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درا�سة عن ر�سائل الن�ر ل�سعيد الن�ر�سي

عبد الرزاق
الباحث يف مرحلة الدكتوراة يف جامعة كرياال

مقدمة

عرفــت رســائل النــور كتفســري عظيــم للقــرءان الكريــم يف القــرن العرشيــن حيــث 

شاهد هذا القرن إنكارا شديدا تجاه العقائد الدينية بصفة عامة. الديانات ما 

استطاعت أن تقنع أصحابها بحجج تبقيهم يف دينهم بل اعتربت رمزا للتدهور 

االجتاعــي وشــعارا للفلســفة املتســاقطة املريضــة وقتــا صــارت الالدينيــة رمــز 

الثقافــة البرشيــة وعالمــة العقــل الســليم. احتضنــت بلــدان أوربــا اإللحــاد يف 

بثــه يف أوســاط املجتمــع اإلســالمي لتشــتيت  دســاتريها السياســية وعزمــت 

شــملهم وكــر شــوكتهم حيــث وّحدتهــم الديانــة اإلســالمية يف صــف واحــد عــى 

رغــم اختالفاتهــم الوطنيــة والقوميــة والعرقيــة. تركيــا كعاصمــة لألمــة اإلســالمية 

لعبــت دورا كبــريا لرفــع حاجــز كبــري أمــام الطموحــات االســتعارية ولكــن الرائجــات 

املختلقة والشــائعات املفربكة أطاحت بالخالفة اإلســالمية وصارت تركيا مهد 

اإللحــاد الطاغــي عــى حســاب الدميقراطيــة والعلانيــة. يف هــذا الجــو ظهــرت 

رســائل النــور وفــرت معتقــدات اإلســالم عــى قالــب الحكمــة واملنطــق الســليم 

وصــارت مصــدرا ال يشــق لــه غبــار يف ميــدان ترســيخ قوائــم الديــن.
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�شعيد النور�شي

ســعيد النــوريس )1877 - 1960( املعــروف بـــ بديــع الزمــان ولــد يف تركيــا فــرة 

“الخالفــة العثانيــة”. ويعــد مــن أحــد أبــرز علــاء اإلصــالح الدينــي واالجتاعــي 

يف عــره عــى مســتوى العــامل. تبحــر يف العلــوم الدينيــة واملاديــة حتــى لقــب 

تركيــا  العثانيــة إىل  مــن الخالفــة  العصــور  الزمــان وعــاش يف مختلــف  ببديــع 

الدميقراطيــة الحديثــة. كان ســيفا بتــارا ضدالفلســفة الكاليــة اإللحاديــة ونــذر 

حياتــه إلنقــاذ اإلميــان ووقــف أوقاتــه لتأليــف رســائل النــور حتــى حوكــم مــن قبلهــم 

وعوقــب أشــد املعاقبــة وتــم تســميمه 21 مــرة.

ر�شائل النور

رســائل النــور هــي مجموعــة مــن الرســائل التــي ألفهــا ســعيد النــوريس عندمــا كان 

يف الســجن واملنفــى مــن عــام 1926م حتــى عــام 1950م، وشــملت تفســريات 

قيمــة آليــات القــرآن وتوجيهــات دعويــة إلرشــاد املســلمني باللغــة الركيــة، وكانــت 

مائــة وثالثــني رســالة  عــن  وزاد عددهــا  وقتــه  بصــورة رسيــة يف  وتنــرش  تكتــب 

النــور مــن 9 مجلــدات، ومل تطبــع يف  وجمعــت تحــت عنــوان كليــات رســائل 

املطابــع حتــى عــام 1954. وتــم ترجمتهــا إىل عــدة لغــات عامليــة وترجمهــا إىل 

العربيــة إحســان قاســم الصالحــي الواقــف حياتــه لنــرش رســائل النــور. فكليــات 

رســائل النــور تشــتمل عــى 9 مجلــدات.

كليات ر�شائل النور

الكلات	 

املكتوبات	 

اللمعات	 

الشعاعات	 

إشارات اإلعجاز يف مظان اإليجاز	 
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املثنوي العريب النوري	 

املالحق يف فقه دعوة النور	 

صيقل اإلسالم	 

سرية ذاتية	 

الكلمات

هذه املجموعة تضم ثالثاً وثالثني رسالة. توجز التسع األُول منها معاين العبادة 

والعقيــدة ونظــر املؤمــن إىل الدنيــا، ووظيفــة اإلنســان يف الوجــود، وأن تجارتــه 

الرابحــة هــي يف بيــع نفســه ومالــه للــه، وأن اإلميــان باللــه واآلخــرة يحــل لغــز الكــون، 

وبيان حكمة أوقات الصالة ثم رسالة مستقلة يف إثبات الحرش يف ضوء تجليات 

األســاء الحســنى، تعقبهــا مهمــة اإلنســان يف الحيــاة واملوازنــة بــني حكمــة القــرآن 

والفلسفة، وإيراد نظائر من الكون للحقائق القرآنية إسعافاً للقلوب التي ينقصها 

التســليم، ثــم بيــان معــاين لرجــم الشــياطني. ورشح واٍف ألحديــة ذات اللــه جــل 

جاللــه مــع عمــوم أفعالــه الربانيــة، وخلقــه األشــياء دفعــة واحــدة وخلقه التدريجي، 

وقربه منا مع بعدنا عنه، وبيان االنســجام التام بني تجيل اســم الله القّهار واســم 

الرحمــن. وإيضــاح أن كل يشء جميــل إمــا بذاتــه أو بغــريه، وإثبــات نبــوة محمــد 

صى الله عليه وســلم مفصالً. وبيان أهمية معجزات األنبياء يف حثها اإلنســان 

عــى التقــدم يف مضــار العلــم. وتنبيــه النفــس املتكاســلة إىل الصــالة مــع بيــان 

أنــواع الوســاوس وســبل عالجهــا. وإيضــاح التوحيــد الحقيقــي بأمثلــة وافيــة، وبيــان 

تكامــل اإلنســان باإلميــان. ومشــاهدة تجليــات األســاء الحســنى عــى العــوامل، 

وذكر مفاتيح لحل أرسار كثرية يف الوجود، ورسد اثني عرش أصالً من أصول فهم 

األحاديث الرشيفة، وتنوع عبادة املخلوقات. ورسالة مستقلة يف وجوه إعجاز 

القــرآن، وأخــرى يف القــدر اإللهــي والجــزء االختيــاري لإلنســان. تعقبهــا رســائل يف 

لطائــف الجنــة، ويف بقــاء الــروح واملالئكــة و دالئــل الحــرش. ويف ماهيــة اإلنســان 

“أنا” وأرسار حركة الذرات ووظائفها. ويف حكمة املعراج النبوي ومثراته. ومواقف 
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علمية دقيقة يف أرسار التوحيد، والتدرج يف إدراك األساء الحسنى، والرسالة 

األخــرية ثالثــة وثالثــون نافــذة مطلــة عــى التوحيــد.

املكتوبات

هــذه املجموعــة تضــم ثالثــاً وثالثــني رســالة تســتهل بأجوبــة عــن أســئلة حــول حيــاة 

الخرض عليه السالم، وحكمة املوت ومخلوقيته وموقع جهنم. ثم رسد ملشاهد 

من حياة املؤلف وتأمالته اإلميانية يف الكون، وإن االهتام باملسائل اإلميانية 

رضورة يف هــذا الزمــان، وبيــان حكمــة زواج الرســول محمــد مــن بزينــب، والفــرق 

بــني الكرامــة واإلكــرام واالســتدراج، وكيــف يوّجــه مجــرى الســجايا، ومــا الفــرق بــني 

اإلميان واإلسالم؟ وإظهار عدالة الرشيعة يف املرياث، والحكمة يف إخراج آدم 

مــن الجنــة، وحكمــة خلــق الشــياطني والــرشور. ثــم موقــف املؤلــف مــن السياســة 

وســبب ابتعــاده عنهــا. والحكمــة مــن وراء الفــن التــي وقعــت يف زمــن صحابــة 

النبــي عيــى، وبيــان أن مســلك الصحابــة وأهــل  نــزول  النبــي محمــد، وحــول 

الصحــو أســمى مــن وحــدة الوجــود وأســلم منــه. ورســالة مســتقلة يف معجــزات 

الرســول محمــد تضــم أكــر مــن ثالمثائــة معجــزة مــن معجزاتــه مســندة بأحاديــث 

صحيحــة. والتفصيــل يف أهميــة اإلميــان باللــه ومعرفتــه ومحبتــه، وكيفيــة رعايــة 

حقــوق اآلبــاء والشــيوخ. ورســالة خاصــة يف األخــوة بــني املؤمنــني وســبل عــالج 

مــوت ومصائــب، ومقتضيــات  مــن  الكــون  يجــري يف  مــا  االختــالف. وإيضــاح 

اســم الرحيــم والحكيــم والــودود. وذكــر أرسار الدعــاء وأنواعــه، ورســالة يف دحــض 

دســائس الشــيطان حول القرآن. وبيان أرضار الدعوة إلى العنرية، واإلفصاح 

عن منهج االعتدال يف االختالفات بني مسالك األولياء، وكيف أن رسائل النور 

تــؤدي مهمــة اإلرشــاد، ورســالة يف الشــكر وأنــه مثــرة الكائنــات. وأجوبــة عــن أســئلة 

متنوعــة حــول إعجــاز القــرآن ومعرفــة حقائقــه. ورســالة يف حكمــة الصيــام، وتنبيــه 

حملة القرآن إىل دسائس الشيطان، والرد عى املبتدعة الذين يحاولون تغيري 

الشــعائر اإلســالمية. ويف الختــام رســالة يف التصــوف وبيــان محاســنه ومزالقــه.
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اللمعات

بالــدروس املســتخلصة لحياتنــا  هــذه املجموعــة تضــم ثالثــني رســالة تســتهل 

اليومية من مناجاة النبي يونس، والنبي وأيوب، ثم بيان أن الســنة النبوية مرقاة 

ومنهاج. ورســالة يف حكمة االســتعاذة من الشــيطان، ومذكرات يف العروج إىل 

املعرفــة اإللهيــة. وبيــان أهميــة االقتصــاد ومغبــة اإلرساف ورســالتني يف دســاتري 

اإلخــالص يف الفــرد ويف الجاعــة. ثــم رســالة يف الــرد عــى الطبيعيــني. ورســائل 

رقيقــة ودقيقــة إىل األخــوات يف اآلخــرة، وبيــان أهميــة الحجــاب، ورســالة إىل 

املرىض واملبتلني وإىل الشيوخ من خالل ذكريات املؤلف نفسه. ورسالة يف 

التفكر اإلمياين الرفيع، ومسك الختام رسالة االسم األعظم املتضمنة قبسات 

مــن أســاء اللــه الحســنى: القــدوس، العــدل، الحكــم، الفــرد، الحــي، القيــوم.

ال�شعاعات

وهــي مجموعــة رســائل تضــم خمــس عــرشة رســالة تســتهل يف إثبــات: أن جــال 

الكــون ومزايــا اإلنســان ال يظهــر إال بالتوحيــد. ورســالة “املناجــاة” ضمــن جولــة 

يف أرجــاء الكــون. ثــم اللــواذ إىل كنــف الرحمــن يف مراتــب )حســبنا اللــه ونعــم 

والتأمــل يف  الدجــال والســفياين.  الســاعة وصفــات  وبيــان أرشاط  الوكيــل(، 

معاين “التحيات لله…”، ورسالة جليلة يف مشاهدات سائح يستنطق الكون. 

وإثبــات أن اإلميــان باآلخــرة أســاس لحيــاة اإلنســان الفرديــة واالجتاعيــة. وبيــان 

حكمــة التكــرار يف القــرآن، ومثــرات اإلميــان باملالئكــة. وتعقبهــا مرافعــات األســتاذ 

النــوريس وطالبــه يف محاكــم دنيــزيل وآفيــون، مــع رســائل مســلية مــن الســجن. 

ويف الختــام إقامــة الحجــج الدامغــة يف إثبــات التوحيــد والرســالة.

اإ�شارات الإعجاز يف مظان الإيجاز

تحقيق ألفه باللغة العربية وهو تفسري قيّم لفاتحة الكتاب وثالثني آية من سورة 

البقــرة، يبــنّي بعبــارات موجــزة اإلعجــاز النظمــي للقــرآن الكريــم أي جهــة مناســبة 
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تجــاوب هيــآت  وتناســقها، وكيفيــة  الجمــل  وتناســب  ببعــض،  اآليــات بعضهــا 

الجمــل وحروفهــا حــول املعنــى املــراد، معتمــداً يف ذلــك عــى أدق قواعــد علــم 

البالغــة، وعــى أصــول النحــو والــرف، وقوانــني املنطــق ودســاتري علــم أصــول 

الديــن، وســائر مــا لــه عالقــة بذلــك مــن مختلــف العلــوم. وقــد أمــى املؤلــف هــذا 

التفسري البديع عندما كانت طلقات رصاص الروس ينهال عليه من كل جانب 

يف أثنــاء الحــرب العامليــة األوىل، فلــم يثنــه ذلــك املوقــف الرهيــب ومل يُذِهــل 

فكــره الثاقــب عــن الجــوالن يف مناحــي إعجــاز القــرآن.

املثنوي النوري العربي

هــذه الرســائل مبجموعهــا ترشــد إىل دروب النفــس األّمــارة بالســوء، وتكشــف 

عــن دقائــق مســالكها وخبايــا دسائســها، وتضــع العــالج ألمراضهــا املتنوعــة، ومــن 

ثــم تأخــذ بيــد القــارئ إىل منابــع اإلميــان يف ريــاض الكــون الفســيح، لينهــل منهــا 

مــا ينهــل حتــى يرتــوي القلــب، ويشــبع العقــل وتنبســط الــروح… فضــالً عــن أنهــا 

توصلــه إىل أصــول فكــر األســتاذ النــوريس، فيوغــل معــه يف أعــاق تجاربــه مــع 

النفــس، ويرافقــه يف رسيــان روحــه يف أرجــاء الكائنــات، ويعمــل فكــره يف مــا 

نصبــه مــن موازيــن علميــة ومعايــري منطقيــة ومناهــج فطريــة، فهــذا الســفر النفيــس 

مشــتل رســائل النــور وغرســها حيــث فيــه خالصــة أفــكاره، بــل إن أغلــب مــا أزهــر 

مــن أفــكاره – يف رســائل النــور- بــذوره كامنــة فيــه. إذ يضــع أمــام كل مســلم، بــل 

كل إنســان منطــاً جديــداً وفريــداً مــن أســاليب التزكيــة والربيــة، قلّــا يجــده يف 

كتــاب آخــر؛ حيــث إنــه ميــزج أدق املوازيــن العقليــة واملقاييــس املنطقيــة بأرفــع 

األشواق القلبية، وأسطع التفجرات الروحية ضمن أمثلة ملموسة تكاد ال تخفى 

عــى أحــد، آخــذاً بيــده برفــق، متجــوالً معــه يف مياديــن النفــس واآلفــاق، مبينــاً 

لــه مــا توصــل إليــه مــن نتائــج يقينيــة، بعــد تجــارب حقيقيــة خــاض غارهــا تحــت 

إرشــاد القــرآن الكريــم.
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املالحق يف فقه دعوة النور

وهــي عبــارة عــن مجموعــة رســائل كانــت بــني األســتاذ النــوريس وطالبــه األوائــل. 

وطابعها العام توجيهي إرشادي يبني أهمية رسائل النور، ومنهجها يف الدعوة 

مــدى  الطــالب  فيهــا  يبــني  وّديّــة  رســائل  تكتنفهــا  العــر.  هــذا  اللــه يف  إىل 

اســتفاضتهم الروحيــة مــن رســائل النــور، واســتفادتهم العقليــة منهــا، وكيــف أنهــا 

حّولــت مجــرى حياتهــم، وفتحــت أمامهــم آفاقــاً معرفيــة واســعة. وتتضمــن أيضــاً 

توجيهــات لتقويــم الســلوك وكيفيــة التعامــل مــع اآلخريــن، والحــث عــى اإلميــان 

العميــق والعمــل املتواصــل والرابــط الوثيــق واالعتصــام بالكتــاب والســنة، مــع 

التأكيــد عــى العبــادة وشــحن القلــب بالذكــر والدعــاء والتفكــر اإلميــاين، ودوام 

االستغفار واالنطراح بني يدي الله عاجزاً فقريا، وأمثالها من األمور التي تهم كل 

داعيــة إىل اللــه، بــل كل مســلم. وتتضمــن “املالحــق” ثالثــة كتــب مســتقلة هــي:

ملحق بارال	 

ملحق قسطموين	 

ملحق أمريداغ	 

�شقيل الإ�شالم

وهــو يضــم الرســائل تســلط األضــواء عــى األوضــاع االجتاعيــة والسياســية يف 

فــرة مــا قبــل الحــرب العامليــة األوىل ومواقــف األســتاذ النــوريس أمــام املحكمــة 

العسكرية العرفية يف عهد االتحاديني والخطبة الشاميةالتي ألقاها يف الشام 

بنّي فيها أمراض األمة اإلسالمية ووسائل عالجها. والخطوات الست ألّفت رداً 

عــى احتــالل اإلنجليــز إلســطنبول، تفّنــد أباطيلهــم، وتشــّد مــن عزائــم املســلمني 

يف تلــك األيــام املظلمــة. وكتابــان يف املنطــق.

خصائص رسائل النور	 

أستاذية القرآن الكريم	 

إبراز القرآن بصفائه الكامل	 
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إظهارجدة القرآن ومخاطبته الطبقات كافة	 

اإليجابية يف اإلثبات	 

مخاطبة جميع لطائف اإلنسان	 

تقويم السلوك	 

إتباع السنة الرشيفة	 

اأهمية ر�شائل النور

موضوع الكتاب: الرسائل تعالج حقائق اإلميان وأسس اإلسالم عى قالب 	 

املنطــق والحكــم الهادفــة وهــي يلجــم امللحديــن والالدنيــني بأجوبــة شــافية 

وتشفي أمراض الشك والضالل وتهدي إىل الرشد واليقني.فأهمية رسائل 

النــور مــن حيــث موضوعهــا ملــن أهــم الدراســات بــال جــدال

منهج األداء: رسائل النور تستوقف القراء بجاذبية منهجها يف أداء محتواها. 	 

تعرض مبادئ اإلسالم يف قالب املنطق والحكم حتى يسهل عى الذهن 

قبولها.تورد الشكوك واألوهام ثم يفندها عى غاية الحكمة

الفريــق املخاطــب: القــارئ يجــد أن رســائل النــور تــرى أمامهــا املخاطبــني من 	 

امللحدين واملرشكني واملثلثني ثم تورد لجميعهم دروسا ونقاطا.قلا نجد 

من الكتب ما يرد هوالء الطوائف مثل الرســائل.

دفاتــر 	  تضخــم  رســائل  مجــرد  النــور  رســائل  تكــن  املعارضــني: مل  تكبيــت 

املكتبات بل كل رسالة توجه إىل مذهب من املذاهب املادية.فأصحابها 

مل يســتطيعوا مواجهتهــا بــل انقلبــوا صاغرين.والحكومــة حظرتهــا خوفــا مــن 

عــودة اإلســالم إىل روح تركيــا وإقبــال النــاس عليهــا.

إعــادة اإلميــان إىل املســلمني: الحكومــة الركيــة جعلــت اإلســالم مصــدر 	 

الشقاء والتخلف ومألت عقول الناس بفلسفات إلحادية حتى املسلمون 

امللتزمــون مل يســمح لهــم تشــكيل أي حاجــز أمامهم.فالنــوريس عــرب رســائل 

النــور حمــل هــذه املســؤلية وأنقــذت إميــان املســلمني مــن الضيــاع
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كيفية عر�ض املو�شوع

يســتلهم موضــوع كل رســالة مــن آيــة أو عــدة آيــات تتصــدر الرســالة ثــم تســتهل 

مبقدمــة مركــزة تلخــص املوضــوع ثــم تتــدرج يف املوضــوع طريقتهــا يف عــرض 

املوضــوع. تبــدأ الرســائل احيانــا مبــا يصعــب فهمــه ويســتغلق عــى القــارئ أمــره 

فتثــري عنــده االنتبــاه وترشكــه يف فهــم جوانــب املوضــوع وحــل مغاليقــه و تجعــل 

منه دارسا لها وال تجعله ناظرا فيها نظرة العجالن. وقد يعرض املوضوع بكامله 

أحيانا بشــكل ســؤال وجواب أو يرد الســؤال والجواب أثناء رسد املوضوع أو يف 

ثنايــاه وذلــك إلثــارة االنتبــاه وتحفيــز لتفكــري عنــد القــارئ وقــد يكــون بعــض األســئلة 

حقيقــة أى وجهــت إىل األســتاذ مــن قبــل بعــض تالميــذه أو هــي أســئلة وشــبهات 

ووســاوس تلقيهــا شــياطني الجــن واإلنــس يف قلــب املؤمــن.

اخلامتة

رسائل النور من أمهات الكتب التي تربز حقائق اإلسالم عى وجه يليق العقل 

والنقل ويكر أهميتها عى أنها كتبت يف أبشع األيام وأسوإها بالنسبة لالسالم 

حيــث تــم املحاولــة ملســحه مــن وجــه تركيا.فللرســائل فضــل كبــري يف إقــالع هــذه 

الحملــة مــن جذورهــا. كــرّس املؤلــف حياتــه لنــرش حقائــق اإلميــان يف خضــم هذه 

املتاعب والويالت مضحيا بنفسه حقا وهو يستحق لقب مجدد عره.

امل�شادر واملراجع

كولن تورنر، التجديد وبديع الزمان، املؤمتر العاملي حول بديع الزمان النوريس إستنابول 	 

1992

ذكريات عن سعيد النوريس، ترجمة إحسان قاسم الصالحي	 

كليــات رســائل النــور)9(، ســرية ذاتيــة، إعــداد وترجمــة: إحســان قاســم الصالحــي، 1998م، 	 

دار ســوزلر للنرشوالتوزيــع، القاهــرة، جمهوريــة مــر العربيــة
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بديــع الزمــان ســعيد النــوريس )قــراءة جديــدة يف فكــره املســتنري( - تأليــف الدكتــور جــال 	 

الديــن فالــح الكيــالين باالشــراك مــع الدكتــور زيــاد حمــد الصميدعــي - النــارش دار الزنبقــة 

- القاهــرة 2013.

الجامعــي 	  عــرشايت، املركــز  أ.د.ســليان  القــرءان،  الدعــوة إىل  النــوريس ومنهجــه يف 

البيض\الجزائــر
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الجتاهات الإ�سالمية يف دي�ان »اأذان القراآن« 
لل�ساعر عمر بهاء الدين الأمريي

اأبوبكر بي. يو
باحث الدكتوراه يف جامعة كرياال، ترفاندرم و محارضيف كلية دار النجاة العربية، كرواركندو

»وجــدت يف شــعرك لــّذة ومتعــة وســعادة مــا ال أجــده يف غــريه مــن الشــعر 

الجديــد، وهــو- والحــق يُقــال- نفحــات مــن اإلميــان، وقبســات مــن نــور القــرآن، 

وصــدق العاطفــة، ورقّــة الشــعور، وتصــّور دقيــق لهواجــس النفــس، وخلجــات 

الفكــر، وكــم متنيــت أن كنــت معــك يف دعائــك، ويف لحظــات ابتهاالتــك«

ن الجنة( ي مقدمته لرياح�ي
)يقول أبو الحسن الندوي �ن

يعــد شــاعر »اإلنســانية املؤمنــة« عمــر بهــاء الديــن األمــريي مــن أعظــم شــعرائنا 

اإلســالميني غــزارة، وقــدرة عــى مناجــات الــروح، والغــوص إىل أشــواق وهمــوم 

اإلنســان املســلم خاصــة، ورغــم أن هــذا الشــاعر املوغــل يف الذاكــرة اإلســالمية 

بــكل عمقهــا، وأن شــاعرنا األمــريي كان أصفانــا وأجملنــا صوتــا يف التغريــد بــني 

حدائــق عــدة يف وطننــا اإلســالمي الكبــري.

هــو عمــر صدقــي بــن محمــد بهــاء الديــن بــن عمــر صدقــي بــن هاشــم آغــا بــن 

الحــاج عيــى آغــا بــن الحــاج مــوىس آغــا بــن الحــاج حســن حلبــي بــن الحــاج أحمــد 
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أمــري بــن محمــد بــن عــيل بــن ظفــر البــري، الشــهري نســبه بأمــري زاده. وقــد غــري 

اسمه بعد وفاة والده إىل عمر بهاء الدين األمريي ليحمل اسم أبيه وجده، كا 

عــرف أحيانــاً باســم عمــر بهــاء األمــريي. ولــد يف مدينــة حلــب يف شــال ســورية. 

النفــوس  تــم تســجيله يف ســجالت  وقــد اختلــف يف تحديــد ســنة والدتــه: إذ 

بحلــب عــام )1918م(، بينــا يشــري العديــد مــن الوثائــق إىل ســنوات أخــرى، 

غــري أن املرجــح أن تكــون يف 29 مــن جــادى اآلخــرة عــام 1334 املوافــق للثــاين 

مــن أيــار / مايــو 1916م

درا�شته

درس يف املدرســة الفاروقيــة بحلــب حتــى الصــف العــارش )الثــاين الثانــوي(، 

الثانويــة  الشــهادة  التجهيــز األوىل حيــث حصــل عــى  انتقــل إىل مدرســة  ثــم 

البكالوريــا إىل  ثــم يف الفلســفة. توجــه بعــد  )البكالوريــا( يف اآلداب والعلــوم 

باريــس حيــث حصــل مــن جامعــة الســوربون عــى شــهادتني يف اآلداب وفقــه 

اللغــة، وعــاد بســبب وفــاة والــده دون أن يتمكــن مــن إكــال دراســته يف باريــس 

بسبب الحرب العاملية الثانية، فأكمل دراسته يف الحقوق يف )معهد الحقوق 

العــريب بدمشــق( ونــال شــهادته النهائيــة بتفــوق عــام 1359هـــ )1940م(

اأ�شرته

ينتمــي إىل أرسة كانــت ذات إمــارة ووجاهــة يف البــرة يف العــراق، وهاجــرت 

إىل الشــام يف العهــد العثــاين. وتفخــر أرستــه بانتســابها إىل آل بيــت رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، ويف اإلشــارة إىل هــذا قــال الشــاعر رحمــه اللــه عــى 

لســان أمــه وهــي تخاطبــه:

ً
ي أمـــــــــــٍل معــــا

ف
يومك ذا دعونــــا هللا � ك النــــيب

ِّ
 مــــن ســــنا جــــد

ً
ى بــــك نفحــــا �ف

يُعــدُّ والــده محمــد بهــاء الديــن األمــريي مــن أبــرز وجــوه حلــب وأعالهــم صيتــاً 

يف زمنــه، وكانــت لــه صــالت واســعة برجــاالت اإلصــالح والسياســة والرشيعــة يف 
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ســورية، وكان نائبــاً عــن حلــب يف مجلــس »مبعوثــان« العثــاين. وحــني اســتوىل 

الفرنســيون عى مقاليد البالد ُعرض عليه أن يكون وزيراً فرفض، ثم عرض عليه 

أن يكــون رئيســاً للدولــة الســورية فــأىب إبــاًء شــديداً.

عمله

تعددت الساحات التي عمل فيها األمريي بعد إنهاء دراسته الجامعية، وشغل 

العديــد مــن الوظائــف واملناصــب خــالل حياتــه الحافلــة ميكــن اختصارهــا فيــا 

يــيل عــني ناظــراً عــى أوقــاف األرسة األمرييــة مــكان والــده.

التعليم داخل �شورية

إذ درَّس الحضارة اإلســالمية، والتاريخ اإلســالمي، واألخالق، وعلم االجتاع يف 

ثانويــات حلــب ودمشــق. كــا ُعــنيِّ مديــراً للمعهــد العــريب اإلســالمي بدمشــق 

حــوايل عــام 1949 م.

املحاماة

التي مل يكن متفرغاً لها، وعمل فيها من بعد تخرجه حتى عام 1950 م.

الألقاب

حاز األمريي عى عدة ألقاب منها:

اإلنســانية  شــاعر  املحاريــب،  شــاعر  املعــارص،  اإلســالمي  الشــعر  عميــد 

قلبــه. األلقــاب إىل  أحــب  مــن  األخــري كان  واللقــب  املؤمنــة، 

الدبلوما�شية

عندما تأسست دولة باكستان اإلسالمية منفصلة عن الهند اختري وزيراً مفوضاً 

فيهــا ا مــن 1950 م إىل 1952، ثــم عــني ســفرياً يف اململكــة العربيــة الســعودية 

عام 1954
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ال�شيا�شة

ملــا قامــت يف ســورية بعــض االنقالبــات العســكرية، أســس صحبــة مجموعــة مــن 

الوطنيــني األحــرار السياســيني والعســكريني حركــة »ســورية الحــرة« وكان رئيــس 

الجانــب الســيايس فيهــا وذلــك بــني العامــني 1952 و1954.

التدري�ض يف دار احلديث احل�شنية

عــام  مــن  لكــريس اإلســالم والتيــارات املعــارصة  أســتاذاً  بالربــاط يف املغــرب 

1967 م إىل حــوايل عــام 1985 م. كــا حــارض أســتاذاً زائــراً يف اململكــة العربيــة 

الســعودية، وقطــر، والكويــت واإلمــارات العربيــة املتحــدة.

ن�شاطاته العامة

ع يف جيــش اإلنقــاذ، ســنة 1367هـــ/ 1948م مقاتــالً يف كتيبــة اإلخــوان  تطــوَّ

املســلمني الســورينّي، وحمــل مطالــب اإلخــوان إىل حكومــة جميــل املدفعــي 

يف بغــداد؛ التــي تضمنــت زيــادة عــدد القــوات العراقيّــة املشــاركة يف حــرب 

مــن  اليهــود  وإقصــاء  التقســيم،  حــدود  خــارج  التحــرك  ورضورة  فلســطني، 

الجبهــة الوطنيّــة لتحريــر فلســطني التــي تشــّكلت يف بغــداد، وعايــش القضيّــة 

الفلســطينيّة، واكتــوى بنارهــا، واتصــل مبفتــي فلســطني الحــاج أمــني الحســيني، 

وكان يلتقــي بــه يف لبنــان، نيابــة عــن املجاهديــن الســورينّي، وكانــت القضيّــة 

قصائــده  فجــاءت  الشــعريّة،  أغــواره  فّجــرت  اليومــي،  هاجســه  الفلســطينيّة 

عــى  ومالحمهــا  أحداثهــا  ســجل  حيــث  بالعواطــف؛  متأججــة  الفلســطينية 

شــكل مجاميــع شــعرية منهــا: )ملحمــة الجهــاد( 1388هـــ/1968م، و)مــن وحــي 

فلســطني(1390هـ/1971م، و)ملحمــة النــر( 1394هـــ/ 1974م، و)الزحــف 

املقــدس( و)حجــارة مــن ســّجيل( و)األقــى وفتــح القمــة( و)الهزميــة والفجــر(.

تفاعــل مــع الثــورة الجزائريّــة، وبنــاء باكســتان، واملســرية املغربيّــة الخــرضاء، 

وعــرّب عــن املشــاعر اإلنســانيّة، وهمــوم املســلمني واملعّذبــني.
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وكان يدعــو إىل إســقاط الحكومــات املهزومــة، وإىل رفــع رايــة الثــورة عــى 

األنظمة املتخاذلة، ويتناول فساد اإلدارة الحكوميّة يف سوريّة، وسيطرة الطبقيّة 

ــات جريــدة )املنــار( التــي كان يحــّرر بهــا ســنة 1367هـــ/  والتخلّــف، يف افتتاحيّ

1948م

ُدعي إىل املغرب لتدريس الحضارة اإلسالميّة بكليّة اآلداب بجامعة محمد 

الخامس يف مدينة فاس، ثم أستاًذا لكريس اإلسالم والتيارات املعارصة، يف 

دار الحديث الحسنيّة، وقسم الدراسات اإلسالميّة والعليا يف جامعة الرباط، 

والقروينّي سنة 1386هـ/ 1966م.

ليعمــل أســتاًذا لكــريس »اإلســالم والتيــارات املعــارصة« يف دار الحديــث 

الحسنية بالرباط، وقسم الدراسات اإلسالمية العليا يف جامعة القرويني، كا 

درَّس الحضــارة اإلســالمية يف كليــة اآلداب بجامعــة محمــد الخامــس يف فــاس

عمل ســفريًا لبالده يف دولة باكســتان اإلســالميّة عام 1369هـ/ 1950م، ثم 

ســفريًا يف اململكة العربيّة الســعوديّة عام 1373هـ/ 1954م.

ومن مؤلفاته:

اإلسالم يف املعرك الحضاري( 1

املجتمع اإلسالمي والتيارات املعارصة.( 2

يف رحاب القرآن )الحلقة األوىل: يف غار حراء(.( 3

يف رحاب القرآن )الحلقة الثانية: عروبة وإسالم(( 4

يف رحــاب القــرآن )الحلقــة الثالثــة: وســطية اإلســالم وأمتــه يف ضــوء ( 5

الحضــاري. الفقــه 

لقاءان يف طنجة 7( صفحات ونفحات.( 6

وفاته رحمه اهلل

الفــرة األخــرية مــن حياتــه، وأدخــل مصحــة »الريــاض« يف  وهنــت صحتــه يف 

ربــاط الفتــح يف املغــرب، ثــم نقــل إىل مستشــفى امللــك فيصــل التخصــي 
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يف الرياض حيث وافته املنية مســاء يوم الســبت 22 شــوال 1412 هـ املوافق 

25 أبريــل 992 م، ونُِقــل إىل املدينــة املنــورة حيــث دفــن يف البقيــع بالقــرب مــن 

آل بيــت رســول اللــه �، وعمــره 78 عامــاً هجريــاً و 76 عامــاً ميالديــاً. رحمــه اللــه 

وغفــر لــه وأكــرم نزلــه.

اآثاره النرثية

لغــة االمــريي املناســبة يف شــعره، هــي التــي تصحبــه حينــا يتحــرر مــن أوزان 

أم  الــذي بجــواره،  الشــعر، ويرســل يف حديثــه، ســواء أكان املتلقــي محدثــه 

مســتمعيه عى املدرجات، أم قراءه »فاألمريي تأيب عليه شــاعريته إال أن يكون 

شــاعرا حتــى وهــو يؤلــف الكتــاب، أو يلقــي املحــارضة أو يســامر إخوانــه وأحبابــه 

وطالبــه وشــاعرية، حتــي ال تشــعر أنــك تقــرأ بحثــا علميــا أو تســتمع إىل محــارضة 

فقهيــة، أو تنصــت إىل حديــث يف موضــوع جــاد. وإمنــا يأخــذك ســحر البيــان، 

وحــالوة التعبــري كأنــك تنصــت إىل قصيــدة شــعرية أو قطعــة أدبيــة فنيــة.«1 فــري 

»كيــف ينظــم الفكــر العميــق موســيقى أخــاذة، وكيــف تــذوب املوســيقي واللحــن 

والنغــم يف أســطر مــن النــر«2.

وميكن أن يقسم نر األمريي أربعة أقسام:

أوال: الرسائل الشخصية.

ثانيا: مقدمات الدواوين والقصائد

ثالثا: املقاالت والخطابات املحفلية.

رابعا: املحارضات، والبحوث والكتب.

بدايته ال�شعرية

اكتشــف عمــر االمــريي شــاعريته يف ظــروف عاطفيــة غامئــة، ذ لــك أنــه كان ألختــه 

)رصينــة( صويحبــات يزرنهــا للمذاكــرة، وكانــت بينهــن فتــات تركيــة االصــل، هــي 

عمر بهاء الدين االمريي شاعر االنسانية املؤمنة للدكتور خالد بن سعود الحليبي:ص 156  1

املصدر السابق:156  2
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أقلهــن جــال شــكل وأكرهــن عذوبــة نفــس ورقــة ذوق، وكانــت تغنــي صويحباتهــا 

بصــوت رخيــم عــذب، وكان ذ لــك مابــني التاســعة والثانبــة عــرش مــن عمــره. وكان 
ســبب إحراقــه للديــوان اطــالح أخيــه )ممــدوح( عليــه وال يــدري.3

»لقــد تــريب االمــريي تربيــة شــاعرة، فــال جــرم أن تتفجــر ينابيــع شــعره الفــوارة 

منذ الصغر، ويف سن التاسعة تحديدا. ولعمري أن البداية املبكرة سبب يف 

النضــج املبكــر، وعامــل مــن عوامــل نضــج امللكــة، وقــوة العارضــة، ورســوخ القــدم 
يف مجــال القــول الشــعري«4

وقــد ظــل طــوال حياتــه وافــر العطــاء فيــاض الشــاعرية منــذ انطالقطهــا يف 

صغره، حتي انعقد لسانه عن الكالم عى رسير املوت. والدواوين املخطوطة 

واملطبوعــة بعــد ذلــك تشــهد بغــزارة نتاجــه، وطبعــه الفيــاض.

اآثاره ال�شعرية

ونحن نقسم آثاره الشعرية اىل ثالثة أقسام:

أوال: الدواوين المطبوعة:

أصدر االمريي يف حياته اثنني وعرشين ديوانا، بدأ طباعتها منذ عام 1379 

هـــ )1959م( واســتمر يهتبــل املناســبات، وتدفعــه الظــروف والرغبــات إلصــدار 

ديــوان أو آخــر، حتــى عــام وفاتــه 1412هـــ )1992م(

ومن أهمها:

)1( مع الله )1349هـ /1959م(

)2( ألوان طيف )1385هـ /1965م(

)3( أب )1394هـ /1974م(

)4( أمي )1397هـ /1978م(

املصدر السابق: 77  3

نظــرات يف فكــر االمــريي وشــعره مقالــة مصطفــى تــاج الدبــن. مجلــة الفيصــل، الســنة 17   4
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)5( أذان القرآن )1405هـ /1984م(

)6( نجاوي محمدية )1408هـ /1988م(

)7( الزحف املقدس )1409هـ / 1989م(

)8( رياحني الجنة )1412هـ / 1992م(

ثانيا: الدواوين المخطوطة:

ومن أبرز دواوينه املخطوطة ما ييل:

أبــوه وبنــوة، و يف معــارج االجــل، وروح مبــاح، وغربــة وغــرب، رصاع، وغــزل 

طهــور، ورجــال وأشــباه وعواطــف وأشــباه و إخــاه ووفاهــو وجــال وهــوي ومــا اىل 

ذلــك....

ال�شاعر احلرُّ

امتــاز شــعره بالجــرأة والراحــة، ونقــد األوضــاع الشــاّذة، وحمــل عــى طغــاة األّمــة؛ 

حتى إنه نظم عرشات الدواوين الشعريّة منها: )ألوان طيف( 1385هـ/ 1965م 

و)الهزميــة والفجــر( 1388هـــ/ 1968م و)مــع اللــه( 1392هـــ/ 1972م و)أشــواق 

وإرشاق( 1393هـ/ 1973م وله: ديوان )من وحي املهرجان( 1395هـ/ 1975م، 

و)أذان القرآن( 1405هـ/ 1985م، و)نجاوى محمديّة( و)الخاسيّات( و)شموع 

ودموع( و)قلب ورب(.

ونظم يف الشعر العاطفي ديوان )أب( 1394هـ/1974م وهو الديوان الذي 

قرّظــه العقــاد يف إحــدى ندواتــه فقــال: لــو كان لــألدب العاملــي ديــوان يف جــزء 

واحــد لكانــت هــذه القصيــدة يف طليعتــه؛ وديــوان )أمــي( 1398هـــ/

ثالثا: الصحف:

إذا كان األمريي تاخر يف اصدار شعره، فإنه استعجل نرشه يف الصحف و 

الجرائــد اليوميــة، حتــى إنــه طمــع آنــذاك أن ينــرش يف )الرســالة( كــربي املجــالت 

االدبيــة يف زمنهــا، وكذلــك أنــه نــرش يف مجلتــي )الشــهاب( )املســلمون( االتــني 

كانــت تصــدران يف مــر.
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ومــا يالحــظ أن االمــريي مل يكــن يخــص صحيفــة أو مجلــة بعينهــا بالنــرش، بــل 

تعمد أن يوزع نتاجه عى اكرب الصحف يف بالد مختلفة، ومن أهمها املنهل و 

املجلــة العربيــة، والفيصــل، والقافلــة، وعــكاض، واملدينــة، واملنــار، والشــهاب، 

ومجلــة مــر، ومجلــة أزهــر و غريهــا كثريفكثــري.

