الدعوة �مجمع ��ي �هذه��سبوع �وأثناء �شهرا �ث�ث>ن �أك½;�من �درس وقد

ولذلك��،ولكن�لم��çتم�بما�كتب�وكان�يقرض�الشعر،�وهو�متعلم��ي�ا-ساجد.�Pفا�من�الت�ميذ.آف�;ة�أكسب�ال
�جمع. �ما �كل �يطبع �ولم �كتب �ما �كل �يجمع �وا-ديح�لم �والتخاميس �وال�Úاني �ا-راثي �الب�غية �تأليفه ،�ومن

�و�ناشيد �وا-واليد �ل�صدقاء �الشعرية �قام�.والرسائل �كث>;ة �مراثي �من��وله �الكالكوتي �محمد �ع�Õا بالبحث
�
دم�حضرة��ستاذ�الذي�كان�يتلمذ�منه��،جامعة�جوهرPل��Éرو�بدل

ّ
ومن�ا-راثي�ا-شهورة�ما�قرض�عن�ا

ح>ن�كان�يتدرس��ي�جامعة�الباقيات�الصالحات.�ومن�أشعاره�ال�Úاني�م�Õا�ما�قرض���نئة�للمج�ت��كمجلة�
�كاليكوت �من �الصادرة �لل�،الثقافة �عل¾�ا�و��نئة �للقائم>ن �وتحريضا �لهم �ترحيبا �ا-حافل �إ«ي �القادم>ن ضيوف

�للبيوت�الجديدة. ولكن��Pلغرض�دنيوي��،وقرض�من�ا-دائح�كث>;ا�و��نئة�للمعاهد�Dس�مية�وللعرس�وكذا
و�ا-دائح�النبوية�هو�الفن�.�و�وPيةأبل�مدح�-ن�فيه�من�خ>;�كعلم��،كما�هو�عادة�الشاعرين�ا-داح>ن�من�قبل
�التخاميس. �م�Õا �و�هم �اش�Úر�به �النعمانية��الذي �القصيدة �تخميس ��ي �الرحمانية �القصيدة �أهمها ومن

                                                           
  نفس املرجع السابق   ١
 ١٩٩ص، ٢٠٠٣، مكتبة عرب نت ،كالكوت، الشعر العريب يف كريال مبداه وتطوره، الدكتور  ويران حمي الدين الفروقي   ٢
  (خمطوطة)يف سرية خري املختار( خالصة األخبار، علي بن فريد الكشنورى   ٣
  (خمطوطة) ىلديوان عبد الرمحن الكدوو    ٤
 (خمطوطة) اجلمان املعظم ،عبد الرمحن األريكلي   ٥
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�الحداد� �للشيخ �ا-صطفوية �الفاكهة �وتخميس �النبوية �جدار�الحجرة �خارج �ا-نقوشة �القصيدة وتخميس
  .�وتخميس�قصيدة�الحبيب�الحب���ïرحمه�هللا

� �كما �وأمثالهن �وسلم� �لي�ي �والشاعر�يستخدم �شعراء �و��P،ةالك�سيكيهو�عادة �بغريب �ليس �كلماته ولكن
�وو  �أشعار�شوtي ��ي �كما ��ïورتر وح� �و�Pتكلف�،دس �حلو�ب��تصنع �سلس �أشعار�حافظ��،وأسلوبه ��ي كما

�والبارودي �أشعار�البوص>;ى �،ابراهيم ��ي �كما �والعشق �العاطفية �وسيطرت �القصيدة�. �تخميس ��ي يقول
 :�ةالرحمنية�مخمس�القصيدة�النعماني

  ليـ�ى�و�Pسلم�Ãكـما�لـم�ّن�«ي  **تـا�ºيـا�ظبــيـات�مـا�مـنـكـّن�لـــي�������

ه�يـا�خـيـر�الخــ�ئــق�إّن�لـي  **حـاشا�لــرّبي�Pعـتـنـاء�بـكّن�لــي��������
ّ
 والل

  قـلـبـا�مـشـوفـا��Pيــروم�ســــواك

ـه�بـابـنـة�مـعـبـد�������
ّ
  ��و�Pبـعـنــيــــزة�مــن�خـــردكـــ  **  لــم�ألـهــ>ن�واللــ

  بـك�لـي�قـلـبـي�مـغرم�يا�سيدي  **  بـل�كـل�نـفـسـي�مـولـع�بـمحـمد��������

  )١(وحشاشة�محشوة�§�واكا

�Pيشعر�القارء�هنا�وجود�الشاعرين�بل�ينسجم�الدخيل�مع��صيل�لفظا�ومع�Ã.�انظر�وتعجب�من�عجيب�
  صنيعه���ي�القصيدة�نفسها.

