
أكاديمية شبلي

ِ ِ 
ِ 
ِ ٚ ٛ 

ٛ 
ٛ 

ّدارالمصنفین ُ ُ

Darul Musannefin Shibli Academy

 أعرق مؤسسة أبحاث 
فى شبه القارة الهندية

تعريف موجز



۲

المحتويات
تصور المبنى الجديد المقترح لمكتبة األكاديمية

 كلمة مدير األكاديمية
 تفاصيل الحساب البنكي

 األكاديمية فى نظرة
 رعاة األكاديمية
 اللجنة اإلدارية

أعضاء مجلس أمناء أكاديمية شبلى

 مؤلفون وزمالء
 نظرة عامة

 تاريخ أكاديمية شبلى
  بعض مطبوعات األكاديمية

 صور
روابط بعض تقارير الفيديو عن األكاديمية

Printed in India at Nice Press   طبع في اجملهنند في نلايريس برس

 دارالمصنفين أكاديمية شبلي
DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY 

 
Shibli Road, Azamgarh 276001 (U.P.) India 

 هاتف : 7007895390-91+ (مكتب)
  9811142151-91+ (المدير)

  9935233940-91+(نائب المدير)
 info@shibliacademy.org : البريد االليكتروني 
www.shibliacademy.org : الموقع االليكتروني



۳

مبنى المكتبة وجزء من الجناح اإلداري

ٔ�اكدميیة ش�بىل ىه ٔ�قدم ؤ�عرق مؤسسة ٔ�حباث ٕاسالم�ة ىف

العالمة   ٔ�سسها  لقد  البا(س�تانیة.  الهندیة  القارة  ش�بىلش�به 

���������������	�
الهند 2شامل  (ره  ٔ�عظم  مدینة  ىف   (

��احلدیثة  ?ىل طراز مؤسسات البحث العلمي  ���������

هدفه ٔ�ن حتتضن هذه اLٔاكدميیة ?لامء وJحHني یعFشون داCل

حرم اLٔاكدميیة ویعكفون ?ىل البحث والتWٔلیف والرتمجة ٕال?داد

����كتب ?الیة املس�توى اLٔاكدميي [لهنوض Jملعرفة والف���

ولىك cسهموا ىف رفع مس�توى احلیاة والثقافة إالسالم�ة ولىك

�خمتلف اiمتعات والطوائف ویؤلفوا بFهنا.���یقّربوا 

إالسالم هتم   tقضا ?ىل  ش�بىل  بWٔاكدميیة  الباحHون  ركز  وقد 

واملسلمني ىف ش�به القارة والعامل إالساليم. حفاولوا ٔ�ن یقدموا

إال{اJت املق|عة لال?رتاضات الىت y�ٔرها مسxرشقون وJحHون

غربیون وهنود ضد إالسالم ورسول إالسالم صىل هللا ?لیه

���+,-./��0�$1���2-�قد �رشت اLٔاكدميیة ٔ�كرث من مائة

-./� �0�$1�� �*,-./� �& # �رخي��$13 وخصوصا  الىم 

�إالسالم واملسلمني ىف ش�به القارة الهندیة. 

وقد لق�ت مطبو?ات اLٔاكدميیة ق�وال واسعا ىف طبعاهتا اLٔصلیة

املرتمجة ٕاىل خمتلف لغات العامل. وقد ٔ�لفت هذه الك�ب J[لغة

الهندیةٔ�صًال  اLٔردیة   مHل  ا[لغات  من  كثري  ٕاىل  �رمجت  مث 

�./���ارس�یة والرت(یة والبنغالیة ٕاخل. جنلزيیة والعربیة والف

وقد لعبت ٔ�اكدميیة ش�بىل دورا (بريا ?رب ٔ�كرث من قرن ىف ٕاح�اء

ال  Jحلا{ات  والوفاء  إالساليم  iمتعاتناالبحث  والعقلیة  علمیة 

اLٔاكدميیة ل�وا�ر  والعلمي  اLٔاكدميي  Jملس�توى  وا�هنوض 

���إالسالم�ة ىف ش�به القارة.

: ا�ٔاكدميیة  �الیا��مزيانیة  الس�نویة  ش�بىل  ٔ�اكميیة  مزيانیة  تبلغ 

( حنو  ���4544��6�7(س�نة   هندیة  روبیة  ٔ�لف����ملیون 

�دوالر ٔ�مر�يك). ویبلغ العجز الس�نوي ىف هذه املزيانیة حنو  

ٔ�لف دوالر). واكنت اLٔاكدميیة تتلقى���5مالیني روبیة (حنو  

س�ن مHلدعام  القارة  ش�به  ىف  ٕاسالم�ة  ٕامارات  ?دة  من   tو


	�ح�در�Jٓد وهبوJل وَهبَاولبور ق�ل اس�تقالل الهند س�نة  ��

ٕاىل £حتاد إالمارات  هذه  انضامم  بعد  ا¥مع  هدا  توقف  وقد 

���7���) هندیة  روبیة  ملیون 

ٔ�اكدميیة ش�بىل مجمٌع ?لمي �ٓخر ىف�		��*(�� ٔ�نه ال یداىن   (

���العامل إالساليم بWٔرسه.