حتليل ديوانه »اأذان القران«
يقول االمريي عن هذا الديوان: رغبْت إيّل »مؤسســة الرشق للعالقات العامة 

والنرشوالرجمــة« - وقــد انتهــْت مــن طبــع »صفحــات.. ونفحــات« أن أخصهــا 

بديــوان »حبــات عنــب« لينــرشه مكتبهــا يف عــان، فيكــون أول مــا يصــدر مــن 

شــعري الوجــداين اإلنســاين.

ً عــن أوراق شــعري  وكنــت إذا ذاك يف زيــارة جامعيــة لدولــة قطــر، بعيــدا 

وفكري، بعضها مبعر سائب يف حلب وبريوت، ال أدري ما ضاع منه، وأكرها 

يف معتــزيل بشــاطئ الهرهــورة الصخــري قــرب الربــاط، تحجــزه عنــي أليــام غــري 

قصــرية، التزامــات وأســفار متالحقــة...

آثــاري  نــرش  أننــي أرى تعجيــل  فاعتــذرُت بذلــك عــن تلبيــة الرغبــة، وزدت: 

الفكريــة والشــعرية، التــي قــد تســهم ولــو بنــزر يســري، يف جهــاد أمتنــا اإلســالمية، 

الســرجاع الــذات، واســتئناف الحيــاة الحضاريــة اإلســالمية الســوية... واقرحــت 

عــى صاحــب املؤسســة األســتاذ ســائد درويــش ديــواين: »أذان القــرآن« الــذي 

كان معــي مــن قصائــده عــدد يكفــي للمبــارشة، وهكــذا كان...

يرســم لوحتــه بهــذه الريشــة، ويتنقــل بــني مشــاهدها)أذان القــرآن( والشــاعر 

عمــر بهــاء الديــن األمــريي يف ديوانــه التــي بلغــت ســبًعا وثالثــني قصيــدًة، بعــد 

مــة والتعريــف بالديــوان، عــى أوزان الخليــل، مــن الرََّمــل، إىل الخفيــف،  املقدِّ

ًعــا بذلــك ألحانــه، محافظًــا عــى  والبســيط، والطويــل، واملتقــارب، وغريهــا، ُمنوِّ

عمــود الفكــر الــذي مــا انفــكَّ يحتضنــه، ويفنــي أيامــه يف إعــادة نهضتــه ورفعتــه

وقــد ربــط قصائــده بأحــداٍث َدارت رحاهــا عــى األمــة َعــرب أربعــني ســنة، يف 

مخاضــات متالحقــة، لعبــت بالحــارض
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ت األذرع إىل املايض لتمحوه، أو تشوِّهه. واملستقبل، ومدَّ

وجعــل الفواصــل بــني قصائــده لوحــاٍت إســالميَّة، بدأهــا بلوحــة التشــهُّد، ثــم 

تتالت املآذن واملســاجد، واللوحات الخطيَّة آليات وكلات قرآنيَّة كرمية، يف 

لوحات شــملت كثريًا من الدالالت التي ســاعدت عى رســم اللوحة الشــعريَّة، 

التــي أرادهــا الشــاعر، يف هــذه الفــرة مــن حيــاة األمــة

وقــد جعــل الفجــر أول الديــوان، تأكيــًدا لحيــاة املســلم التــي يبدؤهــا بالفجــر، 

تحمله همته ونشــاطه؛ ليبني يف نهاره كلَّ ما ينفعه يف حياته وآخرته، متســلًِّحا 

بطهارته، قاصًدا بعمله كله وجه الله - سبحانه وتعاىل - ال يريد غري ِعز اإلسالم 

واملسلمني.

ــــــون ــــــن الك ــــــل ع ــــــا اللي ــــــد ج ــا�بق ــ ــ ــ ــ ــ ــر وغ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الفح ــ ــ ــ ــ ــ م

ــداعي إىل هللا ــ ــ ــ ــ ــ ــا ال ــ ــ ــ ــ ــ ــــبودع ــ ــ ــ ــ ي ب ــــن �ي ــ ــ ــ ــ ــن فيم ــ ــ ــ ــ ــ فك

فصــــــــــــاة فتوضــــــــــــأ   
ق
ــــــــــــذوك شــــــــــــبا�ب� ــــــــــــح تغ الصب

عــــــــــــى لليــــــــــــل  ا ك  ــــــــــــا مســــــــــــتطا�ب�ق ــــــــــــك دبق جفني

ــــــاء ـــ ـــ ي م
ف

ف � ـــــــــني ـــ ـــــــــل العين ـــ .٥فاغس ــــوا�ب ــ ــ ــ ــ ــمف ث ــ ــ ــ ــ ــ ــــىق واغ ــ ــ ــ ــ الت

5التــي ينتــرش عــى صفحاتهــا )اللــه أكــرب( ثــم وقــف مــع الربيــع وقفــًة مرتجلــة - 

كعادتــه - بــني آثــار قلعــة )ســمعان( بقصيــدة عنوانهــا صفحاتهــا رصوح التاريــخ، 

التــي تحــي آثــار األمــم الســابقة، واعتربهــا الشــاعر ِعظــة للنــاس )اللــه أكــرب( إنهــا 

أعجوبــة عنوانهــا.

إن للفجــر يف قلــب الشــاعر َحيِّــزًا، فهــو حــني يصــف الطبيعــة ال يــرى ذروة 

جالهــا إال يف الفجــر، فيقــول:

ٍّ
ي ِ
ــيف ــ ــ يُّ ِسٍّ َس

َ
ــِر أ ــ ــ ْج

َ
 الف

ُ
ــة ــ ــ

َ
ظ

ْ
َّ َيق

ي ِ
ــــــيف اِب السَّ

َ
ــــــذ ِع

ْ
ــــــِك ال اِت

َ
ْيظ َ

ُ
ي ل ِ

ف
�

5  ديوان أذان القرآن ص:5
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حيث يظهر الجال يف ُغرَّة الصباح، حيث يظهر الجال يف غرة الصباح، 

فالطيور تعزف ألحانها، وتلقف رزقها، والهرّة تحبو نحوها، تشــتهيها، والغصون 

تلمع بالندى، وتتزيَّن بالزَّهر، الذي يغري الفراشات، قرب شالل يجعل األرض 

نشوى، ليظهر وراء ذلك كله إتقان الخلق – سبحانه.
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يف ِمحــراب طبيعتــه الخالَّبــة، وحــني انتقــل إىل جــوار البيــت العتيــق، ظــلَّ 

للفجــر يف أذنيــه َجــرس ودرس، حيــث األذان ينبِّــه الغيــان والنــؤوم، حتــى ال يضيــع 

منــه يومــه،

ص ي الإ
ف

� الديــــــــــــك  آذان  ــــــــــــذب جرســــــــــــك�ي  ــــــــــــا أع ح م �ب

وارتجــل الشــاعر قصيــدة )القــرآن( عــى مجــزوء الكامــل املرفــل، يف أمســية 

شــعرية أقامتهــا جمعيــة الطالــب يف )تطــوان( ثــم افتــح بهــا أمســية أخــري يف 

الجزائــر عــام 1390هـــ/ 1970م كان االســالم محورهــا وعادهــا.

ــــــــــــاج حضــــــــــــا ع وم�ف يــــــــــــــنسش رات منــــــــــــار الا�ئ

فقـــــــــــــــــرآننا دـستــــــــــــــور�ف يل رب العاملــــــــــــني ف تـــــــــــــرف

بعنوانــه  أخــري  معــه، يف مقطوعــة  قلبــه حقاقــة  االســالم يف  رايــة  ويرفــع 

مطلعهــا: يف  اللهــم(  )باســمك 

ــــــــــــــــــــــر ال ت ذك بنــــــــــــــــــــــافلتكــــــــــــــــــــــن آ�ي حبا ا �ي  هل  ا

ــري  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء الف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي لق
ف

ــــــــــــا� ــــــــــــزم بينن ــــــــــــذا هعــــــــــــد ع ه

ــــــــــــــــم مســــــــــــــــعا مســــــــــــــــك الله ــعينا�ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارك س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ �ف فب
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وامــا ليلــه، فدعــاء مــن قلــب رجــل يرســم خارطــة االمــة وحركتهــا السياســية 

التــي ال تهتمــد الــرشع منهاجــا فرياهــا ال تــري الفجــر، وال تحــدد مكانهــا يف نفــق 

مجظلــم، جعلــت املذاهــب االلحاديــة منهجهــا، وعــادي منهــج اإللــه فصــارت:

ــــــدى، ل ــــــت س ــــــولك كن ، ل شــــــعر ل رجــــــا ل انفراجــــــا�ي إهلي ل صــــــرب

توالــــــــــي الــــــرؤوم  « ساجــــــاهي الؤك  �ي ــــــرش ــــــد »ال مهــــــة توق

اهــــــد العقــــــوق ولكــــــن لب ــالســــــت �ب ــ ــ ــا مراج ــ ــ ــو ر�ب ــ ــ
ف

ــت � ــ ــ ابتغ

ــــــوح. ــــــب طم ي �ي رب واح
ـــيف ـــ فأع

حتي إذل وصل الشاعر إىل أم الديوان )أذان القرآن( القصيدة التي ألقاها 

يف الحفل الختامي للندوة العامليَّة لإلرساء واملعراج يف عان سنة 1399هـ 

م يف هــذه  - 1979م، تحــت شــعار )اإلســالم والتحديــات املعــارصة(، وقــد قــدَّ

القصيدة التي قاربت مائة بيت، تحليالً وافيًا ألوضاع األمة، وأمله يف خروجها 

مــن مصائبهــا، جامًعــا بــني عــربة التاريــخ، ووعــي الحــارض، وأمــل املســتقبل، واقًفا 

عند مآيس املسلمني يف القدس وفلسطني، ولبنان واليمن، وبالد املسلمني 

كلهــا، ومــا صنعتــه بهــا القيــادات القوميَّــة االشــراكيَّة مــن الدواهــي والضــالالت، 

وأنــه ليــس مــن حــلٍّ لــكلِّ ذلــك ســوى اإلســالم، الــذي بــدأت إرهاصاتــه تحيــي 
اآلمــال يف النفــوس:6

ي
ف

� واملعــــــراج  ساء  الإ ِفانــــــدوة  ْ ـت مَ َـّ س« وَجـل
ْ

ـد ـُ ـِة الق ـَ »َسن

ــــــا ي قدم
ــــــيف ــــــج وام دي امل�ف

ِّ
ــــــد بــــــاس

ْ
ن
ئ
ال هــــــاد  الب هللا  رك  �ب

ن القــــــرآن للفتــــــح، وِمــــــن
ّ
ــاأذ ــ ــ ـَجـ ـْ ــداُه جـل ــ ــ ِر هللا ص

َ
ــد ــ ــ ق

ـــَب، ول ـــ ــــــا قل ــــــف، ف ـــدأ الزح ـــ ـــــــاب َـّ  هل
ً
ئبــــــا عقــــــل إل م�ش

ً
قي غدا

ئ
ي ال

ف
ي القــدس �

ف
ى � ـــا ٦ســرف ـــ  َع

ً
ـــا ـــ ــــــام خفاق س ـــَم الإ ـــ ـ ـَ َعـل

29 أذان القرآن ص  6



29 عالا سيسلنعءرهمرننعدنيتسعأن«نآعأنع نرذأ»ن لوسارنا رنباسسنع  ت نعجمررا 

وكلا كرت الهموم زاد التجاء الشاعر إىل الله - سبحانه - دون يأٍس،

 وإن كرت اآلالم، واتضحت صورة األعداء بكلهم وكليلهم، وتبعرت صفوف 

املسلمني، وليس لألمر من مخرج إال أن يكون فرج من الله، والتجاء إليه.

ي 
ــــــو�ف ــــــن ف

ف
ــــــداة و� ت الع ــــــا�ش ات ــري ــ ــ ــا بص ــ ــ ــــت بن ــ ــــد�ف ألس ــ ب

ف
فأ�

الباطلــة، ومتســكوا  الشــعارات  وتركــوا  رجــع املســلمون إىل دينهــم،  فــإذا 

اللــه  يجعــل  ولــن  - ســيفرِّج همهــم، وينرهــم،  - ســبحانه  اللــه  فــإن  بقرآنهــم، 

وعندهــا: ســبيالً،  املؤمنــني  عــى  للكافريــن 

ا
ً

ــــــد
َ
ــــــَي غ

ْ
ق
َ ئ
ي ال ِ

ف
َس �

ْ
ــــــد

ُ
ق
ْ
ى ال َ ــــــرفَ ــا َعــا غــدا...َس

ً
اق

َّ
ف

َ
ِم خ

َ
ْســا ُ الإِ ــمَ َع

يــردَّ األمــة إىل دينهــا وقرآنهــا، ويــرشح صدرهــا لتتدبــر  اللــه أن  ويبتهــل إىل 

آياتــه، وتحكِّمهــا، فتســود وتبنــي حضــارة البرشيَّــة، وتنــرش العــدل بدينــك ونــورك، 

ويستمر الشاعر يف قنوته ليكون الزمة حياته، يف رسِّه وجهره، وليله ونهاره؛ يك 

يحقــق أملــه يف تفريــج همــوم املســلمني، ونجاتهــم مــن الــرشِّ والفتنــة، وأن يأخــذ 

أعداءهــم أخــذ عزيــٍز مقتــدٍر، ويؤيدهــم بنــر كنــر بــدر

وكأن الشــاعر حــني غــرق يف همــوم األمــة لــذَّ لــه الغــرق واســتمرأه، حتــى مل 

ينــج العيــد عنــده مــن نفــث الهمــوم، وإن تكاثــرت عليــه تهــاين الصحب واإلخوان، 

مــا فيــه، ومصائــب األمــة  لبنــان  للفــرح مكانًــا، ويف  تعــد تجــد  وكأنَّ نفســه مل 

تـَـرَى، ورؤوس قادتهــا ترضــخ يف املــذالت، وأبناؤهــا يضجــون، واألعــداء ببغيهــم 

يعششــون، وال منجــاة مــن كلِّ ذلــك إىل باللــه، وإىل اللــه املشــتىك:

ــة ــ ــ جع ــاة إلل �ب ــ ــ ــــــخ�ي هللا ل منج ســ ــــــري و�ق ــــــاق تســ إىل هللا الم

ــــــزة هلل ع ــــــد �ب ــــــود العي ــــــى أن يع ــا وينســخع ــ�ي العــار عن ونــرا و�ي

ويقول الشاعر عن االذان:

ــــــــــــــاح صب ي الإ
ف

ــــــــــــــك � �ي أذان الدي
ْ

ــــــــــــــك ــــــــــــــذَب جرس ــــــــــــــا أع م
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ــــــــــــــِه، ــــــــــــــدرس تلقي  ال
َّ

وأجــــــــــــــل
ْ

ــــك ــ ــ ــ ــ ــ ــُه درس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن يفق ــ ــ ــ ــ ــ ــ مل

ــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه لغي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه تنبي ــ ــ ــ ــ ــ ــ في
ْ

ــــــــــــــة أمســــــــــــــك ــــــــــــــن الطاع ع

ــــــــــــــؤوم الفجــــــــــــــر، ــــــــــــــداء لن ون
ْ

ــك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَس رمس ــ ــ ــ ــ ــ ــ أن ل تن

ــــــــــــــه ي التي
ف

ــــــــــــــِضْع يومــــــــــــــك � ـ ـُ ل ت
ْ

امك ضيعــــــــــــــَت أمَســــــــــــــك

ــة، وعامليــة، وانتــاء وصــل  وقــد اتَّــكأ الشــاعر يف كلِّ ذلــك عــى ثقافــة دينيَّ

بــه إىل ذوبــان النفــس يف األمــة، وظهــور األمــة يف قلــب الشــاعر ونفســه ليعــربِّ 

عــن آالمهــا وآمالهــا، تعبــريًا ملتزًمــا، ال يخــرج مــن دائــرة مــا أحــلَّ اللــه - ســبحانه - وال 

ينضــوي، أو ينحــاز، أو مييــل إىل مــا حــرَّم - معــاذ اللــه.

ر فنَّه لخدمة هذا  وهو بهذا يرسم صورة الشاعر اإلسالمي الحق، الذي َسخَّ

الديــن وأهلــه، وجعــل حياتــه كلهــا خالصــة لوجهــه الكريــم، نســأل اللــه لــه الرحمــة، 

وأن يجمعنا به يف ِعلِّيني، إنه ســميع قريب مجيب.

وقــال العالمــة أبوالحســن النــدوي يف يــوم نعيــه: »إنــه يســتحق صفــة شــاعر 

القــرن  مــن  الثــاين  النصــف  وأمــري شــعراء اإلســالمينّي يف  اإلنســانيّة املؤمّنــة، 

العرشيــن قاطبــة، بعــد محمــد إقبــال أمــري الشــعراء يف النصــف األول«

امل�شادر واملراجع

الخليبــي  الديــن االمــريي شــاعر اإلنســانية املؤمنــة للدكتــور خالدبــن ســعود  بهــاء  عمــر   1

االديب جــازان  نــادي  منشــورات 

أذان القرآن شعر عمر بهاء الدين االمري  2

نظــرات يف فكــر االمــريي وشــعره مقالــة مصطفــى تــاج الدبــن. مجلــة الفيصــل، الســنة 17   3

1413هـــ. القعــدة  197 ذو  العــدد 

املوقع الرسمي لعمر بهاء الدين األمريي  4

عبــد اللــه العقيــل: مــن أعــالم الدعــوة والحركــة اإلســالمية املعــارصة، دار التوزيــع والنــرش   5

اإلســالمية.

مقالة الدكتور يوسف القرضاوي عى موقعه.  6



31 براسمسلنع ار ن سم نب نمن  نب ننجه نع  ت نع نبساانع نع وسرنع سربد 

 اإ�سهامات ال�سيد حامد بن حممد بن 
جالل الدين البخاري فى ال�سعر العربي

اأحمد �شافعي اى. مي
باحث الدكتوراه، جامعة كرياال

إن الِصــالت التجاريــة بــني الهنــد والعــرب كانــت عميقــة وراســخة الجــذور منــذ 

قديــم الزمــان. وبجانــب العالقــات التجاريــة التــى تعدهــا مــن أقــدم العالقــات 

ىف العــامل، كانــت هنــاك عالقــات اجتاعيــة بــني العــرب والهنــد، و إن ســواحل 

الهند وموانيها معروفة لدى الجزيرة العربية منذ أقدم العصور بسبب الصالت 

التجاريــة بــني موانــئ هــذه الســواحل والســواحل العربيــة يف الخليــج و اليمــن. 

وذلــك قبــل أن يــرى العــامل نــور اإلســالم كــا أنــه مــن املعــروف أن عــدد كبــريا مــن 

العــرب واإليرانيــني قــد اســتقروا مــن القــرن الســابع امليــالدى يف موانــئ الســاحل 

الغــريب للهنــد، وتزوجــوا بنســاء محليــات.

وأمــا القبائل العربية فتوجهــت الهنــد واســتوطنت هــذا البلــد فاختلــط فيــا 

بينهم – يعنى العرب والهند. نرى يف اآلثار التاريخية أن قوافل العرب التجارية 

سببت يف تنشئة اللغة العربية، بعضهم استوطنوا الهند عى سواحل و أماكن 

أخــرى وبــدأوا يعيشــون فيهــا مثــل ســكان الهنــد األصليــني. و مالــك بــن دينــار و 
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أصحابه الذين أدوا دورا فعاال يف غرس الثقافة اإلسالمية و حضارتها يف هذه 

األرض فأثرت حضارة العرب يف قلوب الناس فاعتنقوا اإلسالم أفواجا أفواجا، 

و أسســوا املســجد يف كرنغلــور و هــو أول مســجد يف كرياال.قــد بــذل مالــك 

بــن دينــار و أصحابــه قصــارى جهودهــم يف ســبيل نــرش ديــن اإلســالم، و قامــوا 

لنــرش الدعــوة اإلســالمية يف أرض الهنــد وخاصــة يف واليــة كــرياال و رفعــوا لــواء 

اإلســالم إىل مكانــة مرموقــة. كــا يقــول أبوالحســن عــيل النــدوى يف كتابه«دخــل 

املســلمون الهنــد وهــم أرقــى أمــة يف الــرشق بــل يف العــامل املتمــدن املعمــور 

يف ذلــك العهــد، يحملــون دينــا جديــدا ســائغا معقــوال، ســهال، ســمحا، و علومــا 

اخرمت و توسعت، و حضارة تهذبت ورقت خواشيها، يحلون معهم محصول 

عقــول كبــرية كثــرية«1.

ومــن أهــّم القبائــل التــى اســتوطنت ىف الهنــد خاصــة ىف واليــة كــرياال أرسة 

املخدوم، وأرسة البخارى، وأرسة الجفرى وأرسة جمل الليل، وأرسة العيدروىس 

وغريهــم، وبدأ سكان الهنــد يتعلمون لغة الوافديــن، فقــد أنتــج هــذا االختــالط 

تعريــب هــذه املناطــق، فصار الــراث العــريب ميثــل عنرا دينيا يف شبه القارة 

الهندية، وظاهرة بارزة من مظاهر الثقافة اإلسالمية. حتى بدأ أهل الهند تأليف 

الكتب باللغة العربية يف مجال التفسري والحديثوالفقه واألدب واللغة والنحو 

والرف والبالغة والعروض والشعر والطب والجغرافية والفلكيات وغري ذلك.

الأدب العربي يف كريال

انطالقــا مــن البواعــث املذكــورة لالهتــام باللغــة العربيــة اعتنــى علــاء مليبــار 

بتأليــف النصــوص النريــة والشــعرية يف اللغــة العربيــة. وتأليفــات علــاء كــرياال 

يف اللغــة العربيــة يتجــاوز عددهــا ألفــا عــى أرجــح االحتــاالت غــري أن معظمهــا 

مغمــور يف دياجــري الخمــول أو اإلهــال، وأن حصــة كبــرية منهــا قــد تعرضــت 

املســلمون ىف الهنــد، الشــخ أبــو الحســن عــى النــدوى، الطبعــة األوىل، دار ابــن كثــري/   1

1999 م. بــريوت.  دمشــق- 
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للتلــف والضيــاع. يقــول األســتاذ عبــد الغفــور عبــد اللــه القاســمي يف مقدمــة 

كتابــه2:«إن تاريــخ مســلمي كــرياال يف غياهــب مظلمــة لعــدة قــرون، ألن اإلســالم 

دخل فيها يف القرن األول الهجري أو الثاين عى اختالف األقوال. وعى الرغم 

منــه كانــت القــرون التــي بعــده فــرة ازدهــار لإلســالم فيهــا، ولكننــا ال نســمع عــن 

تلــك القــرون وعــن الوقائــع التــي جــرت فيهــا وعــن علائهــا وتصانيفهــم وأنظمــة 

تعليمهم وتدريسهم بطريق موثوق به إال قليال جدا –خصوصا من القرن الثاين 

إىل الثامــن– وال شــك أن معظمهــا ذهبــت أدراج الريــاح لعــدم االحتفــاظ فضــاع 

تراثهــم النفيــس«.

وأمامجــال الشــعر العــريب ىف كــرياال، وإن مل يكــن لــه آثــار ضخمــة، تــرك مــا 

يزوده لفخر أهل كرياال. ومن أوائل الشــعراء الذين بقيت آثارهم التاريخية لدينا 

القايض أبوبكر بن رمضان الشــاليايت املتوىف ســنة 895 هـ/ 1490م، والشــيخ 

زيــن الديــن بــن عــيل املعــربي املتــوىف 928هـــ/ 1522م والقــايض محمــد بــن 

عبــد العزيزالكاليكــويت 1025هـــ/1616م وغريهــم.

أمــا العائــالت العربيــة يف كــرياال فقامــت بخدماتهــا الجليلــة يف ســبيل منــو 

وتطور اللغة العربيةوآدابها، ولو ال جهود هذه األرس لضاع ذلك الراث اإلنساين 

النافعالعــام واملفخــرة اإلســالمية الخالــدة والتحــف العربيــة النفيســة يف عاصفــة 

السيطرة الخارجية وتنتمىهذه األرس إىل األمة العربية وقدموا اىل كرياال أغلبهم 

مــن حرضمــوت ببالداليمــن ومــن ســائر البــالد الخليجيــة يف مناســبات مختلفــة 

واســتوطنوها حيــث وجــدوا الطأمنينــة واملرتــع الخصــب ألعالهــم التجاريــة مــع 

البخــاري  لنــرش رســالة اإلســالم ومنهــم أرسة املخــدوم وأرسة  الكاملــة  الحريــة 

وأرسة الجفريــة وأرسة مــوىل الدويلــة وأرسة العيــدروس وأرسة جمــل الليــل وأرسة 

العديدالذين كانوا ينطقون اللغة العربية حيثرضبوا من بالد العرب إىل ساحل 

املليبــار للدعــوة اإلســالمية. وقامــوا للغــة العربيــة وفكــروا فيهاوحاولــوا لبنــاء بيئــة 

عربيــة يف كــرياال حتــى ألّفــوا عــدة كتــب يف اللغــة العربيــة نظــا وشــعرا.

املسلمون ىف كرياال، عبد الغفور عبد اللهالقاسمي.، مالبرم، 2000م.  2
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ال�شيد حامد بن حممد بن جالل الدين البخاري واإ�شهاماته فى ال�شعر العربي
بخارى، بالد ما وراء النهر يف روسيا، أحد مهد الحضارة اإلسالمية ومسقط 

رأس كثــري مــن العلــاء العباقــرة مثــل اإلمــام البخــارى وابــن ســينا غريهــم. ينتمــي 

إليــه أرسة البخــاري ىف كــرياال. ومــن هنــا يــرد الســيد أحمــد جــالل الديــن البخــارى 

إىل كــرياال للدعــوة اإلســالمية. وكان أول مــن قــدم إىل هــذا الســاحل مــن الســادة 

األرشاف البخارية لتبليغ رسالة الله ودعوة اإلسالم كا كتب املؤرخ أحمد كويا 

الشــاليايت عــن أرسة البخــاري: »إن الســادات البخاريــة قبيلــة عظيمــة مــن أوالد 

جعفــر بــن عــى بــن الــريض رضــوان اللــه عليهــم وملــا كان جدهــم الســيد جــالل 

الديــن مقيــا يف بخــارى مــدة قالــوا لــه جــالل الديــن البخــاري ونســبت الســادات 

البخاريــة إىل جــالل الديــن البخــاري«3.

وقد انترش أرسة السادات البخاريني من خالل ابناء الثالثة للسيد إساعيل 

بــن أحمــد جــالل الديــن البخــاري. و تــزوج الســيد إســاعل مــن منطقــة والفتنــم 

وتولد منها ثالثة أوالد وبنت واحدة وهم السيد أحمد البخاري ومحمد البخاري 

وبافخــر الديــن البخــاري والســيدة فاطمــة البخاريــة. وأمــا األرسة البخاريــة أثبتــت 

أصلها وأمثرت وترعرعت من هذه األوالد الثالثة وانتقلوا إىل مراكز شتى بتوسع 

دائرة اإلسالم فراح الشيخ أحمد البخاري إىل كدبورم )KADAPPURAM( منقطة 

جاواكاد يف مقاطعة تريشور أوال يف سنة 972 ه. واستقر فيها واشتغل يف نرش 

نور اإلسالم، واستوطن ما عداهم يف مختلف مناطق والية كرياال مثل تالشريي 

واعال ومادول وكوشني وشاليم وبيويل وكنور ومالبورم و غريها.

ال�شيد حامد بن حممد بن جالل الدين البخاري
ولــد حامــد بــن محمــد بــن مصطفــى بــن أحمــد بــن محمــد بــن إســاعيل بــن 

أحمــد بــن إســاعيل بــن أحمــد بــن جــالل الديــن البخــاري يف ســنة 1918م يف 

ساحل البحر الجديد كادابورام يف مقاطعة تريشور. وهو املعروف ب »كوياما 

العائــالت العربيــة ىف كــريال ومســاهاتهم ىف اللغــة العربيــة و ادابهــا، محمــد باواابــن عبــد   3

الرحمــن، كــرياال، 2009 م. ص 132
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بــن  بــن أحمــد  بــن مصطفــى  تنغــض« )KOYAMMA THANGAL(.وأبــوه محمــد 

محمــد بــن إســاعيل املتــوىف 977هـــ. كان شــيخا كبــريا ونشــأ يف عبــادة اللــه 

معلقــا قلبــه للمســجد. كــا أنــه عاملــا معروفــا وداعيــا يف الطريقــة القادريــة.

والبيئة العلمية والصالحية والدعوية تحت رعاية والديه قد أثرت ىف نشــأة 

حامــد كويامــا تنغــض ومنــّوه. وتلقــى العلــوم عــن شــيوخه األفاضــل وســادة األكابــر 

والعلــاء املعارصيــن وتعلــم منهــم الفقــه والتصــوف وعلــم الــكالم والنحــو مــن 

أماكــن شــتى مثــل ولفتنــم، كاليكــوت، كوشــن وغريهــا. واشــتغل بالتدريــس يف 

أماكــن شــتى. فتلمــذ منــه كثــريا مــن الطــالب ومنهــم محمــد عبــد القــادر الوكمــي. 

وكان كرميــا وعطوفــا عــى البائســني، حتــى أحبــه النــاس، واحرمــه جميــع النــاس 

ســواء كان عاملــا أم عاديــا. تــويف هــذا العــامل الكبــري ذو القعــد ســنة 1426هـــ 

املوافــق 2005م.ودفــن يف كدبــورم، جــاوكاد مبقاطعــة تريشــور.

اإ�شهاماته فى ال�شعر العربي

كان الســيد حامــد بــن محمــد بــن جــالل الديــن البخــاري أديبــا بارعــا فطريــا 

وشاعر اللحظة يف اللغة العربية.وله عدة كتب يف النر والنظم حتى يف اللغة 

األرديــة والفارســية ولكــن مــا زالــت تأليفاتــه وراءالســتار غــري مدونــة إالبعضهــا. ومــن 

أهم مؤلفاته الشعرية ›مبلغ األمل من املراعات آلداب األكل‹ و ›مطالع الهدى 

ومطامــع االهتــداء‹ و ›التحفــة الصغــرى‹.

وأمــا كتابــه ›مبلــغ األمــل مــن املراعــاة آلداب األكل‹ كتــاب مفيــد مهــم مــن 

تأليفاتــه. هــي قصيــدة يف آداب األكل والــرشب، يشــتمل عــى 73 بيتــا. ووضــع 

لــه مقدمــة خاصــة عــى ثالثــة أوراق. كــا كتــب يف مقدمتــه »إين ملــا رأيــت 

كثرييــن مــن أبنــاء الزمــان ومعظــم املعارصيــن واألقــران كانــوا يتســاهلون يف األكل 

والــرشاب ويعرضــون عــا كان ينبغــي لهــم مــن مراعــاة اآلداب. ويسرســلون عنــد 

ذلك اسرسال البهائم يف املرعى، وليس أهم ما يكون لهم إال أن ميلؤا بطونهم 

شــبعى، والحــال أنهــم ال ينبغــي لهــم أن يركــوا نفوســهم ســدى وال عمــال، حتــى ال 
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يشــغلهم الــرشه عــن ذكراللــه تعــاىل غفــال، فــإن مــا هــو ذريعــة إىل الديــن ووســيلة 

إليــه ينبغــي أن تظهــر أنــوار الديــن عليــه. وكتــب املؤلــف رشحــا لهــذه القصيــدة. 

يبــدأ بأهميــة ذكــر آداب األكل والــرشب:

لك
ئ
ــــــــــر آداب ال ي ذكـ

ف
ــــــــــة � لعمــــــــــلهمم م �ب ــــــــــا الهــــــــــاق ــــــــــد م�ف ل ب

ــــــظ ــــــا ليهســــــل الف هكــــــا نظم ا
ف

ــا عــذب اللفــظ 4� عــى مــراعي ح�ق

4ثم يذكر عن أهمية البسملة وما يتعلقها

لك
ئ
ــل ال ــ ــ ــ مس هللا قب ــدأ �ب ــ ــ ــ ــــــلفالب ــ مكـ

ئ
ــــــل أو ال ــ ق

ئ
ل ب �ب ــــــ�ش ــ وال

ــــــرج ــــــو خ ــــــث ل ي ــــــا �ب ــــــدأ كفائي ــــا عــــن ســــا�ئ زال الــــرجنب بعــــض �ب

ــــــدب ــ ـــائيا ن ـــ ــ ـــه كفــــ ـــ ــ ـــع كون ـــ ــ نــــــــبوم لــــــــل واحــــــــــد ولــــــــو مــــــــن الب

ــة ــ ــ ــ ــــــل لقم ــ ــه ب ــ ــ ــ ــــإن أ�ق ب ــ ــ وبــــــــاهل فــــــــذاك مكرمــــــــهف

لكــــــــه مــــــــن نســــــــيا ــــــــا أ أولـــــــــه بــــــــه امك قــــــــد رو�يوليــــــــأت اثن

ــــــــك ــــــــد ذل ــــــــد بع ــــــــتحب الم ــــــــاك ٥ويس ــــــــا هن ــــــــرا مــــــــن لك م�ف �ب

5 يقــول فيــه أهميــة البســملة قبــل األكل والــرشب و فوائدهــا و مــا يقــول مــن 

نسيالبســملة قبــل األكل ومايســتحب بعدهــا. ثــم يشــري إىل تنظيــف اليــد والفــم 

قبــل األكل وبعــد:

ــــــــده ــــــــاي بعـــ ــــــــه وف ــــــــل قب ي الغس
ف

ــــــــده� ــــــــاه وي ــــــــل ف ــــــــا بغســ لف ف �ق

ي الغســــــل
ف

ــــــار � ــــــدم الصغ لكنعــــــم يق
ئ
قبــــا عــــى الشــــيوخ بعــــد ل ال

ــــــــا ــــــــث طلب ف حيــ ليمــــــــني لك �ب
ئ
ــد�بوال ــ ــ ــ ــاث ن ــ ــ ــ ــع الث ــ ــ ــ صاب

ئ
ل و�ب

ء �ف والإ منــــــــه  لك  ــــــــراءولعــــــــق  ــــــــا مـــــــــ ــــــــاث مــــــــرات ب ثـ
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و يــرد ىف رشحــه أدلتــه مــن خــرب الرمــذي عــن ابــن كعــب بــن مالــك عــن ابنــه أن 

النبي صى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلثا. قال الرمذي وروي محمد 

بــن بشــار هــذا الحديــث قــال يلعــق أصابعــه الثلــث قــال الباجــوري يف حاشــية 

الشــائل يلعــق بفتــح العــني مضــارع لعــق مــن بــاب تعــب أي يلحســها ويف روايــة 

يلعــق أو يلعــق أي يلعقهــا بنفســه أو يلعقهــا غــريه.

وأما قصيدته ‘مطالع الهدى مبطامع االهتدى’ كتاب مشهور مل يصدر يف 

تاريخ كرياال أحد مثل هذا الكتاب يف اللغة العربية. ويرسم املؤلف مساهات 

أرسة بخاري و تاريخها يف تلك العر. يؤكد فيه عن قدوم هذه األرسة ومنوها 

وانتشــارها يف مختلــف أنحــاء بالدنــا حتــى نجــد منــه األخبــار عــن كاتبنــا »حامــد 

البخاري« املتوىف 2005م. ويفصل فيه سلسلة أجيالهم وعالقتهم مع الرسول 

صى الله عليه وسلم عى طريق عيل بن أيب طالب فيعد هذه األرسة من آل 

بيت ويحتوي هذا الكتاب عى 486 صفحة ظهر يف سنة 1338ه.

وأمــا ســبب تأليــف هــذا الكتــاب فيذكــره الكاتــب: »ملــا اطلعــت عــى بعــض 

كتــب التواريــخ التــي يذكــر فيــه مواليــد العلــاء وتواريــخ موتهــم مرتبــا عــى حــروف 

الهجــاء، أحببــت أن ألــف عــى منوالــه وأن أجمــع عــى مثالــه كتابــا أذكــر فيــه موالــد 

الســادة البخاريــة املواطنــني يف بعــض الديــار املليباريــة وتواريــخ موتهــم املــرايث 

التــي أنشــأها فيهــم العلــاء الكبــار واألمئــة األخبــار وأنســابهم العاليــة ومفاخــر 

علائهــم وعرفائهــم الجليــة مرتبــا عــى الحــروف الهجائيــة.

الســادة  نســب عصــب  عــن  فيهــا  يــرشح  ثــالث مقدمــات  الكتــاب  ولهــذا 

البخارية، وما يتعى بالنسب من األحكام الرشعية والحكايات النافعة عن أهل 

البيت واملشائخ األكابر و مناقب السادة وتراجمهم وتوارخهم الجليلة وما وقع 

مــن الحــوادث املســتغربة يف أيامهــم الخليــة وخالفتهــم وحكاياتهــم املستحســنة 

ومناقبهــم ومواعظهــم الحســنة. فالبــاب األول مــن األبــواب األربعــة يشــتمل عــى 

تعريــف أهــل البيــت ويف بعــض مــا ورد مــن اآليــات القــر آيــة واألحاديــث النبويــة 

عــى  إليهــم وردهــم  وتوقريهــم وإجاللهــم واإلحســان  يف فضائلهــم ومحبتهــم 
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أعال من أبغضهم وحقرهم واإلساءة إليهم. و أما الثاىن والثالث فعى نسب 

الســادة البخاريــة والعبــارات التــي كتــب كبــار العلــاء املرحــة بســيادتهم وعلــو 

مرتبتهم مزيتهم. و الباب الرابع يف بيان مواليد من كانوا منهم يف بعض الديار 

املليباريــة وتواريــخ موتهــم واملــراىث التــي أنشــأها فيهــم العلــاء الكبــار واألمئــة 

األحبــار وأنســابهم العليــة ومفاخــرة الزكيــة.

و أســلوبها جــذاب للقــارئ بإتيــان املنظومــات املالمئــة املختلفــة. و مــن 

أمثالهــا:

لصــادق الصديق للصدق جعفر ي التوســــــــلو�ب
ف

عليــــــــك بــــــــه ل تنـــــــــسه �

مالنكــــــر عــــــرف و�ف النكـــــــر منحــــــمق ف ــــرق ف تل ــــر�ي م
ئ
ــــرف فال لع ــــر �ب م

ئ
ال

ف تغتتـــــمفالعـــــرف نكـــــر بـــــا تصديـــــق مقتـــــدر ك للعـــــرف معـــــه ذ�ي اكلـــــرق

ـــــم ٦منــا الســام عــى من حــل متعقدا ـــــه الظ ـــــى ب
ق

ـــــا � ـــــا�ف لن ـــــا بي ح

6ورشحــه لكتــاب التحفــة الورديــة لعمــر الــوردي أثنــاء دراســته يف املســاجد 

باســم التحفــة الصغــرى املحتمــل عــى 22 نظــا مــا تعجــب أســتاذه حتــى ثنــاه 

األستاذ وحثه عى إمتام هذا العمل املتواضع وتعلق يف طرفه األبيات التالية. 

وكان عمــره حينئــذ مثانيــة عــرش فقــط.