ـه�لـو 
ّ
  صبـيانـهـم�وكهولهم�وشيوخهم  **  كتب��نـام�جميـعهم��������واللـ

ه�لــو�أن�البـحــار�مـدادهـم  �**و�رض�كل�طباقها��قرطاسهم������
ّ
  واللــ

  والعشب�أق�م�جعلن�لذاكا

  وتـحـمـلـوا�فـيـه�عـنـا�وضــرورة  **  والـجن�طـرا�شـاركـوهـم�ظـهـرة�������

  لم�تـقـدر�الـثـقـ�ن�تـجمع�نـزرة  ��**�����طـول�الـزمان�وما�اس�;احـوا�مرة

  )٢(أبدا�وما�استطاعوا�له�إدراكا

  أبو�محمد�الويRتوري

هو��ستاذ�أبو�محمد�القادري�الويلتوري�ا-دعو�بباوا�مسليار�ا-ليباري�ا-سم�Ãبسيدالك°��بن�العالم�الحا�ي�
ر��ي�بيت�أمه�خديجة�الحاجة�من�مقاطعة�م�بقرية�ويلتو �١٩٣٦هـ�ا-وافقة�١٣٥٥سيدالك°�.�ولد��ستاذ�سنة�

الهند.�وبذل��ستاذ�جهوده�أثناء�التدريس�حول�أربع>ن�عاما��ي�سائر�ا-جاPت�الدعوية�أهمها��،ك>;�،�م�برم
التصنيف��ي�فنون�عديدة.�ح°�Ãإن�مؤلفاته�اليوم�تنيف�ع�ى�خمس>ن�مؤلفا�ب>ن�متون�وشروح�وحواش�ع�ى�

وتلميح�،�ومن�أهمها��ضواء�السواطع�لتحقيق�جمع�الجوامع�؛درس>ن�والط�بالكتب�ا-تدوالة�ب>ن�أيدي�ا-
��لفية ��ðالحوا� �بيان ��ي �النحوية �� �،الفوائد �النفائس �ع�ى �الرضية �ع�ى���،رتضيةوالعرائس �البيان وهدي

�Dخوان �السمرقندية�،تحفة �العقود �بشرح �ا-جازية �ا-حم�،والرياضة �الفرائض �ع�ي �الوهبية �،ديةوا-فاتيح
وله�دون�ذلك�تصنيفات��ي�اللغة��.والفتوحات�العربية��ي�البسملة�الكتابية�،والتبي>ن�الشا�ي�ع�ى�م�ن�الكا�ي

�ذلك�ا-ليبارية. ��ي �الشعر�والتوسع �بعبقرية �أقرانه �ب>ن �من �شخصيته �وقصائد��،امتازت �أشعارا �له �إن Ã°ح
اثي�ع�ى�أجلة�من�الشيوخ�ا-رحوم>ن�الذين�تشتمل�أك`;ها�ا-سم�Ãبمفتاح�الظفر�وا-جد�ع�ى�ألف�بيت�وا-ر 

                                                           
 ١٥نفس املرجع السابق ص    ١
 مدرس دار االيتام الغوثية كندور (خمطوطة)  مجعه عثمان الثقايف،، يب الفضل باب مسليارأ شعارأ    ٢
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�ويبلغ� �الدينية، �ونشاطا��م �حيا��م �ع�ى �الضياء �آثار�تلقى �وÑي �النبيلة �بمساع¾�م �حوال¾�ا �وما �ك>;� أغنوا
�الفائقة� �لخدماته �تقريرا �جائزت>ن �الدعوية �الدورة �هذه ��ي ��ستاذ �نال �وقد �وث�ث>ن! �خمسة �زهاء عددها

�أ �ومن �ا-ؤنقة. �ولتصانيفه �الظفر�وا-جد، �مفتاح �الشعرية �العربية �مدائحه �أويس�و هم �بمناقب تذكار�اللبيب
ترياق�السقيم�و �تنويل��نام�بمناقب�الشاف ي�Dمام،و تنقية�الخاطر��ي�مناقب�الشيخ�عبد�القادر،�و ��ريب،