���������الش�یخ عبدالف�اح ٔبو	دة �'$&���%$#"���! �

ٔ



٤

 الجوال:  ۹۱-۹۸۱۱۱٤۲۱٥۱ + 
zik@zik.in :بريد إلكتروني 
zafarul.islam.khan :سكايب

قاعة المؤتمرات باألكاديمية
م مع

الهندي. وم|ذئذ تعمتد اLٔاكدميیة ?ىل الریع ا§ى یتحقق من بیع

اLٔفراد ا§�ن الشهریة ودمع   ¨iٔ�مهیة هذا��الك�ب وا یدر(ون 

�+,-./����$8���9:�����

اLٔاكدميیة ªسعى {اهدة [لحصولصندوق اس$#ر ل!ٔاكدميیة:  

فقط لالس�مترار ىف لFس  م|تظمة  بصفة  والترب?ات  ?ىل ا¥مع 

ٔ��شطة البحوث وال¯رش بل ؤ�یضا السx®ر رٔ�س مال معقول

Cالل الس�نوات القلی¨ القادمة مما �كفى ریعها لسّد اح�یا{ات

اLٔاكدميیة املزتایدة ولرتممي م�ا²هيا وٕا�شاء م�ان {دیدة مطلوبة

;م�ىن {دید ملك�بة اLٔاكدميیة. واLٔاكدميیة �اص¨�?$<��= >$��

الهند. Cارج  من  الهبات  لتلقى  الهندیة  احلكومة  ترصحي  ?ىل 

كفى [لمشاریعمما �و¥هيا وفرة من اLٔراىض داCل حرم اLٔاكدميیة  

���اجلدیدة مبا فهيا بناء م�ىن عرصي [لمك�بة.

�!$�A@ ��دميیة  ٔ��د ٔ�سالیب دمع اLٔاك��ٔسالیب دمع ا�ٔاكدميیة:�

ىف �اكلیف بناء م�ىن املك�بة اجلدیدة LJٔاكدميیة ح�ث ٔ�ن املبىن

مل   [لمك�بة  اخلدمات� �)��یاحلاىل  وتوفري  الك�ب  حلفظ  كفى 

املطلوبة [لباحHني. وتقول التقد�رات £ولیة ٔ�ن �اكلیف م�ىن

جتدون مرفقا Àطط�ملیون دوالر.  ����7املك�یة اجلدید س�xلغ  

ك�بة املقرتح مبا فهيا اخلدمات الرضوریة [لباحHني حسبم�ىن امل 

لرتممي مسامهة  ٕاىل  حتتاج  ٔ�یضا  واLٔاكدميیة  العرص.  م�طلبات 

�م�ا²هيا القدمية وبناء مسا(ن [لعاملني وغرف [لباحHني الزا�ر�ن.

 د. ظفراإلسالم خان
 مدير أكاديمية شبلى

 قال الباحث اإلسالمي الشهير
  الدكتور محمد حميدهللا أن ”معارف“ هى
 أفضل مجلة علمية فى العالم اإلسالمى
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For donations only from WITHIN INDIA  للتبرعات من داخل الهند 
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Account  No:  0504010100032752    
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IFSC:  PUNB0476100 
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For donations only from OUTSIDE INDIA (FCRA) للتبرعات من خارج الهند 
Account name: DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY 
Account  No:  40566967442 (FCRA Current Account) 
Bank: State Bank of India, New Delhi Main Branch, Sansad  Marg,  New Delhi, India 
Swift: SBININBB104 
Branch code: 00691 
IFSC: SBIN0000691 
 

يرجى إعالم األكاديمية بالهاتف أو اإليميل عند تحويل أية تبرعات

نائب رئيس الجمهورية الهنديةحامد األنصاري يتحدث في الذكرى المئوية لألكاديمية (۱۹۱٤-۲۰۱٤) في ۲۹ نوفمبر ۲۰۱٤

تفاصيل بنكية
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 مؤسس األكاديمية
  ومانح األرض والبنية التحتية

 العالمة شبلى النعمانى
(۱۹۱٤-۱۸٥۷)

 األمين األول لألكاديمية
 الباحث المرموق

 العالمة سيد سليمان الندوى
(۱۹٥۳-۱۸۸٤)

 الرئيس األول للجنة اإلدارية
 الشيخ المفسر حميدالدين الفراهى

(۱۹۳۰-۱۸٦۳)

 المدير اإلداري المؤسس : الشيخ مسعود على الندوى
األعضاء المؤسسون : الشيخ شبلى المتكلم الندوى ، الشيخ عبدالسالم الندوى 

األكاديمية فى نظرة
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موالنا أبوالكالم آزاد

جواهر الل نهرو

محمد حامد أنصارى

موالنا شوكت على

الدكتور ذاكر حسين

 الشيخ ابوالحسن علي الحسني
 الندوي

المهاتما غاندى

األمير مفخَّم جاه

فخرالدين على أحمد

رعاة األكاديمية
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 الدكتور فخراإلسالم األعظمى
نائب األمين والمدير اإلداري

 الدكتور ظفراإلسالم خان
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 الشيخ الدكتور 
تقي الدين الندوى

 البروفيسور ظفراإلسالم
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الحسني الندوى

الدكتور جاويد على خان

اللجنة اإلدارية

األعضاء الحاليون لمجلس أمناء األكاديمية
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البروفيسور خالد محمود

محمد أمير أحمد

الدكتور محمد أجمل اإلصالحى

شكيل أحمد صبرحدى

البروفيسور اشتياق أحمد ظلى

الدكتور أ. عبدهللا

ديمية
ألكا

حرم ا
 من 

جزء

زمالء
 زمالء فخريون باألكاديمية

 الدكتور محمد اإللياس األعظمى
 الدكتور سيد سلمان الندوى
الدكتور جاويد على خان

 زمالء متفرغون باألكاديمية
 عمير الصديق الندوى

كليم صفات اإلصالحى
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مؤلفون وزمالء

بعض األعضاء السابقين

مسجد األكاديمية
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 الدكتور محمد إقبال
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 المولوى سيد حسين البلكرامى
 موالنا عبدهللا العمادي

 موالنا سيد كرامت حسين
 موالنا أبوظفر الندوى

 موالنا الحافظ مجيب هللا الندوى
 الدكتور نعيم الصديقى الندوى
 عبدالسالم القدوائي الندوي
سيد صباح الدين عبدالرحمن

 البروفيسور سيد نجيب أشرف الندوي
 موالنا عبدالماجد الدريابادى
 صاحبزاده ظفر حسن خان