ــــــــــاد ــــــــــداك هللا للرشـ ــــــــــم ه ــــــــــداداع لســـــ وعليــــــــــك مــــــــــــن هللا �ب

ــــــــــد ف مم ــــــــــد �ب حام ي �ي
ف أ�ف ا�ب مبتــــــــــــــــدى�ي هللا طــــــــــول معــــــــــرمك �ي

ي طاعــــــــة هللا وطاعـــــــــــــــــــة أمحــــــــد
ف

ــــــــد� ــــــــر�ي املاج ــــــــول�ف الك ــــــــول م رس

فيبدأ املؤلف بعد البسملة كا يف التايل:

ــــم جــــا أم حــــور جنـــــات ب
ف

أم ضوء بد بدي فوق الســـــــماواتأنــــور �

را ف ــــذي ا�ق ــــر ال ــــه فك ــــغ صاغ مــــن العلــــوم سا ويــــا وفوطــــاتأم مبل
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ــــد واهلمــــم ــــه حامــــد إذا املب ــــاتاعــــن ب ــــى مقام ي أع
ف

ــــوله � ــــه م يؤي

مــن منظومــات حــول  الغيشــية« مجموعــة  بالقصيــدة  الغوثيــة  و »الفوائــد 

موضوعــات متفرقــة رســم الشــاعر أوال عــن خلــق اللــه ســبحانه وتعــاىل وعجائبهــا 

والقصيــدة تتضمــن عــى 10 أبيــات، توجــد هــذه األبيــات يف كتــاب مبلــغ األمــل 

مــن املراعــاة آلداب األكل.

ويدعو الله سبحانه وتعاىل:

ــــة ن ــــ�ي لســــت أهــــا لب ي العقوبــــةآل �ي الـ
ي مــــن مســــتحىق

ولكّنــــيف

ــةوإن اكن ىل مــــن صــــاحل مــــا معلتــــه ــ ء ومسع ــن ر�ي ــ ــو إل م ــ ــا ه ــ ــ
ف

�

ــرا�ئ ــ ـ ــىيّ الب ــ ت ع ــرش ــ فل ضعــــف خشــــييقوأ�ف وإن ك ي مل �ي
 رجــــا�ئ

ّ
فــــإن

كــــن هلل أ�ف إذ عصيــــك لــــــم أ ــــةو�ب وب ــــفا �ب ي مستخـ ــــك ر�ب عصيت

ي
ي اتباعا لشـــــــهو�ق

ّ لنصيحــــة ٧ولــــ�ئ جرت مــــيف ــــظ �ب ي مل تّتعــ
ــــار�ق وأم

7وقــد ألــف الســيد حامــد بــن محمــد بــن جــالل الديــن البخــاري عــدة كتــب 

منظومة يف موضوعات شتى بدون ترتيب وال عنوان وغري مطبوعة مثل قصيدة 

املنــح الشــنفرية بالقصيــدة الغوثيــة، وهــي قصيــدة مدحيــة نظمهــا بعــد زيــارة 

املؤلــف مبعهــد الرشيــف للشــيخ القطــب شــاه الحميــد الشــهري يف ناغــور ســنة 

1313ه. ومنظومة ‘تخميس فكره’ التى نظمها مخمسة يخاف املؤلف عل ذنبه 

إىل اللــه ســحانه وتعــاىل، وقصيــدة ‘املناجــات املّدخــرة’ قصــدة شــكوية يدعــو 

املؤلفإىل ربالعاملني للمغفرة وقبول األعال، ومنظومة ‘مولد أحمد البخاري’ 

كتبهــا عــى مــدح تاريــخ أحمــد البخــاري وكراماتــه وأوصافــه. وكان الســيد حامــد 

بــن محمــد بــن جــالل الديــن البخــاري شــاعرا موهوبــا ذو قريحــة ناضجــة وكانــت 

تأليفاتــه ىف الشــعر العــريب وافــرة جذابــة ال تنــى إســهامته للشــعر العــريب ىف 

كــرياال وإن كان بعضهــا غــري مطبوعــا مختــف مــا وراء الســتار.

مبلع االمل ملراعات اداب االكل لسيد حامد كويم تنغض، ص 28  7
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امل�شادر واملراجع

ابن عبد الرحمن، محمد باوا. العائالت العربية ىف كريال ومساهاتهم ىف اللغة العربية ( 1

و ادابها، كرياال، 2009 م.

الفاروقي، الدكتور ويران محي الدين. الشعر العريب ىف كرياال مبدأه وتطوره، كاليكوت، ( 2

2003 م.

القاسمي، عبد الغفور عبد الله.املسلمون ىف كرياال، مالبرم، 2000م.( 3

لكنــاؤ، ( 4 الهنــد وتطوراتهــا،  الحســن.الدعوة اإلســالمية ىف  عــيل  الحســن  أبــو  النــدوي، 

م.  1990
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 فن الر�سائل يف الع�سر احلديث ودور 
عبد ال�هاب مطاوع فيه

حممد اأمان
الباحث يف كلية مدينة العلوم العربية

فن الر�شائل مع مرور الزمن

الرســائل األدبيــة فــن مــن الفنــون النريــة وقطعــة أدبيــة وقــد عــرف قدميــا ال شــك 

فيه وله صفحات مضيئة يف تاريخ األدب العريب وقد أُلَِّفْت فيه كتب ودواوين 

كثــرية والرســائل فــن أديب ازدهــر وانتــرش يف القرنــني الثالــث والرابــع الهجريــني 

العطــاء يف مختلــف  العربيــة اإلســالمية قمــة  الحضــارة  بلغــت  خاصــة عندمــا 

املياديــن واملجــاالت. وهــو فــن نــري يُظِْهــُر مقــدرة الكاتــب وموهبتــه الكتابيــة 

وروعــة أســاليبه البيانيــة املنمقــة القويــة. جــاء يف لســان العــرب البــن منظــور يف 

بــاب الــراء:

»وراَســلَُه مراســلة، فهــو مراســل ورســيل والرّســل كالرســل والرســل يف القــراءة 

والرسيل واحد، قال: وهو التحقيق بال عجلة. ويف موضع ثان قال: الرسل من 

الرســل يف األمــور واملنطــق كالتمّهــل والتوقـّـر والتثبُّــت، وجمــع الرســالة الرســائل. 

أمــا حســني عــيل محمــد فيعرفهــا بقولــه: هــي فــن مــن فنــون النــر القوليــة، عرفهــا 
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العــرب منــذ القــدم، وهــي مثــل فنــون النــر األخــى )القصــة، املرحيــة...( لهــا 

خصائصهــا املميــزة التــي تجعلهــا فنــا قامئــا بذاتــه.

العــر الجاهــيل يف تاريــخ األدب العــريب هــو العــر الــذى ال ميتــد أكــر مــن 

قرنــني قبــل اإلســالم ألنــه مل يــرد إلينــا مــن األدب الجاهــيل شــيئ. بيــد أن الكتابــة 

موجودة فيها بصورة نادرة دون تعقيد وتأنق وفقا لحياة العرب البسيطة وال يعرف 

الكتابــة إال أفذاذهــم واســتعمل العــرب يف تلــك العــر رســائل إشــارية وشــفوية 

و التدوينيــة. ميكــن الفهــم مــن املؤلفــات التاريخيــة أن الكتابــة ال يهتــم بهــا العــرب 

يف الجاهليــة أكــر اهتامــا مــن ســائر الفنــون والســيا الشــعر والخطــاب والحكــم 

وبهــذا الســبب مل يكــن للرســائل دور هــام يف حياتهــم األدبيــة يف ذلــك العــر.

ومــن املوضوعــات التــي كان عــرب الجاهليــة حريصــني عــى كتابتــه كتابــة 

العهــود واملواثيــق مــع القبائــل وحســاب تجارتهــم. وعندمــا جــاء اإلســالم تغــريت 

الحــال وظهــرت مفاهيــم جديــدة مل تكــن معروفــة مــن قبــل وأخرجهــم اإلســالم مــن 

الظلــات إىل النــور فحــّث القــرآن عــى تعليــم الكتابــة وعظّــم شــأنها كــا نجــد 

يف اآليــات القرآنيــة »اقــرأ باســم ربــك الــذي خلــق« اقــرأ وربــك األكــرم الــذي علــم 

بالقلم”ون والقلم وما يسطرون »ورسول الله صيل الله عليه وسلم كان يشّجع 

املســلمني عــى تعلــم القــراءة والكتابــة وســاعد عــى نرشهــا كــا جعــل فديــة 

أرسى بــدر تعليــم الكتابــة والقــراءة لعــدد معــني مــن أبنــاء املســلمني، فإنتــرشت 

الكتابــة بينهــم وتأثــروا بالقــرآن واألحاديــث. وقــد اتخــذ الرســول صــى اللــه عليــه 

ــا يكتبــون لــه القــرآن الكريــم، كــا نعــرف كانــت كتابــة الوحــي مــن اهــم  وســلم كُتَّابً

املوضوعات و إىل الجانب ذلك الكتاب كانوا يكتبون رسائله التي كان يبعث 

بهــا إىل رؤســاء القبائــل، وزَُعــاء املناطــق، وملــوك الــدول للدعــوة إىل اإلســالم 

وقــد كانــت الرســالة أول اتصــال بالعــامل الخارجــي للرســول الكريــم و مل يكــن ال 

ــعر وال الخطابــة قادريــن عــى أداء الــدور العمــيل الــذي تؤديــه الرســالة حــني  الشِّ

تنقــل مــا يتصــل بسياســة الدولــة مــن مراســيم سياســية أو توجيهــات أوتعليــات 

إداريــة ومــن هــذا التاريــخ نافــس الكاتــُب الشــاعَر والخطيــب وأصبــح لــه منزلــة 
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خاصٌة. اســتمر تشــجيع الخلفاء الراشــدين عى تعلم القراءة و الكتابة و اتخذوا 

لهــم كتابــا هــم أيضــاً يكتبــون إىل الــوالة وقــادة الجيــوش الفاتحــة التــي انتــرشت يف 

مختلــف األصقــاع لنــرش رســالة التوحيــد.

رســائل صدر اإلســالم عموما »غالبًا ما تبدأ بالبســملة ثم يأيت بعدها تعابري 

من قبيل:من محمد رسول الله أو من خليفة رسول الله، أو من أمري املؤمنني.

وقــد تبــدأ الرســالة باســم الرســول مبــارشة مثل:«هــذا كتــاب مــن محمــد رســول 

اللــه “.وإذا كانــت الرســالة موجهــة إىل مســلم فــإنَّ خــري مــا تســتهل بــه »ســالم 

اللــه عليك«.أمــا إذا كانــت موجهــة لغــري املســلم فــإن مــا تســتهل بــه هو«الســالم 

عــى مــن اتبــع الهــدى.

وعندمــا انتقــل الحكــم إىل بنــي أميــة وأراد معاويــة بــن أيب ســفيان أن يطــور 

شــؤون الدولــة اإلســالمية؛ أنشــأ ديــوان الرســائل ثــم مبــرور الزمــن أخــذ الكاتــب 

يستقل بكتابة الرسائل، ثم يعرضها عى الخليفة وكان أسلوب الرسائل آنذاك 

تْغلــُب عليــه البســاطة والوضــوح، ويخلــو مــن التأنــق والتصّنــع كــا حــدث ذلــك 

الحقا وشهد فنُّ الكتابة نقلةً  كبرية يف عهد هشام بن عبد امللك عندما توىل 

مواله ســامل رئاســة ديوان الرســائل يف عهده، ثم يف عهد مروان بن محمد، آخر 

خلفــاء بنــي أميــة، الــذي تــوىل أمــر ديوانــه عبــد الحميــد. قــد ُعــرِف عبــد الحميــد 

بالرباعة يف فن الرسل حتى غدت مكاتباته مرضب املثل يف الجودة واإلتقان، 

حتــى قيل:«بدئــت الكتابــة بعبــد الحميــد«1 قــال عنــه جرجــي زيــدان يف »تاريــخ 

آداب اللغــة العربيــة )فتحــت الرســائل بعبــد الحميــد و ختمــت بابــن العميــد(. 

يعــد عبــد الحميــد الكاتــب رائــد التأليــف يف الكتابــة وضوابطهــا، يكمــن أن نجــد 

يف رســائله مجموعــة مــن الوصايــا و اإلرشــادات التــي تكفــل للكتــاب النبــوغ يف 

الكتــاب يف القــرن  أعــالم  مــن  القــريش،  بــن وهــب  يحيــى موىل العــالء  بــن  عبدالحميــد   1

مــن  يديــه صناعة الكتابــة، فعــّد  للهجــرة، فاريس األصل عريب الوالءارتقــت عــى  الثــاين 

أساتذة البالغة العربية ورائد كتّاب الرسائل عامة وطور الرسائل بكرة التحميدات يف صدر 

الرســالة وبالتوســع يف املعــاين والعنايــة برتيبهــا ووضوحهــا. اشــتغل يف دواويــن الخلفــاء.



؟ 44 أبريل ٢٠١٨ قامنع لغننع سربرن،نجسمسننكررعالن 

عملهــم وتلــك الوصايــا خالصــة تجربتــه يف ديــوان الرســائل. ورســالته التــي وجههــا 

إىل عــال مــروان بــن محمــد باألمصــار يأمرهــم مبحاربــة لعبــة الشــطرنج، ورســالته 

ـاب وأصبحــت دســتوًرا ملهنــة الكتابــة. عندمــا آل الحكــم  التــي وجههــا إىل الُكتّـَ

إىل الدولــة العباســية أخــذ خلفاؤهــا يهتمــون بكتابــة الرســائل أكــر إهتامــا مــن 

سابقيهم، ولهذا السبب كر الُكتَّابفي العر العبايس، ونبغ كثري منهم يف فن 

الرسل، وازداد التنافس بينهم ألن العمل يف ديوان الرسائل أصبح مصدر رزق 

لهــم. بعــد العــر العبــايس أخــذت تضعــف الكتابــة عمومــا والرســائل خصوصــا، 

هــذا الضعــف حتــى كاد فــن الرســل أن ميّحــي لــوال بعــض األدبــاء الذيــن أبقــوا  وعمَّ

عــى حياتــه بفضــل مــا ســطرته أقالُمهــم مــن روائـِـَع. يف العــر الحديــث خصوصا 

يف الزمــن الراهــن قــد تبلــورت الوســائل الحديثــة و تعــددت التجهيــزات املبدعــة 

فتوســعت آفــاق هــذا الفــن.

فن الر�شائل يف الع�شر احلديث

عــى ســبيل املثــال عندمــا تقدمــت التقنيــات املعلوماتيــة تطــورت الشــبكات 

نــدرج املنشــورات والرســائل يف الرســالة  والوســائل اإلجتاعيــة فنســتطيع أن 

النصيــة وفيســبوك ووادســايب والربيــدة اإللكرونيــة واملواقــع وبلوجــات تحــت 

الوان فن الرسائل الجديدة. أنجبت املواقع وأولدت البلوجات الكتاب الجدد 

والصحــف املعــارصة معظمهــا  والجرائــد  للناشــئني. املجــالت  بابــا  وفتحــت 

تصدر اآلن بالعمود الخاصة املتعلقة بالرسائل السائدة بالكبار الشخصية يف 

األدب او العلــم او يف مجــال األكادمبــة وغريهــا مثــل األســئلة واألجوبــة املتعلقــة 

باملوضوعــات املتنوعــة والعمــود املفتوحــة الخاصــة للتعليقــات والتعقيبــات 

واآلراء للقــراء.

حياة الكاتب عبد الوهاب مطاوع

والجديــر بالذكــر يف هــذا الصــدد مــن الــذى منــح حياتــه وجهــده لفــن الكتابــة 

والرســل هــو الكاتــب عبــد الوهــاب مطــاوع مــري عمــودي يف جريــدة األهــرام. 
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لقــب الكاتــب بلقــب »صاحــب القلــم الرحيــم«. ولــد عبــد الوهــاب مطــاوع يــوم 

11 نوفمــرب عــام 1940مبدينــة دســوق2 يف محافظــة كفــر الشــيخ3. كانــت حيــاة 

عبــد الوهــاب متأثــرة باتجــاه الصــويف الــذي توارثــه عائلــة األب فــكان جــده صوفيــا 

اســمه الشــيخ محمــد الشــاذيل مطــاوع، وقــد تعلــم أغلــب أفــراد هــذه العائلــة يف 

األزهــر. كان ترتيبــه يف األبنــاء االبــن الثالــث ولــه أخــت واحــدة كــربى. وكان أبــوه 

تاجــرا اســمه الحــاج محمــد مصطفــى مطــاوع. بــدأ شــغفه بالقــراءة منــذ الصغــر 

ألن البيئــة العائليــة ســاعدته عليهــا، فــكان يف مدينتــه مكتبــة اســمها مكتبــة فــرج 

وكان يواظــب عــى زيــارة هــذه املكتبــة القرويــة، فقــد كان حريصــا لقــراءة مجلــة 

التــي  مــراد  زيــات4 وكتــب حلمــي  »الرســالة« الشــهرية لصاحبهــا أحمــد حســن 

تختص بتقديم األعال األدبية العاملية يف صورة ملخصات.اطلع عبد الوهاب 

مطــاوع عــى روايــات الكاتــب الكبــري احســان عبــد القــدوس التــي تــربز عيــوب 

املجتمــع، فخــالل هــذا االطــالع الواســع بــدا لــه أعــال نجيــب محفــوظ األدبيــة.

تحولــت  التــي  القاهــرة«  لــه وهــي »الفضيحــة يف  روايــة طالعهــا  أول  كان 

نجيــب  أعــال  قــراءة  الوهــاب  عبــد  تعــّود  ذلــك  لفيلــم »القاهــرة 30«.فبعــد 

محفــوظ األدبية.واســتغرق عبــد الوهــاب مطــاوع بقــراءة الكتــب األدبيــة العربيــة 

والعامليــة ســواءا فمنهــا »عــرشة أيــام هــزت العــامل« للصحفــي األمريــي جــون 

2  هــي مدينــة مريــة تلقــب بعــروس النيــل، تقــع يف أقــى شــال مــر، وتتبــع كفــر الشــيخ 

إداريــا، واملدينــة عاصمــة مركــز دســوق. تبلــغ مســاحتها 1176كــم، بلــغ عــدد ســكانها 660137 

نســمة عــام 2001.

3  هــي محافظــة مريــة تقــع يف أقــى شــال مــر، تطــل املحافظــة عــى البحــر املتوســط 

بامتــداد ســاحيل يبلــغ طولــه 100كــم ويحددهــا غربــا فــرع رشــيد بطــول 85 كــم حتــى مصبــه 

يف البحــر املتوســط ورشقــا محافظــة الدقهليــة وجنوبــا محافظــة الغربيــة.

4  هــو أحمــد حســن الزيّــات باشــا ولــد عــام 1885م وهــو مــن كبــار رجــال النهضــة الثقافيــة يف 

مروالعــامل العــريب، ومؤســس مجلــة الرســالة، اختــري عضــوا يف املجامــع اللغويــة يف 

القاهــرة ودمشــق، وبغــداد، وحــاز عــى جائــزة الدوليــة التقديريــة يف اآلداب عــام 1962 يف 

مــر.
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ريــد عــن األيــام التــي ســبقت الثــورة البلشــفية يف روســيا 1917، وكتــاب »أقــدام 

القــادر وكتــاب  األديــب املرحــوم محمــد زيك عبــد  الطريــق« للصحفــي  عــى 

»حيــاة محمــد« للدكتــور محمــد حســني هيــكل وكتــاب »األيــام« بأجزائــه الثالثــة 

الرحمــن  لعبــد  وروايــة »األرض«  الحكيــم  لتوفيــق  الــروح«  لطــه حســينو«عودة 

الرشقــاوي ومرحيــات »الذبــاب« وجلســة رسيــة واأليــدى القــذرة »لجــان بــول 

وكتــاب  منصــور،  ألنيــس  أيــام«  لنــا  كانــت  وكتــاب« يف صالونالعقــاد  ســارتر 

»فجــر اإلســالم«و«ضحاه«و«ظهره« ألحمــد أمــني، ومجلــدات قصــص تشــيكوف 

القــراءات  ودستويفســي وغريهــا مــن األعــال األدبيــة والفكرية.ســاعده هــذه 

الواسعة عى تثقيف فكره وتوسيع محيطه العلمية والثقافية.تزوج عبد الوهاب 

مطــاوع وعمــره 34 عامــا وكانــت زوجتــه حاصلــة عــى بكالريــوس واســمها »ســكينة 

بنــت محمــد شــعبان«كان والــد زوجتــه أســتاذا يف الرشيعــة، وأنجــب ابــن وبنــت 

هــا »كريــم« و«ريم«.اكتســب عبــد الوهــاب مطــاوع كثــريا مــن األصدقــاء فمنهــم 

الكاتــب أحمــد بهجــت والدكتــور محمــود عــارة لقــب بلقــب »صاحــب القلــم 

النــاس وحــل  يتصــدى شــخصيا ملســاعدة  ألنــه كان دامئــا  الرحيــم »-وذلــك 

مشــاكلهم االجتاعيــة أو املاديــة - وصــالح منتروســامي متــويل وغريهــم مــن 

البارزينــوكان ألرستــه ســياحة ســنوية يف أيــام طفولتــه كانــت لهــا بالــغ األثــر يف 

حياتــه حيــث حبــب إليــه الرحــالت والجــوالت يف أنحــاء العــامل. وبســعادته كان 

ألبيه رحلة تجارية إىل اإلسكندرية فصاحب معه يف رحلته فعرف عبد الوهاب 

مطــاوع عــن أحــوال النــاس وعاداتهــم وتقاليدهــم وعرفهــم التجاريــة. فكانــت هــذه 

الرحــالت مســاعدا لــه لتنميــة وعيــه بالعــامل. جهــوده العلميــة.

قــى عبــد الوهــاب مطــاوع مراحــل تعليمــه األوىل يف قريتــه ثــم انتقــل إىل 

القاهرة عام 1957م ليلتحق بكلية اآلداب بجامعة القاهرة يف قسم الصحافة. 

فــكان عمــره حينهــا 17 ســنة، صحبــه أخــوه األكــرب ليطمــن عــى إقامتــه يف منــزل 

قــرب الجامعــة. بــدأ يتــدرب عــى الصحافــة منــذ ســنته األوىل يف الجامعــة وكان 

مجــدا يف عملــه وبــذل جهــدا عظيــا لنيــل درجــة رفيعــة حيــث تخــرج يف قســم 
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الصحافــة عــام 1961. ويف عــام 1977 ســافر عبــد الوهــاب مطــاوع إىل بريطانيــا 

وأقام يف بيت للطلبة بقرية صغرية بالقرب من مدينة كارديف عاصمة مقاطعة 

ويلز الربيطانية اللتحاق بدورة دراسية عن الصحافة مبعهد طو مسون الربيطاين 

للصحافة. وسجل تلك الفرة من حياته يف كتابه »يوميات طالب بعثة« الذي 

صــدرت طبعتــه األوىل عــام 1987م.

فأمــا مــن املهــن التــي شــغلها األديــب كانــت بدايتهــا أثنــاء دراســته بجامعــة 

القاهــرة فعمــل متدربــا مبجلــة »روز اليوســف« لفــرة قصــرية وذهــب بعدهــا إىل 

أحمــد بهجــت وعمــل معــه مبجلــة »صبــاح الخــري«. ثــم عمــل عبــد الوهــاب مطاوع 

يف قســم التحقيقــات الصحفيــة الوليــد تحــت إرشاف الكاتــب صــالح املنتــر.

جريدة الأهرام واإ�شهاماته فيها

بــدأ عبــد الوهــاب عملــه يف األهــرام عــام 1961 فــكان عملــه يف البدايــة كناقــد 

الرياضيــة يف ملحــق  التحقيقــات  مــن  الوهــاب سلســلة  ريــايض فكتــب عبــد 

األهــرام الريــايض بعنــوان »شــخصية املالعــب«. أكمــل عبــد الوهــاب تجربتــه يف 

قســم التحقيقــات الصحفيــة ملــدة 16 عامــا. ثــم صــار مرشفــا لصفحــة أســبوعية 

عنوانهــا »الوجــه اآلخــر« التــي تهتــم بشــئون األقاليــم. ســافر عبــد الوهــاب مطــاوع 

إىل أبــو ظبــي عــام 1981 للعمــل يف صحيفــة االتحــاد ورجــع منهــا إىل القاهــرة 

عــام 1982 والتحــق باألهــرام وأصبــح ســكرتريا لتحريرهــا وقــد حصــل فيهــا التدريــج 

الوظيفــي تلــو أخــرى فصــار نائبــا لرئيــس التحريــر عــام 1984 ثــم مديــرا للتحريــر 

التــي  والدســك املركــزي بالجريــدة، وكذلــك رئيســا ملجلــة الشــباب الشــهرية 

تصدرهــا مؤسســة األهــرام عــام 1986م.

اأ�شلوب الكاتب العظيم

كان عبــد الوهــاب مطــاوع يســتخدم اســلوباً راقيــاً يف الــرد عــى الرســائل التــي 

يختارهــا للنــرش مــن آالف الرســائل التــي تصلــه أســبوعياً، حيــث كان أســلوبه يف 

الــرد عــى صاحــب املشــكلة أســلوباً أدبيــاً، يجمــع بــني العقــل واملنطــق والحكمــة 
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ويســوق يف ســبيل ذلــك األمثــال والحكــم واألقــوال املأثــورة وكان يتميــز برجاحــة 

العقــل وترجيــح كفــة األبنــاء واعــالء قيــم األرسة فــوق كل يشء أخر.منــوذج كتابتــه 

وردوده لرســائل النــاس التــي تصــل إىل بريــد يــوم الجمعــة كل أســبوع...

»يــا ســيديت الفاضلة..كرهــت زوجــك منــذ العــام األول لزواجــك منــه ورمبــا 

مــن األيــام األوىل فلــاذا واصلــت معهالرحلــة حتــى جــاء األبنــاء فحكمــت عليــه 

وعــى نفســك بهــذا الجحيــم املســتعر منــذ 25 عامــا؟

إن الزواج عند العقالء إرادة واختيار وال مربر عندهم لإلقدام عليه والستمراره 

ســوى الحــب والرغبــة املرشوعــة يف الســعادة واالســتقرار..أما بعــد أن يجــيء 

األبنــاء فــإن كثرييــن منهــم يضعــون مصلحتهــم فــوق كل اعتبــار ويتنازلــون عــن كثــري 

مــن أحالمهــم وحقوقهــم مــن أجلهــم..

واألبنــاء يف رأيــي هــم أرشف دوافــع اســتمرار الــزواج يف غيبــة الحــب واملــودة 

والرحمــة وللزوجــة والــزوج أجــر عظيــم عــى تضحيتهــا بســعادتها الشــخصية 

لهــذا الدافــع النبيــل.

لكنــه يضيــع مــن هــذا األجــر يف تقديــري أن ينطــوي أيهــا عــى هــذا القــدر 

الهائــل مــن الكــره الــذي تكنينــه لزوجــك ال ألنــه ال يســتحقه كــزوج وإمنــا ألنــه ال 

يســتحقه بــكل تأكيــد كأب ألوالدك مهــا جــرى بينكــا مــن احــن ومشــاجرات قــد 

ال تخلــو منهــا حيــاة.

إن كل مشــاجرة يــا ســيديت تحتــاج إىل شــخصني لــي تقــع ال إىل شــخص 

واحــد فقــط ، وليــس مــن املنطقــي ان يكــون طــرف واحــد فقــط هــو املخطــئ 

يف كل الخالفــات التــي جــرت عــى مــدى 25 عامــا بــال اســتثناء وبالتــايل فالبــد 

أن لــك نصيبــا مــن املســئولية عــن هــذه الخالفــات واملشــاجرات وأغلــب ظنــي 

أن استشــعار زوجــك لإلحســاس املــؤمل بأنــك ال تحبينــه منــذ الشــهور األوىل 

لزواجكا قد أخرج من شخصيته أسوأ ما فيها.. فتعاملت مع الجانب السيئ 

منهــا يف أغلــب األحيان..ولــو غــرس اللــه بعــض الحــب يف قلبــك تجاهــه منــذ 

البدايــة ملــا تفاقمــت األمــور إىل هــذا الحــد املزري..وملــا وصلــت بعــد هــذه 
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الســنوات الطــوال إىل أن أصبحــت ال تريــن فيــه ســوى العيــوب والنقائــص مــن 

رائحــة أنفاســه إىل طريقــة ملبســه، فليس هنــاك إنســان خــال متامــا مــن العيــوب 

وليــس هنــاك أيضــا إنســان عاطــل متامــا عــن أي ميــزة كأمنــا خلقــه اللــه ليكــون 

عــربة لآلخريــن !

فلــكل إنســان مهــا كان بشــعا مزايــاه وعيوبــه.. قــد ترجــح هــذه تلــك وقــد 

تتعــادالن.. لكــن لــكل إنســان يف النهايــة جانــب خــري ميكــن أن نتعامــل معــه مــن 

خالله والوجوه مرايا القلوب يا سيديت فنظرة كارهة من الزوجة لزوجها قد تفجر 

حمم براكينه يف حني أن نظرة حانية بإخالص له قد تذيب جليده فيتحول إىل 

ينبوع من املاء العذب ولست أطالبك بالوقوع يف غرامه..ألنه ال يأمر القلوب 

ســوى خالقهــا جــل شــأنه..لكن أطالبــك فقــط بــأن تخففــي مــن هــذه املشــاعر 

البغيضــة التــي تحملينهــا لــه وبــأن تحــاويل نســيان جرامئــه يف حقــك ولــو مبــي 

املــدة وســقوط العقوبــة مــا دمــت قــد اخــرت مواصلــة الحيــاة معــه إىل النهايــة..

وال شــك ان نســيانك ملــا أصبــح اآلن يف عــداد الذكريــات ســوف يفتــح بعــض 

مسامك له فتتعاملني معه عى األقل بحياد يف املشاعر يخفف عنك جحيم 

معــارشة مــن ال تطيقــني رؤيــاه.

ونحــن نتعامــل يف الحيــاة أو العمــل أحيانــا مــع أشــخاص قــد ال نحبهــم لكــن 

طــول املعــارشة يخلــق بيننــا نوعــا مــن األلفــة التــي تســهل تقبلنــا لهــم فلــاذا ال 

تعاملينــه عــى هــذا املســتوى وهــو يف النهايــة رشيــك حياتــك وأب أبنائــك ؟

وملــاذا ال تذكريــن لــه أنــه رغــم كل مــا جــرى مل يهــدم أرستــك ومل يــرشد أبنائــك 

وارتــى لنفســه أن يعيــش تحــت ســقف واحــد مــع مــن ال تــرى فيــه إال كل يشء 

بغيــض وهــو ال شــك عــامل بذلــك ومتــأمل لــه !

أما عن تساؤالتك الدينية..فلست من أهل الفتيا لي أتصدى لإلفتاء فيها 

وسأحيلها إىل من يقدرون عى تحمل هذه األمانة..لكني سأقول لك فقط أن 

الله ال يحاسبنا عا تنطوي عليه صدورنا تجاه اآلخرين ما مل تخرج من الصدور 

لتتحــول إىل أفعــال وترفــات وقــد يجزينــا اللــه عنهــا حتــى وهــي داخــل الصــدور 
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إن كانــت مشــاعر طيبــة وإنســانية وإن الزوجــة التــي تلعنهــا املالئكــة حتــى تصبــح 

هــي الزوجــة التــي يدعوهــا زوجهــا إليــه فتــأىب وأنــت اعتزلــت زوجــك باعرافــك..

فضعي نفسك حيث اخرت.

وســأقول لــك أيضــا أن مــن واجــب الــزوج أن يحســن معــارشة زوجتــه وأن يرعــى 

ربــه فيهــا ولــو مل يحبهــا ومــن واجــب الزوجــة أن تحســن معــارشة زوجهــا وأن ترعــى 

ربها فيه ولو مل تحبه ما دامت قد اختارت مشاركته الحياة إىل األبد وقد أحل 

لهــا الطــالق إذا أرادت.

فراجعي نفســك يا ســيديت..فرمبا تكتشــفني أنك لســت الضحية الوحيدة 

يف القصــة وأن املشــكلة التــي تقولــني أنهــا مشــكلة عــدد كبــري جــدا مــن الزوجــات 

قد يكون أحد أسبابها هو إحساس املرأة يف مجتمعاتنا »باملظلومية التاريخية 

»يف قصص زواج مل يسترش فيها القلب قبل اإلقدام عليها إىل جانب العقل 

فقادت غالبا إىل هذه املعاناة وهذه اآلالم...وهو إحساس سائد لألسف عند 

البعض..لكنــه يف رأيــي ليــس مقصــورا عــى املــرأة وحدهــا!«5.

اجلوائز التقديرية

حصــل عبــد الوهــاب مطــاوع عــى جائــزة عــيل أمــني ومصطفــى أمــني الصحفيــة 

كأحســن كاتــب يكتــب يف املوضوعــات اإلنســانية عــام 1992م.وقــد تعــرض لــه 

وعكة صحية التي ألزمته الفراش وتويف عبد الوهاب مطاوع 6 أغسطس 2004 

عــن عمــر يناهــز 64 عامــا بســبب مضاعفــات فشــل كلــوي ومتاعــب بالقلــب، 

ودفــن يف مســقط رأســه. لــه مؤلفــات كثــرية ومنهــا »صديقــي مــا أعظمــك«، 

»أزواج وزوجــات«، »إفتــح قلبــك«،« صديقــي ال تــأكل نفســك« وغريهــا.

5  عنــوان هــذه الرســالة التــي وصلــت إىل بريــد الجمعــة »جبــال مــن جليــد »رّد الكاتــب عبــد 

الفاضلــة تواجــه املشــكلة يف حياتهــا الســيد  الوهــاب مطــاوع لرســالة 
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امل�شادر و املراجع
لسان العرب - ابن منظور	 

القرآن الكريم – سورة العلق	 

حســن عــيل محمــد، التحريــر األديب دراســات نظريــة، و منــاذج تطبيقيــة، مكتبــة العبيــكان، 	 

الريــاض

جرجي زيدان - تاريخ آداب اللغة العربية	 

عمر فروخ – تاريخ األدب العريب	 
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املقالة العربية: ن�ساأتها واأن�اعها و�سروطها

حار�ض ب.
باحث الدكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

تعريف املقالة

املقالــة لغــة مصــدر ميمــي مــن قــال مبعنــى القــول. مثلــا قــال النابعــة الجعــدي 

»مقالــة الســوء إىل أهلهــا أرسع مــن منحــدر ســائل«

املقالــة اصطالحــا »قطعــة إنشــائية ذات طــول معتــدل تــدور حــول املوضــوع 

معــني أو حــول جــزء منــه. أو إنشــاء نــري قصــري كامــل يتنــاول موضوعــا واحــدا 

غالبــا كتبــت بطريقــة ال تخضــع لنظــام معــني بــل تكتــب حســب هــوى الكاتــب«1. 

وهــي ميــدان رحــب يســتطيع الكاتــب مــن خاللــه أن يقــدم أدبــا موضوعــا، أو ذاتيــا 

حســبا توحي به فكرته وتتطالبه خاطرته. ولكن الكاتب ال يحاول أن يحشــد كل 

الحقائــق واألفــكار يف املوضــوع الــذي يتناولــه وإمنــا يقتــر عــى فكــرة محــددة.

ن�شاأة املقالة
كانــت نشــأة فــن املقــال أوروبيّــة خالصــة، حيــث ظهــرت يف القــرن الســادس 

 Michel de( 2»عرش يف فرنسا، تبدأ نشأة املقالة عى يد »میشل دو مونتني

مبادئ النقد األديب -ص- 55  1

وهو رجل فرنيس  2
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Montaigne( ثــم بــرز يف إنجلنــرا »فرنســيس بيكــون«)Francis Bacon(3 فأفــاد 

مــن تجربــة مونتنــي فــازدادت انطالقــا وتحــررا يف املقالــة. وذلــك بعــد انتشــار 

الطباعــة واملطبوعــات يف شــتى أنحــاء أوروبــا، وكان املقــال يعــرّب عــن التجــارب 

الذاتيــة للكتــاب يف األســاس ويهتــم باملوضوعــات الربويّــة واألخالقيــة، ومــع 

تطــور املقــال مــن بلــد إىل آخــر بــدأت صفــة املوضوعيّــة تطغــى عــى الكتابــة مــع 

اســتمرار الركيــز عــى املوضوعــات االجتاعيــة يف الوقــت الــذي كانــت تعــاين 

فيه أوروبا من أزمات ضخمة اجتاعيّاً وسياسيّاً، إىل أن أصبح املقال نوعا أدبيا 

قامئا بذاته يف القرن الثامن عرش والتاسع عرش مع تنامي الصحافة وانتشارها 

حول العامل، ويقول النقاد العرب إّن أشكاال بدائيّة من املقال ظهرت يف النر 

العريّب القديم يف رســائل عبد الله بن املقفع وعبد الحميد الكاتب، ورســائل 

الجاحــظ، وأبــو حيــان التوحيــدي.

ن�شاأة املقالة العربية

يف األدب العــريب القديــم عــرف فــن يســمى بالفصــول والرســائل. وهــو يقــرب 

مــن الخصائــص العامــة لفــن املقالــة مثــل رســائل عبــد اللــه بــن املقفــع و عبــد 

الحميــد الكاتــب. ولكنهــا تختلــف يف شــكلها وأســلوبها نتيجــة النطالقهــا مــن 

ضوابــط الفنــون األدبيــة كالقصــة والشــعر ونحوهــا. ظهــرت األصــول األوىل لفــن 

املقالــة يف رســائل أدبــاء العــرب.

انتقلــت كتابــة املقــال إىل اللغــة العربيــة مــع االحتــكاك الثقــايّف بالغــرب يف 

فــرة مــا قبــل االســتعار، وهــي املراحــل التــي كانــت بعــض الــدول العربيّــة ترســل 

بعثات تعليميّة للخارج، وكان من تأثر املتعلمني بالخارج أن نقلوا الصحافة إىل 

اللغــة العربيّــة، ومــن ضمنهــا املقــاالت الصحفيّــة، كذلــك صاحــب تلــك الفــرة 

ومــا تالهــا ظهــور حــركات قوميّــة وتيــارات فكريـّـة يف العديــد مــن األقطــار العربيــة، 

فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي، معروف بقيادته للثورة العلمية عن طريق فلسفته   3

الجديــدة القامئــة عــى »املالحظــة والتجريــب ».
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مثــل جــال الديــن األفغــايّن، والثــورة العرابيّــة يف مــر ثــم االحتــالل الربيطــايّن 

ملــر والعــراق، واالســتعار الفرنــيس لــدول املغــرب العــريّب، ونشــأت حــركات 

املقاومــة سياســياً وثوريّــاً، مــا جعــل املقــال متصــالً باملعانــاة التــي تعيشــها 

الشــعوب العربيــة.

املقالة احلديثة

»يرتبط تاريخ املقالة الحديثة يف األدب العريب ببدأ ظهور الصحف واملجالت 

يف النصــف األول مــن القــرن الثالــث عــرش«4. أن املقالــة ظهــرت أوال مــا ظهــرت 

يف الصحف ثم يف املجالت.واملقالة تنفرد مبميزات خاصة عن فن الفصول 

والرســائل، فقــد تأثــر كتّــاب املقالــة الحديثــة باالتجاهــات الســائدة يف اآلداب 

الغربيــة، مــا أثــرى املقالــة بخصائــص فنيــة تجعلهــا متفــردة عــن باقــي األجنــاس 

األدبيــة األخــرى.

كانت املقالة يف األدب العريب أوال تعني أشد العناية باإلنشاء. فالكاتب 

يعنــي بتنميــق ألفاظــه، وقلــا عنــى باملعــاين. »أقبــل الكاتبــون عــى صحيفــة 

الوقائع املرية، وادي النيل، الوطن، روضة املدارس، حديقة األخبار. وشــاع 

يف مقاالتهم السجع وسائر املحسنات البديعة. ويف املوضوع لجأ أوائلهم إىل 

قبــس بعــض الحكايــات القدميــة واتخذوهــا موضوعــا ملــا يكتبــون«5. ثــم حــل دور 

جديــد كان الكتــاب فيــه مثقفــني ثقافــة عميقــة بــاآلداب الغربيــة فخرجــت املقالــة 

األدبيــة مــن طــور العنايــة باإلنشــاء إىل طــور العنايــة باملعــاين واملوضوعــات.

حينــا قــام جــال الديــن األفغــاين واســتعار الربيطانيــني يف مــر ارتفعــت 

املقالــة السياســية. ألنهــم قامــوا بتأســيس األحــزاب املناهضــة لالســتعار. وكان 

لكل حزب صحيفته الناطقية. وله كتابه النارشون لفكرته واتجاهاته. مثال الشيخ 
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عــيل يوســف-حزب اإلصــالح- صحيفتــه »املؤيــد« ومصطفــى كامــل –حــزب 

الوطني- صحيفته »اللواء« و لطفي السيد –حزب األمة- صحيفته »الجريدة«.