�الحكيم، �داود �مدح �الدين،و ��ي �زين �الشيخ �مناقب ��ي �ا-ع>ن �و �العذب �قطب �بمدح ��مان �الزمان،اقتضاء
ومن�ا-ديح�النبوي�الذي�قرض��ي�ث�ث�وست>ن�بيتا�موافقا�لعمره��).١(ال�;ياق�الحاسم�بمناقب�محمد�قاسمو 
�� �رأيا �فيه �يب>ن �آ، �أمنة �قبل �يولدأمه �٢(ن .(� �أجري�ب>ن �ال°� �Dص�ح �واقعة �نقل�أويفصل ��ي �قريش شراف
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  الشيخ�عبد�القادر�الكندوري

�القادري�من�أشهر�الصوفي>ن�بوPية� وكان�عا-ا�كب>;ا�وشاعرا��ك>;� كان�الشيخ�عبد�القادر�مسليار�الباقوي
وكان�ملجأ�للفقراء�وا-ساك>ن�و�يتام.�.���ي�محبة�الن���Ùنبي��ومصلحا�مج�Úدا�ومحبا�للعلم�وأهله�ومستغرقا

ونشأ��ي�قرية�كندور.�وشرع��،١٩٣٥ولد�الشيخ�عبد�القادر�مسليار�ب�;ورنغادي���ي�التاسع�عشر�من�يوليو�سنة�
ثم�سلك�مسلك�الصوفي>ن�ع�ى�يد�شيخه�محمد��،واستمر�فيه�خمسة�وعشرين�سنة�،�ي�التدريس�بك�ري 

�Pباذ� Ãالجف�� �حسن �وإص�ح �وا-دح �الذكر�والفكر�والعشق ��ي �أوقاته �الشرéي��اجتماéيجميع �العلم وإحياء
وكانت�أشعاره�سليمة�من�التعقيد�والكلمات�الغريبة�بل�Ñي�سهل�يس>;�سلس��).�٤(وإغاثة�ا-لهوف>ن�وا-نكوب>ن

�،محبته�والشعرربما�تصبح�اللغة�عائقة�ب>ن��ب��تصنع�و�Pتكلف،�سيطرت�ف¾�ا�العاطفة�وا-حبة.�يموسيق
�مليبارية �كلمات �استخدام �يبدو�أنه��،فيضطر�إ«ي �العاشقة. �حشاشته �من �تنبع �ال°� �العاطفة �حقيقة توµي

ديح�النبوي�ثم�مديح�ا-وأك½;�ما�قرض��،قلبه�مفتوحا��ي�كل�كلمة�ى ولكن�نر �،مكافحة�ضد�القواعد�ا-ستمرة
القصائد�"من�أشعاره�ا-دائح�بعد�وفاته�باسم��الصالح>ن�وا-راثي�وال�Úاني�والرسائل�والشفاعات.�وقد�طبعت

� ��ي �ا-صطفويةإالقادرية �٥"(ظهار�ا-حبة �التأث>;). �أشد �البوص>;ي �Dمام �أثر�فيه �من��وقد �مقدم ��ي �أنه ح°�
�� أس �أصبحت �قد �ال°� �ال`;دة �مجالس �مع�س �يتفق �سطوره �كث>;�من �و�ي �Dس�مية. �ا-جالس �أعذب �من ن

                                                           
   ١ص، مكتبة البدرية كوتاكل ،٢٠٠٥، تلميح الفوائد النحوية يف بيان احلواشي األلفية، ابو حممد الويالتوري    ١
 خمطوطة ، حفظه ابنه حممد االحسين    ٢
 ٦٥ص ، م٢٠١١ ،املكتبة البدرية ،كونكل، تضمني الفوائد يف حتقيق املوالد واالوراد والقصائد، عبد الغفور الثقايف الكاونوري    ٣

4    Gareeb Navaz of south india (Biography in Malayalam) Editors , Basher Faizee,, Alavi Saqafi  
جامعة االجنليزية  ،قصيدة الربدة  لإلمام شرف الدين البوصريي ،القصائد القادرية للشيخ عبد القادر مسلياردراسة مقارنة بني  ،فيصل بن اسحق     ٥