 قاضى أحمد ميان أختر
 نصير أحمد العثمانى النانوتوى

 خورشيد أحمد النعمانى
 سيد صديق حسن

 سيد شهاب الدين الدسنوى
 الحكيم محمد مصلح الدين كاظمى

 موالنا محمد عارف عمرى
 سيد أختر حسين
 ألطاف حسين

البروفيسور مقبول أحمد

 السيد محمد عزيز
 موالنا عبدالجالل الندوى

 موالنا محمد يوسف كوكن
 موالنا ضياء الدين اإلصالحى

 موالنا أبو محفوظ الكريم المعصومى
 سيد صباح الدين عبدالرحمن

 شاه معين الدين 
موالنا مجيب هللا الندوى
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نظرة عامة

نائب رئيس الهند آنذاك ، الدكتور ذاكر حسين خالل اليوبيل الذهبي لألكاديمية في فبراير ۱۹٦٥

�س�نة   معلها  اLٔاكدميیة  وفاة����	�بدٔ�ت  من  قلیل  بعد 

���B,����$C!-DBا§ى اكن قد وضع ىف ح�اته��ش�بىل النعامىن

واس ٔ�راض  لها  ؤ�وقف  اLٔاكدميیة  خلدمةخطَة  وممتÆاكت  عة 

مدرسة ش�بىل���اىل {انب اLٔاكميیة �Eاملرشوع ا§ى cشمل 

 جزء من الرتاث العظمي ا§ى �ركهFولكیة ش�بىل القوم�ة ولكتاه

وهام   النعامىن  ش�بىل  �$��Gالعالمة B �HBهذه ٔ�ن  ٕاال  املنطقة، 

املؤسسات الثالثة مس�تق¨ مع ٔ�هنا مالصقة لبعضها داCل حرم

��&�C���IJ?)��ینة ٔ�عظم (ره 2شامواسع وا�د ىف مد

���B,��� ���النعامىن الشهرة��ش�بىل  Íل  قد�را  ومؤرCا  ?املا 

و£?رتاف ىف ح�اته. واكن ٔ�س�تاذا [لغة العربیة �Jلكیة إالجنلو

احملمدیة الىت حتولت الحقا ٕاىل {امعة ?لیكره إالسالم�ة. فاكن

س�ید ٔمحد��
	��ا§�ن مجعهم ��وا�دا من فریق العلامء اLٔفذاذ

مؤسس ا�لكیة إالجنلو احملمدیة. وبعد اس�تقالته من ا�لكیة��1ان

�,��K�����Bإالجنلو احملمدیة�� �L Mم|صب مد�ر��ش�بيل النعامين

التعلمي بندوة العلامء بلك|اؤ والىت ٔ�سست ¥مج التعلمي العرصي

���وا¥یين التقلیدي.

وقد اح�فلت ٔ�اكدميیة ش�بىل��عیدا ا�ٔاكدميیة امخلس8ين واملئوي :

Jلعید امخلسFين لق�اÔا. واكن ضیف الرشف���N	�ىف فربا�ر  

الهندیة   امجلهوریة  رئFس  Íئب  ذا(رCاللها  ا¥كتور  �ٓنذاك 


�45حسني. وقد اح�فلت اLٔاكدميیة بعیدها املئوي ىف نومفرب

�ٓنذاك الهندیة  امجلهوریة  رئFس  Íئب  رٔ�س £ح�فاالت  وقد 

ٔ�یضا م|صب��=امد ٔنصارىالس�ید  . وقد ق�ل  =امد ٔنصارى

موهو م|صب تق�ه سابقا  ��OPQRSTراعى اLٔاكدميیة   أ�مري مفخ?

 إنه يشرفنى أن أكون حتى فراشا باألكاديمية!
 موالنا أبوالكالم آزاد
  (أول وزير تعليم بالهند المستقلة)
 ردا على عرض بقبول الزمالة
 الفخرية باألكاديمية
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 غالف العدد األول من مجلة معارف
  الصادرة فى رمضان ۱۳۲٤ه/ يوليو ۱۹۱٦

 
 غالف مجلة معارف
عدد مايو ۲۰۲۲

��من ح�در�Jٓد.Cاه 

@ اOكتور ظفرإالسالم 1ان لÚٔاكدميیة هو  املدGر احلايل:  �K

جریدة حتر�ر  رئFس  وهو  ?املیة  2سمعة  �متتع  وJحث  اكتب 

ینا�ر   م|ذ  Üازیت"  رئFس��4555"املىل  م|صب  شغل  كام 

مفوضیة اLٔقلیات ¥هىل (وىه هیئة حكوم�ة) Cالل س�نوات

45���4545C قد  وهو  الربوفFسور.  السابق  املد�ر  لف 

جبامعة التارخي  بقسم  السابق  اLٔس�تاذ  ظّىل،  ٔ�محد  اش�xاق 

45�5?لیكره إالسالم�ة وا§ى اس�تقال من م|صبه ىف س�مترب  

Cان ظفرإالسالم  وا¥كتور  الصحیة.  �الته  تدهور  2سàب 

ؤ�خ�ري رئFسا [لجنة���455عضو جملس ٔ�م|اء اLٔاكدميیة م|ذ  

���45�5یة س�نة  التنف�ذیة LJٔاكدمي 

  : Pاكدميیة   Qالقمية،جم الك�ب  من  مãات  �رش  {انب  ٕاىل 

املرموقة " العلمیة  ���واظبت اLٔاكدميیة ?ىل �رش جملهتا ��U

بدٔ� �رشها س�نة ٕاذ  قرن  ٔ�كرث من  م|ذ  توقف  بدون  الشهریة 

�	�Nالل هذه الفرتة ولو لشهر وا�د بل�C وىه مل حتتجب

{ا Cالل  حىت  ال¯رش  ?ىل  واظبت  الكوروÍ.  قد  �حئة &$'

��VCW���+,-./��"#$%��  كتورOٔ�ن "��محمد محیدهللا�����U

دا�رة مبثابة  وىه  إالسالىم.  العامل  ىف  ?لمیة  جم¨  ٔ�فضل  ىه 

معارف ٕاسالم�ة حول التارخي والعلوم إالسالم�ة وميكن قراءة

اLٔاكدميیة موقع  ?ىل  "معارف" 

�XQQY)ZZ[X\]^\P_P`abc�SRd6��



 أ.د. جاويد على خان
 استاذ التاريخ بكلية شبلي القومية وزميل فخرى بأكاديمية شبلى

تاريخ أكاديمية شبلى

ديمية
ألكا

تبة ا
ل مك

مدخ

ىف   ش�بىل  ٔ�اكدميیة  داراملصنفني  
�4���ef g45ٔ�مكلت ��Íقر

اكمال م|ذ ٕا�شاهئا. وقد éرزت هذه ٔ�اكدميیة Cالل هذه املدة èٔمه

البا(س�تا الهندیة  القارة  ش�به  ىف  ٕاساليم  ٔ�حباث  لقدمركز  نیة. 