ويف الربــع الثــاين مــن القــرن الرابــع عــرش أنبجــت يف ذلــك العهــد جملــة مــن 

صفــوة األدبــاء الكبــار يف جميــع البــالد العربيــة. نحــو »مصطفــى صــادق الرافعــي، 

دكتــور محمــد محســن هيــكل، دكتــور طــه حســني، عبــد الرحــان شــكري، إبراهيــم 

عبــد القــادر املــازين، عبــاس محمــود عقــاد«6.

إن فــن املقالــة بلــغ الــذروة يف املجــالت لكونهــا امليــدان الــذي يســتطيع أن 

يرتقــي ألن الصحيفــة زاد يومــي يقــرأ ثــم يلقــي غالبــا. أمــا املجلــة فإنهــا ذات قابلــة 

للبقــاء فتخلــد املقالــة معهــا.

اأق�شام املقالة

املقالة تنقسم إىل قسمني 1( املقالة الذاتية 2(املقالة املوضوعية

1( المقالة الذاتية – »هي التي تتصل اتصاال مبارشا بحس اإلنسان وشعوره 
ونظرتــه الشــخصية إىل الكون«7.تُنســب إىل ذات الكاتــب، فــإن هــذه الــذات 

يتجىَّ مظهر وجودها يف هذا النوع من املقالة يف شتَّى جوانبها، فهي تُعَنى 

بتصوير الذات، وتقدميها للقارئ، والتعبري عن اهتاماتها وموقفها ما يعرض 

لهــا مــن موضوعــات الحيــاة، وهــي تهتــم بإبــراز عاطفتهــا، وأعاقهــا النفســية.

مو�شوعاتها

الذاتيــة وانطباعاتــه  الكاتــب  تجــارب  عــن  يعتــرب  الشــخصية: وهــو  الصــورة  ا( 

الخاصــة. ومشــاهداته 

ب( النقــد االجتاعــي: وهــو يســتهدق نقــد العــادات القدميــة املرذولــة التــي 

يتمســك بهــا املجتمــع. وهــي التــي تــدور حــول مشــكالت املجتمــع، وتحــاول 

وضــع الحلــول املناســبة لهــا، أو القضــاء عــى مــا فســد مــن العــادات.

األدب الحديث تاريخ ودراسات –ص- 241  6
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املقالــة الوصفيــة: وهــي تصويــر الطبيعــة كــا تنعكــس يف وجــدان التعبــري  ت( 

الدائــر عــى الوصــف، ســواء أكان ألحــد مشــاهد الطبيعــة، أم النعكاســات 

الحيــاة يف نفــس الكاتــب، أم لعــامل جديــد مل يســبق للكاتــب أن يعيــش فيــه.

وصف الرحالت: وهو قول الكاتب عن األمور الرحلة التي وقعت يف حياة  ث( 

الكاتب.

الكاتــب صــورة حيــة ألي شــخصية  التــي يرســم فيهــا  الســري: وهــي  مقالــة  ج( 

إنســانية، يحــدد معاملهــا وصفاتهــا ويعــرب عــن تأثــره بهــا وانطباعاتــه الذاتيــة 

عنهــا.

املقالــة التأمليــة: موضوعهــا خطــرات النفــس اإلنســانية وشــكالت الحيــاة  ح( 

لــه إحساســه. تــراءى يف نفــس الكاتــب وكــا يفرهــا  والكــون كــا 

من اأبرز كتابها:

إبراهيم عبد القادر املازين يف »صندوق الدنيا”

محمود تيمور يف »وميض الروض«

زيك نجيب محمود يف »جنة العبيط«

زيك مبارك يف »ليى املريضة«

املقالــة املوضوعيــة – »تتميــز بظهــور املوضــوع ومحاولــة الكاتــب إخفــاء   )2

يكــون إىل منهــج  مــا  أقــرُب  الذاتية«8..فهــي  وأفــكاره  شــخصيته وعواطفــه 

البحث والدرس من حيث استيفاء قواعد املنهج واملنطقية يف العرض، 

والحرص عى عنارص املوضوع، وتجلية فكرته العامة، ويف تكوينها الخاص 

معــرٌض يفصــح عــن عقــل الكاتــب وفكــره، وصــورة ناطقــة بقدرتــه عــى التأثــري 

يف عقــول اآلخريــن. تتضمــن املقالــة املوضوعيــة أنواعــا مختلفــة بحســب 

اختــالف املوضوعــات.

فن النر الحديث –ص- 7  8
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املقالة العلمية: يتناول فيها الكاتب موضوعا علميا.يقدم له بتمهيد يعرض  ا( 

فكرتــه الرئيســية ثــم يبســط كل مــا يتعلــق بهــذه الفكــرة مــن حقائــق علميــة يدلــل 

عليهــا ويحللهــا ثــم يخلــص إىل نتائــج محــددة هــي خالصــة مــا عرضــه ورشحــه.

املقالة التاريخية: هي التي يعمد فيها الكاتب إىل جمع األخبار والروايات  ب( 

والحقائق التاريخية يف موضوع ما.

املقالــة النقديــة: يتنــاول فيهــا الكاتــب موضوعــا أديبــا بالنقــد والتحليــل. ت( 

هــي املقالــة التــي تعــرض لــألدب والفــن باملوازنــة والتقســيم، ويســعى فيهــا 

الكاتــب إىل إبانــة رؤيــاه يف مســألة أدبيــة، أو مــا يقبلــه ذوقــه أو مــا ميجــه يف 

نــص إبداعــي، فــال يخــرج ذلــك عــن طبعــه العفــوي.

العلــم  فــروع  أنــواع املقالــة املوضوعيــة بصــورة واســعة بحســب  »وتتعــدد 

واملعرفــة، فهنــاك املقالــة السياســية، املقالــة اإلقتصاديــة، املقالــة الفلســفية، 

املقالــة الجغرافيــة، وغريهــا مــا شــاع يف صحفتنــا اليــوم التــي أصبحــت تهتــم 

بهــذه املوضوعــات أكــر مــن إهتامهــا باملقــال األديب«9.

من اأبرز كتابها:

عباس محمود العقاد يف »حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه”

زيك نجيب محمود يف »قشور ولباب”

عيل أدهم يف »عى هامش األدب والنقد”

محمد رجب البيومي يف »قضايا إسالمية«

اأ�شباب تطور املقالة العربية

التأثــر بالغــرب وصحافتــه – عندمــا جــاء بعــض مــن األدبــاء الذيــن درســوا ( 1

أصول فن املقالة من أوروبة مثل »عبد العني العريس«10 تطورت املقالة 

العربيــة يف فــن األدب

األدب الحديث تاريخ وروايات، ص- 242  9
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ارتفاء الوعي و ظهور األحزاب السياســية و التيارات الفكرية التي أحدثتها ( 2

أحداث بارزة مثل مجيئ جال الدين األفغني، والثورة الغربية، واالحتالل 

الربيطاين، وحركة تأسيس املدارس والكليات.

ظهور املدرسة الصحفية الحديثة مثل »اللواء«،«الجريدة«،«املؤيد«.( 3

أطوار املقالة

ا( الطــور األول – ميثلــه كتــاب الصحــف الرســمية حتــى الثــورة العرابيــة. ومــن 

أبرزهــم »رفاعــة الطهطــاوي، أحمــد فــارس الشــدياقي.

ب( الطور الثاين – وفيه تحرر الكتاب من قيود السجع إىل حد كبري. ومن 

أبرزهم »أديب إسحق، عبد الله النديم، محمد عبدة، عبد الرحان الكواكبي.

ت( الطور الثالث – متيز بالنزعة السياسة واالجتاعية. ومن أبرزهم »أحمد 

لطفي السيد، شكيب أرسالن، قاسم أمني.

ث( الطــور الرابــع – »وقــد ظهــر خــالل النصــف األول القــرن العرشيــن. ومــن 

أبرزهــم »املنفلولوطــي، جــربان خليــل جــربان، ميخائيــل نعيمــة، مــي زيــادة، أحمــد 

حســن الزيــات، مصطفــى صــادق الرافعــي، طــه حســني، هيــكل، مــازين، عقــاد، 

أحمــد أمــني«11.

عنا�شر املقالة

1( املادة 2( األسلوب 3( الخطة

1( المادة

»هــي مجموعــة األفــكار واآلراء والحقائــق واملعــارف والنظريــات والتأمــالت 

التــي  والخــربات  والتجــارب واألحاســيس و املشــاعر  والتصــورات واملشــاهد 

تنطــوي عليهــا املقالــة«12. ويجــب أن تكــون املــادة واضحــة، ال لبــس فيهــا وال 

غمــوض، وأن تكــون صحيحــة بعيــدة عــن التناقــض، بــني املقدمــات والنتائــج، 

فيهــا مــن العمــق مــا يجتــذب القــارئ، وفيهــا مــن الركيــز مــا ال يجعــل مــن قراءتهــا 

11 www.vb.arabsgate.com
12 www.syrialive.com
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هــدراً للوقــت، وفيهــا وفــاء بالغــرض، بحيــث ال يُصــاب قارئهــا بخيبــة أمــل، وأن 

يكون فيها من الطرافة والجدة بحيث تبتعد عن الهزيل من الرأي، والشائع من 

املعرفــة والســوقي مــن الفكــر، وفيهــا مــن اإلمتــاع، بحيــث تكــون مطالعتهــا ترويحــاً 

للنفــس، وليــس عبئــاً عليهــا.

2( األسلوب

وهــو الصياغــة اللغويــة واألدبيــة ملــادة املقالــة أو هــو القالــب األديب الــذي 

إّن  بديهيــة حيــث  واألســلوب  اللغــة  بــني  العالقــة  وتبــدو  أفــكاره.  فيــه  نصــب 

اللغــة واألســلوب  بــني  الفنــي »13)10( فالعالقــة  التعبــري  األسلوب«هـــو طريقــة 

عالقــة تكامليــة فــال غنــى ألحدهــا عـــــن األخـــر، فاألديــب يجــب أن يكــون صاحــب 

صياغــة لغويــة جميلــة فيؤلــف بــني ألفاظــه وتراكيبــه فيجعلهــا وســيلة مــن وســائل 

التعبــري ذلــك ألن األســلوب هــو »املذهــب، والطريـــقة، والنظــم.

3( الخطة

الخطــة تتألــف مــن مقدمــة و عــرض وخامتــة. ونصـــل ســـويا إىل نقطــة مهمــة 

يف طريــق كتابــة املقــال، وهــي تتعلــق باإلطــار أو الخطــة التــي يتألــف منهــا املقال 

فالبــد مــن وضــع إطــار أو خطــة قبــل البــدء يف الكتابــة حيــث يحتــل اإلطــار، أو 

الخطــة األهميــة الكــربى فيــه إىل جانــب املقومــات األخــرى مــن عمــق الفكــرة، 

وغــزارة املــادة، وجــودة األســلوب كــا أّن الوقــت والجهــد اللذيــن نرفهــا يف 

إعــداد خطــة املقــال يوفــران القــدر األكــرب مــن املشــقة، والجهــد عنــد كتابتــه، 

وعندمــا ينجــح الكاتــب يف وضــع إطــار ســليم تصبــح الكتابــة يف غايــة الســهولة.

املقدمة

املقدمــة هــي املدخــل ومتهيــد لعــرض آراء الكاتــب. هــي املدخــل، والتمهيــد 

لعــرض آراء الكاتــب، ويجــب أن تكــون أفــكار املقدمــة بديهيــة مســلاً بهــا، وال 

املنهــج األســلويب يف النقــد األديب يف مــر ملديحــة جابــر الســايح )دكتــورة( 6 ط األوىل   13
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تحتــاج إىل برهــان، وأن تكــون شــديدة االتصــال باملوضــوع وأن تكــون موجــزة، 

ومركــزة ومرشقــة

وأما رشوط املقدمة فهي:

أن تكون موجزة.( 1

تشري إىل املوضوع وتهيئ الذهن.( 2

تتضمن وسيلة تشويق وإثارة.( 3

أسلوبها سهل وواضح.( 4

الِجدة.( 5

العرض

العرض هو صلب املوضوع. هو النقطة الرئيسية انتهت إىل نتيجة واحدة 

أم عــدة نتائــج. وفيــه تعــرض أفــكار الكاتــب عرضــا صحيحــا وافيــا. وهــو األصــل 

يف املقالــة، وفيــه تعــرض أفــكار الكاتــب عرضــاً صحيحــاً، وافيــاً متوازنــاً، مرابطــاً 

متسلســالً ويُستحســن أن ميّهــد الكاتــب لــكل فكــرة، ويربطهــا بســابقتها، ويذكــر 

أهميتها ويرشحها ويعللها، ويوازنها مع غريها، ويذكر أصلها وتطورها ويدعمها 

بشاهد أديب، أو تاريخي، ويُفضل أّن تُعرض كل فكرة رئيسة يف فقرة مستقلة.

وميكن تلخيص مهمة العرض فيا ييل:

1( تفصيل جوانب املوضوع.

2( تقديم األدلة بأنواعها.

3( طرح بعض الناذج الواقعية.

4( التسلسل املنطقي وتنشيط الذهن.

5( مراعاة التالؤم بني الطرح واملوضوع والجو العام، وال بأس بالتكرار
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اخلامتة

هــي ملخــص النتائــج التــي توصــل إليهــا الكاتــب يف العــرض ويجــب أن تكــون 

واضحة رصيحة. وتتمثل فيها نتيجة ما دعا الكاتب إليه يف موضوعه، وخالصة 

أفــكاره التــي بثهــا، ولــه أن يختــم مقالــه بجملــة مــن املقــال، أو بجملــة مأثــورة.

دور الخامتة

اإليجاز.( 1

تخري ألفاظها بدقة ألنها آخر ما يتبقى يف الذهن.( 2

الركيز عى أبرز الجوانب.وإبراز النتائج.( 3

ارتباطها الوثيق باملوضوع( 4

امل�شادر واملراجع

ابــن حســني، األســتاذ الدكتــور محمــد بــن ســعد: األدب الحديــث تاريــخ وروايــات. الجــزء ( 1

األول، الطبعــة السادســة،

السايح، مديحة جابر: املنهج األسلويب يف النقد األديب يف مر. الهيئة العامة لقصور ( 2

الثقافة، الطبعة األوىل، 2003 م.

األوىل، املكتبةالجامعــة ( 3 الطبعــة  الحديــث،  النــر  فــن  العاطــي:  عبــد  شــلبي، دكتــور 

2004م. الحديــث، 

عبد العليم، دكتور مصطفى فاروق: محارضات يف فن املقال، الطبعة األوىل-2009.( 4

عبــد القــادر، الدكتــور.أن. أ. محمــد: مبــادئ النقــد األديب. مكتبــة الهــدى، كالكــوت، ( 5

2011م.

6) www.syrialive.com
7) www.vb.arabsgate.com
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اللغة العربية واأعالمها من علماء ك�سمري

حممد نواز خان
باحث يف الدكتوراه، جامعة دلهي

كشمري تقع يف وسط القارة اآلسيوية ويف شال شبه قارة الهند وباكستان و 

يقال لها »قلب آسيا« و«تاج شبه القارة ». ألن كشمري هي من أجمل املناطق 

ــياح مــن أرجــاء العــامل كل عــام لتقــّر  يف العــامل يــردد فيهــا عــدد كبــري مــن السُّ

أعينهــم مبــا وهــب اللــه تعــاىل هــذه البقعــة األرضيــة مــن الحســن والجــال مــا مل 

يتوفــر لغريهــا مــن املناطــق املعروفــة يف املعمــورة كلهــا. وهكــذا منطقــة كشــمري 

متثــل جنــة النعيــم عــى هــذه األرض الواســعة وللــه در القائــل:

)لو كان الجنة يف مكان عى وجه األرض فليست إال هنا وما هي إال هنا(

يعــرف بــه كل ممــن لــه إملــام بكشــمري ولكــن الجانــب العلمــي الــذي تذخــر بــه 

كشمري ومتوج، غاب عن الناس وال يعلم به إال قليل من املثقفني والدراسني، 

وأما الجال العلمي هذا، فيتألأل عى أفق كشمري منذ اعتناقها اإلسالم وورود 

رســالة التوحيــد إليهــا. وأنجبــت هــذه الواليــة كثــريا مــن رجــال العلــم والفــن الذيــن 

لفتوا أنظار العامل إليها كا يلفته جالها الطبيعي، وعدد هؤآلء العباقرة الفذة 

غري قليل، واليسعه هذا املقال الوجيز، لذا أتناول يف هذا املقال شخصيات 

عديدة رفيعة الشأن مازالت والتزال تفتخر بها كشمري.
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كــا  للهجــرة  األول  القــرن  إىل  يرجــع  العربيــة يف كشــمري  اللغــة  انتشــار  لعــل 

هــو يرشــح مــن بعــض املصــادر القدميــة، لكــن تاريــخ العلمــي العــريب واإلســالمي 

يف كشــمري يرجــع بالضبــط إىل عــام 635مــن الهجــرة حينــا قــام الشــيخ فتــح اللــه 

الكشــمريي برجمــة القــرآن الكريــم، وقــام الشــيخ يعقــوب الــريف بتأليــف كثــري 

مــن املؤلفــات الضخمــة يف اللغــة العربيــة يف مجــاالت عديــدة مــن التفســري 

العلميــة.  األوســاط  نــال ســمعة طيبــة يف  مــا  وهــي  واملغــازي،  والحديــث 

والــريف كان مــن شــعراء عــره، لــه شــعر رائــع بالعربيــة. وكان للــريف تلميــذ 

فطــني كان اســمه حبيــب اللــه النوشــهري الكشــمريي )963 ه(، لــه أيضــا ديــوان 

شــعر بالفارســية ممزوجــا بالعربيــة يف بعــض املواضيــع يتضمــن آالفــا مــن الشــعر.

ومن أهم أعالم كشمري الشيخ معني الدين النقشبندي املفر الفقيه )ت 

1085ه( لــه تفســري كامــل بالعربيــة الفصحــى يحتــوي عــى 341 ورقــة. وكان يف 

نفــس القــرن محمــد محســن الكاشــمريي الــذي يقــول عنــه عبــد الحــي الحســني 

يف )نزعــة الخواطــر(: »لــه تحقيقــات أنيقــة وتعليقــات قيمــة عــى هدايــة الفقــه 

واملطول وغريها من الكتب الدراسية«، له باع طويل يف الفقه الحنفي ويعد 

مــن كبــار املدافعــني عــن أهــل الســنة والجاعــة.

ومن بني العلاء الكشمرييني: الشيخ عبد الرشيد الشويباين وكيل النواب 

بــيل الكشــمريي،  التــاره  الديــن  القنوجــي والشــيخ ســيف  صديــق حســن خــان 

واملفتــي صــدر الديــن آزرده الكشــمريي، والعالمــة الشــيخ أنــور شــاه الكشــمريي 

ومــن إلىهــم مــن الكثرييــن الذيــن قامــوا بخدمــة هــذه اللغــة املرموقــة برغبــة وشــوق 

بالغــني.

ال�شيخ يعقوب ال�شريف

هــو أســتاذ مجــدد ألــف ثــاين الشــيخ أحمــد الرهنــدي، مل يبلــغ شــأنه يف زمنــه 

أحــد يف كشــمري، كان يحمــع بــني الشــعر والفقــه والحديــث والتفســري معــا، هــو 

مــن أشــد العلــاء تأييــدا للحــق ولــو عــى نفســه، وقــام بتأليــف عــرشات الكتــب 
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الضخمــة ذات املــواد املفيــدة، ال يكتمــل تاريــخ كشــمري دون ذكــره. كان لــه جــول 

وطــول يف األوســاط العلميــة والسياســية، ومجالــس الشــعر والفقــه، حــاز مكانــة 

عاليــة بــني علــاء عــره. وطلــع عــى أرض كشــمري بازغــا ســاطعا ونــرش ضــوءه 

عــى ســاء الهنــد.

العلــوم  العــارش، وتعلــم  الكريــم يف  القــرآن  ولــد يف 928بكشــمري وحفــظ 

الــذي  هــو  الجامــي،  الرحمــن  عبــد  موالنــا  تلميــذ  آين  املــال  عــى  اإلســالمية 

دعاه«بالــريف« لفطانتــه وذكاوتــه، ســافر إىل ســمرقند وأصبــح مريــدا للشــيخ 

حسني الخوارزمي. وعندما قفل إىل كشمري تجمع حوله الناس أفواجا وذرافات 

مــن كل فــج عميــق لتلقــى العلــوم الظاهريــة والباطنيــة. ثــم ســاقه ســائق الشــوق 

إىل الحجــاز فتعلــم عــى ابــن حجــر املــي الحديــث و أخــذ منــه الشــهادة، وقابــل 

العلــاء واألوليــاء ودرس فصــول الحكــم إلبــن العــريب عــى الشــيخ محمــد حســن 

الشــافعي، وســنن الرمــذي عــى الشــيخ عبــد العزيــز.

الكتــب وكتــب  لبعــض  بكتابــة رشوح  وقــام  كتبــا  الــريف  يعقــوب  صنــف 

حــوايش لبعــض الكتــب، ومســاهاته يف اللغــة العربيــة واألدب العــريب التــي 

اطلعنــا عليهــا هــي كــا يــيل:

تفسري مطلب الطالبني( 1

لغات الشائل( 2

ثالث صفحات أو أكر بالعربية عى سواطع اإللهام ومن بينها شعره.( 3

وقد شــاع بني الدوائر العلمية أن التقريظ الذي كتبه يعقوب الريف عى 

ســواطع اإللهــام يف صفحــات هــو كمثــل التفســري دون نقــط وهــذا غــري صحيــح. 

فــإن التقريــظ الــذي كتبــه يعقــوب الــريف هــو ذو نقــط ويحتــوي عــى بعــض 

األشــعار يشــيد بهــا ذكــر املفــر.

لــه أســلوب منفــرد يف كل مؤلــف ألفــه الشــيخ. وقــد مــارس اللغــة العربيــة 

شــعرا ونــرا ولغــة. مل يكــن املرجــم لــه عاملــا وداعيــا فحســب بــل وكان صاحــب 

طريقــة يخربنــا الســيد عبــد الحــي الحســني يف كتابــه »الثقافــة اإلســالمية يف 
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الهنــد »وأمــا الشــيخ يعقــوب بــن الحســن املذكــور فإنــه أخذ)الطريقــة الكربويــة( 

عــن الشــيخ حســني الخوارزمــي، عــن الشــيخ حاجــي محمــد صديــق الخيوشــايب، 

البيــدواري، عــن  البيــدواري، عــن الشــيخ رشــيد الديــن  عــن الشــيخ شــاه عــيل 

الشــيخ عبــد اللــه الــرزش آبــادي، عــن الشــيخ إســحاق الختــالين، عــن الســد عــيل 

بــن الشــهاب الهمــداين.«

موؤلفاته القيمة:

: ن تفس�ي مطلب الطالب�ي

البيضــاوي يحتــوي عــيل 380  التفســري للعالمــة  تفســري دقيــق عــى طــراز 

صفحــة يشــتمل عــيل ســورة الفاتحــة والبقــرة إىل آيــة 62. قــد وقــع نظرنــا عــى 

مــا ذكــر الدكتــور فــاروق البخــاري يف كتابــه عــن تاريــخ العلــوم العربيــة والثقافــة 

اإلســالمية يف كشــمري.

لغات الشمائل:

لغــات الشــائل كتيــب يشــمل 24 صفحــة أو 12 ورقــة مــن مقــاس قصــري، 

كتبــه عبــد الغفــور الكشــمريي ســنة 1061 مــن الهجــرة النبويــة. وهــذا الكتيــب هــو 

مجموعــة مــن األلفــاظ الغريبــة التــي وردت يف األحاديــث عــن شــائل النبــوي 

والشــيخ يعقــوب الــريف قــام بــرشح هــذه األلفــاظ بالفارســية أحيانــا وبالعربيــة 

أحيانــا أخــرى.

بــدأ املؤلــف الكتيــب بالبســملة وأهمــل الحمدلــة واألبــواب هــي بالرتيــب 

كــا يــيل:

الباب األول يف خلق رسول الله صى الله عليه و سلم

الباب الثاين يف خاتم النبوة

الباب الثالث يف شعر رسول الله

الباب الرابع يف ترجل رسول الله

الباب الخامس يف شيب رسول الله
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الباب السادس يف خصاب رسول الله

الباب السابع يف كحل رسول الله

الباب الثامن يف لباس رسول الله

الباب التاسع يف عيش رسول الله

الباب العارش يف خف رسول الله

الباب الحادي عرش يف نعل رسول الله

الباب الثاين عرش يف ذكر خاتم رسول الله

منوذج رشح األلفاظ:

البائن: املائل إىل الطول القطط:شديد الجعود 

ربعة:معتدل القامة مربوع:معتدل القامة 

يــرى يعقــوب الــريف يف هــذا القامــوس لغويــا. وقــد قدمنــاه مفــرا مــن 

قبــل، ولــو كان رشحــه عــى البخــاري موجــودا لقدمنــاه محدثــا، وقــد عرفنــا عنــه 

أنــه كان صوفيــا.

يعقوب الريف من حيث الشاعر:

الغــري  وتفســريه  الفيــض  أبــو  مــدح  ملهــا،  شــاعرا  الــريف  يعقــوب  كان 

بتفســريه: الشــعر  هــذا  الفيــي  ألحــق  مــن شــعره،  ببيــت  ونقــده  املنقــوط، 

ـــــت أعـــــم ـــــو�ي أن ـــــ� ال مـــــن ب ـــــاب املـــــم�ي ـــــك الكت ـــــد جـــــاء�ف من ق

عملتـــــه مـــــامل يكـــــن هـــــو يعـــــم�ي مــن بفيــض اكمــل خصصت من

ــا ــ فل لنبينـ ــرف ــ ــاب مـ ــ ي كتـ
ف

ــا � ــ مـــــض اهلـــــدى متشـــــابه أو مـــــممـ

هذه هي مساهات العامل الجليل يف اللغة العربية الذي مل يرك مجاال 

من مجاالت العلم والعرفان إال و سجل فيه. وهذه السطور قدمناه إىل القارئ 

كشاعر عليم، وأديب بارع بليغ فصيح.



67 ع لغننع سربرننرناهماسنم نال سسنكو رر 

مري �شيف الدين التاره بلي الك�شمريي

ينتمــي مــري ســيف الديــن إىل القبائــل املنطقيــة والبيهقيــة التــي انحــدرت عــن 

حســني بــن عــيل بــن أيب طالــب، فســيف الديــن هــو فــرع مــن هــذا األصــل العريــق 

مل نطلع عى حياته يف قليل وال كثري إال أن مســاهاته يف اللغة العربية تنمي 

عــن حياتــه كثــريا وعــن بيئتــه العلميــة واألدبيــة التــي ســادت يف ذلــك الزمــن عــى 

البيوتات، وتشــكر ســعيه ومحاولته يف حياته. ســيف الدين التاره بيل إليه أرسة 

وهي تقيم بتارة بل بري نجر وقد اشتهر منها غالم محمد تارة بيل الذي كان 

ورعــا صوفيــا ولــه مسرشــدون كثــرية قــي أنحــاء كشــمري مــات قبــل أعــوام وصــى 

عليــه اآلف مــن النــاس مــن بينهــم الساســة والزعــاء.

ولكــن هــذه األرسة العلميــة صــارت أرسة ماديةبحتــة ال عالقــة لهــا بالعلــوم 

الدولــة والنــاس اليزالــون  نالــت مناصــب عاليــة يف  أفرادهــا  أن  إال  اإلســالمية 

الربــا والســحت. أمــا هــؤالء فهــم أكلــو  الهائلــة  يتربعونهــم باألمــوال 

لســيف الديــن تــارة بــيل قصيــدة يف مــدح النبــي صــى اللــه عليــه وســلم تبــدأ 

باألبيــات التالية:

ي �ب ي أبطــــــــ�ي يــــــــرش يحبيــــــــيب
هــــــــا�ش ي  نــــــــيب ي 

قريــــــــىش

ي
ف

و� زي  ــــــــا حب مي  ــــــــا ي�ق
فصيــــــــح النطــــــــق حــــــــىف

ّيــــــــاه
ف

ي نورالدنيــــــــا � ــــــــاهنــــــــيب كــــــــوان دني
ئ
ي عطــــــــر ال

صــــــــىف

ــاء ــ ــ ــ تقي
ئ
ــاء وال ــ ــ ــ نبي

ئ
ــام ال ــ ــ ــ ــاءإم ــ ــ ــ ولي

ئ
ــاء وال ــ ــ ــ صفي

ئ
ــا ال ــ ــ ــ مه

ـــوره ـــ ــ ـــق ن ـــ ــ ـــابق للخل ـــ ـــول ســ ـــ ــــــــورهرســ وصــــــــول رمحــــــــة عظــــــــى �ف

حبيب اهلل النو�شهري الك�شمريي

هــو مــن كبــار مــن علــاء كشــمري الذيــن بذلــوا جهــودا ممكنــة يف ســبيل العلــم 

والدعوة واإلرشاد ومن كبار الصوفيني الذين كان لهم درك يف أعال الصوفية 

وفلسفتهم، ولد يف »نوشهرة« برينغر 963ه من والده شمس الدين الكنايئ 
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وحفظ القرآن الكريم يف صباه. حتى أن شــب، أرســله الوالد إيل موالنا حســني 

اآلفاقــي، فتلقــى الولــد الصالــح منــه العلــوم الدينيــة مــن فقــه وحديــث وتفســري 

للقرآن الكريم ثم حرض إيل مجالس الشيخ العالمة يعقوب الريف، فأخذ منه 

العلــوم اإلســالمية بدقــة وإمعــان تــام، كــا تلقــى منــه العلــوم الباطنيــة،

إن حبيب الله كان ماهرا يف علم املوسيقي بل وقد نفح الروح الجديدة يف 

هــذا الفــن وعــاش هــذا الفــن طــول حياتــه. صنــف رســائل بالعربيــة وكتبــا بالفارســية 

ممزوجة بالعربية وقصيدة عربية ورسالة يف السلوك، هو مات سنة 1025ه.

ال�شيخ مال طيب

هــو صــويف مــن مريــدي الشــيخ أيب الفقــراء نصيــب الديــن الغــازي، ســلك طريــق 

التعلــم وقــى فيهــا ســنوات طــواال ثــم مــال عنهــا ورغــب يف الطريقــة الصوفيــة 

النقشبندية حتى أنه كان يذهل يف آخر عمره فال يستفيق إىل ساعات فغلب 

عليــه هــذا الــداء وتخلــص مــن التكاليــف الرشعيــة التــي يشــرط فيهــا العقــل. 

النســيب  العربيــة والفارســية، وقــد غلــب عليــه  باللغتــني  الشــعر  يقــرض  كان 

والتشــبيب، قــد ســكت التاريــخ عــن ذكــر تاريــخ والدتــه إال أنــه قــد تــويف 14 مــن 

شــهر ذي الحجــة ســنة 1086ه. ومــال الطيــب قــرض الشــعر منهــا يــيل:

ــــــــب ي ــــــــرف �ف عب ي ال
ــــــــيف ــــــــد مس ــــــــبلق ف الطبي ــــــــأ�ي ــــــــقمي ف ــــــــض س ي مر

ــــــــف ــــــــف ضعي ي
ف

ــــــــول � ــــــــول مل ــــــــبذل ي ــــــــل غر ــــــــري ذلي ــــــــري حق فق
ف

ز� مه  لك  فــــــــع  د فأ ل  يــــــــبأ يــــــــب مب ي قر أل إن ر�ب

شــــــــطور ودود غفــــــــور  ــــــــبإهلي  ي ــــــــظ قر رءوف رحــــــــمي حفي

العالمة املحدث اأنور �شاه الك�شمريي

أنــور شــاه الكشــمريي كان فقيــد املثيــل يف عــره عديــم املثيــل يف دهــره بقيــة 

الســلف، حجــة الخلــف البحــر املــواج، مل تــر العيــون مثلــه ومل يرهــو مثــل نفســه. 
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يقول حكيم األمة أرشف عيل التهانوي: »إن الشيخ محمد أنور شاه الكشمريي 

قد فاق كثريا من أساتذته وكان يقول إن وجود مثله يف األمة دليل عى حقانية 

اإلسالم«. ويقول العالمة محمد زاهد الكوثري: »مل يأت بعد الشيخ ابن الهام 

مثله يف اســتثارة األبحاث النادرة من ثنايا الحديث«.

طلعت هذه الشمس العلمية املنرية عى أفق زهرة الربيع الدائم »كشمري« 

سنة 1293م بقرية ودوران من كورة لوالب بناحية شالية من مضافات كشمري.

كان أنــور شــاه الكشــمريي مــن ريعــان شــبابه عاكفــا عــى جمــع األوابــد وقيــد 

الشــوارد يف برنامجــه وتذكرتــه، وكان يبــذل وســعه يف حــل املشــكالت التــي مل 

تنحــل مــن أكابــر املحققــني قبلــه و ألفــه رحمــه اللــه بعــض الرســائل للدفــاع عــن 

الدين ولخدمة اإلسالم واملسلمني. وطبع أيضا أمالية الدراسية، فإليك ذكرها:

في�ض الباري على �شحيح البخاري يف اأربع جملدات �شخام

وفيــه العلــوم التــي ال تــراه يف رشوح صحيــح البخــاري للســابقني، وحســبك أن 

تعلم لجاللته أن الشيخ قداعتنى بصحيح البخاري درسا وإمالء وخوضا وامعانا 

مــا مل يعــن مبــا عــداه، فطالــع صحيــح البخــاري قبــل الــرشوع يف تدريســه ثــالث 

عرشة مرة، من أوله إىل آخره، وطالع من رشوحه« فتح الباري« وعمدة القاري« 

و »إرشاد الساري« وغريها نحو ثالثني رشحا من الرشوح املطبوعة واملخطوطة 

يف ديــار الهنــد والحجــاز.

العرف ال�شذي على جامع الرتمذي

هــو مجموعــة مــن بعــض إفاداتــه التــي ألقاهــا يف تدريســه لجامــع الرمــذي جمعــه 

بعض أصحابه يف غاية الرعة واالرتجال، وكان الشيخ يف آخر عمره قد عزم رشح 

مبسوط والجامع الرمذي لكنه وافاه األجل قبل قيامه بهذه املنقية العظيمة.

حا�شية على »�شنن ابن ماحة«

وهــي كانــت عنــد تلميــذه املحــدث الجليــل محمــد ادريــس كاندهلــوي صاحــب 

»التعليــق الصبيــح« ثــم ضاعــت.
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أماليه عى »سنن أيب داوؤد« طبع منه جزء واحد والباقي مل يطبع.

مشكالت القرآن

فصل الخطاب يف مسألة أم الكتاب

خامة الخطاب يف فاتحة الكتاب بالفارسية

نيل الفرقدين يف رفع اليدين

بسط اليدين لنيل الفرقدين

كشف السر عن مسألة الوتر

إن مؤلفاتــه تتســم بدقــة النظــر ورصانــة األســلوب، وتشــهد عــى تغلغلــه يف 

العلوم وبعد نظره يف جميغ أصناف املعارف وأنه قد بث يف كل مؤلف حكا 

وحقائــق مــا يطــرب الســامع واآلذان، وينعــش القلــوب واألذهــان، ومــن أهــم ميزاتــه 

يف التأليفات أنه يتوســع يف كل ما له صلة باملقام من نفائس األبحاث وكلا 

أخــذ أحــد يطالــع كتابــه يف موضــوع زاد إعجابــه وحريتــه بأنــه كيــف حــوى كل مــا لــه 

صلــة بالبحــث، وكيــف أىت بأبحــاث رائقــة مــن مظــان بعيــدة، ومصــادر ال تخطــر 

ببــال كثــري مــن العلــاء اآلخريــن.

يقول الشيخ العالمة سليان الندوي« إن مثال العالمة أنور شاه كشمريي 

كالبحــر املحيــط الــذي يكــون ظاهــره هادئــا وباطنــه يزخــر بأنــواع مــن الــدرر الفاخــرة 

والــآليل الثمينة«.

خال�شة القول
ومــن املعلــوم لــدى الجميــع أن أرض كشــمري هــي ليســت مبعروفــة وشــهرية يف 

أطــراف العــامل كلهــا يف حســنها وبهجتهــا فحســب بــل لهــا دور هــام يف تطويــر 

العلــوم اإلســالمية واللغــة العربيــة. فــإن علــاء كشــمري قامــوا بخدمــات جليلــة 

يف مختلــف مجــاالت مــن التدريــس والتعليــم والتصنيــف والتأليــف واهتمــوا بهــا 

اهتامــا بالغــا، ونالــوا مكانــة مرموقــة ومنزلــة مرقومــة يف علــم الحديــث النبــوي 

الرشيف وتفسري القرآن الكريم. وهي أرض خصبة علمية أنجبت جاعة صخمة 

من أعالم املحدثني واملفرين واملبلغني والدعاة، كا تم بيانهم يف ما أعاله.
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امل�شادر واملراجع

الدكتــور محمــد مظفــر حســني النــدوي، مســاهمة أهــل كشــمري يف اللغــة العربيــة واألدب ( 1

العــريب، ط: 2004م، منظــور برنــرس نوكــدال

الدكتور عبد الرحان الربين، علاء ديوبند وخدماتهم يف علم الحديث، ط: 1998م، ( 2

أكادميية شيخ الهند الجامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبند

املفتي شــفيق الرحمن خان القاســمي، قصة الثقافة اإلســالمية يف كشــمري ومآثر علاء ( 3

كشــمري العلمية، الهدى برنتنغ بوائنت دلهي

محمد أمني الواجدي، كشمري والعامل اإلسالمي، لكشمي آفسيت هاؤس دلهي الهند( 4
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 الليل والنهار بني القراآن والعلم: 
درا�سة حتليلية

نو�شاد املناين
باحث يف قسم اللغة العربية، جامعة كريال

املقدمة

إن الليــل والنَّهــار ظاهرتــان طبيعيّتــان تحدثــان بشــكٍل يومــّي عــى كوكــب األرض، 

وعــدم حــدوث أحدهــا يُعتــرب أمــراً غــري طبيعــّي. فالنَّهــار هــو الحالــة التــي تنشــأ 

عــن وصــول أشــعة الّشــمس إىل األرض، والتــي تعمــل عــى إنــارة جميــع املناطــق 

التــي وصلتهــا، أمــا اللّيــل فهــو انحجــاب ضــوء الّشــمس عــن املنطقــة. وهاتــان 

الحالتــان ُمهّمتــان يف حيــاة كلِّ الكائنــات الحيَّــة مــن بــرٍش وحيوانــات ونباتــات، 

ومــن دون إحداهــا تُصبــح الحيــاة مســتحيلة. األســباب العلميــة لحــدوث الليــل 

والنَّهــار يحــدث الليــل والنَّهــار نتيجــَة دوران األرِض حــول نفِســها، وذلــك أثنــاء 

دورانهــا حــول الّشــمس، بحيــث تــدور حــول ِمحورهــا أمــام الّشــمس مــن الغــرب 

إىل الــرّشق. وتحتــاج عمليّــة الــّدوران حــول املحــور كاملــًة 23 ســاعة و56 دقيقــة 

و49 ثانية، ويتم احتسابها 24 ساعة. يحدث النَّهار عندما تكون األرض ُمعرّضة 

للّشمس أثناء دوران األرض حول نفسها والقرآن العظيم أشار يف آي رائعة إىل 
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هذه الحقيقة الكونية العلمية. هذا البحث محاولة إلثبات هذه الحقيقة بآيات 

القــرآن واكتشــافات العلــم واللــه املســتعان وهــو العليــم الحكيــم.