  واللغات األجنبية ، حيدراياد
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وقد�جرت�دراسة�مقارنة�ب>ن�قصيدته�وقصيدة�ال`;دة�بجامعة��نجل>Âية��موضوعا.و �Ãمع��)١(Dمام�البوص>;ي 
  واللغات��جنبية،�حيدراياد.�هاك�أمثلة�من�شعره.
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َ
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َ
ُم�أ َقدَّ

ُ
ْنَت�ا-

َ
  )٢(�أ

�البص>;يات �صاحب �الف�ك�ي �البص>;�الثقا�ي �كعبد �الشاعرين �كث>;�من �الفكري��)،٣(وهناك ��حس�� ومحمد
�مد �مدائح �قرض ��ثار�النبويةالذي �حول �يدة �القادر�الباقوي ، �عبد �والشيخ �الكئيب، �شكوي ��)،٤(صاحب

وهلم�جرا...�رغم�الشعراء�العديدة�لم�يمس�الشعر��)،٥(سحق�الصديقي�صاجب�نقد�نقد�ال`;دةإوفيصل�بن�
ْبُح�ِبَقِريٍب؟�الك>;ا«ي��تجاهات�الحديثة��Pسيما��ي�ا-دائح�النبوية. ْيَس�الصُّ

َ
ل

َ
  أ

  
  ر�وا�راجعا�صاد

  ٩٥-�٩٤ص،�دار�الرشاد�الحديثة،�ديوان�البوص>;ي ،��مام�شرف�الدين�بن�سعيد�البوص>;ي  .1

�لجنة�نصرة��الدعوة،،�ظهار�ا-حبة�ا-صطفويةإالقصائد�القادرية��ي�،�الشيخ�عبد�القادر�الباقوي�القادري  .٢
 ٢٠١١،�جامعة�نصرة��س�م�رندتاني

  رندتاني�س�م،جامعة�نصرة�D �نة�الطلبة�نصرة�السنة،لج�mp3نقض�نقد�ال`;دة،�،�فيصل�الصديقي .٣

  ٢٠٠٣،�مكتبة�عرب�نت،�كالكوت،�الشعر�العربي��ي�ك>;�Pمبداه�وتطوره،�الدكتور�ويران�مuي�الدين�الفروtي .4
،�ربي��ي�الهندالع��دبع�م�أ ،د.جمال�الدين�فاروق!�،�برفسور�عبد�الرحمن�ادرش>;ي،عبد�الرحمن�منغاد .5

 .كوتمكتبة�الهدي،كال

 مخطوطة،�الوردة�الذكية��ي�تخميس�قصيدة�ال`;دة،�بكر�بن�رمضان�الشلياتي�بوأ .٦

 �اللجنة��للجماعة�ا-حلية�ولينكود،�س>;ة��عمر�الق���äوتأليفه .٧

 هداية��ذكياء�إ«ى�طريق��ولياء،�الشيخ�زين�الدين�ا-خدوم�الكب>; .٨

٩. ��äبخاري�الفي� �محمد �الشيخ �فضيلة ، �� �كت�تاريخ �تدرس �ديار�مليباربرار�ممن ��ي ��م ،� نوار�العلوم،�ألجنة
 ٢٠٥ص�،�الجامعة�الحسنية��س�مية

�الكاونوري .١٠ �الثقا�ي �الغفور �عبد �و� تضم، �ا-والد �تحقيق ��ي �الفوائد �والقصائد�وراد>ن �البدرية،�، ا-كتبة
 ٤٣ص�،��م٢٠١١،كوتكل

                                                           
  ٩٥- ٩٤ ص، دار الرشاد احلديثة، ن البوصرييديوا، االمام شرف الدين بن ايب عبد اهللا بن سعيد البوصريي     ١
  ٢٥ص ، ٢٠١١، جامعة نصرة االسالم رندتاين ، القصائد القادرية يف اظهار احملبة املصطفوية ،الشيخ عبد القادر الكندوري     ٢

 ٢٠١٢، كابتل انرت ناشنل ،كالكوت،  ديوان البصرييات، عبد البصري الثقايف الفالكلي     ٣
  ٤ص ، كاسركوت’ جامعة سعدية، شكوي الكئيب حلضرة الرسول، ام اي عبد القادر     ٤
  مالبرم رندتاين، جامعة نصرة االسالم، جلنة الطلبة نصرة السنة، ،mp3نقض نقد الربدة، ، فيصل الصديقي     ٥
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