العلمیة لÚٔاكدميیات  �كن  مل  وقت  ىف  اLٔاكدميیة  هذه  ٔ��شëت 

العالمة ش�بىل النعامىناLٔوربیة نظري ىف الهند. لقد فكّر مؤسسها  

��������	�
ìهذه ىف�����6 ?لمیة  مؤسسة  ٕا�شاء  رضورة 

الهند Cالل زtرته [لقسطنطی¯�ة (اس�ت¯�ول). وقد عرض ٔ�فاكره

حباث ?لمیة Cالل مؤمتر ندوةهذه حول رضورة ٕا�شاء مؤسسة �ٔ 

��h�$B���>Fi����	�5��K*��jاطب ?امة الناس حول {دواهاC


�	�من Cالل مقال �رشه مبï¨ "الهالل" ىف فربا�ر���

��(�� ðىف ٕا�شاء هذه املؤسسة العلمیة ىف لك|اؤ، قام  فش ������

�Jٕشاهئا ىف مدی¯�ه (ٔ�عظم (ره) ىف 2س�تان املاجنو��ش�بىل النعامىن

�ٓنذاك. ٔ�یضا  ب�Fان  ا§ى اكن ميلكه ىف ضاح�ة املدینة واكن هبا 

��'ٔ�نه ٕاىل ٔ�ن ªس�تقطب هذه املؤسسة��العالمة ش�بىل النعامىن��

العلمیة مسا?دات من ٔ�فراد وñات یدر(ون ٔ�مهیة هذا العمل،

ختصیص  � ��k$l,m �n�('� ���CW�� �op$�B  (ا§ى  بیة��

یتقاضاه من ٕامارة ح�در�Jٓد. فمت اس�تõدام هذا املعاش ٕالدارة هذه

��!-D����ىف بدا�هتا�

النعامىنوٕاىل {انب تربع   ٔ�قرJؤه���بWٔراضیه،��العالمة ش�بىل  قام 

4q�N�r��B�sB�6ٔ�یضا بتربع ٔ�راضهيم اiاورة فمت ختصیص (

4N�N��r��B�sBقد ٔ��شëت م�ان ?ىل  �من اLٔراىض لÚٔاكدميیة.  

قا?ة حمارضات بناء  مت  س�نوات  ?دة  وق�ل  اLٔراىض.  هذه  من 


داCل حرم اLٔاكدميیة ?ىل مسا�ة qN��r��B�sB����

القلی¨ العلمیة Jالعùد ?ىل مصادرها  ٕادارة هذه املؤسسة  وتمت 

والریع الناجت عن بیع مطبو?اهتا ٕاىل {انب مسا?دات ٔ�فراد یق�ّمون

د الس�بعة بعد £س�تقالل مل حتصلدورها ورسا�هتا. وCالل العقو 

���هذه املؤسسة املسا?دة ٕاال مرة وا�دة من احلكومة املركزیة.

���B,��� ���النعامىن ؤ�وقف��ش�بىل  اLٔاكدميیة  خطة  وضع  قد 


�	�����ef gٔ�راضیه لها ق�ل وفاته ىف  K�n %t�oMuB,M��

الش�یخ   املفرس  رٔ�سهم  الفرايهو?ىل  �,�����BمحیداGOن ��س�ید

الندوي� ������والش�یخ  ��لWن  ���

���والش�یخ  ��������
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 معرض لبعض نوادر
 الكتب والمخطوطات

�����K6vw1ش�بىل الندوي والش�یخ  ��Yىل الندوي����('(���� �xy�

قد ٔ�وقفه لÚٔاكدميیة����ا§ى  ����Kثالثة t�ٔم فقط من وفاته ىف ب�Fه

الىت��Kاملقرت�ة   الصفا"  "ٕاخوان  مسوها  مجعیة  �ٔساس  فوضعوا 

دميیة ش�بىل". ؤ�خ�ري الش�یخنواة "داراملصنفني ٔ�اك/#z$��ٔ�صبحت  

العالمة ؤ�خ�ري  املؤسسة  لهذه  رئFس  èٔول  الفراىه  محیدا¥�ن 

��س�ید سلþن الندوى èٔم�هنا اLٔول. 

الهند، ا§ى عقد ىف لعموم  إالساليم  التعلميي  املؤمتر  ٔ�ثىن  وقد 

مجعیة
�	�دcسمرب وعقدت  داراملصنفني.  مرشوع  ?ىل   ،

ح�ث قامت����	�مایو  ���4"ٕاخوان الصفا" اجùعها اLٔول ىف  

(اéن العالمة��=امد حسن النعامىنبضم �ٓخر�ن ٕاىل امجلعیة ومهنم  

ح]یب الرمحن 1ان الشريواىن ش�بىل النعامىن)، و�Kالنواب س�ید

Yىل حسن 1ان �Kالربوف8سور عبدالقادر����{����|$W���K��

�ٕاق]ال�Kbیخ  النواب عامد امل�والش البلگرايم،  Kس�ید حسني 

������والش�یخ   ��والش�یخ  ��� حسني،  gرامت  Kس�ید 

اOرhiدىوالش�یخ   هبذهعبداملاCد  القاف¨  انطلقت  وهكذا   .

��الكو(بة الالمعة املمتزية.