م�شكلة البحث

يــكاد أن يكــون مــن املعلــوم البديهــي أن األرض كرويــة وأنهــا تــدور حــول نفســها 

فيتعاقبهــا الليــل والنهــار بشــبب هــذه الحركــة ولكــن ظاهرآيــات القــرآن الكريــم 

يخالف هذه النظرية حتى أن جمعا من العلاء أفتوا أنه يجب عى املسلمني 

أن يعتقدوا أن الليل والنهار يتعابان بجريان الشمس ال بدوران األرض وبعضهم 

يكفــر مــن يعتقــد بــدوران األرض

البحث الأول: يف اإثبات كروية الأر�ض

قــد غلــب عــى النــاس أن يعتقــدوا لقــرون طويلــة أن األرض مســطحة ومل 

يكــن لديهــم فكــرة عــن كرويــة األرض، فبعضهــم كانــوا يقولــون إن األرض مســطحة 

إىل أربــع جهــات الغــرب الــرشق الجنــوب والشــال وبعضهــم يذهبــون إىل أنهــا 

يف شــكل الحــرز ومنهــم مــن يــرى أنهــا يف شــكل املائــدة ومــن يــرى أنهــا يف شــكل 

الطبــل ويــرى بعضهــم أنهــا كرويــة منتصفــة والســاء معلقــة بجوانبهــا ومنهــم مــن 

يقول بأنها طويلة يف هيئة العمود املحجر. »)معجم البلدان1\16( ومل يتقدم 

فكرتهم حتى مطلع القرن الســادس امليالدي فنبغ فيه العامل الجغرايف الكبري 

فيذاغوريــس وأعلــن أن األرض كرويــة لكنــه مل يتيقــن عليهــا ومل يقــدر عــى إثباتــه 

بدليــل ثــم جــاء أرســطو وأظهــر بقولــه إن األرض كرويــة وأثبتــه باألدلــة والحجــج.

استدالل أرسطو يف إثبات كروية األرض

العنارصاألرضيــة التــي يتجمــع يف موضــع مــن األرض تــأيت إليهــا مــن كل ( 1

ناحيــة وهــذا ال يتــأىت إال إذا كانــت األرض كرويــة

ظل القمر دائري دامئا خالل كسوف القمر( 2
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إذا مر رجل عى وجه األرض إىل جهة الجنوب أو الشال يرى تركيب ( 3

النجــوم والكواكــب يتغــري فــريى قبــل غيــاب مــا رأى عــددا مــا مل يــر 

)تاريــخ العلــم 216/3(

ثــم جــاء بطليمــوس فبــني كرويــة األرض بأدلــة أكــر مــن هــذا فانتــرشت نظريــة 

كروية األرض إىل البالد الغرب والرشق سواء وقبلها العرب وطوروها مع العلوم 

الســابقة وقــد قــدر الفرقــاين مقــدار قطــر األرض وقــدم البيانــات النجوميــة التــي 

تبــني كرويــة األرض واكتشــف آلــة »املقيــاس »لتقديــر محــور األرض وكان العلــاء 

العربيــون يدرســون الجغرافيــا بوســائل النمــوذج الكرويــة وقــد بــني عــيل بــن عمــر 

الكاتبــي وقطــب الديــن الــرشازي أن األرض تــدور حــول نفســها يف محــور فــريض 

ونــرى يف كثــري مــن مؤلفــات أيب ريحــان الــربوين نظريــة كرويــة األرض كــا هــو 

مذكــور يف كتابــه »الجغــرايف« الــذي ألفــه ســنة 290 الهجــري وكــذا يقــول إخــوان 

الصفــا )الــذي عــاش يف القــرن الرابــع الهجــري(يف رســائله إن األرض شــكلها 

كرويــة )رســائل إخــوان الصفــا-1\160( ويقــول املــؤرخ املشــهور املســعودي 

املتوىف سنة 364هج بكروية األرض )التنبيه واألرشاف 18( ومع هذه الحقيقة 

التاريخيــة والعلميــة نــرى أن القــرآن العظيــم أشــار يف آي رائعــة إىل هــذه الحقيقــة 

الكونيــة العلميــة.

الأدلة القراآنية لكروية الأر�ض اأوبي�شاويتها

األوىل:قوله تعاىل يف القرآن الكريم )واألرض بعد ذلك دحاها()النازعات 30( 

والدحيــة هــي بيضــة النعامــة، ومــازال الشــال اإلفريقــي يســتعمل كلمــة »دحيــة« 

كإســم للبيضــة فاآليــة الكرميــة إذن حــددت بيضويــة األرض.وهــذا مــا ثبــت يقينــا 

يف األقار الصناعية التي صورت األرض عن بعد آالف الكيلومرات.إنها حقيقة 

علميــة رائعــة ســبق القــرآن الكريــم إليها.

َوالنََّهــاَر  اللَّيْــَل  َخلَــَق  ـِذي  الّـَ الكريــم )َوُهــَو  القــرآن  والثانيــة: قولــه تعــاىل يف 

)األنبيــاء: 33( يَْســبَُحوَن(  فَلَــٍك  كُلٌّ يِف  َوالَْقَمــَر  ــْمَس  َوالشَّ
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وذلــك مــن خــالل وصــف ظاهــرة الليــل والنهــار حيــث اســتخدم كلمــة )يكــّور( 

أي يلــّف مــن كل جانــب الليــل والنهــار يتحــركان بنفــس الرعــة ويســبحان حــول 

األرض نتيجــة لدورانهــا حــول نفســها.

تأملــوا عبــارة )كُلٌّ يِف فَلَــٍك يَْســبَُحوَن( فكــا أن الشــمس لهــا فلــك خــاص 

تســبح فيــه، وكذلــك القمــر، هنــاك حركــة مســتمرة ومنتظمــة لليــل والنهــار وهــذه 

الحركــة دليــل عــى كرويــة األرض.

والثالثــة: قولــه تعــاىل يف القــرآن الكريــم )وتــرى الجبــال تحســبها جامــدة وهــي 

إنــه خبــري مبــا تفعلــون( أتقــن كل شــيئ،  الــذي  اللــه  مــر الســحاب، صنــع  متــر 

)النمــل 88(.

يقــول الشــيخ طنطــاوي يف تفســري هــذه اآليــة:أن هــذه اآليــة بديعــة الوضــع 

محكمة الصنع فإن التفسري يناسب املتقدمني من األمة اإلسالمية وإذا فرت 

بأن األرض دائرة حول الشــمس والجبال بالطبع ســائرة معها ونراها جامدة وهي 

يف الحقيقــة جاريــة جريــا رسيعــا جــدا فــإن ذلــك يناســب قولــه )صنــع اللــه الــذي 

أتقن كل شيئ( فهذا هو اإلتقان وإال فالقيامة تخريب للعامل واإلتقان يناسب 

هــذا التفســري )طنطــاوي( فــإن القيامــة تقــوم يــوم ترجــف األرض وكانــت الجبــال 

الجبــال كالعهــن وإذا رجــت  تكــون الســاء كاملهــل وتكــون  كثيبــا مهيــال ويــوم 

األرض رجــا وبســت الجبــال بســا فكانــت هبــاء منبثــا فتبــني أن هــذه اآليــة تتحــدث 

عــن حــركات األرض حــول نفســها وحــول الشــمس وهــي الزمــة عــن كرويــة األرض.

الآيات املوهمة خلالف كروية الأر�ض

واألرض فرشناها )الذاريات 48(

الذي جعل لكم األرض مهدا )الزخرف 10(

والله جعل لكم األرض بساطا )نوح 19(

أمل نجعل األرض مهادا )النبأ 6(

الذي جعل لكم األرض مهدا )طه 53(
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الذي جعل لكم األرض فراشا )البقرة 22(

وهو الذي مد األرض )الرعد 3(

واألرض مددناها )حجر 19(

واألرض مددناها )ق 7(

وإذا األرض مدت )اإلنشقاق 3(

واألرض بعد ذلك دحىها )النازعات 3(

وإىل األرض كيف سطحت )الغاشية 20(

واألرض وما طحىها )الشمس 6(

ظاهــر هــذه اآليــات يوهــم أن األرض ليســت بكرويــة بــل مســطحة لكنهــا يف 

الحقيقــة ال تنكــر كرويــة األرض فــإن معــاين هــذه اآليــات صادقــة مــع كــون األرض 

كروية ألن الشيئ الكروي إذا كان حجمه كبريا فيكون محيطه مبسطا إىل نواحيه 

األربعــة مثــال: إذا مــرت منلــة عــى ســطح كــرة قطرهــا ذراع فيخيــل إليهــا أن ذلــك 

الســطح ميدان فســيح بالنســبة إليها فاألرض مع عظمتها يكون محيطها مبســطا 

ومهــادا وفراشــا وســطحا ومــا إىل ذلــك مــا وصــف اللــه بــه األرض.

واألمــر املهــم أن اللــه تعــاىل أورد هــذه األوصــاف لــي يتفكــر أولــو األلبــاب 

عن شكل األرض كا قال تعاىل: »وإىل األرض كيف سطحت »أي أنظروا إىل 

األرض وتفكــروا أنهــا كيــف ســطحت مــع كونهــا كرويــة وكيــف بســطت ومهــدت مــع 

دائريتهــا فهــذا محــل التفكــر والتأمــل واللــه أعلــم.

البحث الثاين: الأر�ض تدور حول نف�شها وحول ال�شم�ض

الكــرة األرضيّــة هــي أحــد كواكــب املجموعــة الشمســيّة املعتمــة والتــي تتلقــى 

ضوءهــا مــن الشــمس، ترتيبهــا هــو الثالــث يف املجموعــة الشمســيّة مــن حيــث 

بعدهــا عــن الشــمس، وبحكمــٍة مــن الخالــق العظيــم جعــل املســافة بــني األرض 

لــألرض دورتــني؛ دورٌة  فــإّن  والشــمس تســمح بالحيــاة عليــه، كــا هــو معــروٌف 

حــول نفســها، ودورٌة حــول الشــمس، وللدورتــني تأثــرٌي مبــارٌش عــى حيــاة البــرش 

وباقي الكائنات الحيّة التي تعيش عى سطح هذا الكوكب. دورة األرض حول 
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محورها محور األرض هو خٌط وهميٌّ يصل ما بني القطبني الشايل والجنويب، 

وتــدور األرض حــول هــذا املحــور مــن الغــرب إىل الــرشق، تكمــل األرض دورتهــا 

حــول نفســها خــالل 24 ســاعًة تقريبــاً، وهــو طــول ســاعات اليــوم والليلــة، فيبــدأ 

اليــوم بــرشوق الشــمس، وينتهــي بغروبهــا ليبــدأ الليــل املعتــم، وهــذا مــا يُعــرف 

بتعاقــب الليــل والنهــار

فعنــد بدايــة رشوق الشــمس يكــون هــذا الجــزء مــن الكــرة األرضيّــة قــد وقــع 

الشــمس  قــرص  عــن  باالبتعــاد  ويبــدأ  الشــمس،  أشــعة  لقــرص  بشــكٍل مواجــٍه 

بالتدريــج حتــى يخيّــم الظــالم عــى املــكان نفســه، ويكــون ليــالً يف الوقــت الــذي 

يبــدأ النهــار يف منطقــٍة أخــرى، وباســتمرار دوران األرض حــول محورهــا يبــدأ يــوٌم 

جديٌد يف املكان نفسه، وهكذا، ويتبع تبدل النهار والليل نتيجة هذا الدوران 

االختالف بدرجات الحرارة ما بني الليل والنهار. تختلف رسعة دوران األرض من 

مــكاٍن إىل آخــر؛ فتقــّل هــذه الرعــة كلــا اتجهنــا نحــو القطبــني شــاالً أو جنوبــاً، 

وهــذا يؤثــر يف حركــة الريــاح، فبســبب الجاذبيّــة األرضيّــة وميــل محــور األرض فــإّن 

الرياح والتيارات البحريّة يف القسم الشايل تنحرف نحو اليمني، بينا تنحرف 

نحو اليسار يف النصف الجنويّب من األرض. ينتج عن دوران الكرة األرضيّة حول 

نفســها اختــالف مبواقــع القمــر الــذي يــدور حــول األرض، مــا يــؤدي إىل حــدوث 

ــة  ظاهــريت املــد والجــز فرتفــع أمــواج امليــاه يف املســطحات البحريّــة يف عمليّ

املــّد، وتنخفــض يف عمليّــة الجــزر وهــي ظاهــرة متكــررة كل يــوم. دوران األرض 

حــول الشــمس توجــد لــألرض دورٌة ثانيّــٌة غــري التــي تدورهــا حــول نفســها، وهــي 

دورتهــا حــول الشــمس، وتتــّم هــذه الــدورة يف 365 يومــاً تقريبــاً، وهــي عــدد أيــام 

الســنة، ينتــج عنهــا اختــالف طــول النهــار والليــل عــى مــدار الســنة، بســبب ميــل 

محــور الكــرة األرضيّــة بزاويّــٍة تقــّدر ب 23 درجــٍة عــن املحــور الرئيــيس، كــا ينتــج 

عــن دوران األرض حــول الشــمس اختــالف بالظــروف املناخيّــة، وهــي الفصــول 

األربعــة؛ الصيــف، والشــتاء، والربيــع، والخريــف، ولــكل فصــٍل منهــا خصائصــه 

املناخيّــة بســبب قــرب محــور الــدوران أو بعــده عــن الشــمس
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الأدلة القراآنية لدوران الأر�ض

األوىل قوله تعاىل: كل يف فلك يسبحون )األنبياء 33(

فهذه اآلية وإن كان ما قبله يتحدث عن الشمس والقمر لكنها تشمل جميع 

األفالك كا بينه العلاء املفرون

والثانية قوله تعاىل: أمل نجعل األرض كفاتا )املرسالت 25(

يقــول إبــن منظــور يف كتابــه لســان العــرب معنــى« كفــت« مــر رسيعــا، طــار 

رسيعــا فعــى هــذا يكــون معنــى هــذه اآليــة أمل نجعــل األرض متــر رسيعــا أو تــدور 

مهرولة وهذا يناسب ملا يذهب إليه العلم من أن األرض تدور حول نفسها يف 

رسعة 1666كيلومر \ساعة يف مناطق معدل النهار ويف رسعة 1500كيلومر\

ســاعة يف مناطق القطب وتجول حول الشــمس يف رسعة 29.8\دقيقة

والثالثــة قولــه تعــاىل: وتــرى الجبــال تحســبها جامــدة وهــي متــر مــر الســحاب، 

صنــع اللــه الــذي أتقــن كل شــيئ، إنــه خبــري مبــا تفعلون()النمــل 88(

هــذه اآليــة بديعــة الوضــع محكمــة الصنــع فــإن التفســري يناســب املتقدمــني 

من األمة اإلســالمية وإذا فرت بأن األرض دائرة حول الشــمس والجبال بالطبع 

ســائرة معهــا ونراهــا جامــدة وهــي يف الحقيقــة جاريــة جريــا رسيعــا جــدا فــإن ذلــك 

يناســب قولــه )صنــع اللــه الــذي أتقــن كل شــيئ( فهــذا هــو اإلتقــان وإال فالقيامــة 

تخريــب للعــامل واإلتقــان يناســب هــذا التفســري )طنطــاوي( كــا ذكرنــا تفصيلــه 

قبل.

وقــد كتــب اإلمــام فخــر الديــن الــرازي يف تفســري قولــه تعــاىل »تغــرب يف 

عــني حمئــة« )ســورة الكهــف)83( أنــه ثبــت بالدليــل أن األرض كــرة وأن الســاء 

محيطــة بهــا وال شــك أن الشــمس يف الفلك...تأويــل قولــه تعــاىل »تغــرب يف 

عــني حمئــة« مــن وجــوه.

األول: أن ذا القرنــني ملــا بلــغ موضعهــا يف املغــرب ومل يبــق بعــده شــيئ مــن 

العــارات وجــد الشــمس كأنهــا تغيــب يف البحــر...
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الثاين: أن للجانب الغريب من األرض مساكن يحيط البحر بها فالناظر إىل 

الشمس يتخيل كأنها تغيب يف تلك البحار...)الرازي 247\10(

التأكيــد عــيل دوران األرض حــول محورهــا أمــام الشــمس فلــو مل تكــن األرض 

كرويــة، ولــو مل تكــن تلــك الكــرة تــدور حــول محورهــا أمــام الشــمس مــا تبــادل الليــل 

آيــة  مــن عرشيــن  أكــر  القرآنيــة يف  اآليــات  الــدوران عــربت عنــه  والنهــار، وهــذا 

رصيحــة، بتعبــريات ضمنيــة رقيقــة، ولكنهــا مصاغــة صياغــة علميــة دقيقــة، تبلــغ 

مــن الدقــة والشــمول والكــال مــامل يبلغــه العلــم الحديــث منهــا

إيــالج الليــل يف النهــار، وإيــالج النهــار يف الليــل، واختالفهــا، وتعاقبهــا، 

وتقليبهــا، وإدبــار أحدهــا وإقبــال اآلخــر، وإغشــاء النهــار بالليــل، وتجليــة الليــل 

بالنهــار، وتكويــر الليــل عــيل النهــار، وتكويــر النهــار عــيل الليــل، وجعــل كل منهــا 

خلفــة لآلخــر، ورسيــان الليــل وعسعســته، بعــد إظالمــه وســجوه، وإســفار الصبــح 

الليــل وإظالمــه )آل عمــران:27،  بعــد إغشــاء  وتنفســه وطلــوع ضحــاه وتجليــه 

لقــان:29،  الفرقــان:62،  النــور:44،  املؤمنــون:80،  الحــج:61،  الرعــد:3، 

الجاثية:3- 5، الحديد:6، املدثر:33- 35، التكوير:17- 19، الفجر:4، الليل:2، 

1، الضحــي: 2، 1(

البحث الثالث: الليل والنهار يتعاقبان يف الأر�ض ب�شبب دوران الأر�ض

كــا أثبتنــا أن األرض تــدور حــول املحورالوهمــي مــن الغــرب إىل الــرشق، فتكمــل 

دورتهــا حــول نفســها خــالل 24 ســاعًة تقريبــاً، وهــو طــول ســاعات اليــوم والليلــة، 

فيبــدأ اليــوم بــرشوق الشــمس، وينتهــي بغروبهــا ليبــدأ الليــل املعتــم، وهــذا مــا 

يُعــرف بتعاقــب الليــل والنهــار

إن التبــادل املنتظــم بــني الليــل املظلــم والنهــار املنــري عــيل نصفــي الكــرة 

األرضية هو من الرضورات الالزمة للحياة األرضية، والستمرارية وجودها بصورها 

املختلفــة حتــي يــرث اللــه تعــاىل األرض ومــن عليهــا، فبهــذا التبــادل بــني الظلمــة 

والنور يتم التحكم يف توزيع ما يصل إيل األرض من الطاقة الشمسية، وبالتايل 

يعــني عــيل التحكــم يف درجــات الحــرارة، والرطوبــة، وكميــات الضــوء يف مختلــف 
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البيئات األرضية، كا يعني عيل التحكم يف العديد من األنشطة الحياتية وغري 

الحياتية من مثل التنفس واأليض يف كل من اإلنسان والحيوان، وعمليات النتح 

والتمثيــل الضــويئ يف النباتــات، كــا يتــم ضبــط الركيــب الكيميــايئ للغالفــني 

الغــازي واملــايئ املحيطــني بــاألرض، وضبــط الكثــري مــن دورات النشــاط األريض 

مــن مثــل دورة املــاء بــني األرض والطبقــات الدنيــا مــن غالفهــا الغــازي، وحــركات 

الرياح والسحاب يف هذا الغالف، وتوزيع نزول املطر منه بتقدير من الله، كا 

تتــم دورة تعريــة الصخــور بتفتيتهــا، ونقــل هــذا الفتــات أو إبقائــه يف مكانــه، مــن 

أجــل تكويــن الربــة، أو الرســوبيات والصخــور الرســوبية ومابهــا مــن خــريات أرضيــة.

وباإلضافــة إيل ذلــك فــإن يف اختــالف الليــل املظلــم والنهــار املنــري تقســيا 

لليــوم األريض إيل فــرة للحركــة والعمــل والنشــاط، وفــرة للراحــة واالســتجام 

والسكون، فاإلنسان- عيل سبيل املثال- محتاج إيل السكينة بالليل يك يخلد 

فيه إيل يشء من الراحة النفســية بالعبادة والتفكر، والراحة البدنية باالســرخاء 

والنوم واإلغفاء حتي يستعيد كال من نشاطه البدين والذهني، ويستجمع قواه 

فيتهيــأ للعمــل بالنهــار التــايل ومــا يتطلبــه ذلــك مــن القيــام بواجبــات االســتخالف 

يف األرض، وقــد ثبــت علميــا أن أفضــل النــوم يكــون بالليــل، وأقلــه فائــدة هــو 

نــوم النهــار فيــا عــدا فــرة القيلولــة، كــا ثبــت أن كــرة النــوم بالنهــار تؤثــر يف 

نشــاط الــدورة الدمويــة يف جســم اإلنســان، وتتهــدده بالتيبــس يف العضــالت، 

وتؤدي إيل تراكم الدهون، وزيادة الوزن، وإيل العديد من صور التوتر العصبي 

والقلق النفيس، ورمبا كان من مربرات التوجيه الرباين بالنوم بالليل والنشاط 

بالنهار، أن طبقات الحاية التي أوجدها ربنا تبارك وتعاىل يف الغالف الغازي 

لــألرض، ومــن أهمهــا النطــق املتأينــة Ionospheres ومابهــا مــن أحزمــة اإلشــعاع 

Radiation Belts تتمدد بالنهار فتزداد قدراتها عيل حاية الحياة األرضية ما 

يســمح لالنســان بالحركــة والنشــاط دون مخاطــر، وهــذه النطــق تنكمــش انكاشــا 

ملحوظا بالليل ما يقلل من قدراتها عيل الحاية فينصح اإلنسان بالركون إيل 

النــوم والراحــة حايــة لــه مــن تلــك املخاطــر، ويف ذلــك يقــول ربنــا تبــارك وتعــاىل
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»وجعلنــا الليــل لباســا وجعلنــا النهــار معاشــا »)النبــأ 10، 11( وقــال عــز مــن 

قائــل »فالــق اإلصبــاح وجعــل الليــل ســكنا والشــمس والقمــر حســبانا ذلــك تقديــر 

العزيــز العليــم »)األنعــام96( وقــال تعــاىل هــو الــذي جعــل لكــم الليــل لتســكنوا 

فيه والنهار مبرا إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون )يونس 67( وقال سبحانه 

وتعاىل »أمل يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبرا إن يف ذلك آليات 

لقوم يؤمنون »)النمل 86( وقال سبحانه »قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل 

رسمــدا إيل يــوم القيامــة مــن إلــه غــري اللــه يأتيكــم بضيــاء أفــال تســمعون قــل أرأيتــم 

إن جعــل اللــه عليكــم النهــار رسمــدا إيل يــوم القيامــة مــن إلــه غــري اللــه يأتيكــم بليــل 

تســكنون فيــه أفــال تبــرون ومــن رحمتــه جعــل لكــم الليــل والنهــار لتســكنوا فيــه 

ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون )القصص 71-73( وقال تعاىل »الله الذي 

جعــل لكــم الليــل لتســكنوا فيــه والنهــار مبــرا إن اللــه لــذو فضــل عــيل النــاس 

ولكــن أكــر النــاس اليشــكرون )غافــر61(

ثــم إن التبــادل بــني الليــل املظلــم، والنهــار املنــري، يحــدد لنــا يــوم األرض، 

ويعيننــا عــيل إدراك الزمــن، وعــيل تحديــد األوقــات بدقــة وانضبــاط رضوريــني 

للقيام مبختلف األعال، وألداء كل العبادات، وإنجاز كافة املعامالت، والوفاء 

مبختلــف العهــود واملواثيــق والعقــود، وغــري ذلــك مــن النشــاطات اإلنســانية، 

وإن هــذه النعمــة لهــي بحــق مــن نعــم اللــه تعــاىل عــيل اإلنســان يف هــذه الحيــاة، 

وعيل كافة األحياء األرضية من حوله، ألنه بدونها التستقيم الحياة عيل األرض، 

واليستطيع اإلنسان أن مييز ماضيا من حارض أو مستقبل، وبالتايل فإنه بدونها 

البــد وأنــت توقــف مســريةالحياة....!!!

مــن هنــا كان التدبــر يف ظاهــرة تعاقــب الليــل والنهــار دعــوة إيل الخلــق كافــة 

لإلميــان باللــه، وإدراك يشء مــن بديــع صنعــه يف هــذه الحيــاة، ومــن هنــا أيضــا 

جــاءت اآليــة الكرميــة التــي نحــن بصددهــا، وغريهــا مــن اآليــات التــي تشــري إيل 

تبــادل الليــل والنهــار يف صياغــة معجــزة- شــأنها يف ذلــك شــأن كل آيــات القــرآن 

الكريم- ومن جوانب ذلك اإلعجاز إشارتها إيل أعداد من الحقائق الكونية التي 



؟ 82 أبريل ٢٠١٨ قامنع لغننع سربرن،نجسمسننكررعالن 

مل تكــن معروفــة وقــت تنــزل القــرآن الكريــم، وال لقــرون متطاولــة مــن بعــد ذلــك مــا 

يجــزم بأنــه الميكــن أن يكــون صناعــة برشيــة، بــل هــو كالم اللــه الخالــق الــذي اليأتيــه 

الباطل من بني يديه وال من خلفه، ويشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي 

تلقــاه بالنبــوة الحقــة، والرســالة

الشواهد العلمية املستقاة من تبادل الليل والنهار

التأكيــد عــيل كرويــة األرض: فــإن تبــادل الليــل والنهــار عــيل نصفــي االرض 

وتعاقبها وإيالج كل منها يف اآلخر، واختالفها، وتقليبها، وإدبار أحدها 

وســفور اآلخــر، واغشــاء نــور النهــار بحلكــة الليــل، وتجليــة حلكــة الليــل بنــور النهــار، 

وتكويــر الليــل عــيل النهــار، وتكويــر النهــار عــيل الليــل، كل ذلــك إشــارات ضمنيــة 

رقيقة إيل كروية األرض، فلو مل تكن األرض كرة ما أمكن حدوث يشء من ذلك 

أبــدا، وأبســطه تبــادل الليــل والنهــار عــيل نصفــي األرض

هــذه الحقيقــة العلميــة جــاء بهــا القــرآن الكريــم مــن قبــل ألــف وأربعائــة مــن 

السنني يف وقت ساد فيه االعتقاد باستواء األرض كل الناس، عيل الرغم من 

اثبــات عــدد مــن قدامــي املفكريــن غــري ذلــك

ونــزول اآليــات القرآنيــة العديــدة بهــذه الحقيقــة الكونيــة الثابتــة يف الجزيــرة 

العربيــة التــي كانــت- يف ذلــك الوقــت القديــم- بيئــة بدويــة بســيطة، ليــس لهــا 

أدين حــظ مــن املعرفــة العلميــة ومناهجهــا وال بالكــون ومكوناتــه ملــا يقطــع بــأن 

القــرآن الكريــم الميكــن أن يكــون صناعــة برشيــة، بــل هــو كالم اللــه الخالــق الــذي 

أبــدع هــذا الكــون بعلمــه وحكمتــه وقدرتــه، والــذي هــو أدري بصنعتــه مــن كل مــن 

هم سواه، وأن سيدنا ونبينا محمدا صى الله عليه وسلم كان موصوال بالوحي، 

ومعلــا مــن قبــل خالــق الســاوات واألرض

فالكرة األرضيّة تنقسم لوجهني: القسم األول الذي يتعرّض للّشمس ويكون 

نهاراً، والقسم الثّاين الذي ال يتعرّض للشمس ويكون ليالً، لذلك ياُلحظ الفرق 

ول، وهــو أمــر يحــدث نتيجــة ميــل ِمحــور األرض  يف التّوقيــت والّســاعات بــني الــدُّ

أثناء النَّهار، لذلك ظهر التّوقيت العاملي )توقيت غرينتش( الذي يوّضح فرق 



83 ع لر نرع ةاسانبر نع نرذأنرع سلمونياعرننانلرلرنن 

تقديــم وتأخــري الّســاعات عــن توقيــت غرينتــش. تكــون مرحلــة دوران األرض حــول 

نفســها مبقــدار أربــع وعرشيــن ســاعًة تقريبــاً، وهــي عبــارة عــن يــوم واحــد تُكِمــل 

فيهــا األرض دورتهــا حــول نفســها، ومــن خــالل هــذه الســاعات ياُلحــظ تعاقــب 

اللّيــل والنَّهــار يوميّــاً، وياُلحــظ أنـّـه يف الّصيــف تكــون ســاعات النَّهــار طويلــة ويكــون 

اللّيــل قصــرياً، أمــا يف فصــل الّشــتاء يكــون النَّهــار قصــرياً واللّيــل طويــالً، ويرجــع 

السبب يف ذلك يف ميالن ِمحور األرض الذي يؤثّر يف وصول إشعاع الّشمس 

لــألرض، وهــذا يُثبــت أّن دوران األرض ليــس عاموديــاً بــل يكــون ُمنحرفــاً. وحــدوث 

الليل والنَّهار دليل واضح عى دوران األرض حول نفسها، ولو ثبتت األرض ومل 

تتحــرك النقســمت إىل نصفــني: نصــف ُمعتــم عــى مــدار الّســنة، والنصــف اآلخــر 

ُمنــاراً عــى مــدار الســنة، وألصبــح الجــزء املعتــم ُمتجّمــداً بســبب عــدم تعرّضــه 

الّشــمس  للّشــمس، والقســم اآلخــر حــاّراً ال يصلــح للعيــش فيــه بســبب حــرارة 

املُستمرّة، وياُلَحظ أّن أطول أوقات النَّهار واللّيل يكون عند قُطبّي الكرة األرضية 

تأثــري الليــل والنَّهــار تــدور األرض حــول ِمحورهــا املائــل بدرجــة 23.5 درجــة ُمشــّكلًة 

الليل والنَّهار، كا تدور األرض حول الّشمس خالل دورانها حول نفسها ُمشكلًة 

الفصول األربعة، ويكون ذلك يف مدار بيضاوي الّشكل طوله 600 مليون ميل، 

وتُكِمــل األرض دورة كاملــة حــول الّشــمس كل 365 يــوم، أي ســنًة كاملــًة.

وأشعة الشمس هي مصدر الحرارة الرّئييس عى كوكب األرض، وهي التي 

تتحّكم بدرجات الحرارة طوال الّسنة، فهي نجم ساطع تبلغ حرارة سطحها 700 

درجًة مئويًة، وتقوم بتسخني وإعطاء الّضوء لألرض، وهذه األشعة التي وصلت 

ــة. وتعتمــد قــوة هــذه  األرض تكــون جــزء بســيط جــداً مــن أشــعة الّشــمس األصليّ

األشــعة وتأثريهــا عــى عامــل طــول وقــت النَّهــار، وزاويــة ميــل األشــعة تكــون أشــعة 

الّشــمس أقــوى مــن غريهــا يف منطقــة خــط االســتواء وذلــك لطــول فــرة النَّهــار، 

بينــا تخــّف قوتهــا عنــد االتجــاه نحــو الّشــال أو الجنــوب، وتتغــرّي الحــرارة حســب 

طول مّدة النَّهار يف نصف الكرة األرضيّة الشايّل والجنويّب. وبعد زوال أشعة 

الّشــمس يــأيت اللّيــل الــذي يقــوم بتربيــد ســطح األرض، ويقــوم الهــواء بامتصــاص 
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أشــعة الّشــمس التــي اكتســبتها القــرشة األرضيــة نهــاراً، األمــر الــذي يســمح ببقــاء 

كوكــب األرض ُمعتــدل الحــرارة بحيــث ال تطغــى الحــرارة عــى الــربودة أو الــربودة 

عــى الحــرارة يعمــل املتوســط الحــراري اليومــّي عــى املحافظــة عــى التّوازن بني 

ــة اإلشــعاع الّصــادرة عنهــا، حيــث  ــة أشــعة الّشــمس الــواردة إىل األرض وكميّ كميّ

تكون كميّة األشعة الواردة لألرض أعى من الّصادرة عنها يف الفرة بني رشوق 

الّشــمس حتــى الّســاعة الثّانيــة أو الثّالثــة بعــد الظهــر، وتقــّل األشــعة الّصــادرة مــن 

الشــمس وتزيــد األشــعة الّصــادرة مــن األرض بعــد الّســاعة الثالثــة ظهــراً وحتــى 

رشوق الّشــمس مــن جديــد. نواتــج دوران األرض حــول نفســها عمليــة تعاقــب 

اللّيــل والنَّهــار هــي إحــدى نواتــج دوران األرض حــول نفســها،

لكــن عمليــة دوران األرض حــول ِمحورهــا ينتــج عنهــا ظواهــُر أخــرى، مثــل: حركــة 

ياح: تتحرّك الّرياح عى سطح األرض بسبب اختالف الّضغط الجوّي بشكل  الرِّ

رئيــس، وكذلــك تُســاعد حركــة األرض حــول نفســها عــى حركــة الّريــاح بعكــس 

اتّجاه حركة األرض، وهذا يُســّمى قانون فرل انجراف األجســام املُتســاقطة عى 

كوكب األرض: يختلف مكان ســقوط األجســام القادمة من الفضاء عى ســطح 

األرض وغالفه الجوّي بســبب حركة األرض حول نفســها، ما يُســبّب عدم دقٍَّة 

ــة. خطــوط الحــرارة املُتســاوية  يف قيــاس ُســقوط األجســام واملّكــوكات الفضائيّ

بــني املناطــق  قــام العلــاء بتقســيم كوكــب األرض إىل خطــوط وهميّــة تصــل 

ذات درجــات الحــرارة املُتســاوية ُســميّت بخطــوط الحــرارة املُتســاوية، تعتمــد 

هــذه الخطــوط عــى طــول مــّدة النَّهــار واللّيــل يف تحديدهــا، كــا أّن ميــل أشــعة 

الّشمس عن املنطقة تلعب دوراً كبرياً أيضاً يف تحديدها، وتكمن فائدة هذه 

الخطــوط الحراريـّـة بإعطــاء صــورًة واضحــًة ورسيعــًة عــن توزيــع الحــرارة يف العــامل، 

اليوميّــة، والشــهريّة، والســنويّة، وتكــون ُمتقاربــة  ُمتعــّددة األنــواع، فمنهــا  وهــي 

بــني خطــوط  تأثــري عوامــل الحــرارة  الّشــكل مــع خطــوط العــرض نتيجــًة لتقــارب 

العــرض وخطــوط الحــرارة املُتســاوية
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خــالل وصــف ظاهــرة الليــل والنهــار اســتخدم اللــه هنــاك كلمــة )يكــّور( أي 

يلّف من كل جانب الليل والنهار يتحركان بنفس الرعة ويسبحان حول األرض 

ـِذي َخلَــَق اللَّيْــَل َوالنََّهــاَر  نتيجــة لدورانهــا حــول نفســها. يقــول تعــاىل: )َوُهــَو الّـَ

ــْمَس َوالَْقَمَر كُلٌّ يِف فَلٍَك يَْســبَُحوَن( ]األنبياء: 33[، تأملوا عبارة )كُلٌّ يِف  َوالشَّ

فَلـَـٍك يَْســبَُحوَن( فكــا أن الشــمس لهــا فلــك خــاص تســبح فيــه، وكذلــك القمــر، 

هنــاك حركــة مســتمرة ومنتظمــة لليــل والنهــار وهــذه الحركــة دليــل عــى كرويــة 

األرض ودورانهــا فيتعاقبهــا الليــل والنهــار

كــا أن القمــر يــدور حــول األرض يف مــدار محــدد، وكــا أن األرض تــدور حــول 

الشــمس يف مــدار محــدد، كذلــك فــإن الليــل يــدور ويلــف حــول الكــرة األرضيــة، 

ويكــّور ويحيــط بالنهــار، وهكــذا فــإن رسعــة حركــة الليــل والنهــار هــي ذاتهــا رسعــة 

دوران األرض حــول محورهــا

الليل والنهار يتداخالن

التــي  بــاألرض وهــي املنطقــة  الليــل والنهــار عــى طــول دائــرة تحيــط  يتداخــل 

يحــدث يف أحــد وجهيهــا غــروب للشــمس، وعــى الوجــه اآلخــر يحــدث رشوق 

للشــمس. يقــول تعــاىل: )أَلَــْم تـَـَر أَنَّ اللَّــَه يُولـِـُج اللَّيْــَل يِف النََّهــاِر َويُولـِـُج النََّهــاَر يِف 

ى َوأَنَّ اللَّــَه مِبَــا تَْعَملـُـوَن  ــْمَس َوالَْقَمــَر كُلٌّ يَْجــِري إِىَل أََجــٍل ُمَســمًّ َر الشَّ اللَّيْــِل َوَســخَّ

َخِبــرٌي( )لقــان: 29(
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الليل

النهار

لنتأمــل هــذه الصــورة التــي متثــل الليــل والنهــار عــى ســطح الكــرة األرضيــة، 

الحظوا معي أن الخط الفاصل بني الليل والنهار هو دائرة تحيط بالكرة األرضية، 

هــذه الدائــرة تتحــرك بســبب دوران األرض حيــث ينتقــل النهــار مــن نقطــة ألخــرى 

حتــى يلــف األرض خــالل 24 ســاعة، وتتكــرر هــذه العمليــة كل يــوم

الليل والنهار يحيط بالنهار ب�شكل دائري

إن منطقــة التداخــل ليســت مســتقيمة أو متعرجــة، بــل عــى شــكل دائــرة تحيــط 

ُر اللَّيْــَل َعــَى النََّهــاِر  بالكــرة األرضيــة. وهــذا مــا عــرب عنــه القــرآن بقولــه تعــاىل: )يَُكــوِّ

ى أاََل ُهــَو  ــْمَس َوالَْقَمــَر كُلٌّ يَْجــِري أِلََجــٍل ُمَســمًّ َر الشَّ ُر النََّهــاَر َعــَى اللَّيْــِل َوَســخَّ َويَُكــوِّ

اُر( ]الزمر: 5[. فكلمة )يَُكوُِّر( تعني أنه يدخل الليل يف النهار بشكل  الَْعِزيُز الَْغفَّ

دائــري يشــبه الكــرة. وهــذه اآليــة دليــل عــى كرويــة األرض أيضــا

الليــل يتحــرك باتجــاه الغــرب )اليســار( ويحيــط بالنهــار مــن كل جانــب عــى 

طــول هــذه الدائــرة، ويظهــر وكأنــه يســابقه ويالحقــه، أمــا يف الجانــب اآلخــر مــن 

الصورة فإن العكس يحدث، حيث يتحرك النهار ويحاول مالحقة الليل ويلف 

حوله عى طول الخط الفاصل بني الليل والنهار، وتتكرر هذه العملية باستمرار

املنطقة الفاصلة بني الليل والنهار
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الليل

النهار

إن املنطقة التي تتوسط الليل والنهار تظهر بالصور وكأنها خيط رفيع يفصل 

َ لَُكُم الَْخيُْط  بُوا َحتَّى يَتَبَنيَّ بني الظالم والنور كا نرى. يقول تعاىل: )وَكُلُوا َوارْشَ

اأْلَبْيَــُض ِمــَن الَْخيْــِط اأْلَْســَوِد ِمــَن الَْفْجــِر( ]البقــرة: 187[. هــذه اآليــة تتحــدث عــن 

وجــود منطقــة فاصلــة بــني الليــل والنهــار والفجــر يف وســطها، تأملــوا معــي هــذه 

الصــورة الرائعــة لليــل والنهار.

الوجه الذي أمامنا نري فيه خطا فاصال بني الليل والنهار هذا الخط يحيط 

بالكــرة األرضيــة وميــر مــن القطبــني، يف هــذه املنطقــة حيــث يتداخــل الليــل مــع 

النهــار هنــاك حــّد رفيــع يفصــل بــني الظــالم والنــور.
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اختالفات كثرية بني الليل والنهار

يقرر العلاء وجود اختالفات كثرية بني منطقة الليل ومنطقة النهار عى سطح 

األرض، اختالف يف درجات الحرارة، اختالف يف كمية األشعة الكونية الساقطة 

عى كل منها، اختالف يف تأثري القمر )املد والجزر(.

