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  عبد الرشيد الفيضي ناتوكال: إعداد

@òíŠìäÛa ؟ òÈßb§a@ �î�dm@ ¶g@ p†c@ %Ûa@ Êbšëþa@ âa‹ØÛa@ µöŠbÔÜÛ@ ˜ƒÜm@ æc@ Ùnyb4@ åß@ ìu‹ã@ üëcL@

ÝîjäÛa@Êë‹“¾a@a‰ç@ÕîÔznÛ@ñŠbju@a†ìèu@oÛ‰i@%Ûa@ñŒŠbjÛa@pbî—ƒ“ÛaëN  

حيث إن كيرا& تتمتع بتراث ثري في  ،ن تأسيس الجامعة النورية كان تلبية لنداء العصرإ

فإن تاريخ المدارس . نشر العلوم ا1س-مية وفي تجھيز التسھي-ت الوافرة للتدرس والتدريس

حيث إن الدعاة الذين  ،على أرجح ا=قوال الدينية بكيرا& يرجع إلى عصر الرسول 

وھذه . بدؤوا التدريس في المساجد التي بنوھا في مختلف نواحي كيرا&نزحوا من الحجاز 

الطريقة التقليدية التي تسمت بدروس المساجد شبت وترعرعت على تتابع ا=زمان وت-حق 

حيث إن الجامع الكبير ببلدة  ،وبلغت ھذه الحركة ذروتھا في عصر المخاديم. ا=جيال

صار مركزا علميا ضخما يقصده كثير من  ،مالذي كان مركز نشاطات المخادي" فناني"

وبعد . الط-ب من داخل الھند وخارجھا

انقراض ھذا العصر الذھبي صارت ھذه 

فصار الط-ب  ،الحركة تتضاءل شيئا فشيئا

في دروس المساجد بكيرا& يقصدون المعاھد 

فكان . في خارج الو&ية للدراسات العليا

اقيات الب"مدرسة دار العلوم بديوبند وكلية 

بويلور محط أنظار ھؤ&ء " الصالحات

òîi‹ÈÛa@òíŠìäÛa@òÈßb§a@Z@ @
ôìÔnÛa@óÜÇ@��c@„ßb’@ïÜàÇ@K‹– 
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ورغم ظھور بعض المبادرات الملموسة في مجال التعليم الديني مثل تأسيس دار . الطالبين

استطاعت أن تترعرع متمسكة بھويتھا  و& ،إ& أنھا لم تحظ بقبولية فائقة ،العلوم بوازكاد

  .ورامية إلى تحقيق أھدافھا

ارج كيرا& كانت متعسرة بالنسبة إلى الكيراليين لfوضاع على أن الدراسة العالية في خ

ھذه الحالة . والنفقات الباھظة التي يكلفھا الدراسة الخارجية ،المناخية المتميزة في تلك الب-د

المحزنة أدت إلى تفكير جاد من قبل العلماء ا=ج-ء عن تأسيس معھد إس-مي شامخ في 

وأخيرا تحملت . ن يتكلمون لغة مليالم كلغة أصليةربوعنا بحيث يصير مقصد الط-ب الذي

فتقدم ا=سخياء المسلمون بالدعم المادي . جمعية العلماء لعموم كيرا& ھذه المھمة على أكتافھا

وبعد فحص . بين أوساط المجتمع ا1س-مي بكيرا&" سمستا"لھذا المشروع من أجل نفوذ 

تقر الرأي على تأسيس الجامعة النورية في دقيق عن الوعود اjتية من الجھات المختلفة اس

  .في المكان الذي وقفه السيد بابو حاجي السخي الكريم" باتيكاد"قرية 

م  ١٩٦٢/ ٤/ ٣٠وفي اجتماع مجلس الشورى لجمعية العلماء لعموم كيرا& المنعقد في 

يد وشكلت لجنة فرعية لتنفيذ المشروع تحت رئاسة الس ،استقر العزم على تأسيس الجامعة

تم وضع الحجر ا=ساسي  ١٩٦٣/ ٢/ ٣وفي ". قائد القوم"عبد الرحمن بافقيه المشتھر بلقب 

م قام الشيخ  ١٩٦٣/ ٣/ ١٨وفي . للجامعة بيد السيد شھاب الدين إمبجي كويا الكاليكوتي

م تم افتتاح  ١٩٦٤نوفمبر  ١٢وفي . محمد المسليار القطبي بافتتاح التدريس في الجامعة

م تم  ١٩٦٥ديسمبر  ٣وفي . للجامعة النورية بيد السيد شھاب الدين الكاليكوتي المبنى ا=ول

وتلقوا شھادة التخرج في مؤتمر كبير كان الشيخ أبو بكر الويلوري  ،تخريج الدفعة ا=ولى