Jمس {دیدة  مجعیة  بxسجیل  الصفا"  "ٕاخوان  مجعیة  وقامت 

. وقال دس�تور��	�یولیو���4"داراملصنفني ٔ�اكدميیة ش�بىل" ىف  

امجلعیة اجلدیدة ٔ�هنا س�تكون مؤسسة ?لمیة حبثیة Cالصة. وىف

لهذه امجلعیة إالداریة  ا[لجنة  ٕاىل عضویة  انضم  التالیة  الس�نوات 

سابقا رئFسان  ومهنم  Jرزة  وهام{����خشصیات  الهند  هوریة 

حسني ذاgر  محد��اOكتور ٔ Yىل  احلاىلخفراGOن  والرئFس   .

، Íئب رئFس امجلهوریة الهندیةالس�ید =امد ٔنصارى[لجمعیة هو  

اOكتور ظفرإالسالم 1ان السابق. واملد�ر احلاىل لÚٔاكدميیة هو  

�����اOكتور خفرإالسالم إالصالrوÍئبه هو 

خت  كام  اLٔاكدميیة،  هدف  العالمة  واكن  النعامىنیلها  @ ش�بىل  �K

لFسهموا Cدمة إالسالم وتثق�ف وتدریب مجمو?ة من ا¥ارسني 

لٕالسالم وانتقاداهتم  املسxرشقني  حتدtت  ملواñة  بدورمه 

واملسلمني ، وتنو�ر املسلمني حول اLٔو{ه البنّاءة [لمعرفة الغربیة.

vواكن من ٔ�هداف اLٔاكدميیة عرض إالسالم بطریقة ٔ�فضل وفه 

القر�ٓن الكرمي ىف ضوء املعرفة احلدیثة وفهمها واس�xعاهبا وت¯ش�یط

��الوئام £جùعى والس�یاىس بني الهندوس واملسلمني ىف البالد.
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حرم ا
سى ل

 الرئي
باب

ال

ش�بىل النعامىنواكن ٔ�مه ؤ�وىل ٔ�عامل اLٔاكدميیة �رش رائعة العالمة  

�U"��� محمد�	#� النىب  لسرية  تدو�ن  ؤ�دق  ٔ�وسع  تعترب  الىت   "

یه وسمل بWٔیة لغة ىف العامل. ولقد تلقاه القراء ىف ش�بهصىل هللا ?ل 

اLٔوىل الطبعة  نفدت  (بري ح�ث  برت�اب  ٔ�خرى  ؤ�قطار  القارة 

��HB��g ��) �سõة Cالل ثالثة ٔ�شهر من طبعها. مث�4�55

��Kسرية Yاsشة��عكفت اLٔاكدميیة ?ىل �رش كتب قمية كثرية مHل

عبدالعزGز uن  سرية معر �K  ٓنالقر رض ٔ�K  ابةyالص Kسري 

$%���&�'�K  املكريىY رقعات �K  رخي إالسالم|('��~� �K

اLٔاكدميیة   ٔ�كرث من�����4رشت  بعضها ىف   ، اLٓن  كتاJ حىت 

ٕاىل �رمجت  وقد  اLٔردیة  J[لغة  الك�ب ىه  هذه  ومعظم  جم�. 

�G$����(?C����$����i1�����

���s� �(�م�ناها  و{زية  � ٕا�شاء  مت  اLٔاكدميیة،  ٕا�شاء  3��من ���

داCل حرم اLٔاكدميیة ٕاىل {انب مسا(ن [لعاملني هبا. ولxسهیل

البحوث، مت ٕا�شاء ?دة ٔ�قسام LJٔاكدميیة مHل قسم سرية النىب

اLٔاكدميیة جم¨  وقسم  املطبو?ات،  وقسم  البحوث  وقسم 

"معارف" الشهریة، ومك�بة اLٔاكدميیة ومطبعهتا. وهكذا ٔ�صبحت

ى لك ٔ�قسام البحوث والتحق�ق ومجعاLٔاكدميیة و�دة م�اكم¨ حتو 

املعلومات واخلطاطني واملطبعة اىل {انب قسم لبیع الك�ب ولك

����هذا اكن وال �زال ىف حرم وا�د م�اكمل.

وبدٔ�ت مك�بة اLٔاكدميیة مبجمو?ة صغرية من الك�ب ٕاال ٔ�هنا C�ٔذت

الهند ىف  املصادر  خمتلف  من  الك�ب  من  املزید  ?ىل  حتصل 

tا. وسا?دت زñارCو���B,�لربیطانیا��الس�ید سلWن الندوي�����

�رسلون والنارشون  الباحHون  وبدٔ�  املك�بة.  ٕا�راء  ىف  كثريا 

مك�بة حصلت  وكذ�  اLٔاكدميیة.  مك�بة  ٕال�راء  مطبو?اهتم 

اLٔاكدميیة ?ىل كثري من اÀطوطات ىف ت الفرتة واكن من ٔ�مهها

Uرواح�أ �Uمؤ~س  �KU رواح�أ ن8س ٔU �KU()�� ��KUمه�

U���UKا�گريی ��,�+*&���U�-.كرب��ٔUK���U�/01ائب����U�Kالع

U�23���� ���45|جUK��U�67���89ة��	البالUK��U	
محدیه ��;:ٔU�K

U<=)���>�?@�UK��U��ABالغریب����U~������توى مك�بة اLٔاكدميیة

����) خمطوط Íدر.N�5اLٓن ?ىل ٔ�كرث من مائة ٔ�لف كتاب و(

?املیة حول "إالسالمنظمت اLٔاكدميیة ندوة  ���4	�وىف س�نة  

Jلتعاون�		�واملسxرشقون". وىف س�نة   اLٔاكدميیة  نظمت   ،

مع رابطة اLٔدب إالسالىم العاملیة ندوة حول كتابة السرية. وقد

�رشت اLٔاكدميیة ٔ�حباث هذه الندوات ىف صورة كتب ىف ?دة

���جم�ات.