اختالف يف أساليب الحياة للكائنات الحية والنباتات… واختالفات أخرى 

ال تُحــى. ولــوال هــذا االختــالف مل تســتمر الحيــاة عــى األرض، فالنباتــات ال 

ميكــن أن تنمــو إال بتعاقــب الليــل والنهــار، وبالتــايل لــوال اختــالف الليــل والنهــار 

لزالــت الحيــاة مــن عــى األرض.

لقــد تحــدث القــرآن عــن ظاهــرة مهمــة وهــي االختــالف الكبــري بــني منطقــة 

الليــل ومنطقــة النهــار عــى ســطح الكــرة األرضيــة، يقــول تعــاىل: )إِنَّ يِف َخلْــِق 

ــاِب( ]آل عمــران:  ــِل َوالنََّهــاِر آَلَيَــاٍت أِلُويِل اأْلَلْبَ ــَاَواِت َواأْلَرِْض َواْخِتــاَلِف اللَّيْ السَّ

190[. ولذلــك فــإن هــذا االختــالف نعمــة مــن نعــم الخالــق تبــارك وتعــاىل، ألنــه 

يضمــن اســتمرار الحيــاة. لــوال وجــود ليــل ونهــار عــى األرض مــا اســتطاع النبــات أن 

ينمــو ومل تكــن هنــاك حيــاة أصــال.

الليل يغ�شي النهار

إن الــذي ينظــر إىل األرض مــن الخــارج يــرى الظــالم يغــى النهــار عــى ســطحها. 

بل إن األرض محاطة بالكامل بالظالم. يقول تعاىل: )يُْغِش اللَّيَْل النََّهاَر يَطْلُبُُه 

َحِثيثًا( ]األعراف: 54[. ولو أننا رسَّعنا حركة األرض وصورناها بفيلم فيديو نرى 

وكأ، الليل يلحق النهار ويحاول التقاطه ولكن دون أن يسبقه أو يتقدم عليه.

الليل يغ�شي النهار ويحبط به
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أول ما يالحظه من يخرج من كوكب األرض باتجاه الفضاء الخارجي الظلمة 

الدامسة التي تغش كل شيئ النهار طبقة رقيقة جدا طبقة النهار رقيقة جداً 

ــُل  ــٌة لَُهــُم اللَّيْ أشــبه بطبقــة الجلــد التــي تغلــف جســد اإلنســان يقــول تعــاىل: )َوآَيَ

نَْسلَُخ ِمْنُه النََّهاَر فَِإَذا ُهْم ُمظْلُِموَن( ]يس: 37[، تأملوا معي هذه الصورة التي 

تبني ساكة طبقة النهار، وهي طبقة تغلف الجانب امليء من الكرة األرضية 

وال يتجاوز ارتفاعها 100 كيلو مر.، بينا يبلغ قطر األرض بحدود 12500 كيلو 

مــر، أي أن طبقــة النهــار أقــل مــن واحــد باملئــة فقــط مــن قطــر األرض

الليل والنهار يقدمان خدمات جمانية

يتحــدث العلــاء عــن فوائــد كثــرية لتعاقــب الليــل والنهــار، مــن حيــث اســتقرار 

الليــل والنهــار  درجــات الحــرارة عــى األرض لتبقــى مناســبة للحيــاة، وحــدوث 

لنــا خدمــات مجانيــة ال  الليــل والنهــار يقدمــان  إذاً  النباتــات…  لنمــو  رضوري 

َر لَُكــُم  ــْمَس َوالَْقَمــَر َدائِبَــنْيِ َوَســخَّ َر لَُكــُم الشَّ تُحــى، ولذلــك قــال تعــاىل: )َوَســخَّ

اللَّيْــَل َوالنََّهــاَر( ]إبراهيــم: 33[.

َر( تعنــي كلَّفــه عمــالً بــال أجــر وهــذا مــا تقــوم بــه الشــمس حيــث  وكلمــة )َســخَّ

أنهــا تقــدم لنــا عمــال مجانيــا.

عندما نتأمل بقية األجسام الكونية كالقمر، نالحظ أنه ال يوجد عى سطحه 

تعاقــب لليــل والنهــار فنجــد جانبــاً مظلــاً شــديد الــربودة وجانبــاً منــرياً ذو حــرارة 

مرتفعــة جــدا إن حركــة األرض حــول نفســها وحــول الشــمس تتــم بصــورة منتظمــة 

وال يوجــد أدىن خلــل ميكــن أن يســبب اضطرابــاً يف التوقيــت أو تعاقــب الليــل 

والنهــار، وقــد أشــار القــرآن إىل ذلــك بقولــه تعــاىل: )َواَل اللَّيْــُل َســاِبُق النََّهــاِر وَكُلٌّ 

يِف فَلـَـٍك يَْســبَُحوَن( )يــس:40(

وجــاء ذكــر الليــل يف القــرآن الكريــم اثنتــني وتســعني مــرة، منهــا ثالثــة وســبعون 

بلفــظ الليــل، ومــرة واحــدة بلفــظ ليــل، ومثــاين مــرات بلفــظ ليلــة، وخمــس مــرات 

بلفظ ليال، وثالث مرات بلفظ ليال، ومرة واحدة بكل من اللفظني ليلها وليايل 

ويف املقابــل جــاء ذكــر النهــار يف القــرآن الكريــم ســبعة وخمســني مــرة منهــا أربــع 
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وخمســون بلفــظ النهــار، وثــالث مــرات بلفــظ نهــارا، كــا وردت ألفــاظ الصبــح 

واإلصبــاح، والفلــق، وبكــرة ومشــتقاتها مبدلــول النهــار يف آيــات أخــري عديــدة، 

كــا جــاءت كلمــة يــوم أحيانــا مبعنــي النهــار يف عــدد مــن آيــات القــرآن الكريــم

ويف هذه اآليات مين علينا ربنا تبارك وتعاىل بتبادل الليل والنهار ويعتربها 

من آياته الكربي ألن يف ذلك استقامة للحياة عيل األرض، وعونا لإلنسان عيل 

تحديــد الزمــن، والتأريــخ لألحــداث املتتاليــة...، وبــدون هــذا التبــادل بــني الليــل 

املظلــم والنهــار املنــري تتوقــف الحيــاة عــيل األرض، ويتــاليش إحســاس اإلنســان 

مبــرور الزمــن، وتتوقــف قدرتــه عــيل متابعــة األحــداث والتأريــخ لهــا.

والليــل والنهــار آيتــان كونيتــان عظيمتــان مــن آيــات اللــه يف الخلــق تشــهدان 

عــيل دقــة بنــاء الكــون، وعــيل انتظــام حركــة األرض حــول محورهــا املائــل بقــدر 

محــدد، وبدقــة فائقــة، يف مــدار محــدد حــول الشــمس، ومــا يســتتبعه ذلــك مــن 

تحديــد لســنة األرض، وتبــادل للفصــول املناخيــة، ومــرور للشــهور، واألســابيع، 

واأليــام، وتعاقــب الليــل والنهــار عــيل نصفــي األرض ويحــدد ســنتنا دورة كاملــة 

لــألرض يف مدارهــا حــول الشــمس، ويقســمها إيل إثنــي عــرش شــهرا دورة القمــر 

حــول األرض دورة كاملــة يف كل شــهر، كــا ميكــن تحديــد كل شــهر مــن تلــك 

الشــهور بواســطة الــربوج التــي تــراءي للناظــر مــن فــوق ســطح األرض مــع جريهــا 

يف مدارهــا حــول الشــمس، كــا تحــدد منــازل القمــر كال مــن األســابيع، واأليــام 

بدقة فائقة، ويحدد اليوم تعاقب كل من الليل والنهار بانتظام دقيق، وإحكام 

بالــغ، وتحــدد املزولــة أوقــات اليــوم مــن طلــوع الشــمس إيل غروبهــا. عــيل ذلــك 

فــإن الســنة الهجريــة اإلســالمية هــي ســنة شمســية قمريــة، ويشــري إيل ذلــك قــول 

ربنــا تبــارك وتعــاىل »ومــن آياتــه الليــل والنهــار والشــمس والقمــر »)فصلــت 37(

اخلامتة

إن جميع اآليات التي تصف الليل والنهار تتفق مع املعطيات العلمية الحديثة، 

وال يوجــد أي تناقــض بــني مــا جــاء بــه القــرآن وبــني الحقائــق العلميــة، وهــذا يــدل 
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عــى صــدق كتــاب اللــه وإعجــازه، وبخاصــة أن هــذه الحقائــق مل تنكشــف إال قبــل 

ســنوات قليلة بعد اخراع األقار االصطناعية.
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أ ب ت يوسف فايد، جغرافيا املناخ والنبات، القاهرة دار النهضة العربية	 
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جوج سارتون، تاريخ العلم ترجمة: محمد خلف	 
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 قدوم الإ�سالم وامل�سلمني 
يف ولية كريل - تاريخ وتاأثري

�شيد علوي
باحث، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

والية كريال هي قطعة أرض مطلة إىل البحر العريب يف جنوب القارة الهندية 

بــأرض خصبــة وجوهــادئ وطبيعــة خــرضاء. وتبقيهــا حيــة خــرضة أربعــة  متميــزة 

وأربعــون نهــرا. ومــن عجائبهــا مناظرهــا الطبيعيــة التــي جلبــت أالفــا مــن الســياح 

األجانب.وتعددهــم يف الديانــات املتنوعــة ال تفــرق القلــوب واألجســاد ولكنهــا 

تؤيــد املــودة واألخــوة بينهــم ومجتمعهــا يتمتعــون بالدرجــة العاليــة يف الحيــاة 

األخــرى مبوقعهــا  الهنديــة  الواليــات  عــن  والعلميــة. وهــي متتــاز  اإلجتاعميــة 

الجغــرايف ومكانتهــا املرموقــة يف التاريــخ.

الربملــان  قــرار  عــام 1956م، حســب  منــذ  صــارت واليــة مســتقلة جديــدة 

الهنــدي لتقســيم الواليــات وفــق اللغــات املحليــة. وكانــت منطقتهــا الشــالية 

قبل ذلك مندمجة يف والية مدراس التي تعرف اآلن باسم تاملناد، واملنطقتان 

الوســطى والجنوبيــة كانــت تحــت قيــادة مملكــة ترفيتامكــور وكوشــن. فصــارت 

املنطقــة التــي يتكلــم أهلهــا لغــة مليــامل واليــة جديــدة باســم كرياال.وكانــت هــذه 



93 ق ر نعءره نرع  ال ر نعدنرالتننكررالناناساتسنراتمررن 

املنطقــة معروفــة يف التاريــخ بعــدة أســاء مــن بينهــا: مــيل، و’مليبــار‘ و’ملنــاد‘ 

و’مليــامل‘ و’منبــار‘ وغريهــا.

وكلمة مليبار مركبة من كلمتي ’مال‘ أو ’ميل‘، بار‘ فالكلمة األويل تعني الجبل 

أو الجبال بينا تقصد بالكلمة الثانية إما املنطقة أو املكان يف أصلها الفاريس 

ألن التأثري الفاريس كان سائدا يف كريال. وميكن أن تكون ’بار‘ منحرفة من األصل 

العريب ’بر‘ ضد البحر. وعى كل حال يراد بكلمة مليبار املنطقة الجبلية1.

الخرافيــة األســطورية أن  القصــة  كــريال يعتقــدون حســب  الهندوســيون يف 

»براشوراما« رمى فأسه إىل البحر بعدما مل من قتل الناس من الطبقة السفى 

وأحــس بالنــدم عــى مــا ارتكبــه فــكان مــن العجيــب أن ارتفعــت األرض مــن البحــر 

فجــاء »براشــوراما« بالرباهمــة مــن ســائر أنحــاء الهنــد وأســكنهم يف ثــالث وثالثــني 

قرية وهكذا كان نشوء كريال يف نظر الهندوكيني الرباهمة. وإن كان من املمكن 

أن يكــون نصــا ألدىن مناســبة بــني هــذه األســطورة املشــهورة وبــني حقيقــة ظهــور 

كــريال وارتفاعهــا مــن البحــر ولكــن بعــض املؤرخــني يــرون القصــة اســطورة محضــة 

ويؤكــدون عــى أنهــا موضوعــة ال أســاس لهــا مــن الحقيقــة وأن الرباهمــة أخرعوهــا 

ودبروهــا لتزييــف الحقائــق التاريخيــة وتقديــس ظلمهــم وجورهــم وقتلهــم النــاس2.

واملصــادر اإلســالمية مبــا فيهــا القــرآن والســنة تنــص عــن وقــوع طوفــان عظيــم 

وهائــل يف عهــد ســيدنا نــوح عليــه الســالم3. وأن الطوفــان قــد عــم املعمــورات 

كلها وتسببت يف إعادة تشكيل الجغرافية العاملية آنذاك. وقد اتفق العلاء 

الجغرافيون والجيولجيون عى أنه كانت هناك قارة أرضية تسمى ب’الليمورية‘ 

وأنهــا إنغمســت يف املــاء عــام 2387ق. م. ووقــع طوفــان عهــد ســيدنا نــوح عليــه 

السالم قريبا من ذلك الوقت كا هو الرأي العام لدى املؤرخني. وقد اعتمد 

الدكتــور وليــام تيلــر عــى هذيــن الحدثــني التاريخــني ويــرى أنــه قــد انســحب املــاء 

إينب. ك، وي، تاريخ كريال، ص 80 )مليامل(  1

رشيدر مينون. أس، تاريخ كريال، ص 20 )مليامل(  2

القرآن الكريم، سورة هود، اآليات 40- 43  3
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عــن جبــال املنطقــة الغربيــة يف جنــوب الهنــد وظهــرت املنطقــة إىل الوجــود عــام 

2348 ق. م.

وباختصــار إن املناطــق الجبليــة مــن كــريال الحاليــة ال يتجــاوز عمرهــا أكــر مــن 

خمســة آالف ســنة، أمــا املناطــق األخــرى منهــا فيمكــن أن يكــون عمرهــا أقــل مــن 

ذلــك بكثــري4.

اأهل كريل

مــن ســكانها األصليــني  القديــم مختلــف األجنــاس  العهــد  مــن  كــريال  وكان يف 

وكلهــم  فــارس  أهــل  ومــن  املتوســط  األبيــض  البحــر  حــوض  مــن  واملهاجريــن 

اســتوطنوا كــريال بعــد هجرتهــم إليهــا زرافــات ووحدنــا. ويعتــرب القــوم الدرافيــدي 

أول قــوم مــن بــني األقــوام القدميــة التــي جــاءت إىل بــالد املنطقــة ودخلــوا جنــوب 

الهنــد وســكنوها قبــل قــدوم اآلريــني إليهــا. والقــوم الدرافيــدي كانــوا أصحــاب 

الحضارة العظيمة التي كانت يف منطقة ’ موهنجودارو‘ األثرية ومنطقة ’هاربا‘ 

األثريــة. وكان زمنهــم حســب رأي بعــض املؤرخــني ســنة 3250 قبــل امليــالد.

وتدل اآلثار املوجودة للغة الدرافيدية يف لغة مليامل عى أن سكان البالد 

كانت لهم صلة قوية بأقوام عديدة قبل قدوم اآلريني إىل املنطقة واندماجهم 

بأهلهأ، ويرجع بعض املؤرخني بأصل الدرافيدين إىل العرب الجنوبيني أو من 

أفريقيا الشــالية أي الرببر الذين ســكنوا شــال افريقيا. أما القوم اآلري فيعترب 

يف املرتبة الثانية من بني الذين وصلوا إىل املنطقة من الخارج ويرجع أصلهم 

إىل جنس ’الهندو- األملانية وقد تحركوا يف قوافل عديدة عى شكل هجرات 

متتاليــة كبــرية مــن وســط أوربــا ثــم إىل وســط آســيا ثــم زحفــوا نحــو الــرشق والغــرب 

حتى وصلوا شــال الهند وأخريا إىل جنوبها وأن القافلة األوىل وصلت شــال 

الهند يف سنة 3500 ق. م، واألخرية يف سنة 600 ق.م5. ثم توالت عى كريال 

الدكتور كريم.يس. ك، كريال القديم وظهور املسلمني ص15  4

تاريخ أكسوفورد للهند، ج 1، ص 49-52 )انجليزية(  5
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هجــرات أقــوام مختلفــة – اليهــود واملســيحيني واملســلمني العــرب و الصينــني 

وكذلــك االوربيــون وكان مــع كل واحــدة مــن هــذه الجاعــات أهــداف ينتظــرون 

تحقيقهــا يف هــذه األرض الطيبــة وراوا جــو كــريال وطقســها مناســبة للهجــرة إليهــا 

وبذلــك تســببوا يف تكويــن مجتمــع ذي ثقافــات متعــددة6.

لغة ا�شتعملتها اأهل كريل

والية كريال مكونة بجميع األجزاء األرضية التي ينطق سكانها مبليامل كلغة األم

بــني اللغــات الهنديــة وقــد حــازت  إن لغــة مليــامل اكتســبت مكانــا مرموقــا 

الدرجــة الســابعة والعرشيــن مــن بــني 2796 لغــة يف العــامل بحســب الســكان 

الذيــن ينطقــون بهــا7، واختلــف الباحثــون حــول نشــأة لغــة مليــامل وقــدم كل فريــق 

منهــم نظريــة تختلــف قليــال أو كثــريا عــن غريهــا مــن النظريــات، وبصفــة عامــة كان 

االعتقــاد الســائد عنــد كثــري مــن الباحثــني حتــى زمــن قريــب أن مليــامل متفرعــة 

مــن الدرافيديــة التــي تعتــرب مــن أقــدم العائلــة اللغويــة يف شــبه القــارة الهنديــة. 

ويف القــرون الســابقة كانــت املنطقــة الجنوبيــة للهنــد مركبــة مــن كــريال وبعــض 

جهــات تاملنــاد وكرناتــكا. وكانــت املجموعــة معروفــة ب’متيزكــم‘ وســكانها كانــوا 

يتكلمــون بلغــة أقــرب إىل متــل الحديثــة، ثــم ملــا تفــرق النــاس وســكنوا مناطــق 

مختلفة ووقعت عدة تغريات يف اللغة فتشكلت لغات مختلفة يف املنطقة 

وتولــدت كل مــن لغــات متــل وكنــدا وتلغــو ومليــامل. وكان عزمــاء الطبقــة العليــا 

يف كــريال يتكلمــون فيــا بينهــم بلغــة سنســكرتا للطقــوس الدينيــة.

ويبــدو دور االكتــال أو الوقــت الذهبــي ملليــامل مــن القــرن الخامــس عــرش 

امليالدي حينا قام العامل الكبري’ أيزوتشن‘ )1475- 1575م( بتشكيل الحروف 

انتــرشت  ثــم بعدمــا  الســهلةن  الهجائيــة وضبطهــا باالشــكال الجديــدة والرمــوز 

الحــروف الهجائيــة مــع أشــكالها ورموزهــا وثبــت اللغــة مــن حالــة الركــود التــي مل 

إيلم كلم كنجن بال، كرياال من العصور، ص 99  6

الكتاب السنوي مللياملنورما، ص 291 سنة 1989م )مليامل(  7
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تنتج فيها إال بعض األساطري واملرسومات امللكية وبعض األقضية يف املسائل 

اليوميــة إىل حالــة النهضــة والزدهــار وبــدأت مليــامل تخطــو نحــو التقــدم الشــامل 

فخلقــت ألوانــا مــن اآلداب الغنيــة والعلــوم الريــة.

وكان املســلمون يف كريال يكتبون مليامل باالحرف العربية ولعل ســببه يعود 

إىل تأخــر وجــود الحــروف الهجائيــة ملليــامل فكانــوا يســتخدمون األبجديــة العربيــة 

 Arabi-( لالفــادة واإلســتفادة وأثــروا بواســطتها خزانــة األدب العــريب املالياملــي

قــد تســببت يف  القــرن العرشيــن. وعادتهــم هــذه  أواخــر  Malayalam( حتــى 

انتشــار علــوم إســالمية كثــرية يف كــريال، ومتتلــك لغــة مليــامل جميــع أنــواع اآلداب 

واملعلومــات واملنشــورات وفيهــا أناشــيد وأغنيــات ومرحيــات وروايــات ونــر 

وشــعر ومــا إىل ذلــك مــن املوضوعــات املختلفــة.

العالقة بني العرب و كريل

العالقة بني العرب وأهل الهند قدمية.وهذه العالقة كانت قبل قدوم اإلسالم 

بقرون.والفيل والطاؤوس والساج غريها املشهورة من الحيوانات واألشجار التي 

زينــت جيــش ملــك ســليان عليــه الســالم وقــره وبــالده صــدرت مــن الهنــد كــا 

نــص التاريــخ. وكذلــك الحديــد لــدوود عليــه الســالم أويت مــن الهنــد. والتاريــخ 

ينــص عــى أن العالقــة التجاريــة التــي قامــت بــني العــرب والهنــد خاصــة ومليبــار 

يف نصــوص الشــعر العــريب الجاهــيل.وكان ســيوف الهنــد مشــهور عنــد العــرب 

وكذلــك الفلفــل األســود وأخشــاب الســاج مشــهورة عندهــم مــع أنهــا ال يوجــد 

االيف الهنــد كــا قــال املباركبــوري »الســاج شــجر عظيــم ال ينبــت إال ببــالد الهنــد 

»8.وكان العرب يأتون الهند خصوصا ســواحل كريال حينا يذهبون إىل ســيلون 

والصــني للتجــارة وغريهــا وكذلــك ياتــون الهنــد للتجــارة وكان الشــعراء يســتعملون 

الفلفــل والســيوف الهنديــة يف أشــعارهم.

8  أطهر مبارك بوري، العقد الثمني، صفحة 20
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ــا ــ ــ ــ ي عرصا�ق
ف

رام �
آ
ــر ال ــ ــ ــ ى بع ــــــــل 9�ق ــــــــه حــــــــب فلف ن

ئ
ــــــــا اك وقيعا�ف

9والقــرآن يشــري إىل تجــارة لقريــش يف قولــه تعــاىل »إليــالف قريــش إيالفهــم 

رحلة الشــتاء والصيف«10. وكانت لهم قافلة تجارية تســري إىل اليمن يف فصل 

الشــتاء وقافلــة تســري إىل الشــام يف الصيف.قــال البــالدري أن أســعد بــن زرارة 

بعــث بريــر لــه عمــود وقومئــه ســاج وإنــه كان صــى اللــه عليــه وســلم كان ينــام 
عليــه حتــى تحــول إىل منــزل أيب أيــوب األنصــاري.11

وابــن بطوطــة الرحالــة يذكــر كثــريا مــن املــدن الكرياليــة التــي لهــا ارتبــاط وثيــق 

تجــاري مــع العــرب وغريهــم مــن األجانب.ويقــول يف كاليكــوت إنهــا »مــن أحــد 

البنادرالعظــام ببــالد مليبــار يقصدهــا أهــل الصــني والجــاوة وســيالن و املهــل 

وأهل اليمن وفارس ويجتمع بها تجار اآلفاق، ومرساها من أعظم مرىس الدنيا.

وكانــت ســواحل كــرياال مزدهــرة مبنــازل لبعــض العــرب الذيــن اســتوطنوها مــن 

القــرن الثــاين قبــل امليــالد.12 ولســبب الروابــط التجاريــة للعــرب مــع جنــوب الهنــد 

كانــت للعــرب اســتعارات عديــدة يف ســواحل مليبــار قبــل ســنني لبعثــة النبــي 

�. وأمــا بعــد البعثــة النبويــة إجتهــد بعضهــم يف دعــوة اإلســالم أيضا13.وكانــت 

القوافــل التجاريــة يف عهــده ســائرة بــني الجزيــرة العربيــة ومليبــار ذهابــا وإيابــا.

وبعض التجار العرب اســتوطنوا بعض ســواحل مليبار وأكرهم من أهل الحجاز 

واليمــن والبحريــن.ومل يــزل يتتابــع هــذه الحالــة إىل عــدة قــرون.

9  ديوان أمرؤ القيس، صفحة 8

10  سورة القريش 2-1

11  أطهر مبارك بوري، العقد الثمني، صفحة 20-19

12  دكتور تارا جند، تاثري اإلسالم يف ثقافة الهند، صفحة 30

13  دكتور تارا جند، تاثري اإلسالم يف ثقافة الهند، صفحة 30
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واإلسالم وصل إىل الهند يف القرن األول الهجري.وكريال هي البقعة األوىل 

يف الهند التي ترشفت باإلسالم أوال وذلك بواسطة التجار العرب املسلمني.14 

فــراث مســلمي كــريال عــريب خالــص وعــدم ميلهــم قدميــا إىل الفنــون واملعامريــة 

الفارســية خــري دليــل عــى ذلك.دخــل املســلمون فيهــا واســتوطنوها مــن البــالد 

العربيــة مبــارشا ال بطريــق فــارس كــا دخلــو شــال الهنــد. وملــا توثقــت تجارتهــم 

الســاحلية وتزوجــوا  البلــد اســتوطن منهــم كثــريون يف بعــض مدنهــا  يف هــذا 

بالنســاء األهاليــة الن تكــون التجــارة قويــة وثابتــة وبعــض ملوكهــا الســيا ســاموتري 

ملكــم كالكــوت حــرض املســلمني عــى هــذا ملنافــع فيهــا حتــى كــرت بيوتهــم يف 

كــريال فتولــدت فيهــا أمــة برشيــة جديــدة مــن ذكــور العــرب وإنــاث مليبــار وســاهم 

املؤرخــون والشــعب بإســم »مابــال«

وألجــل ارتقــاء التجــارة وتطورهــا وإعــداد تســهيالتها اســتوطن كثــري مــن العــرب 

سواحل كريال يف القرن الثامن للميالد15. وهم نرشو اإلسالم ودعوا أهاىل كريال 

إىل اإلســالم عــالوة عــى التجــارة فالتحــق بهــم كثــري مــن ســكان كــريال مــن مختلــف 

الطبقــات الهندوســية واعتنقــوا اإلســالم وعــارشوا مــع املســلمني العــرب معــارشة 

طيبــة وأكرهــم كانــوا مــن أهــل الطبقــة الســفى. النقــود التــي نقبــت مــن بعــض 

يــدل عــى املعامــالت  جهــات كــريال املنســوبة إىل الدولــة األمويــة اإلســالمية 

لســكان كــريال مــع العــرب يف تلــك األيــام ويقــال أن حجــاج بــن يوســف الثقفــي 

بــن عبــد امللــك كان قــد  العــراق مــن جهةهشــام  املتــوىف ســنة 714 م واىل 

أرســل جيشــا لتوســيع مملكتــه وفرقــة مــن الجنــود اســتوطنت بســاحل املعــرب 

وبعضهــم اســتوطن يف كنيــا كــاري وأبنــاء الفرقــة األوىل يعرفــون حاليــا بــأرسة 
نوايــت واألخــرى بــارسة لبــا16

14  دليل فودر للهند، صفحة147

15  دكتور يك يك بال، تاريخ جنوب الهند، صفحة 128

16  دكتور تارا تشند، تاثري اإلسالم يف الثقافة الهندية.
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امللــوك  رعايــة وحايــة  تحــت  كاليكــوت  ســواحل  املســلمون  واســتوطن 

لــه وكانــت قيــادة الجيــش  الســامريني وهــم شــيدوا ســلطنة الســامري وحاربــوا 

كــركار املســلمة وظلــت  بكاليكــوت تحــت أرسة  الســامريني  للملــوك  البحــري 

بأيديهم إىل عدة ســنني إىل أن غادروها وتركوا كاليكوت إىل األبد بعد أن قتل 

القائــد الكبــري كنــج عــى مــركار بيــد الربتغاليــني حــني ســلمه امللــك الســامري 

إليهــم مــن أجــل إتهــام عليــه

واألزمنــة أرسة  العصــور  كــريال يف مختلــف  اســتوطنوا  الذيــن  العــرب  ومــن 

الباعلويــة ببليفــن وأرسة البخــاري بشــافكات وأرسة البافقيــة بكويالنــدي وأرسة 

الســاداتية بكــريال التــي تعــرف بــأرسة تنكل.إســتوطنوا يف مختلــف جهــات كــريال 

يف مختلــف األزمنــة والعصــور.

الإ�شالم اإلى كريل على يد مالك بن دينار واأ�شحابه

الهنــد للدعــوة اإلســالمية والتجــارات  أقبلــت وفــود عربيــة إســالمية إىل  وقــد 

املختلفــة وســكنو فيهــا كدعــاة اإلســالم وانتــرشت معــامل الديــن يف أرجــاء الهنــد 

خاصــة يف ســواحل كــريال.

الشــيخ أحمــد زيــن الديــن املخــدوم يقول:إنــه رافــق امللــك املذكــور باســالمه 

ســابقا جاعــة مــن جزيــرة العــرب يف الســفر إىل مليبــار لعــارة املســاجد وإظهــار 

دين اإلسالم فيها ثم إن امللك مرض واشتد مرضه فوىص أصحابه الذين رافقوه 

ومعــه رشف بــن مالــك وأخــوه مــن األم مالــك بــن دينــار وابــن أخيــه مالــك بــن حبيــب 

وغريهم بان ال يبطلوا سفر الهند بعد موته إذا تويف يف املرض فقالوا ال يعرفون 

موضعه وال حدود ســلطاته وهم كانوا أرادوا الســفر بصحبته فتفكر امللك ســاعة 

وكتــب لهــم ورقــة بخــط مليبــار وعــني فيهــا مكانــه وأمرهــم أن ينزلــوا بكدنكلــور او 

درمفن أو فنندرينا أو كومل وقال لهم أن ال يخربوا بشدة مرضه وال مبورته إن مات 
يف ذلــك املــرض أحــدا مــن املليباريــني ثــم إنــه تــويف رحمــه اللــه رحمــة واســعة.17

17  الشيخ زين الدين املخدوم، تحفة املجاهدين، صفحة 207
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وبعد ذلك بسنني سافر رشف بن مالك ومالك بن دينار ومالك بن حبيب 

وزوجتــه قمريــة وغريهــم مــن األوالد واألتبــاع إىل مليبــار يف مركــب فوصلــوا إىل 

كدنكلور ونزلوا فيها وإعطوا ورقة امللك املتوىف يف الطريق إىل امللك الذي 

يف ذلــك البلــد وأخفــو خــرب موتــه فلــا قرأهــا وفهــم مضمونهــا إعطاهــم األرايض 

والبســاتني عــى مقتــي مــا كتبــه امللــك الســابق فأقامــوا فيهــا وعمــروا فيهــا 

املســاجد18.ونقلوا منهــا إىل األرايض املختلفــة وبنــو فيهــا املســاجد وانتــرش 

اإلســالم يف كــريال.

ويــرى صاحــب تحفــة املجاهديــن إمنــا كانــت هــذه الحــوادث بعــد املائتــني 

الكاليكــويت  الديــن  القــايض شــهاب  منهــم  كثــريون.  ينقــده  أنــه  رغــم  للهجــرة 

ويقول:إنــه ال غبــار عليــه مــن الصحــة الن مالــك بــن دينــار الــذي كان رئيــس البعثــة 

التبشــريية تــويف ســنة127ه أو قبلــه أن يعطــوا مالــكا وأصحابــه املســاكن واملــزارع 

واألرايض لبنــاء معابدهــم يف أي أرض شــاؤا ذلــك. وبعــد أن زارمالــك مســجده 

مبــادا ى ســكن هنالــك ثالثــة أشــهر وكان لــه كثــري مــن األصدقــاء املخلصــني

وعــني عبــد الرحمــن بــن دينــار قاضيــا يف ذلــك املسجد.ومســجد مالــك يف 

كارسكــود كان يف مــكان فيــه األن مســجد كارسكــود الكبــري الــذي بجــواره رضيــح 

مالــك بــن محمــد أحــد أقربــاء مالــك بــن دينــار

ملك جريمان برمال والروايات عن اإ�شالمه

عى حسب الروايات التاريخية أن ملكا من ملوك كريال كان قد اعتنق اإلسالم 

يف بدايــة نــرشه يف البلــد ولكنهــم اختلفــوا يف اســم هــذا امللــك وعــره وأن 

يعــرف  أنــه ملــك أرسة جــري األرسة املالكــة القدميــة فيهــا وكان  يــرى  الجمهــور 

بإســم جريمــان فرمــال. وأرسة جــريا مذكــورة يف التاريــخ مــن قديــم، ويوجــد ذكرهــا 

أوال يف رســائل اإلســكندر املقــدوين وملــك أشــوكا ولكــن التاريــخ الواضــح لهــذه 

األرسة يف عر ما قبل امليالد غري مذكور رصيحا يف الصحف التاريخية.وإمنا 

18  الشيخ زين الدين املخدوم، تحفة املجاهدين، صفحة 208
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يعــرف تاريخهــم منــذ ســنة 212-305م أوال.وهــذا العــر يعــرف بعــر ملــوك 

جــريا األوىل، وكانــت عاصمتهــم كدنكلــور التــي كانــت مينــاء كبــريا. 19وأيضــا ال 

توجــد تفاصيــل وخطــوط هــذه اململكــة مــن 305م إىل825م وأمــا بعــد هــا يوجــد 

ذكرهــم واضحــا إىل ســنة 1202م، وهــذه الحقبــة الثانيــة تعــرف أيضــا مبلــوك 

فرمــال. وملــوك جــريا كانوايعرفــون باأللقــاب واألوصــاف وبعــض الوقائــع التــي 

كانــت تنســب إليهــم، فجريمــان الــذي يذكــر بإســالمه ليــس بعلمــه كــا يتوهمــه 

الكثــريون وهــو لقــب معنــاه ملــك كــريال أوملــك مــن ملــوك أرسةجــريا.

والنبــي صــى اللــه عليــه وســلم أرســل الرســائل يف الســنة الســابعة للهجــرة 

إىل بعــض امللــوك املعروفــني يف عــره يدعوهــم إىل اإلســالم وكــا يــراه مــؤرخ 

كــرياىل كان يف جملتهــا رســالة إىل جريمــان فرمــال ملــك كــريال –وإســمه جنــكل 

فرمــال أو شــنكو فارمــن – وهــذه الرســالة دليــل عــى إمكانيــة إســالم ذلــك امللــك 

يف عهــده صــى اللــه عليــه وســلم.ويروى أن النبــي )ص( أرســل كتابــه إىل أهــل 

الســند عــى يــد خمســة نفــر مــن الصحابــة فلــا جــاؤا إىل الســند أســلم بعــض 

أهلــه ثــم رجــع مــن الصحابــة اثنــان مــع الوافديــن منهــم يف الســند وأظهــر أهــل 

السند اإلسالم وبينا ألهل السند األحكام وماتوا فيه وقبورهم فيه األن موجودة. 

املخطوطــات القدميــة مللــوك أراكل بكــريال تــدل عــى أن تشــريمان فرمــال ســافر 

إىل الجزيــرة العربيــة يف عهــده صــى اللــه عليــه وســلم

والدكتــور برنــال الــذي بحــث عــن هــذا املوضــوع يــرى أن هــذا امللــك هــو 

معارص النبي )ص( وهذا وهذا امللك ســمع عن النبي من بعض تجار العرب 

العــرب  للتجــارة وتشــوق إىل رؤيتــه وخــرج إىل جزيــرة  بلــده  الذيــن قدمــوا إىل 

واعتنــق اإلســالم واملــؤرخ الكــريايل ســيد محمــد نقــل عــن عــى الطــربي أن ملــكا 

مــن ملــوك كــريال قــد تــرشف بزيــارة النبــي ولقائــه وإنــه ســكن يف ضيافتــه صــى 

اللــه عليــه وســلم عــرش يومــا.

19  أيلم كومل كنجن بال، مملكة جريا يف القرون التاسعة والعارشة، صفحة 108
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ولكــن أطهــر مباركبــوري ال يوافــق مــع هــذا قائــال »هنــا روايــات عــن إتيــان بعــض 

العربيــة وقبولــه اإلســالم..وال  الهنــد وذهــاب بعــض ملوكهــا إىل  الصحابــة يف 

تصــح منهــا روايــة.

روى عبد الله الحاكم يف املستدرك عن إيب سعيد الخدري أنه قال أهدى 

ملــك الهنــد إىل النبــي )ص( جــرة فيهــا زنجبيــل فأطعــم أصحابــه قطعــة قطعــة 

وأطعمنــي منهــا قطعــة. والراجــح أن يكــون هــذا امللــك الهنــدي هــو تشــريامان 

ملك كريال إذ كان الزنجبيل والفلفل تعد من محصوالت كرياال الزراعية قدميا.

أمــا عــدم ذكــر اســم هــذا امللــك يف الحديــث فمحتمــل حــني يــروي عــن أيب زرعــة 

أنــه قال:قبــض رســول اللــه )ص( عــن مائــة ألــف وأربعــة عــرش ألفــا مــن الصحابــة 

ممــن روى عنــه وســمع منه.ولكــن عــدم ذكــر هــذه الحادثــة رصيحــا يف األحاديــث 

يجعلهــا موضــع تهمــة

والقــايض أبــو بكــر بــن محــي الديــن الكاليكــويت بعــد أن حــىك هــذه الحادثــة 

يقــول إنــه نقــل هــذه الحادثــة مــن كابــر عــن كابــر مــن أهــل الثقــة والعهــود مــن آبائــه

اعتنــق  الــذي  هــذا امللــك  عــر  تعيــني  إختالفــات يف  وعنــد املؤخريــن 

اإلســالم ويحــىك عــن أيب محمــد عبــد اللــه اليافعــي املتــوىف ســنة 1368 م أن 

وفدا للمســلمني جاء إىل كاليكوت يف عهد خالفة عثان بن عفان ريض الله 

عنــه تحــت قيــادة مغــرية بــن شــعبة املتــوىف ســنة 50ه وكان ســلطان كاليكــوت 

حينئذ الســامري فأســلم هذا امللك بيد هذا الوفد وســار إىل مكة ومات عند 

رجوعــه إىل مليبــار يف ظفــار وقــربه موجــود هنــاك.

والشــيخ زيــن الديــن بــن الغــزاىل املخــدوم بعــد أن أخــرب بحادثــة إســالم هــذا 

امللــك- وهــو أيضــا يســميه بالســامري – يقــول إنهــا وقعــت عــى غالــب الظــن 

بعــد القرنــني للهجــرة. ولكنــه يقــول أيضــا مل يتحقــق عنــده تاريــخ هــذه الحادثــة. 

ولوغــن يقــول يف خطــوط مليبــار أن يف ظفــار قــرب ملــك كــرييل منقــوش عليــه 

عبــد الرحمــن الســامري وصــل إىل الظفــار ســنة 212ه وتــويف 216ه.وعندالنظــر 

الدقيــق اليصــح أن يكــون هــذا القــرب الــذي اطلــع عليــه لوغــن لتشــريمان فريمــا ل 
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النه ال يسمى بالسامري والسامري أرسة ملكة لكاليكوت.والحقيقة أن تشريمان 

فريمــال تــويف بشــحر مــكال كــا قالــه الســهروردي.

وابــن بطوطــة الرحالــة املشــهورأيضا يذكــر بإســالم ملــك مــن ملــوك كــريال20 

والدكتــور أم جــي اس ناراينــان يقــول إنــه ال حاجــة إلنــكار إســالم ملــك مــن ملــوك 

كــرياال وهــو يعــرف بهــذه الحادثــة ولكنــه يــرى يف إســمه وعــره إختالفــا ملــا يقولــه 

املؤرخــون الآلخرون21.فخــرب إســالم ملــك مــن ملــوك كــريال متواتــر عنــد املؤرخــني 

وإمنــا االختــالف بينهــم يف إســمه وعره.وبعــد هــذه الحادثــة املهمــة وفــدت 

إىل كــرياال وفــود للدعــوة اإلســالمية وأشــهرهم نفوذاوشــهرة وفــد تحــت رعايــة 

مالــك بــن دينــار

واالختــالف املذكــور يف تاريــخ إســالم جريمــان فرمــال يتبــع أيضــا يف تاريــخ 

قــدوم وفــد مالــك بــن دينــار ألن بينهــا ترابــط وتوافــق ومواصلــة كاملــة كــا يــرى 

كثري من املؤرخني. والقايض أبوبكر بن محي الدين الكاليكوىت يقول بأن مالكا 

وأصحابــه بنــوا مســجد كدنكلــور ســنة 21للهجــرة.