  .رئيسه

وقد تخرج فيھا أكثر من خمسة آ&ف من  ،عاما على تأسيس الجامعة ٤٨وأما اjن فقد مضى 

والذين يشغلون مناصب مختلفة على ساحة  ،ء الذين اشتھروا بلقب الفيضيينالعلماء ا=كفا

  .النشاطات الدعوية داخل الھند وخارجھا

�@ÙÜm@ÕîÔ¥@À@oz−@ô‡ß@ðc@¶gë@_@òíŠìäÛa@òÈßb§a@ ؟î�dm@ÑÜ‚@òî�b�þa@Òa‡çþa@oãb×@aˆbß

_@Òa‡çþa  
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كما قلت آنفا كان تأسيس الجامعة النورية في مرحلة 

س جامعة تأسي  وكان الھدف ا=ھم. ة حاسمةتاريخي

يتخرج فيھا المتعلمون الوافدون من مختلف مناھل 

حتى &  ،العلم التي يتروى منھا الط-ب الملياليون

يضطروا إلى ھجران مسقط رؤوسھم  للدراسة 

حيث إن كيرا& قد حظيت بعلماء أكفاء . العليا

نحمد . يتحملون مھام الجامعة المنشودة على كواھلھم

هللا كثيرا على ما أنعم علينا بتحقيق ذلك الھدف على 

ما تمنى العلماء والسادات الذين بذلوا جھودا مضنية 

وبعد تأسيس الجامعة قد . في ھذه الجھة الميمونة

المتعلمون يرغبون  وصار. حصل المسلمون بكيرا& على كفاءة ذاتية في مجال التعليم الديني

وتأسست عدة . علما بمكانتھا في قلوب المسلمين الكيراليين ،في التخرج في ھذه الجامعة

مما أدى إليه النجاح  ،كليات وجامعات إس-مية في مختلف أصقاع كيرا& في العقود ا=خيرة

وأن  ،وھذا & يعني أن مھمة الجامعة النورية قد تمت. الساحق الذي ظفر به الجامعة النورية

ن الزمان يتطلب من الجامعة النورية أن تجود أكثر مما فإ. الحاجة الماسة إليھا قد انتھت

إحساسا بنبضات العصر الراھن الذي قد تغيرت فيه المناھج والمعايير تغيرا غير  ،جادت به

  .مسبوق إليه

  

�ÕöbÐÛa@ÞìjÔÛaë@Õyb_ ؟Ûa@KbväÛa@a‰ç@¶g@òíŠìäÛa@òÈßb§a@p†c@%Ûa@ñŒŠbjÛa@paYî¾a@ïç@bß  

فصارت كشجرة طيبة  ،ا معھد علمي شامخ أسس على التقوىإن الميزة العظمى ھي أنھ

والميزة ا=خرى أن جمعية العلماء لعلماء كيرا& تباشر . أصلھا ثابت وفرعھا في السماء

دى إلى أن تكون الجامة النورية مركزا ھاما تھوي إليه أ دو& غرو أن ھذا ا=مر ق. ابإدارتھ

اك ميزة أخرى ھي أن الذين عملوا وراء تأسيس الجامعة النورية كانوا من وھن. أفئدة الناس

. فقبل هللا منھم، وأكرمھم بنجاح باھرة. خيرة علماء كيرا& وأشرافھا، أخلصوا عملھم ~

. وكان أساتذة الجامعة النورية أيضا من العلماء ا=فاضل الذين كثيرا ما يبخل الزمان بمثلھم

دى أ دو# غرو أن ھذا ا�مر ق
إلى أن تكون الجامة النورية 
مركزا ھاما تھوي إليه أفئدة 

اك ميزة أخرى ھي وھن. الناس
أن الذين عملوا وراء تأسيس 
الجامعة النورية كانوا من خيرة 
علماء كيرا# وأشرافھا، أخلصوا 

فقبل هللا منھم، . عملھم ?
وكان . وأكرمھم بنجاح باھرة

أساتذة الجامعة النورية أيضا 
من العلماء ا�فاضل الذين كثيرا 

 ما يبخل الزمان بمثلھم
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عناصر أخرى ساعدت إلى حد عملية نشأة الجامعة النورية فطبعي أن يكون ھناك 

  .وترعرعھا

  

�⁄a@ñìÇ‡Ûa@Þbª@À@@òíŠìäÛa@òÈßb§a@pbvnäß@áç@åí‰Ûa@µî›îÐÛa@òàçb�òîßý_ ؟ß@Åyým@Ñî×@N

@À@bäÇìiŠ@À@òíŠb§a@òÇìän¾a@òîßý�⁄a@pb b“äÛa@òyb�@óÜÇ@Yîànß@æbØß@óÜÇ@Þì—¨a@À@aëŒbÏ@Ýçë

ÈiŠþa@†ìÔÈÛa_ñc‚þa@òN.  