�Bh$��������الزعمي محمدYيلوقد زار اLٔاكدميیة جماهد احلریة الك�ري  

454����� �� ��|��� �$@��� ��iمالِو موهان  یونیو��َمَدن  ىف 

، ومن القضاt الىت حبهثا مالِوt مع Jحىث اLٔاكدميیة قضیة��44	�

زارها   التالیة  الس�نوات  وىف  والهندیة.  اLٔردیة  ا[لغتني CD@�

	اندى�K�&9�EF�G����o?���K�&9�EF�&,��H�K��I�EF
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 صالة القراءة 
بمكتبة األكاديمية

�J�'��K 	 راGٕاند��BKرام مانوهار لوهیا، والزعمي £شرتاىك  

ّمانٔ والصحفى  ��ىب  محمد?يل)،  الزعمي  Kظفر Yيل 1ان(وا¥ة 

���|$W��گور�هپوری الشاعر  فراق  احلریة  وجماهد   ،KLM

�,�� �Kالل بیاریه  �Kریبالىنg سوج�تا  �Kَرشن� شودرى 

س�ی��غ  �K1ان Yيل  و��ٔكرب  ٔ�و�راéرادcش)،  والیة  
	(�امك ��

اOكتور(مد�ر {امعة ?لیكره إالسالم�ة)، والباحث  ��ضیاء اGOن

�محمد محیدهللا�K ده سلطانهCالبیغوم سا�Kتصدق حسني 1ان

N���	'��و َسْربُ هبادر  تیغ  السري  �Kبريg ُهامیُون  �KنGOخفرا

�َرسوج�ىن �یدو�6�یةهوریة الهند�{�(رئFس  ��Yيل ٔمحد�KكتورOا

(رئFس امجلهوریة الهندیة)، وÍئب رئFس مجهوریة��ذاgر حسني

ىف. ىف. Cريىالهندیة  �Kحكمي محمد سعید�Kدوi رام �ر¥ش

éرادcش)، و  ٔ�و�را  �(�امك والیة =O�PQ �R�Sالوزراء ، ورئFس 

ىف. ىب. س�8غ �Kاحلا�ز ?ىل {ا�زة نوبل،��الربوف8سور عبدالسالم

ف�بوىت �راiن?ىل {ا�زة ما{اساىس، واحلا�ز شعیب سلطان 

T���Kرمي جنفىg�� يل رضا(ٕا�ران)، وYتان)، والعالمة���(�ٔفغا�س

�یوسف القرضاوى  �K6��'راهمي البطشان�uكتور ٕاOا����i����

و السعودیة)،  »دىالعربیة  شاهد  امللیة��س�ید  اجلامعة  (مد�ر 

��Uإالسالم�ة)، والناقد  *�VW&���XY  سورFوالربوف ،��Z>Z�

U��Kالربوف8سور س�یف اGOن 1ان )مد�ر {امعة هللا �Jٓد(، و��*

و�ٓخرون كثريون ممن لعبوا ٔ�دوارا هامة ىف التارخي الهندي. واكن

اLٔاكدميیة   ضیافة  ببFت  t�ٔما  قضوا  ا§�ن  9&��من  �EF&,��H

، و�امكرف�ع ٔمحد قدواىئ، والوز�ر املركزى  موال� ٔبوالم ٓزاد

��&$� ����$B و�ٓخرون كثريون ممن ٔ�یضا��نواب محید هللا 1ان����.

ٔ

وزراء رئFس  ٔ�ول  واكن  LJاكدميیة.  احلیاة  مدى  العضویة  ق�لوا 

��(?C���&9�EF&,��Hیقمي هنا دامئا لكام زار هذه املنطقة من والیة��

��ٔ�و�را éرادcش. 

اس�تقطاب من  �شWٔهتا  من  س�نوات  Cالل  اLٔاكدميیة  ومتك|ت 

داCل الهند وCارñا. وزارها JحHون منالعلامء والباحHني من  

@$مرص وسورt واملغرب وفر�سا و�ر(یا اخل لالس�تفادة من ذCا�ر 

حبو�م ٔ�راد  ���وٕاجراء  و�ني  هبا.  ٕاقامهتم  Cالل  املهاراCاهبا 

، �امك ٕامارة Jرودا، ٕا�شاء قسم دراسات اLٔدtن التقابلیةCاGكواد

����طلب املسا?دة من ٔ�اكدميیة ش�بىل.

اLٔاكدميیة شهرة Jلغة Cالل س�نوات قلی¨ من ق�اÔاوقد �ازت  

(ٔ�ول وز�ر تعلمي��موال� ٔبوالم ٓزاد¥ر{ة ٔ�هنا �ني طلبت من  

Jلهند املس�تق¨) ٔ�ن یق�ل الزما� الفخریة LJٔاكدميیة، رّد قائال ٔ�نه

النّواب عامد املcbرشفه ٔ�ن �كون حىت فّراشا LJٔاكدميیة! وكتب  

حسني س�ید  ٕاىل  ��O[\&�]��املولوى   ðرسائ ٕا�دى  ������ىف 

الندوى ال الس�ید سلWن  "داراملصنفني  لÚٔاكدميیة:  مد�ر  ٔ�ول   ،

حتتاج ٕاىل ٔ�یة شهادة. ٕاهنا تقوم مبا مل یقم به ٔ��د ىف الهند حىت

����اLٓن". ��

وقال املك�ب الصحفي [لحكومة الهندیة ىف بیان رمسي � مبناس�بة


N	�العید ا§هيب لÚٔاكدميیة ىف نومفرب)���

عرف�ه ا§ى  العلمي  البحث  �راث  ت�xع  داراملصنفني 

$�مراكز البحث الهندیة القدمية، وىه قد جسلت ماك²

الهندیة العلمى  البحث  معاهد  صف  ىف  ومركزها 

البحث فّضلت  اLٔاكدميیة  Jحىث  خنبة  ٕان  احلدیثة. 
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أجزاء من مسجد األكاديمية