وهــذه املســاجد التــي بناهــا هــذا الوفــد والتــي بنيــت فيــا بعــد اجتمــع فيهــا 

املسلمون للصلوات املفروضات وكانت أيضا مراكز التعليم اإلسالمية واللغة 

العربيــة وهــذه املراكــز معروفــة بالــدرس املســجدية وبعضهــا كانــت شــهرية حتــى 

كان يرتــاده طــالب العلــم مــن البــالد الخارجيــة أيضــا.

والــدروس التاريخيــة التــي وقعــت مــن املؤرخــني املشــهوريني تختلــف يف 

قــدوم الصحابــة يف الهنــد. ومــع ذلــك يجتمعــون يف إســالم ملــك مــن ملــوك 

الهنــد وقــدوم وفــد مــن جزيــرة العرب.واإلختــالف يف إســم ملــك ووقــت إســالمه. 

ويف بعــض أمكنــة كــريال مقابــرة مشــهورة مثــل نالمتــم مــن منطقــة كنــور وباربــل 

يف كاليكــوت ويقــال أنهــا مقابــرة الصحابــة يف إدعــاء أهلها.ولكــن ليــس عندهــم 

دالئــل جليــة.

20  إبن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، صفحة 552

21  سيد محي الدين شاه، اإلسالم يف كريال صفحة 26



؟ 104 أبريل ٢٠١٨ قامنع لغننع سربرن،نجسمسننكررعالن 

وأهــل كــريال املســلمون يعتقــدون أنــه قــد جــاء يف كــرياال أصحــاب رســول اللــه 

صى الله عليه وسلم مع أنه اليوجد دالئل واضحة يف هذا إال أقوال املؤرخني 

قبــل اإلســالم  يأتــوا إىل مليبــار  أن  تعــودوا  قــد  والعظــاء وفرضياتهم.والعــرب 

لحاجاتهــم التجاريــة والزيــارات إىل ســيلون وغريهــا مــن الحوائــج، فلــا مل يأتــوا 

إىل جنــوب الهنــد وخاصــة إىل كــرياال يف زمــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عنــد 

قدوم اإلســالم وانتشــاره مع أن الصحابة حاولو لنرش اإلســالم يف البقع البعيدة 

عــن املدينة.والنصــوص التاريخيــة تشــري إىل قــدوم اإلســالم يف الصــني يف زمــن 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم. والنقــوش التــي عــى ميــزان مقابــر يف نالمتــم تــدل 

عــى قــدوم الصحابــة إليهــا، ألنــه ليــس للنقــوش األشــكال والنقطــات التــي جــاءت 

يف اللغة العربية بعد خمسني من الهجرة.واملقربة التي يف باربل يف كيالندي 

تعــرف باســم متيــم الــداري الــذي شــهد بــدرا. ولكــن مــاو جــد يف تاريخــه قدومــه 

إىل الهند.واللــه أعــى أعلــم.

اللغة العربية يف كريل

عرفــت كــرياال اللغــة العربيــة يف اول األمــر بواســطة تجــارب العــرب، كانــت هنــا 

عالقــة وثيقــة بــني العــرب وكــرياال، حيــث تصــدر البضائــع منهــا اىل ديــار العــرب 

منــذ العصــور قبــل امليــالدي. فصــارب البضائــع الهنديــة متوافــرة يف األســواق 

العربيــة، ومألوفــة عنــد العــرب حتــى اســتخدموا يف أشــعلرهم ونظمهــم أســاء 

هذه البضائع كا فعل امرؤ القيس وغريه من شعراء عره. أدت هذه العالقة 

قــدوم كثــري مــن تجــارب العــرب اىل كــرياال واســتيطانهم ببعــض مدنهــا الســاحلية 

مثــل كالكــوت وشــاليات وكويالنــدي وفنــاين وغريهــا، واختالطهــم بأهــايل كــرياال، 

وهــذا شــجع انتشــار اللغــة العربيــة بــني الســكان املــدن الســاحلية وأمــا انتشــارها 

يف جميع نواحي كرياال فبدخول االسالم يف عهد النبي صى الله عليه وسلم 

يف أرجاءها. حيث دخل أهل كرياال يف دين الله أفواجا، فنشطت دراسة اللغة 

العربيــة بشــغفهم بهــا. ألنهــا لغــة القــرءان وتــؤدي عبــادات االســالم بهــا. وصــارت 
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كــرياال هــدف كثــري مــن العلــاء والدعــاة مــن جزيــرة العــرب، وأدوا خدمــات جليلــة 

يف الدعوة اىل رحاب االسالم ونرش الثقافة االسالمية واللغة العربية يف طول 

كــرياال وعرضهــا. وبعــض مــن هــؤالء العالمــاء ينتمــون اىل أرس مشــهورة يف الواليــة 

األرسة الباعلويــة والجفريــة والبخاريــة والبافقيــة واملخدوميــة املعربيــة والقاضيــة 

وغريهــا. وهنــا أيضــا كثــريا مــن العلــاء أنتجتهــم كــرياال مــن أبنائــه ال ينتمــون اىل 

أرسة مــن هــذه بــل قامــوا يف جهــد فائــق مــن علــاء هــذه األرس. فانتــرش اإلســالم 

واللغــة جانبــا بجنــب يف ديــار كــرياال. فاهتــم املســلمون بدراســة العربيــة مــن 

الحلقــات الدراســية يف أول األمــر.

وتطورت دراسة اللغة العربية من الحلقات الدراسية إىل املدارس الدينية 

التــي أسســت يف جميــع أنحــاء كــرياال. ويرجــع الفضــل يف تأسيســها اىل كل مــن 

الفــرق الدينيــة التــي قامــت بــدور محمــود يف تنميــة األمــة املســلمة يف واليــة 

كــرياال. فــأول مدرســة أسســت يف كــرياال مدرســة تنميــة االســالم بوازكاد.وذلــك 

يف ســنة 1871م. وأول مــن قــام بالحركــة املدرســية الجديــدة تشــاليالكت كنــج 

أحمــد حاجــي. ثــّم حــّول الحاجــي هــذه املدرســة إىل الكليــة العربيــة املعروفــة 

اآلن بكيلــة دار العلــوم العربيــة. ثــم انتــرشت املــدارس والكليــات العربيــة والدينيــة 

تحــت رعايــة الجمعيــات الدينيــة.

امل�شادر واملراجع
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 اإ�سهامات ال�سيد حممد احل�سني يف اإن�ساء 
جملة »البعث الإ�سالمي«

�شبانة. ن
باحثة الدكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

لقــد أنجبــت الهنــد كثــريا مــن العلــاء النبــالء واألدبــاء املمتازيــن منــذ قديــم 

الزمان، واألستاذ السيد محمد الحسني يعد من أعظم هؤالء العلاء البارزين يف 

اللغــة العربيــة. هــو عــامل معــروف ومفكــر جــدي وكاتــب بــارز وصحفــي ممتــاز الــذي 

شهدته الهند يف القرن العرشين. ويعد من العلاء الذين نذروا أنفسهم للدفاع 

عــن ثقافــة األمــة اإلســالمية الهنديــة وحضارتهــا وأدبهــا وتاريخهــا، ووقــف للدفــاع عن 

العقيدة اإلسالمية يف مواجهة األخطار التي تحيط باألمة اإلسالمية وقام بتحسني 

الشباب اإلسالمي من الهجات الثقافية الغربية. ويعد محمد الحسني من قواد 

حركــة تطويــر الصحافــة العربيــة واتخــد اللغــة العربيــة وســيلة ملحاربــة عــى أعــداء 

اإلســالم وقــد جاهــد عــى الذيــن حاولــوا لتهديــم القوميــة العربيــة. ولــه دور بــارز 

يف تطويــر الصحافــة العربيــة بالهنــد، فصــدرت منــه مقــاالت وبحــوث يف أســلوب 

جذابــة، ولهــذه البحــوث واملقــاالت قيمــة جليلــة يف إيقــاظ الشــعور اإلســالمي 

وإيجــاد الوعــي الدينــي وتحريــك النفــوس والعقــول واألمــة اإلســالمية، ولعبــت دورا 
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بــارزا يف مجــال اللغــة والديــن حيــث أنــه احتــل مكانــة مرموقــة يف عــامل الصحافــة 

العربيــة يف العــر الحديــث فلننظــر إىل نبــذة مــن حياتــه.

ن�شاأته وثقافته

ولــد األســتاذ الســيد محمــد الحســني بــن الســيد الدكتــور عبــد العــيل الحســني 

عــام 1935م يف مهــد العلــم والــرشف، وكانــت أرستــه مقــر العلــاء العباقــرة ومنبــع 

الزعــاء واملصلحــني. والــده الدكتــور عبــد العــيل الحســني وجــده العالمــة عبــد 

الحــي الحســني وعمــه العالمــة أبــو الحســن عــيل الحســني النــدوي. فنشــأ وتــرىب 

محمد الحسني تحت إرشاف عمه أيب الحسن عى الحسني الندوي رحمه الله، 

ورضع بلبان فكره ونظرته الثاقبة وكان له أثر عميق يف تكوين شخصيته كا يقول: 

»أن الصلــة بينــي وبــني محمــد الحســني صلــة األب باإلبــن واألســتاذ بالتلميــذ«1.

بــدأ األســتاذ الســيد محمــد الحســني حياتــه العلميــة ودراســته الدينيــة مــن 

بيتــه وأرستــه، وتلقــى العلــوم والفنــون مــن أبيــه وعمــه، ومل يتقيــد مبنهــج خــاص 

لدراســته وكان يقبــل عــى الشــيوخ املعروفــني يف عــره، ومل يحصــل شــهادة 

مدرســية أو جامعيــة وقــد كان يتــى يف بيتــه املالمــح اإلســالمية وأخبــار بطوالتهــا 

وأخبــار الصحابــة مــا جعلــه يتحمــس يف األمــور الدينيــة وقضايــا األمــة اإلســالمية. 

وكان له شغف شديد مبطالعة كل ما يقع إليه من كتب ومنشورات يف األردية 

والعربيــة حتــى شــب وثقــف وعــارص األحــداث، ثــم التحــق بنــدوة العلــاء وهــو 

يف العــام الســادس عــرش مــن عمــره، وتلقــى فيهــا الــدروس يف الحديــث وعلــوم 

الرشيعــة واحتــل مكانــا رفيعــا بــني زمالئــه فأمســك القلــم وحــرر ونبــغ يف اللغــة 

واألدب كا يقول أبو الحسن عيل الحسني الندوي الذي رباه وعنى به برعايته 

وعطفه فهو يقول عنه: »إنه نشأ يف حجر والد مؤمن جمع بني سالمة العقيدة 

وقــوة اإلميــان والقلــب املتفتــح والعقــل النــري الواســع والعلــم الحديــث، ال يــرى 

تناقضــا بــني العلــم والديــن والقديــم والحديــث ونشــأ هــذا الشــاب تحــت ظــالل 

اإلسالم املمتحن، محمد الحسني، مجمع اإلمام أحمد بن عرفان الشهيد ص: 5  1
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هــذه الربيــة ويف حجــر هــذه البيئــة ثــم ملــا عقــل وثقــف وعــارص األحــداث فتــح 

عينــه عــى مجتمــع إســالمي حائــر بــني اإلســالم والجاهليــة والديــن والعلانيــة«2.

اإ�شهاماته يف ال�شحافة العربية

ثم خط خطوته يف ميدان الصحافة العربية يف سن مبكر. وقد فهم أن الصحافة 

هي األسلحة القوية التي متكن املسلم الهجوم عى عدوه يف املعركة الثقافية 

العقيــدة  بــني  مــرح رصاع عنيــف  املــايض  القــرن  مــن  األخــري  النصــف  وكان 

اإلســالمية وأصحــاب الغربيــة الفاســدة قــد توجهــوا نحــو اإلســالم ورشيعتــه. ويف 

هذه األحوال نبغ األستاذ محمد الحسني يف الصحافة العربية وتبع طريقة عمه 

يف كتابــة املقــاالت كــا أنــه كتــب مقــاالت حــول شــتى املوضوعــات اإلســالميّة 

الدعويــة والفكريــة والعلميّــة التــي وضــح فيهــا فضــل اإلســالم وقيمــة الحضــارة 

اإلســالمية وظــل أســلوبه يقنــع النفــوس ويعالــج الشــكوك ويرفــع الشــبهات ويف 

معظم املقالت التي كتبها األستاذ محمد الحسني نراه ينتقد الحضارة الغربية 

نقدا عنيفا كا يقول الشيخ أبو الحسن عيل الندوي عن مقاالت السيد محمد 

الحســني »فإنهــا تدعــو إىل التأمــل العميــق وتغــذي الفكــرة وتفتــح أفاقــا جديــدة 

للفكر اإلسالمي وتزود العاملني يف مجال الدعوة والفكرة اإلسالمية ومعلومات 

جديدة ووثائق وحقائق عن الحضارة الغربية«3. وقد جمع املقاالت التي كتبها 

السيد محمد الحسني يف مجلة »البعث اإلسالمي« بصورة الكتاب »اإلسالم 

املمتحــن« وبجانــب هــذا اهتــم األســتاذ باللغــة العربيــة دراســة وتدريســا وتأليفــا.

دوره يف اإن�شاء جملة البعث الإ�شالمي

إن مجلــة البعــث اإلســالمي أعظــم مجلــة يف تاريــخ الصحافــة العربيــة يف الهنــد 

مــن حيــث اإلنتشــار وتقبلهــا يف مجــال الصحافــة يف الهنــد ويف البــالد العربيــة 

اإلسالم املمتحن محمد الحسني، املقدمة ص:5  2

اإلسالم املمتحن املقدمة ص:6  3
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تصدرهــا مــن أعظــم مؤسســة دينيــة كبــرية تعتنــي باللغــة العربيــة وآدابهــا يف الهنــد 

وهــي دار العلــوم نــدوة العلــاء بلكنــاو، عندمــا صــدرت مجلــة البعــث اإلســالمي 

نالــت قبــوال حســنا يف األوســاط املثقفــة يف البــالد الهنديــة والعربيــة كــا ذكــر 

الصحــايف الســعودي املســلم املشــهور األســتاذ محمــد محمــود حافــظ مديــر 

إدارة الصحافــة والنــرش يف رابطــة العــامل اإلســالمي مبكــة املكرمــة ورئيــس تحريــر 

مجلة »الرابطة اإلسالمية »قد كتب »مجلة البعث اإلسالمي التي تصدر باللغة 

العربية من الهند كمجلة إسالمية شهرية تدافع عن قضايا املسلمني وتذود عن 

مقدســاتهم، أكــر مــن عرشيــن ســنة وهــذه املجلــة تواصــل أداء دورهــا اإلســالمي 

الكبري وتحافظ عى نقاء الفكرة وأصالة املضمون وصدق الكلمة ونزاهة الحرف 

وبقيــت تكافــح كل التيــارات املعارضــة وتنافــح عــن اإلســالم مبادئــه«4.

أمــا دور األســتاذ يف إنشــاء مجلــة البعــث اإلســالمي فهــو واضــح جــدا كــا 

تبقــى هــذه املجلــة رمــزا خالــدا لتضحيتــه وإخالصــه ووفائــه. وهــو الــذي أســس 

هــذه املجلــة لتكــون لســانا ناطقــة بقضايــا الديــن واألمــة اإلســالمية، أمــا الســبب 

إلنشاء هذه املجلة كان له منذ زمان فكرة إلنشاء حركة تعني بالعربية ومارسة 

الكتابــة واإلنشــاء فيهــا ولتحقيــق هــذا الغــرض أنــه أســس جمعيــة بإســم املنتــدى 

األديب ســنة 1954م وانضــم إليهــا عــدد مــن العلــاء البارزيــن يف نــدوة العلــاء 

وقد كانوا يجتمعون مرة يف كل أسبوع حيث كانوا يقدمون مقاالتهم وأعالهم 

اإلنشائية ثم تجري حولها مناقشات ساخنة وهناك عرض عليهم الشيخ محمد 

الحســني رضورة إنشــاء مجلــة عربيــة، فاستشــار والــده الســيد عبــد العــيل مديــر 

نــدوة العلــاء وقتئــذ فواقفــه وشــجعه عــى ذلــك عمــه الشــيخ أبــو الحســن عــيل 

النــدوي وهــو الــذي اقــرح اســمها »البعــث اإلســالمي« وكان يف مجلــس اإلدارة 

األســتاذ ســعيد الرحمن األعظمي والدكتور راشــد الندوي وبجهودهم الجاعية 

ظهر العدد األول للبعث اإلسالمي يف شهر أكتوبر سنة 1955م وقد أعلن يف 

أول نرشهــا الهــدف األول الــذي تســري عليــه املجلــة يقــول:« إنهــا ليســت مجلــة 

مجلة البعث اإلسالمي: ج 24، عدد 2 شوال عام 1399هـ  4



111 براسمسلنع ار نمن  نع ناةدنعدنبيوسسنم لنن«ع نسونعءرهمد»ن 

كبعــض املجــالت األدبيــة يف القاهــرة وبــريوت تلعــب وتلهــو بــاألدب وتبعــث 

بالخــزف والحــى وتســبح بحمــد أعــالم الغــرب وتقــدس لهــم وال تحســن صناعــة 

املدح واإلطراء والتزلف إىل امللوك واألمراء إنها مجلة ذات دعوة وذات عقيدة 

وذات مبــدإ وذات رســالة5.

عندما نرشت مجلة البعث اإلسالمي سنة 1955م، فأضاءت بنورها معظم 

بقــاع الهنــد التــي مــا كانــت تعــرف الصحافــة، وال تعلــم أهميتهــا وال تــدري دورهــا 

يف الحياة اإلنسانية. قد ساهمت مجلة البعث اإلسالمي يف الصحافة العربية 

الهنديــة منــذ ســنة 1955م وصــارت ســفريا وترجانــا لنــدوة العلــاء بخدمــات 

جليلــة يف ميــدان الصحافــة العربيــة بقــوة البيــان واألســلوب والفكــر اإلســالمي 

الســليم ويف الحقيقــة عرفــت مجلــة البعــث اإلســالمي منــذ نحــو نصــف قــرن 

يف جميــع األوســاط العلمــة واألدبيــة واألكادمييــة يف الــدول العربيــة واإلســالمية 

وتهــدف أهدافــا عاليــة مــن الحكمــة واملوعظــة يف مجــال الدعــوة اإلســالمية. 

واملوضوعات التي تعالج مجلة البعث اإلسالمي عديدة جدة، خاصة البحوث 

والكتابات العلمية واملوضوعات األدبية بأساليب الحجة واإلبداع، كلها نتيجة 

العاملــني املخلصــني عليهــا ونالــت مجلــة البعــث اإلســالمي قبــوال حســنا يف 

البــالد العربيــة وغريهــا وأصبحــت أشــهر املجــالت الصــادرة مــن الهنــد باللغــة 

العربية، ألنها تعالج القضايا اإلنسانية وتحل مشاكلها وتقاوم الحركات الهدامة 

والعواصــف التــي تهــب ضــد اإلســالم واملســلمني حينــا بعــد حــني.

و من أهم أهداف محمد الحسني وجمعيته »املنتدى األديب« يف إصدار 

مجلة البعث اإلسالمي ما يأيت:

بعث الروح اإلسالمية واألدبية يف الشباب.( 1

توجيهات رشيدة للطلبة يف الدراسة والتعليم.( 2

إنشــاء روابــط ثقافيــة بــني طلبــة املــدارس العربيــة يف الهنــد وشــباب ( 3

العــريب. العــامل 
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توثيق الصالت األدبية والثقافية بني املدارس العربية يف الهند.( 4

رفع قيمة اللغة العربية واألدب العريب يف الهند( 5

قــد وقــف األســتاذ ســيد محمــد الحســني نفســه وقلمــه لخدمتهــا وبلغــت 

بدعوتــه إىل قمــة الصحافــة العربيــة. يذكــر هنــا عمــه املفكــر اإلســالمي الكبــري أبــو 

الحســن عــيل حســن النــدي عــن تأثــري كتابتــه: »فصــدرت هــذه املقــاالت يف 

أســلوب قــوي ملتهــب، هــو نتيجــة كل رصاع نفــيس، رافقتــه قــدرة بيانيــة، وقلــم 

ســيال رشــيق، وثــروة لغويــة، وهــذا األســلوب لــه قيمتــه يف ايقــاظ الشــعور ويف 

تحريك النفوس والعقول ومحاربة العدو وإعادة الثقة بصالحية الرســالة واألمة 

واالعتــزاز بالقيــم واملفاهيــم6. ويكتــب عــن كتابتــه الدكتــور موالنــا ســعيد الرحمــن 

األعظمي الندوي: »وظل يجاهد يف السبيل الذي اختاره لنفسه بقلمه الثائر، 

ويكافح االنحرافات الفكرية واالجتاعية، ويفيد األفكار الحضارية والفلسفيات 

املاديــة بكتاباتــه القويــة ومقاالتــه املوضوعيــة، ويواجــه القيــادات اإلنســانية التــي 

تتجــه بجاهريهــا إىل الهــالك ويهددهــا بنهايــة أليمــة إنــه كان يتنــاول املشــكالت 

لهــا حلــوال ناجحــة يف ضــوء  بالنقــد ويقــدم  واألزمــات الحضاريــة واالجتاعيــة 
اإلســالم.«7

خدماته العلمية

وقــد ســاهم األســتاذ محمــد الحســني خــالل عمــره يف مجــال العلــم بالتأليــف 

والرجمــة وترجــم العديــد مــن الكتــب التــي كتبهــا عمــه الشــيخ أبــو الحســن عــيل 

النــدوي مــن العربيــة إيل األرديــة ومنهــا إىل العربيــة منهــا الكتــاب »نبــي الرحمــة« 

و«الراع بني الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية« و«الراع بني اإلميان واملادية« 

وكلها عربية األصل واملنقولة إىل األردية كا نقل إيل األردية كتابه »الطريق إيل 

املدينــة »و«إذا هبــت ريــح اإلميــان« وكتــاب »مذكــرة املغــرب« وكتــاب« األركان 

اإلسالم املمتحن، محمد الحسني،:ص 16  6
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األربعــة« وألــف األســتاذ كتبــا إســالمية مثــل حيــاة العــامل الربــاين الشــيخ علــم اللــه 

الرايئ بريلوي النقشبندي، وحياة العامل الكبري الشيخ محمد عيل املونغريي، 

مؤســس نــدوة العلــاء و«املنهــج اإلســالمي الســليم« و«مــر تتنفــس« و«إىل 

القيــادة العامليــة« و«أضــواء عــى الطريــق« و«مــع الحقيقــة” وترجــم كتابــاً باســم 

»الطريق إىل مكة« لألستاذ محمد أسد باللغة األردية وترجم األستاذ إيل األردية 

عدة محارضات عمه التي ألقاها يف املناسبات املختلفة عن القضايا الدينية 

والعامليــة ومــع ذلــك نهــض األســتاذ برجمــة كتابــه« فضــل البعثــة املحمدية عيل 

اإلنســانية« مــن األرديــة إيل العربيــة وقــد جمعــت مقاالتــه وافتتاحياتــه ملجلــة 

البعــث اإلســالمي يف صــورة كتــاب »اإلســالم املمتحــن« حيــث تشــتمل فيهــا 

نســبة خمــس وثالثــني مقالــة يف صــورة افتتاحيــة وهــي إنتباهاتــه الصادقــة عــن 

مختلف القضايا الدينية والدنيوية وأول املقالة التي ابتدأ بها محمد الحسني 

هي »العامل اإلســالمي عى مفرق الطريق« وقد كتبها ســنة 1954 يف مجلة« 
املســلمون« الصــادر مــن القاهــرة.8

وجدير بالذكر أن األستاذ كتب مئات من املقاالت حول القضايا املعارصة 

أربعــني ســنة متواليــة وكل هــذه  أكــر مــن  يف الجرائــد واملجــالت والدوريــات 

املقاالت توضح بصريته العميقة وأفكاره العالية يف القضايا املعارصة املتعلقة 

باملجتمــع اإلســالمي. وقــد كتــب مقــاالت حــول القضايــا املســتجدة كلهــا واســعة 

متنوعة تركز غالبا يف النظرية اإلسالمية والثقافية والتاريخية والعلمية والسياسية 

وله دور كبري ال ينســاه التاريخ يف إنشــاء مجلة البعث اإلســالمي كا تبقى منارة 

خالــدة إلخــالص األســتاذ محمــد الحســني نيتــه الخالصةالحســني ونيتــه الخالصــة 

وتــويف يف يونيــو 1979م لقــد مــات الســيد محمــد الحســني ولكــن اســمه يبقــي 

مــا دامــت الصحافــة العربيــة الهنديــة تبقــى يف أرض اللــه.

.أعالم املؤلفني بالعربية يف البالد الهندية، د.جال الدين الفاروقي، ص:413.  8
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امل�شادر واملراجع

أعــالم املؤلفــني بالعربيــة يف البــالد الهنديــة، األســتاذ الدكتــور جــال الديــن الفاروقــي ( 1

2013

ملحــات إىل الحــركات واإلتجاهــات يف األدب العــريب، حمــزة عــيل أ.يب، مكتبــة الهــدي ( 2

كالكــوت 2011 م

كشــاف مجلــة البعــث اإلســالمي، الســيد أزهــر حســني النــدوي، مؤسســة إحيــاء العلــم ( 3

والدعــوة لكنــاؤـ الهنــد 2009 م

النــدوي، مؤسســة فيصــل ( 4 الديــن  تــاج  أيــوب  الدكتــور  وأثــاره،  الحســني حياتــه  محمــد 

م الهنــدـ جموكشــمري2004  التعليميــة 

اإلســالم املمتحــن، األســتاذ محمــد الحســني، مجمــع اإلمــام أحمــد بــن عرفــان الشــهيد ( 5

الطبعــة السادســة 2016م.
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ع�امل النف�سال والآلم الفل�سطينية يف 
رواية »باب ال�سم�س« لإليا�س خ�ري

حممد ال�شافعي. بي
باحث، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال، تريفاندرام

مقدمة
هذه دراسة تتحدث عن الروايئ املشهور إلياس خوري وروايته ‘باب الشمس’ 

وتلفــت اهتامكــم إىل قضيــة  الفلســطينية فيهــا،  وعوامــل اآلالم واالنفصــال 

فلســطينية وتــأدي وعيكــم إىل بــالد ال مــكان ملواطنيهــا يك يســكنوا يف هــدوء 

وســكون، وتنبأكــم عــى مــا يعانــون مــن اآلالم واالنفصــال مــن األقربــاء والبيــوت 

والشــوارع واملــدارس والقــرى واملــدن التــي كانــت مهــدا لهــم يف حــني حتــى قبــل 

احتالل اإلرسائيلني سنة 1948م، بالد ال أثر لها يف الخريطة الجغرافية الحالية 

وحولت إىل الدولة اإلرسائيلية منذ عقود. هناك أناس حي ناشطون باملقاومة 

واملحاولــة لتعبــري حريتهــم وإعــادة بالدهــم مــن قيــود االحتــالل.

اإليا�ض خوري: حياته ون�شاأته
والنقــد  والروايــة  القصــة  فنــون  يف  ماهــر  لبنــاين  أديــب  هــو  خــوري  إليــاس 

واملرحيــة، ولــد يف عاصمــة لبنــان بــريوت عــام 1948م. وعمــل أمينــا للتحريــر 
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يف مجلــة »شــؤون فلســطينية«، ومديــرًا للتحريــر يف مجلــة »الكرمــل«، وشــارك 

يف هيئة التحرير ملجلة »مواقف«، وساهم يف التحرير ملجلة »الطريق«. وبني 

عامي 1983 و1990م كان مديرًا للتحرير يف القسم الثقايف لجريدة »السفري« 

بــريوت. ومنــذ 2011 م يشــغل يف  لـــمرح  اللبنانيــة. وكــذا عمــل مديــرًا فنيًّــا 

منصــب رئيــس التحريــر يف مجلــة »الدراســات الفلســطينية«.

أنــه درّس يف جامعــة كولومبيــا  كــا  التدريــس  بــارزا يف  لعــب دورا  وقــد 

بنيويــورك والجامعــة اللبنانيــة والجامعــة األمريكيــة يف بــريوت والجامعــة اللبنانيــة 

األمريكيــة. ويشــغل حاليــا يف منصــب محــرر يف ملحــق الحقيقــة وهــو امللحــق 

الثقايف األسبوعي لجريدة »النهار« اللبنانية. فإنه ميتلك عاملًا واسًعا متنوًعا 

يف مجــال القصــة والروايــة والنقــد والنشــاطات الثقافيــة والسياســية، ولــه عديــد 

مــن الدراســات حــول الروايــة العربيــة والشــعر العــريب عــى الســواء. كتــب أكــر 

مــن عــرش روايــات التــي ترجمــت إىل العديــد مــن اللغــات وثــالث مرحيــات ولــه 

العديــد مــن الكتابــات النقديــة.

موؤلفاته املهمة

قــد ســاهم كثــريا يف تصنيــف الروايــات واشــتهر معظمهــا يف العــامل بأبعادهــا 

إىل  منهــا  كثــري  وترجــم  االجتاعيــة  القضيــة  وبأســلوبه يف معالجــة  وأفكارهــا 

عــن عالقــات  رواياتــه:  األفــالم. ومــن  العامليــة وتحولــت بعضهــا إىل  اللغــات 

الدائرة 1975، الجبل الصغري1977 - 1984 ترجمت إىل اإلنكليزية والفرنسية، 

أبــواب املدينــة 1981 - 1990 ترجمــت إىل اإلنكليزيــة، الوجــوه البيضــاء - روايــة 

نرشت عام 1981 - 1986 ترجمت إىل الفرنسية، رحلة غاندي الصغري - رواية 

نــرشت عــام 1989 - ترجمــت إىل اإلنكليزيــة والفرنســية، مملكــة الغربــاء - روايــة 

نــرشت عــام 1993 - ترجمــت إىل اإلنكليزيــة واألملانيــة، مجمــع األرسار - روايــة 

نــرشت عــام 1994، وبــاب الشــمس - روايــة نــرشت عــام 1998 وقــد تــم إنتاجهــا 

فيلــاً ســينائياً مــن إخــراج يــري نراللــه ومتثيــل عــروة نريبيــة، هيــام عبــاس، 
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حــال عمــران، نــادرة عمــران، عــاد البيتــم، باســل خيــاط- نالــت جائــزة فلســطني 

للروايــة. ورائحــة الصابــون - روايــة نــرشت عــام 2000، يالــو - روايــة نــرشت عــام 

2002، كأنهــا نامئــة - روايــة نــرشت عــام 2007، ســينالكول - روايــة نــرشت عــام 

2012 متــت كتابــة قســم منهــا يف بــريوت ونيويــورك 2008 - 2010 وأنجــزت يف 

2011 يف برلــني حيــث قــى عامــا دراســيا 2011/2010 كزميــل زائــر يف معهــد 

الدراســات املتقدمــة.

ومــن مجموعاتــه القصصيــة: املبتــدأ والخــرب 1984. ومــن الدراســات: تجربــة 

البحــث عــن أفــق 1974، دراســات يف نقــد الشــعر1979، الذاكــرة املفقــودة 

1982، زمــن االحتــالل 1985.

نبذة عن رواية »باب ال�شم�ض«

هــي مــن أشــهر روايــات إليــاس خــوري وقــد نــرشت عــام 1998م، وقــد تــم إنتاجهــا 

فيلاً سينائياً من إخراج يري نرالله، ونالت جائزة فلسطني للرواية. ووقع 

اختيارها من طرف موقع »ليســتميوس العاملي« كواحدة من أفضل مائة رواية 

يف التاريــخ. وهــي روايــة تاريخيــة كــربى عــن فلســطني، وروايــة واقعيــة ملحميــة ال 

مكان فيها للرمز املبارش وغري املبارش، إضافة إىل أن الرواية تشكل نقلة نوعية 

يف األســلوب الروايئ عند خوري.

وامتــازت الروايــة بشــكل فنــي متميــز، حيــث أنهــا اعتــربت كنقلــة نوعيــة كــربى 

يف الحقل الروايئ بأرسه، شّغل فيها الخوري موضوع الحرب والحب واملوت 

والدمــار مــع عوامــل الوطنيــة واالجتاعيــة والثقافيــة والوجدانيــة. وقــد أعدهــا 

الواقــع  تشــدنا إىل مأســاة  الكاتــب مبجموعــة حكايــات متجــاورة ومتقاطعــة، 

الفلســطيني، وعنــف التاريــخ الــذي كتــب حكايــة الفلســطني بحــروف مــن دم.

إنها حكاية كربى عن فلسطني والفلسطينيني، والتي تتناسل منها عرشات 

الحكايات.لكن املهم يف هذه الرواية ليس بهذا التاريخ وأحداثه فحســب، بل 

أسلوب الروايئ املمتاز، وأسلوب رسد الحكايات التي يتوالد بعضها من بعض 
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كا يف “ألف ليلة وليلة”. لقد تأّثرت حكاية إلياس خوري بقٍص أشبه بحكايات 

“ ألف ليلة وليلة “عى الرغم ما بني القصني من مفارقات بني ليايل العشق 

وليــايل املــوت، وبــني الحــرص عــى حيــاة الــذات لشــهرزاد، والحــرص عــى حيــاة 

اآلخر أو املتلقي املفرض ليونس1، الغارق يف غيبوبته.

تركّــز الروايــة عــى البعــد التاريخــي وعــى مــزج هــذا البعــد بالجانــب التخييــيل 

والفنــي، ليصنــع عمــالً روائيــاً يحــي قصــة النضــال الفلســطيني ونكبــة 1948م، 

ويتخــذ مــن »تعاقــب حكايــات الشــخصيات” و “ تعــدد حكايــة الواقعــة الواحــدة 

“ تقنيــًة فنيــة، كــا تــربز الدراســة القيمــة التاريخيــة والقيمــة الفنيــة للحكايــات، 

وبالتــايل قــدرة النــص عــى جعــل القــارئ يعيــش املأســاة ويعاينهــا كــا عاشــتها 

الشــخصيات وعاينتهــا، بعيــداً عــن الــكالم عليهــا أو الحديــث عنهــا مــن الخــارج.

الثانويّــة أو املهمشــة أو األصــوات  تصــّور الروايــة الشــخصيات الشــعبية أو 

الشــخصية املريضــة والضحيــة واملشــوهة واملشــلولة مثــل  نجــد  املســتثناة. 

»يونــس« والــراوي »خليــل« املصــاب بالعمــود الفقــري، كــا نجــد الشــخصية 

فَْقــد  أزمــة  تعــاين  الهامئــة واملجنونــة، وشــخصيات  املكســورة “دينــا”، ونجــد 

األبنــاء واآلبــاء” أم حســن« التــي فقــدت أربعــة و »أم أحمــد« التــي فقــدت ســبعة 

و »يونــس« الــذي قتــل اليهــود ابنــه »إبراهيــم “، والــراوي »خليــل« الــذي قتــل 

اليهــود والــده قبــل أن يــراه، وأخــرى تعــاين مــن الشــيخوخة والعمــى” والــد يونــس 

الــراوي،  والــدة  اختفــاء  مثــل  الوالديــن  أحــد  مــن ضيــاع  تعــاين  “وشــخصيات 

وشــخصيات نجــت مــن بطــن املــوت مثل”يونــس« و”ســليم ودينــا “اللذيــن عــر 

عليهــا حيــني بــني جثــث قتــى يف مذبحــة شــاتيال.

عوامل اآلالم واالنفصال يف رواية ‘باب الشمس’

تحي رواية ‘باب الشمس’ التاريخ النضايّل الفلسطيني، منذ ثالثينات القرن 

املــايض إىل تســعيناته، ومــا تعــرّض لــه أهــل فلســطني يف بعــض البلــدان العربيــة 

من مذابح، كمذبحة »صربا« »وشاتيال«. ويذكر الكاتب يف الصفحة األخرية من 

1  بطل من رواية باب الشمس لألديب إلياس خوري
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روايته أنه اعتمد عى شهادات الفلسطينيني وحكاياتهم الشفوية، وعى ما وقع 

بــني يديــه مــن وثائــق وكتــب تــؤرخ للثــورة الفلســطينية يف تاريخهــا املعــارص. وهنــا 

نبحث عن بعض عوامل اآلالم واالنفصال الهام يف رواية »باب الشمس« ومنها:

احلياة بني املوت والفراق

ليــس مــن الغريــب أن تبــدأ الروايــة مبــوت »أم حســن« بعبــارة »ماتــت أم حســن2« 

وأن يقــول أبنــاء مخيــم شــاتيال عنهــا” ماتــت أمنــا “، وأن يتلــو خــرب مشــهد مــرض 

الــراوي الدكتــور  يــرشف عليــه  يونــس األســدي يف مستشــفى الجليــل، حيــث 

الــروح مــن جســد أم  الــرد، واتنــزاع  يــدور  خليــل. وحــول هاتــني الشــخصيتني 

حسن وجسد يونس وجسد الوطن. ويذكر عن مأساة أم حسن »خالل سنواتها 

الطويلة أدفنت أم حسن أوالدها األربعة واحدا بعد اآلخر. كانوا يأتون محمولني 

عــى خشــبة والــدم يغطــي ثيابهــم3«

يبــث الــراوي بــذور الثــورة واالنتفاضــة خــالل أفــكاره البــارزة عــن الحياة واملوت 

»اإلنسان ال يرث واليؤرخ وال شيئ، وحياته معرب بني موتني، وأنا ال أخاف املوت 

الثــاين، ألننــي مل أخــف املــوت األّول4« ويتميــز التعبــري الســخري عــن املــوت 

والفــراق يف قــول الــراوي »أرواح املــوىت تســكن األشــجار« وجوابــا لــه »يجــب أن 

نعــود ونهــّز األشــجار يك تتســاقط األرواح وترتــاح يف قبورهــا5«

احلياة بني احلب واحلرب

الروايــة متثـّـل شــخصيات عديــدة قامــوا شــامخني عــى املقاومــة إلعــادة وطنهــم 

وحريتهم، ويظهر ما لديهم من اآلمال الشخصية الحبية بقول إحدى الشخصية 

2  إلياس خوري. باب الشمس، ص - 9

3  إلياس خوري. باب الشمس، ص 10

4  املرجع السابق، ص 25

5  املرجع السابق، ص 29
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»هذه األرض ســتبقى، واملســألة ليســت ملن الســيطرة، فالســيطرة عى األرض 

وهــم، ال أحــد يســيطر عــى األرض مــادام ســينتهي مدفونــا فيهــا، األرض تســيطر 

عــى الجميــع وتأخذهــم إليهــا. أنــا يــا حبيبــي مل أحــارب مــن أجــل التاريــخ، حاربــت 

مــن أجــل امــرأة أحببتهــا«6 

نــرى أفــكار الــراوي املتميــزة عــن الحــب والفــراق بــني العشــاق مثــل »إن مــوت 

نهيلــة ال يهــم. فاملــرأة ال متــوت إال إذا توقفــت رجلهــا عــن حبهــا. ونهيلــة مل متــت 

ألنك تحبها، فالرجل ميوت حني تتوقف امرأته عن حبه،، أنت متوت ألن نهيلة 

توقفت عن حبك مبوتها7« وكذا »الحب يا ابني له ألف باب، ولكن الحب من 

طــرف واحــد ليــس بابــا، إنــه وهــم8« كل هــذه التعبــريات مــن شــخصيات مختلفــة 

خــالل الحكايــات الــواردة يف الروايــة تبــني أراء الكاتــب املختلطــة عــن الحيــاة بــني 

الحــب والحرب.

النف�شال الوطني والجتماعي

تاريــخ املــوت  تاريــخ الضحيــة و  العــريب املعــارص هــو  التاريــخ  الروايــة أن  تعــرب 

والهزميــة، وهكــذا ســلّطت هــذه الرؤيــة ضــوء عــى الهزائــم »فنحــن حتــى اآلن مل 

نســاعد إال أنفســنا عى الهزمية، وفرشــنا لإلرسائيليني أرضنا بدمنا، يك ميشــوا 

عليهــا منتريــن«. وفكــر البطــل »نحــن يــا أوالد مــن عــني الزيتــون، أحــى قريــة، 

لكنهــم دّمروهــا عــام 1948م، جرفوهــا بعــد أن نســفوا بيوتهــا، فركناهــا ل«ديــر 

األســد«، أمــا أنــا فأسســت قريــة ال يعــرف أحــد مكانهــا. قريــة يف الصخــور تدخلهــا 

الشــمس وتنــام فيهــا9« )مخيــم بــاب الشــمس(.