  

الحق يقال، إن للفيضيين مساھمة ملموسة في مجال النشاطات ا1س-مية داخل و&ية كيرا& 

ھند أيضا، خصوصا في المناطق التي يعمل فيھا الكيراليون في مختلف وخارجھا وخارج ال

قادة وأما في كيرا& فنسبتھم عالية بين أساتذة المعاھد الدينية و. أوجه الحياة ا1قتصادية

وھم يشكلون نسبة كبيرة . الجمعيات ا1س-مية وبين الكتاب والخطباء وأئمة المساجد وغيرھم

في المجلس ا=على لجمعية العلماء لعموم كيرا&، وفي قيادة اللجان التابعة لھا، كما أن لھم 

بتھم مكانة مرموقة ي مجال الصحافة ا1س-مية، ويتلقون تقديرا فائقا من المجتمع نتيجة لنس

  . إلى ھذا المركز العلمي الفخم

 
âìÔm@æc@‡í‹m@ð‰Ûa@‡í‡§a@Êë‹“¾a@ìç@bß@LòíŠìäÛa@òÈßbvÜÛ@âbÈÛa@µßþa@k—äß@‡ÜÔnm@Ùãg@sîy@ ؟

_bèîÏ@ê‰îÐäniN  

يبدو لي أن تعزيز الكليات الفرعية للجامعة النورية ھو ا=مر الذي يسترعي انتباھنا 

ما البنية وأ. واھتمامنا أكثر من ا=مور ا=خرى

التحتية في حرم الجامعة فتريد ا1دارة بناء مبنى 

  . جديد لتوفير التسھي-ت لسكنى الط-ب ودراستھم

تؤيد ا1دارة المحاو&ت  يا=كاديموفي المجال 

&عتراف شھادة الجامعة النورية لدى الجامعات 
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والبحث في المعروفة في داخل الھند وخارجھاـ حتى يتمكن للخريجين مواصلة الدراسة 

وينبغي أن تكون ھذه المحاولة بدون . المراكز العلمية الشھيرة التي يرغبون في ا&لتحاق بھا

  . تغيير جذري في المنھج الدراسي

  

�bß@Lòäça‹Ûa@âbíþa@¶g@bè@ ؟î�dm@‰äß@òíŠìäÛa@òÈßb§a@Éß@ñ‡î ë@òí†ë@òÓýÇ@òÐí‹“Ûa@Ùm‹�þ@æg

_õbÏìÛaë@õüìÛa@a‰ç@‹�@ìç@N¶ëc@ïç@bßë_òíŠìäÛa@òÈßb§bi@òÔÜÈn¾a@Ùmbí‹×ˆ@     .  

ختير اإن ع-قة أسرتنا مع الجامعة النورية قد بدأت قبل و&دتي فإن والدي العزيز رحمه هللا 

م حينما عين الشيخ شمس ٠٤/٠٧/١٩٦٤إلى منصب ا=مين العام للجامعة النورية في 

وبعد وفاة السيد عبد . نصب العميدالذي كان أول أمين عام لھا في م العلماء رحمة هللا عليه

ختير أخواي الكبيران السيد محمد علي االرحمن بافقيه رفع والدي إلى منصب الرئيس ثم 

شھاب رحمه هللا والسيد حيدر علي شھاب حفظه هللا إلى كل من ھذين المنصبين في أدوار 

دارة على أن مختلفة، كما كان أخي السيد عمر علي شھاب رحمه هللا عضوا في مجلس ا1

. ر علي شھاب كان من خريجي الجامعة النوريةيدك- من السيد عمر علي شھاب والسيد ح

فكانت شؤون الجامعة النورية تصير مادة بحث ونقاش في بيتنا من حين إلى حين، ويھتم كلنا 

بشؤون الجامعة النورية اھتماما بالغا حتى إننا 

الجامعة نخضع برامجنا للتعديل للمشاركة في محافل 

  .النورية

وأما أولى ذكرياتي عن الجامعة فإني كنت أذھب مع 

ا=صدقاء من قريتي للمشاركة في ا&حتفا&ت 

ثم شاركت . السنوية للجامعة النورية في سني المبكرة

مرة في مخيم عقده اتحاد الطلبة السنيين في رحاب 

الجامعة النورية أذكر أن الشيخ حسن المسليار ا=خ 

مس العلماء والذي كان خطيبا مصقعا الصغير لش

وسھما نافذا في أعماق أھل البدع وا=ھواء، كان 

وبعد وفاة السيد عبد الرحمن 
بافقيه رفع والدي إلى منصب 

ختير أخواي االرئيس ثم 
الكبيران السيد محمد علي 
شھاب رحمه هللا والسيد حيدر 
علي شھاب حفظه هللا إلى كل 
من ھذين المنصبين في أدوار 
مختلفة، كما كان أخي السيد 
عمر علي شھاب رحمه هللا 

Tدارة على عضوا في مجلس ا
أن كU من السيد عمر علي 

ر علي شھاب يدشھاب والسيد ح
كان من خريجي الجامعة 

 النورية
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وبعدما كنت رئيس اتحاد الطلبة السنيين لعموم كيرا& كنت . ممن ألقى كلمته في ذلك المخيم

  .أشارك في جميع ا&حتفا&ت السنوية كضيف رسمي

التي تقوم بھا اللجنة الط-بية منذ عدة  كما أريد أن أبوح بأني قد تعرفت مع النشاطات البارزة

عقود، فكنت أقرأ منشوراتھم حول مواد مختلفة برغبة فائقة، كما أريد أن أذكر أن لھذه اللجنة 

  .يدا غير مجحودة في نشأة اللجان التابعة لجمعية العلماء لعموم كيرا&
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