املناصب ٕاغراءات  ?ىل  املعرفة  طریق  وسرب  العلمى 

وصول ٕا�هيا، ومه Jلتاىل یذكّرونناالرف�عة الىت ميكهنم ال

بWٔجماد قداىم العلامء ىف مراكز Íلندا والقاهرة و�(س�یال

.(Íیا����وبالد ماوراء ا�هنر (رشق اLٔو(س

��جمQ ا�ٔاكدميیة 

^��(=M����������Cpىه جم¨ اLٔاكدميیة العلمیة واLٔدبیة  ��^��

�ٔ�ى ٔ�هنا تصدر ب���N	�Jنتظام م|ذ بدایة صدورها ىف یولیو(

?اما. وميكن اعتبارها مقرا المعا ىف سامء العلوم���5Nانقطاع م|ذ  

" مسعة ?املیة 2سàب����إالسالم�ة والعربیة. وقد اكxسàت "

إالسالىم التارخي  حول  املس�توى  رف�عة   yوحبو مقاالت  �رشها 

tوالقضا والشعر  القر�ٓنیة  والعلوم  والثقافة  واLٓداب  والهندى 

?ات اجلدیدة اخل. والباحHون ا§�ن اضطلعواالتعلميیة ونقد املطبو 

العالمة   مه  البدایة  م|ذ  حتر�رها  الندوى éرئاسة  سلWن  الس�ید 

الس�ید صباح اGOن عبدالرمحن شاه معني اGOن ٔمحد الندوى  

إالصالrوالش�یخ   اGOن  محد��ضیاء ٔ اش$�اق  الربوف8سور 

�����اOكتور ظفرإالسالم 1ان. ورئFس حتر�رها احلاىل هو `_

ٔ�حباث �دیثة ىف ش�به �ٔاكدميیة  �ٔقدم  ٔ�هنا  ٔ�اكدميیة ش�بىل  ومتتاز 

القارة الهندیة والىت ٔ�رست قوا?د البحوث العلمیة ولعبت دورا

(بريا ىف احلیاة الس�یاس�یة الهندیة Cالل فرتة م|اهضة £س�تعامر.

ٔ

غیاب   1ان وبعد  محد ٔ ���س�ید �����B,النعامىن ����K��gش�بىل 

الهند ح�اة  دورها ىف  لتلعب  ٔ�اكدميیة ش�بىل  ٕاىل  الهند  مسلمو 

مد�ر اLٔاكدميیة����الس�یاس�یة Cالل مر�¨ مقاومة £س�تعامر.  

العالمة   الندوى�ٓنذاك  سلWن  ملالس�ید  وJحHا،  ?املا  بصف�ه   ،

ٔ�س�تاذه عكس  ?ىل  الس�یاس�یة  احلیاة  ىف  Jرزا  دورا  یلعب 

 ٔLٔاكدميیةش�بىل النعامىناكدميیة العالمة  وم¯شئ اLوهذا مل مينع ا .

من لعب دورها لكام تطلبته ا�Lٔداث والتقلبات الس�یاس�یة ىف

cشارك ىف £جù?ات��الس�ید سلWن الندوىش�به القارة. فاكن 

املؤمترات ىف  cشارك  واكن  الهندي  املؤمتر  حلزب  الس�یاس�یة 

مسا?ده   اكن  وكذ�  مسع الس�یاس�یة  الندوىالش�یخ  Yىل  ود 

ٔ�مHال   ��EF�GواكÍ ?ىل ?القة éزعامء حركة £س�تقالل من 

�&9���&9�EF�&,��H����و�ٓخر�ن.�موال� ٔبوالم ٓزاد

الش�یخ وهو  اLٔاكدميیة  Jحىث  من  هلام  �ٓخر  زم�ل  اكن  وهكذا 

الندوي Yىل  رiست  ولك|��الس�ید  مبرص  درس  ٔ�ضطر��oا§ى 

ناوئة لالس�تعامر الربیطاىن. واكن[لعودة ٕاىل الهند 2سàب مواقفة امل 

الش�یخ   ا¥راسة ىف مرص  زمالئه Cالل  امللیحمن  عبدالرزاق 

م�حمسا حلركة £س�تقالل��hٓدى مؤیدا  اLٓخر  هو  ا§ى اكن 

الربوف8سور الس�یدالهندیة. وJحث �ٓخر من Jحىث اLٔاكدميیة هو  

ا§ى اكن عضوا �ش�یطا حبزب املؤمتر الهندى واكن��جنیب ٔرشف 

���B.تعمر إالجنلزيي�����وفا Jٕلقائه خطبا حامس�یة ضد املس



۱۸ 

زعيم حزب الكونغريس راهول غاندى يزور األكاديمية فى ۱۱ يناير ۲۰۱۲

امل¯سو{ات ملقاطعة  القوم�ة  احلركة  توñات  مع  متش�یا  الیدویة 

الربیطانیة. وقد شارك العالمة الندوى ىف املؤمتر الس�نوى حلزب

ح�ث مت انتõابه عضوا ىف���4	�املؤمتر ىف ٔ�محد �Jٓد ىف س�نة  

ٔ�شõاص. وقد ?رب واملتكونة من عرشة  العام¨ Jحلزب  ا[لجنة 

B �'���عن اس�تحسانه Lٓ ��املهامتا 	اندى�>���������������('��

?دم مركزا حلركة  ق�ادته  (ره) ىف ظل  (ٔ�عظم  مدینة  ٔ�صبحت 

التعاون مع املس�تعمر الربیطاىن ومت ٕا�شاء فروع هبا حلركة اخلالفة

���واحلراكت العام¨ لالس�تقالل.

عن ق�ام اململكة العربیة��عبدالعزGز ́ل سعودو�ني ٔ�?لن السلطان  

لعقد م�احHات معه. فذهب��(���M��*�a&�السعودیة ، د?ا وفد  

ٕاىل احلïاز ح�ث عقد م�احHات��العالمة الس�ید سلWن الندوى

��rBزGالسلطان عبدالعز���ف�صل uن الرشیف حسني �الرشیف 

س�نة   احلج  فریضة  Lٔداء  الندوى  العالمة  تو{ه  
	�و�ني 	

²�ٔز� امل عبدالعز�ز ضیفا Cاصا ¥یه ود?اه ?دة مرات لتناول

�>�(����o�B���

�تعترب ٔ�اكدميیة ش�بىل دّرة مدینة ٔ�عظم (ره وىه تذاكر ٕالمام الهند

. لقد ٔ�دت اLٔاكدميیة دورا ملموسا ىف جمالالعالمة ش�بىل النعامىن

العرص ىف  إالسالم�ة  اLٔمة  مبتلطبات  والوفاء  وال¯رش  البحوث 

احلا�ز�ن ?ىل الش�یوخ  من  ؤ�دارها مجمو?ة  ٔ��شWٔها  لقد  احلارض. 

,-./� �* i�بعیدا�� الهند  قادوا مسلمى  املتنور ممن  والفكر  م�ة 

�عن التقوقع ودفعومه ٕاىل اح�ضان م�طلبات العرص.  

���B,��� ���الندوى سلWن  وJحث��س�ید  مس�ئول  ٔ�مه 

E�D��6واكن قد بدٔ� ح�اته مكحرر جبریدة (���LJٔاكدميیة ىف ح�اته

  Íٓزادالىت اكن موالی¯رشها ىف لككو�. ووقعت مWٔسWٔة��ٔبوالم 

عمر الربیطاىن س�نةهدم جزء من مسïد éاكنبور ?ىل ٔ�یدى املس�ت

�	�qالىت املظاهرات  Cالل  ؤ�طفال  ر{ال  ?دة  ق�ل  وقد   ،

الس�ید سلWن الندوى قامت اح�ïا{ا ?ىل هذا الظمل. فك�ب  

) مما ٔ�دى ٕاىل ٕاÜالقها��E�Dمقاال حامس�یا ضد هذا الظمل جبریدة (

الس�ید سلWن الندوى '$��������	�?ىل ید املس�تعمر. وىف س�نة  

���|�ى اكن مسجوÍ �ٓنذاك ىف جسن ªشF|دَوارا.ا§��محمد Yيل��

�����ٓنذاك رئFس فرع ٔ�عظم (ره حلزب��الس�ید سلWن الندوى

���� ����D�الندوى� سلWن  مؤسىس��الس�ید  من  M&(���ٔ�یضا 

�*�a���  ثناء، كام سامه ىف ق�امLٔا مجعیة Yلامءالىت قامت ىف ت

��Dل��}Lٔ ٓنذاك� قامت  الىت  احلركة  مع  ؤ�یضا وقف   ،��I z#

الندوىالفال�ني. واكن   الوح�د ا§ى��الس�ید سلWن  العامل  هو 

��(�����sp��*�a���)&Mا§ى ذهب ٕاىل لندن ح�ث عقد��

الربیطاىن   الوزراء  رئFس  مع  جورجم�احHات  من��لوید  وÜريه 

املس�ئولني الربیطانی$ن. وقد �زام|ت هذه الزtرة حضور وفود من

[لمسلمني Ôمة   tقضا لبحث  إالسالم�ة  العامل  ٔ�حناء  خمتلف 

����وخصوصا قضیة احلïاز.

���B,�����sp��('M&(�ىف اجù?ات  ��الس�ید سلWن الندوى

��*�a�����&Cb@��<cMالل هذه املدة امل¯سو{اتC واكن �رتدى



 أعاله : ندوة حول السير سيد أحمد خان باألكاديمية فى أكتوبر- نوفمبر ۲۰۱۷
أدناه : معرض ودواليب بعض الكتب النادرة والمخطوطات باألكاديمية
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 رجل األعمال األمريكي فرانك إسالم (فى الوسط) يكرم األكاديمية بدرع ، وإلى يمينه مدير األكاديمية آنذاك البروفيسور اشتياق أحمد ظلى  
أدناه : صالة القراءة بمكتبة األكاديمية



ندوة باألكاديمية حول مصادر السيرة النبوية فى أكتوبر ۲۰۱۰ ۲۱



معرض الكتاب (فبراير ۲۰۱۱) ۲۲





٢٤ 

بعض مطبوعات األكاديمية
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بعض مطبوعات األكاديمية
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Shibli Academy....a Legacy of Allama Shibli Nomani (5 mins)  by Azamgarh Education Mission (June 2014) 
https://www.youtube.com/watch?v=fUUo35Mi7ug 

 
Shibli Academy—A glorious institution taking forward Allama Shibli’s legacy of educating Muslims (37 mins) 

by Bushra Khanum (March 2022) 
https://www.youtube.com/watch?v=SPY7uyyETkk 

 
Shibli Library ke strong room mein kya rakha hai  (12 mins) by Ajit Anjum (December 2021) 

https://www.facebook.com/watch/?v=3217795375122280 
 
Walking Tour of Darul Musannefin Shibli Academy (11 mins) by Salman Sultan (April 2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=7CLDl5QCM0w 
 
Know about the prestigious Shibli Academy of Azamgarh (8 mins) by IndiaTV (March 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=OEklNFhbrw8 
 
Shibli Academy (3 mins) by Ebadurrahman Farrukh Islam Nomani (August 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=P-rgzT_6vqs 
 
Interview of Dr Ishtiaq Ahmed Zilli,  the then Director Darul Musannefin Shibli Academy Azamgarh by Bhatkal 

TV (April 2009) 
http://shibliacademy.org/book/export/html/64

فيديوهات بعض التقارير التليفزيونية عن األكاديمية
ندوة حول العالمة شبلى النعمانى وتراثه أقيمت باألكاديمية بالتعاون مع المركز الثقافي اإليراني بدلهى فى ديسمبر ۲۰۱۱
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قسم داخل حرم األكاديمية



Darul Musannefin Shibli Academy 
Shibli Road, 

Azamgarh 276001 (U.P.) India 
Phone: +91-7007895390 (Office) 

+91-9811142151 (Director) 
+91-9935233940 (Dy. Director) 
Email: info@shibliacademy.org 

www.shibliacademy.org
مسجد األكاديمية