6  املرجع السابق، ص 26-25

7  املرجع السابق، ص 15

8  إلياس خوري. باب الشمس، ص 16

9  املرجع السابق، ص 24
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وتــأدي الطالعــني إيل عــامل االنفصــال بــذو أبعــاد متعــددة. الحيــاة يف مغــارة 

الفلســطينيني إىل مأســاة  تحــّول حيــاة  الشــمس« و »شــاتيال« وغريهــا  »بــاب 

االنفصال ما تورد إليها االنفصال الوطني واالجتاعي، ولها كثري من التأثريات 

يف الحكاية، ومن بعضها: »قلت يل يا دكتور أنت مثل ابني، إلطقتك وكنت 

يف التاسعة، وأحببتك، وطلبت منهم يف مخيّم األشبال االهتام بك، ورصت 

ابنــي، أنــت يتيــم األبويــن، وأنــا يتيــم األوالد، تعــال وكــن ابنــا يل.«10 وحنينــا إىل 

الوطــن حتــى أنهــم كانــو يرغبــون ولــو بدفنهــم يف ترابهــا إن أمكنــت حســب قــول 

مــن الروايــة »وإذا مــت هنــا، حاولــوا دفنــي هنــاك«.

ومنهــا مــا توّصلنــا إىل انفصالهــم الوطنيــة مثــل فكــرة مــن الروايــة »قطعــت 

حبــة برتقــال مــن الغصــن يك أذوق طعــم برتقــال فلســطني. فرخــت أم حســن 

»ال، هذه ليســت لألكل هذه فلســطني« خجلت من نفيس، وعلّقت الغصن 

عــى الحائــط يف صالــون بيتــي، وحــني جئــت لزيــاريت ورأيــت الغصــن املتعفــن، 

رصخــت مــا هــذه الرائحــة؟ أخربتــك القصــة. ورأيتــك تنفجــر غاضبــا. »كان يجــب 

أن تــأكل الربتقــال« لكــن أم حســن منعتنــي وقالــت »إنــه مــن الوطــن« وكثــري مــن 

تعبــريات الشــخصية البطليــة تدعــو إىل صناعتــه بالنضــال واملقاومــة والدفــاع 

عــن الحقــوق والقيــم مســتنداً إىل ذاكــرة األمــة، ممثــالً بشــخصية »يونــس« الــذي 

رد بغضــب عــى مــا قالتــه أم حســن بــدل أن تّعلــق بــالدك عــى الحائــط، »اكــر 

الحائــط واذهــب. يجــب أن نــأكل كل برتقــال العــامل وال نخــاف، فوطننــا ليــس 

حبــات برتقــال، وطننــا نحــن11«

لقد تشّكلت الشخصية الفلسطينية ومواقفه يف فضاء املوت، فهو يعارشه 

ويواجهــه، وهــو “فــراري” ال ينــى وطنــه وال ينــام، وهــو عبــور دائــم نحــو الوطــن، غــري 

أنّــه ال يقبــل أن يكــون الجئــاً يأنــس مبــكان خــارج بــالده، مــا دفــع »أم حســن« إىل 

10  املرجع السابق، ص 23

11  إلياس خوري. باب الشمس، ص 29
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القــول »فلســطني لــن تعــود قبــل أن منــوت جميعــا12 »، لــذا انتظــم “يونــس« يف 

الجهــاد املقــدس مــع عبــد القــادر رحمــه اللــه ويف كتائــب الفــداء العــريب ثــم يف 

حركــة »القوميــني العــرب« ثــم يف قيــادة إقليــم لبنــان يف حركــة »فتــح”.

النف�شال الوجداين والثقايف

ومــا تتميــز هــذه الروايــة تعبرياتهــا التــي تحــّس فيهــا آالم االنفصــال مــن طــرف 

الوجــدان والثقافــة مثــل قولــه »كان يجــب أن متــوت يف هــذا الريــر البــارد يك 

تصبح حكاية. أعرف أنك تضحك مني، وأنا موافق معك، املهم ليس الحكاية 

بــل الحيــاة. ولكــن مــاذا نفعــل حــني تحــاول الحيــاة إخراجنــا مــن لعبتهــا؟13«

وفكره املؤثر بالعاطف الوجداين عن مسافة الحياة بني الحب واملوت مثل 

قولــه »حــني ميــوت مــن نحبــه ميــوت شــئ فينــا، هــذه هــى الحيــاة، سلســلة طويلــة 

مــن املــوت. ميــوت اآلخريــن، فتمــوت أشــياء ىف دواخلنــا، ميــوت مــن نحبهــم، 

فتمــوت أعضــاء مــن أجســادنا، اإلنســان ال ينتظــر موتــه، بــل يعيشــة، يعيــش مــوت 

اآلخريــن داخلــه، و حــني يصــل إىل موتــه يكــون قــد فقــد الكثــري مــن أجزائــه، و مل 

يبــق منــه إال القليــل«

خامتة

يرسم إلياس خوري تصويرات تضيئ إىل حياة الفلسطينني يف مغارات شاتيال 

وبــاب الشــمس وغريهــا ومــا تعانــون مــن اآلالم واالنفصــال بــرد حكايــات متنوعــة 

من ساحة املخيات املختلفة. وأثرت هذه الرواية عى االنتفاضة الفلسطينية 

وشــيجت الوطنية بني العرب. الرواية مثيلة كربى ألدب النكبة الفلســطينية مبا 

فيها من عوامل اآلالم واالنفصال ومن غريها ما يأيدها بروح الحياة الفلسطينية 

الحاليــة، وال تبتعــد مــن حســن حظهــا األدبيــة واللغويــة بشــكل وافــر. فليــس مــن 

12  املرجع السابق، ص 10

13  املرجع السابق، ص 43
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الغريب قول الراوي »أنا ال أحب الفلســطني بل أحب شــعب فلســطني14« بأن 

مأســاة هــي تحــدث يف حيــاة الشــعب، واألرض ســتبقى منتظــرة لتجلــب جثــث 

املسيطرين إىل ترابها.

امل�شادر واملراجع

أبو حنيش، أمل أحمد عبد اللطيف. »التناص يف رواية إلياس خوري باب الشمس«	 

جرار، ماهر. »القص واملوت والذاكرة باب الشمس ملحمة الوعي واألدب املقاوم«	 

حديدي، صبحي. “باب الشمس: الحكاية التاريخية والرواية الفلسطينية الكربى«	 

خوري، الياس. باب الشمس. بريوت: دار اآلداب، 1998. ط.	 

صالــح، فخــري. »بــني التمثيــل الرمــزي للتاريــخ وقــوة الحكايــات عــن بــاب الشــمس إلليــاس 	 

خــوري يف زمــان االنتفاضــة الثانيــة«، ناقــد، األردن.

محمود عبيدات، د. زهري. »وعي التاريخ يف رواية باب الشــمس إللياس خوري«، املجلة 	 

األردنية يف اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤتة، الكرك، األردن، 2006.

14  بديعة زيدان، حوار مع الياس خوري، اوراق فلسطينية، مؤسسة يارس عرفات. 2016
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 م�سرحية الأمرية وال�سعل�ك 
)The princes and the pauper(- مناق�سة

�شكري وامنيل
باحث الدكتوراه، كلية الجامعة، ترفاندرم

عن املوؤلف )األفريد فرج: ١9٢9- ٢٠٠5م(

ألفريــد فــرج واحــد مــن أهــم كتــاب املرحيــات األصليــني الذيــن رشفــوا املــرح 

املــري، بــل املــرح العــريب يف النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن. وقــد 

عــام 1960.  بالكامــل يف  عــام1950 ونضجــت  أمثــرت موهبتــه يف منتصــف 

ببــذل قصــارى جهــده ألن تصبــح مرحياتــه منشــورة ويتــم متثيلهــا فقــط  قــام 

بــل ملشــاهدة املرحيــات املريــة والعربيــة ممثلــة ومقــروؤة ومدروســة عــى 

املســتوى الــدويل، كجــزء مــن املرحيــات العامليــة. وواصــل محاولتــه لتحقيــق 

هذا الحلم عن طريق تشجيع وإثارة الجيل الحديث من منارصي املرح وداوم 

عــى ذلــك حتــى ينتقــل إىل رحمــة اللــه. ويف الســتينات، قــام فــرج باإلســهامات 

يف انبثــاق حركــة مرحيــة معجبــة يف بــالد مــر بالقطعــات املمتــازة التــي تــم 

تدوينهــا للمــرح يف جانــب وباملشــاركة يف نــرش الوعــي الثقــايف لعامــة مــر 

يف املناطق النائية والريفية منها واملدن يف جانب أخر. وخالل هذا الوقت، 
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كان مــن أهــداف فــرج الهامــة دمقرطــة املــرح وإشــال الحصــة الكــربى املمكنــة 

مــن املواطنــني يف إنتاجاتــه ونشــاطاته.

الأمرية وال�شعلوك

هــي آخــر مرحيــة أللفريــد فــرج وآخــر مــا عــرض لــه املــرح القومــى ىف حياتــه. 

وهــي التجربــة الســابعة مــن حكايــات »ألــف ليلــة وليلــة« اللتــى صاغهــا صياغــة 

والتاريــخ.  الشــعبى  بالــراث  الحديــث  املــرى  املــرح  لتأصيــل  عريــة 

تطــارد  التــى  الســلطة  رقابــة  مــن  للهــروب  ليلــة وليلــة  ألــف  وتســتحرض قصــص 

وأفكارهــم. املثقفــني 

ىف هذه املرحية التى تجرى أحداثها بالقاهرة ىف القرن الثامن عرش، بني 

أمــرية وصعلــوك وكتبــى وشــحاذ، يعــرب الكاتــب عــن رؤيتــه للعالقــة بــني املحبــني، 

ولحــق املــرأة ىف أن تكــون كفئــا للرجــل، ولحــرية اإلنســان وماينــوء بــه من معانــاة 

إزاء مــا ىف الحيــاة مــن متناقضــات ومتييــز وخلــط يعــوق تقــدم املجتمــع وتحقيــق 

احالمــه ىف العــدل والحريــة، كــا يطــرح رأيــه ىف املعرفــة والتأليــف والرقابــة، وىف 

كثري من أحوال الدنيا التى مل ينعزل عنها، وظلت تثقل قلبه، وتدفعه للكتابة.

نــرى ضــوءا مــن اســتلهامه الــراث الــذى يقــول ىف مقدمــة هــذه املرحيــة: 

الدهشــة  مــن  قليــال  عيناهــا  إتســعت  شــهرزاد.  ففتحــت ىل  البــاب  طرقــت 

وقالــت مؤنبــة »فــالن؟... واللــه زمــان...!!..... نشــكر الظــروف أنــك تذكرتنــا... 

كــم ســنة؟!...... الزيــارة الســابعة. قلــت مداعبــا: حــالق بغــداد ســنة 1962م، 

بقبــق الكســالن ســنة 1965م، عــى جنــاح التربيــزى وتابعــه قفــه ســنة 1968م، 

الســندباد ســنة 1985م،  أيــام وليــاىل  قــاىض إشــبيلية ســنة 1975م،  رســائل 

الطيب والرشير والجميلة سنة 1995م، واليوم زياراىت السابعة 2003م. قالت 

شهرزاد: زياراتك تتباعد. إعتذرت قائال: رمبا كانت السن....... أو الصحة...

أو متاعــب املهنــة.. قالــت: صــادرت عــى كل عتاب...تفضــل. عنــدى ىف 

الصالــون الليلــة أمــرية وصعلــوك وقــاض...... فاجلــس حيــث تشــاء. دخلــت 
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الصالــون، وكان العازفــون ينشــدون ىف املوســيقى موشــح ملــا بــدا يتثنــى.... 

واملســتمعون يقولون...اللــه!

�شخ�شيات امل�شرحية
نساخ	   : حسن النساخ 

بائع الكتب	   : عى الكتبى 

شحاذ	   : رزق الله 

رائعة الجال	   : األمرية زمردة 

جارية األمرية	    : صباح 

رئيس خدم األمرية	   : نور  

طليقة األمرية )زوج األمرية(	   : األمري صقر 

 	: جزار 

 	: ابن جزار 

 	: القاىض 

:  أهل السوق، رشطة، ناس املحكمة، عازفون 	  مقدم الرشطة 

ومغنيات وراقصات، حرس األمرية وخدم.

القاهرة	   : املكان 

القرن الثامن عرش	   : الزمان 

ق�شة امل�شرحية
إن الكاتب »حسن« يداهمه الرشطة بسبب كتابته وتأليفه ويبيعها البائع »عيل 

الكتبــى« بدراهــم معــدودة طالبــني لرزقهــم. ويقــرح البائــع لحســن أن يهــرب مــن 

قبــض الرشطــة حتــى تهــدأ األمــور وميلــون عــن البحــث. ولكــن حســن مل يوافــق 

عــن هــذا الهــروب. وطبعــا قــررا أن يتبــادال املالبــس والحرفــة أيضــا لبعــض األيــام. 

ويتصــالن بشــحاذ ويتبــادل بينهــا مالبســها وحرفتهــا. ثــم يجيــئ إىل الســوق 

ويالحــظ حــركات الرشطــة.
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كان األمــر هكــذا رآه الجــزار والمــه بنظــر صورتــه الخذيلــة. وينصحــه أن يعيــش 

بــال إلحــاء مثــل الشــحاذ. أخــريا، يعطيــه الجــزار حرفــة ىف دكانــه. وهــو اآلن حامــل 

فضالت البهائم رائحتها فظيعة. رسعة األمرية تدخل مع حراس القر وتطلب 

عن اٌقبح الرجال. واألمرية قد طلقها زوجها مع أنها تريد بزواج من أقبح الرجال. 

وتختــار األمــرية حســن عروســا لهــا وجلبتــه اىل قرهــا للنــكاح إنتقامــا مــن زوجهــا 

األوىل.وحينا تجرى النكاح هناك يحدث رصاعا بينه وبني الزوج األوىل. وأخريا 

يفصــل لهــا حســن مــا حــدث بينــه وبــني صديقــه وعــن حياتــه الســابقة قبــل قدومــه 

اىل قرهــا. ثــم تنقــذه مــن الرشطــة ويعيشــان معــا ىف قــر هــا

مناظر امل�شرحية

ىف هذه املرحية عرشة مناظر:

األول: الصعلوك

ىف هــذا املنظــر نــرى ثــالث شــخصيات: حســن، عــى الكتبــى، رزق اللــه. 

الوقــت: فجــرا. املــكان: ظاهــر الســوق

والمنظــر: يندفــع حســن النســاخ إىل وســط املــرح وعــى رأســه طربــوش 
ويرتــدى القفطــان الحريــري وىف حزامــه خزانــة األقــالم والــدواة، وىف قدمــه نعــل 

مغــرىب يتبعــه مندفعــا وراءه عــى الكتبــى، وهــو أقــل منــه أناقــة ويرتــدى عبــاءة 

وطاقيــة. وىف األرض شــحاذ نائــم ووســادته كيســا مــن الخيــش.

يبــدأ حســن الحــوار قائــال بعجــب عــن حرفتــه التــى تطلبــه الرشطــة ألن نســخ 

الكتب وبيعها للرزق. يقول حرفتى نسخ الكتب وبيعها للرزق لو كنت إسكافيا 

أرتــق النعــال لكنــت أيــر حــاال وآمنــا مــن القــاىض والرشطــة. لكــن أنســخ الكتــب 

وأبيعهــا بدراهــم معــدودة وتداهمنــى الرشطــة. فهنــاك يقــرح عــى الكتبــى ان 

يهــرب بعيــدا ملجــأ مــن الرشطــة حتــى تهــدأ األمــور وميلــون مــن البحــث. فيســأل 

حسن أهرب من بلدى ومن حرفتى !! أهرب من إسمى وأيامى وأصحاىب وسوق 

الوارقني وباعة الكتب وأحالمى ومناجياىت وكل ما أحببت ىف حياىت.!!!يقرح 
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عى أيضا: النجاة أوىل بك واملحكمة ضيقة لكن بالد الله واسعة....... أخريا، 

يتصــالن بشــحاذ )رزق اللــه( ويتبــادل مالبســها وحرفتهــا.

)يتغري املشهد اىل السوق – دكاكني ملختلف التجارات من بينها دكان 

الكتــب والجــزار وغريها(

: السوق الثا�ن

ىف هــذا املنظــر نــرى ســت شــخصيات: حســن، عــى الكتبــى، الجــزار، ابــن 

الجــزار، صبــاح، األمــرية.

المنظــر: ســوق الخليــى، الدكاكــني تفتــح والتجــار ينظمــون بضائعهــم ىف 
الواجهــات وبينهــم عــى الكتبــى ىف دكانــه. والجــزار يعلــق الذبائــح مــع إبنــه وعطــار 

وإســكاىف وغريهــم......

أوال يدخــل حســن ىف هيئــة الشــحاذ ويطلــب ويلــح قريبــا مــن دكان عــى »يــا 

رزاق يــا كريــم حســنة قليلــة تغفــر خطايــا كثــرية. ودعــاه عــى ويحــاول ان يســاعده. 

ولكن هنا يصيح الجزار من أمام دكانه بأن ال يعطه شــيئا ألنه رجل طويل عريض 

بــدل التشــحذ.  شــديد.....! ومــع ذلــك ينصــح لحســن ان يشــتغل أي شــغل 

كذلــك وجــد حســن شــغال ىف دكان الجــزار. وشــغله ان يأخــذ الفضــالت اىل 

الكــوم خــارج الســوق. وكان األمــر كذلــك فــإذا يتدفــق فريــق مــن الحــرس بأصــوات 

شــديدة او بصيــاح بــأن تخلــو الطريــق بســبب مجيــئ األمــرية. وقــد إختفــى كل 

النــاس داخــل الدكاكــني. وتدخــل محفــة األمــرية يحملهــا أربعــة رجــال ومتــى 

جنبهــا جاريــة صبــاح ويطلــب األمــرية ان يقــرب النــاس الفقــراء اليهــا وان يخرجهــم 

مــن دكاكينهــم حتــى تراهــم.

للــزواج رائحتــه كريهــة. وتختــار منهــم  ومرادهــا ان يبحــث عــن أقبــح الرجــال 

حســن للتزويــج ألنــه أقبــح الرجــال ىف تلــك الحــني. وبعــد ذلــك الحــرس يقيدونــه 

ويشــدونه وأخــذوه اىل قرهــا.

الثالث: الذهبية

ىف هذا املنظر نرى شخصين فقط: ها حسن وعى.
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والمنظــر: عــى شــاطئ النيــل ذهبيــة ىف قــاع املــرح. األمــرية وحاشــيتها 
يركبــون الذهبيــة الرائعــة. ىف جانــب قــاع املــرح رشاع لقــارب. عــيل يقــرب مــن 

حســن وهــو مقيــد بحبــل بــني حارســني يتكلــان جانبــا.

يظهــر عــيل خوفــه أمــام حســن. وأن حســن يقــول لــه »إذا مل أعــد قبــل املغــرب 

أبلــغ الرشطــة. ولكــن عــيل مل يوافــق عــى ذلــك. ويحــاول حســن ان يفهــم عــيل 

خطــر األمــر إذا مل يخلــص منهــا. يقــول إفعــل مــا أقــول لــك، وإال يقــع ىل مــا وقــع 

لألمــري أبــو الذهــب. ثــم يطلــب عــيل ان يبــني قصــة األمــري أبــو الذهــب.

الرابع: قصة األم�ي أبو الذهب

ىف هذا املنظر أيضا نرى شخصين فقط: ها حسن وعى.

عــيل يعطيــه األوراق ودواة الحــرب واألقــالم وفنجــان القهــوة ويطلــب منــه ان 

يكتــب قصــة األمــري أبــو الذهــب.

هذه قصة من ألف ليلة وليلة.........

أن أمــري أبــو الذهــب خــرج مــع حاشــيته للصيــد، ففوجــئ بفتــاة جميلــة. فوقــع 

ىف جالها وزينتها حتى تبع اىل بيتها. فلا وصل أمام البيت قالت له: »قف 

هنــا وانتظــرىن حتــى أبلــغ أهــل البيــت أن معــى ضيفــا، وأدعــوك للدخــول«. ثــم 

إختفــت وتقــول ألهــل الــدار »جئــت لكــم بالصيــد لنأكلــه يــا أوالدى!!! فاضطــرب 

األمــري وقــال قــول مــن يطلــب النجــاة مــن املــوىل عــز وجــل بســم اللــه الرحمــن 

الرحيــم وأعــوذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم........ وانطلــق مبتعــدا وفــاز بالنجــاة.

فلا انتهت القصة يقول عيل نفسه: ال بد ان أنقذه، ولكن كيف؟

الخامس: العروس

ىف هــذا املنظــر نــرى ثــالث شــخصيات: األمــرية، صبــاح، األمــري صقــر)زوج 

األمــرية(.

المنظــر: مخــدع األمــرية: األمــرية بــني جواريهــا وعــى رأســهن الجاريــة األوىل 
صبــاح.
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أبهــى  فهاتــوا  عــرىس وفرحتــى  يــوم  »اليــوم  وتقــول  تدعــى جاريتهــا  األمــرية 

مالبــى وألبســنى قميــى ورداىئ الصنعــاىن«. وبــني هــذا يقــدم صقــر زوج 

األمــرية الســابق وصبــاح ترحبــه اىل القاعــة واألمــرية يتكلــم بســخرية. وصقــر يطلــب 

منهــا العفــو عــن ذتبــه مــن طالقهــا. ولكــن األمــرية مل تتقبــل عفــوه وتدعــوه لحضــور 

حفــل زواجهــا مــع حســن.

وصقــر يحــاول ان يدفــع هــذا الــزواج ويقــول »ســأمنع الــزواج أيــا كان الــزوج، 

ســتجرى الدمــاء ىف القــر ولــن ينجــوا منــى مــن يحــرق فــؤادى ويحطــم كربيــاىئ.

السادس: القا�ن

ىف هذا املنظر نرى شخصتني فقط: ها القاىض و صقر.

المنظر: ىف الطريق. القاىض مرع ويالحقه األمري صقر يسريان ويتوقفان 
ثم يستأنفان السري.

يقــول القــاىض »ال تجــزع وال تغضــب، أنــت طلقتهــا ثالثــا وال يجــوز ان تعــود 

زوجتــك اال بزواجهــا بغــريك. فلعلهــا تقصــد بزواجهــا اىل العــودة. وأنــه قبيــح كريــه 

الرائحــة ورمبــا كان هــذا أوفــق حتــى ال يزاحمــك ىف قلبهــا. فلــا ســمع صقــر هــذا 

األقــوال مــن القــاىض وافــق متامــا للقــاىض.

السابع: الزواج

ىف هــذا املنظــر عــدة شــخصيات: هــم حســن، عــى، الحــارس، رزق اللــه 

القــاىض، صقــر، مقــدم الرشطــة، األمــرية. )الشــحاذ(، الجاريــة، 

المنظــر: قاعــة باذخــة ىف قــر اللؤلــؤ. وحــارس يدفــع حســن للداخــل وهــو 
مقيــد اليديــن.

حارس يجلب حسن كمجرم وحسن يطلب منه لحل رباطه. بعدئذ، تدخل 

جاريــة وهــى تجــذب رزق اللــه ىف ثيــاب حســن النســاخ. وىف يــده دفــر كبــري. 

)واآلن هــو كاتــب القــاىض(

وتطلب الجارية من حسن ان يجلس طرف القاىض ويجلس منزعجا وينظره 

رزق الله بدهشة شديدة. فهناك يجرى الحوار بينها عن أحداث اللتى جرت 
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بعــد تبــادل املالبــس. فهنــاك يقــرح القــاىض وينصــح لألمــرية »يــا ســيدىت ال بــد 

ان أعــرض عليــك محاذيــر هــذا الــزواج، وأقلتهــا عــدم التكافــئ والجهــل بأصــل 

الزوج وعائلته وحرفته. وصقر أيضا يحاول كل املحاولة ان ينرف حسن بدفع 

دنانــري.. ولكنهــا مل ينرفــا مــن الــزواج

فجــأة تقتحــم الرشطــة األبــواب وعــى رأســهم عــيل ومقــدم الرشطــة، ألن عــيل 

أدى ما أمر حسنمن قبل )قد أمر إذا مل أعد قبل املغرب أبلغ الرشطة(. ويظهر 

هنــاك كل أرسارهــم ويعــزم الرشطــة ان يحبســهم. ولكــن األمــرية ال تــزال ىف رعبــة 

شــديدة ان تعيــش مــع حســن. أخــريا تطلــب األمــرية ملقــدم الرشطــة ان تقــدم ىف 

صبــاح الغــد. فوافــق الرشطــة بهــذا الطلــب ومنــح لــه رخصــة يومــا.

الثامن: الحمام

العــروس للتزيــني والتجمــل ىف ليلهــم  بالحــام هــى غرفــة تدخلهــا  املــراد 

و  مــر  العربيــة خاصــة ىف  البلــدان  بعــض  تشــتهر ىف  اللتــى  وهــى  األوىل. 

الســودان.

ىف هذا املنظر ثالث شخصيات: هم حسن، صباح، األمرية.

الرياحــني ىف  املــاء ويضعــن  يجســون ســخونة  الحــام. عالــه  المنظــر: 
مواضعهــا وينظمــون كل التنظيــات ويرشــدهم صبــاح بإهتــام. بعــد التزيــني 

والتجمل يعمقان ىف التكلم ويفتحان قلوبها عن الحب والفرح. ويسأل حسن 

عــن حيــاة املاضىــة للألمــرية وعــن ســبب طالقهــا مــن األمــري صقــر وغــري ذلــك.

التاسع: الباب السابع

ىف هذا املنظر ثالث شخصيات: هم حسن، األمرية، عى

المنظــر: البــاب الســابع يعنــى بــاب مخــدع األمــرية، وهــى تزينــت باألضــواء 
امللونــة وبــاألدوات املختلفــة.

يدخــل عــيل ومعــه أدوات الكتابــة ويقــول: عنــدك يــا حســن األوراق واألقــالم 

والحــرب وهــذه القهــوة الســاخنة، رس ىف الحكايــة. وحســن يــروى وهــو يكتــب: ىف 

الليلــة املائتــني قالــت شــهرزاد........... )قصــة ألــف ليلــة وليلــة(
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: المحكمة العا�ش

ىف هذا املنظر يحرض جميع الشخصيات

ومقــدم  املحكمــة  منــه شــخصيات  وتدخــل  األمــرية  بــاب  تفتــح  المنظــر: 
الشــىرطة ومعهــم عــيل و الجــزار وابــن الجــوار، والحارســان يقدمــان حســن أمــام 

القاىض.والقاىض يســأل لحســن عدة ســؤال عن الجرمية ولكن حســن مل يفهم 

عــا يحــدث هنــاك. وهــو ىف عــامل الحلم.وبعــد ذلــك يبــني حســن أحداثــه و 

الجــزارو ابــن الجــزار و رزق اللــه وعــيل كلهــم يشــهدون بــه. أخــريا حكمــت املحكمــة 

العــدل..........  بفــرح ورسور.......... يحيــا  ينــادوا  بــرباءة املتهــم وجميعهــم 

يحيــا العــدل

الإهتمامات الإجتماعية املهمة

نــرى ىف هــذه املرحيــة ناحيــات مــن اإلهتامــات الكافــة مثــل اإلهتامــات 

اإلجتاعيــة والوطنيــة والدينيــة وغــري ذلــك. فمثــال وأنــا أحــاول ان أمــس الناحيــة 

اإلهتامــات اإلجتاعيــة فقــط

عدم حرية الكتابة:	 

”هــذه حرفــة يلعنهــا حرفــة تطلبنــى الرشطــة ألن حرفتــى الكتابــة وبيعهــا 

للــرزق. لــو كنــت إســكافيا أرتــق النعــال او كنــت حالقــا لكنــت أيــر حــاال 

وآمنــا مــن القــاىض والرشطــة“.

)حسن الكاتب - املنظر األوىل(

عدم إعتقاد ىف الدستورة:	 

”النجاة أوىل بك، واملحكمة ضيقة وأرض الله واسعة“

)عيل الكتبى- املنظر األوىل(

هوية إجتاعية:	 

الكتــب  الوراقــني وباعــة  مــن إســمى وأيامــى وأصحــاىب وســوق  ”أهــرب 

مــا أحببــت ىف حيــاىت“ وأحالمــى ومناجيــاىت وكل 
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)حسن الكاتب – املنظر األوىل(

تباين املستوى:	 

”وال تختــار اال هــذا القبيــح كريــه الرائحــة يــا موالنــا القــاىض... صبــي الجــزار 

يجلس ىف مجلى ويرشب ىف كأىس وتلني له أمريىت؟!!“

)األمري صقر – املنظر القاىض(

خال�شة املقالة

ان الكاتــب »ألفريــد فــرج« يكتــب هــذه املرحيــة مســتلها مــن الــراث 	 

العــرىب حتــى يســمى بـ”عاشــق الــراث“

هذه املرحية فيه اهتامات اجتاعية كثرية	 

ويعترب أنها تفتش حقوق املرأة وحرية الكتابة والتأليف وغريها	 

امل�شادر واملراجع

ألفريــد فــرج، »األمــرية والصعلــوك« مرحيــة، 2009، الهيئــة املريــة العامــة للكتــاب، ( 1

القاهــرة، مــر

راغــب نبيــل، »لغــة املــرح عنــد الفريــد فــرج«، دراســة أدبيــة، 1996، الهيئــة املريــة ( 2

العامــة للكتــاب- القاهــرة، مــر

عطية حسن، »ألفريد فرج صانع املرحية: سبعون عاما من العطاء«. 2002، املجلس ( 3

األعى للثقافة، القاهرة، مر

فتح الله رانيا »اإلتجاه امللحمى ىف مرح ألفريد فرج«، دراسات أدبية، 1998، الهيئة ( 4

املرية العامة للكتاب- القاهرة، مر

قايد دياب، »فن املرح عند ألفريد فرج«، 1996، دار سعاد الصباح.( 5
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فن الأمثال يف الأدب العربي

�شمري بن همزة
األستاذ املساعد، قسم اللغة العربية، كلية إقبال بفرنغميل

املقدمة

تعــد األمثــال املنهــل الــذي يــراد حــني دراســة تــراث األمــة الفكــري واالجتاعــي 

واللغــوي وفــق عاداتهــا وتقاليدهــا، فلــكل مثــل قيمتــه عــى املســتوى التحليــيل 

للغة، ولذا دعت الحاجة إيل االهتام بتلك األمثال ملا لها من أهمية يف حفظ 

تراث األمة اللغوي. وينقل لنا الزمخرشي قوله يف األمثال: »هي قصاري فصاحة 

العرب العرباء، وجوامع كلمها، ونوادر حكمتها، وبيضة منطقها، وزبذة حوارها، 

وبالغتهــا التــي أعربــت عــن القرائــح الســليمة، والركــن البديــع إىل ذرابــة اللســان 

وغرابة اللسن، حيث أوجزت اللفظ فأشبعت املعني، وقرت العبارة فأطالت 
املغزى، ولوحت فأغرقت يف التريح، وكنت فأغنت عن اإلفصاح.«15

وبهذا شغل العلاء القدامي بتأليف كتب األمثال، وبعضهم تناولها بالدرس 

والتحليــل، والــرشح والتفســري، إدراكا منهــم ألهميتهــا، وأهميــة البحــث فيهــا، فقــد 

حوت طيبات كتبهم العلوم اللغوية، واملسائل النحوية، واألرسار البالغية.

املستقي يف أمثال العرب: 2  15
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اأهمية املثل

إن مكانة األمثال يف األدب العريب حيث هي الشاهد يف الكالم عيل املعاين 

املرادة، وتزيد من منطق الكالم وضوحا وجاال، ولها قدر يف النفوس، وحالوة 

يف الصــدور، ومــن خــالل ســهولة ألفاظهــا، وقــر جملهــا يســهل حفظهــا عــيل 

الدارســني، عــالوة عــى دورانهــا يف املصنفــات اللغويــة، والرشوحــات النحويــة، 

ليتخــذ منهــا العلــاء شــواهد نحويــة عــيل املســائل اللغويــةة فقــد ســجلت دورا 

يف حفظ الراث اللغوي لألمة، أن العلاء قد دونوا فيها املصنفات، أو أشاروا 

إليها بني طيبات كتبهم، أو اتخذوها شــاهدا يف دفائن كتبهم.

املثل يف املعاجم اللغوية قدمًيا وحديًثا
وعند البحث عن الكلمة يف املعاجم العربية نجد الرشوح متكررًة بصفة عامة، 

ونكتفــي هنــا بإيــراد مــا جــاء يف مــادة )مثــل( يف لســان العــرب: »ِمثــل: كلمــُة 

تَْســِويٍَة... قــال ابــن بــري: الفــرق بــني املُاثَلــة واملُســاواة أَن املُســاواة تكــون بــني 

املختلِفــني يف الِجْنــس واملتَّفقــني؛ ألَن التَّســاِوي هــو التكافُــُؤ يف املِْقــدار، ال 

يزيــد وال ينُقــص، وأَمــا املُاثَلــة فــال تكــون إال يف املتفقــني، تقــول: نحــُوه كنحــِوه، 

ه،  وفقُهــه كفقِهــه... فــِإذا قيــل: هــو ِمثْلــه عــى اإلِطــالق، فمعنــاه أَنــه يســدُّ مســدَّ

ــبْه.  وإِذا قيل: هو ِمثْلُه يف كذا، فهو ُمســاٍو له يف جهٍة دون جهٍة. واملِثْل: الشَّ

يقال: ِمثْل وَمثَل، وِشبْه وَشبَه، مبعًنى واحد. قال ابن جني: قوله تعاىل:(ليَْس 

ٌء)1()... ألَنــه إن مل يَُقــل هــذا أَثبــَت لــه ِمثْــاًل، تعــاىل اللــه... واملَثَــُل  كَِمثْلِــِه يَشْ

واملَِثيــُل: كاملِثـْـل، والجمــع أَْمثــاٌل، وهــا يَتََاثـَـالِن... واملَثـَـُل: الحديــُث نفُســه. 

الِعــرْبِة؛  يكــون املَثَــُل مبعنــى  األَْعــَى)،)2(، وقــد  الَْمثَــُل  وقولــه عــز وجل:(َولِلّــِه 

ــلَِف أَنــا  ومنــه قولــه عــز وجل:(فََجَعلَْناُهــْم َســلًَفا َوَمثـَـاًل لآِْلِخِريــن))3(، فمعنــى السَّ

سورة الشورى، اآلية: 11.  1

سورة النحل، اآلية: 60.  2

سورة الزخرف، اآلية: 56.  3
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مــني يَتَِّعــُظ بهــم الغاِبــُرون... ويكــون املَثـَـُل مبعنــى اآليــِة؛ قــال اللــه  جعلناهــم متقدِّ

عــز وجــل يف صفــة عيــى، عــى نبينــا وعليــه الصــالة والســالم: »َوَجَعلَْنــاُه َمثـَـاًل 

ــورُة... وَمثَّــل لــه الــشَء: صــوَّره حتــى كأَنــه ينظر  لِّبَِنــي إِرْسَائِيــَل«)4(؛ والتِّْمثــاُل: الصُّ

إليــه... وَمثَّلْــت لــه كــذا مَتْثيــاًل، إذا صــوَّرت لــه مثالــه بكتابــة وغريهــا... ويقــال: 

اْمتَثَلْت ِمثاَل فالن: اْحتََذيْت َحْذَوُه، وسلكت طريقته. ويف القاموس املحيط 

ُة والَحديُث... واملاثِلَُة: َمنارَُة املِْرََجِة.  للفريوز آبادي: »واملَثَُل، محرَّكًة: الحجَّ

واملاثِــُل مــن الرُّســوِم: مــا َذَهــَب أثـَـرُه«)5(. ويف أقــرب املــوارد للرشتــوين: »اِمتَثَلـَـُه 

غرًضا: نصبُه هدفًا لسهام املالم«)6(. وعند التهانوي: »املثل بفتح امليم والثاء 

املثلثة يف األصل مبعنى النظري، ثم نقل منه إىل القول السائر الفايش املمثَّل 

مبرضبــه ومبــورده.«)7(. وهكــذا نجــد يف باقــي املعاجــم كالصحــاح للجوهــري)8(، 

والبستان لعبد الله البستاين)9(، وأساس البالغة للزمخرشي)10(، أما يف محيط 

املحيــط للبســتاين فإنــه يوســع معنــى الكلمــة إىل مــا أصبحــت تســتخدم بــه يف 

العلوم املختلفة يقول: »ويُطلَق يف اصطالح العلاء عى الجزيئ الذي يُذكَر 

إليضــاح القاعــدة وإيصالــِه إىل فهــم املســتفيد، كــا يقــال: الفاعــل كــذا، ومثالــُه 

سورة الزخرف، اآلية: 59.  4

القامــوس املحيــط، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــراث يف مؤسســة الرســالة، بــإرشاف محمد   5

نعيــم العرقســويس، ط: 6، )بــريوت: مؤسســة الرســالة، 1419هـــ- 1998م(، مــادة: مثــل، 1056.

أقــرب املــوارد يف فصــح العربيــة والشــوارد، ط: 2، ج:2، )بــريوت: مكتبــة لبنــان، 1992م(،   6

مــادة: مثــل، 382.

محمــد عــيل بــن عــيل بــن محمــد التهانــوي، كشــاف اصطالحــات الفنــون، تحقيــق: أحمــد   7

مــادة: مثــل، 139. العلميــة، 1418هـــ- 1998م(،  الكتــب  حســن بســج، ج:4، )بــريوت: دار 

أبو نر إساعيل بن حاد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: د/ إميل بديع   8

يعقــوب ود/ محمــد نبيــل طريفــي، ج:1، )بــريوت: دار الكتــب العلميــة، 1420هـــ- 1999م(، 

مــادة: مثــل، 101- 102.

عبد الله البستاين، البستان، ج:2، )لبنان: مكتبة لبنان، 1992م(، مادة: مثل، 1012 - 1013.  9

جــار اللــه أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخــرشي، أســاس البالغــة، )بــريوت: دار صــادر،   10

مــادة: مثــل، 581. 1399هـــ- 1979م(، 
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زيٌد، من: قام زيٌد. وهو أعمُّ من الشاهد الذي يُستشَهد ِبه يف إثبات القاعدة. 

ى مثــااًل واويًّــا. أو  ويُطلـَـق عنــد الرفيــني عــى لفــٍظ يكــون فــاُؤُه واًوا كوعــد، ويُســمَّ

ى مثــااًل يائيًّــا. وقــد يــراد باملِثــال الصيغــة. يــاًء، كيــر، ويُســمَّ

الفرق بني املثل واحلكمة
عــى معنــى  التعــرف  مــن  والحكمــة، فالبــد  املثــل  بــني  الفــرق  عــن  بحثنــا  إذا 

الحكمــة يف اللغــة. وتعــددت تعريفــات الحكمــة االصطالحيــة؛ فمنهــا: »الحكمــة 

عــن  وتعــرب  الصحيــح،  املعنــى  تصيــب  التــي  التجريديــة  العبــارة  »تلــك  هــي: 

تجربــة مــن تجــارب الحيــاة، أو خــربة مــن خرباتهــا، ويكــون هدفهــا عــادة املوعظــة 

والنصيحــة«)11(. ونهايــة القــول: إن الحكمــة خالصــة خــربات واســعة يف الحيــاة، 

باإليجــاز غالبًــا  تتســم  اســتخالصها، وهــي  الذكيــة املحنكــة  العقــول  تســتطيع 

والتجريــد، ويقصــد بهــا الوعــظ والتنبيــه.

فمــن  منهــا،  ذكــر يشء  مــن  البــد  والحكــم  األمثــال  بــني  الفــرق  ولتوضيــح 

الحكــم قولهــم: رب قــول أشــد مــن صــول)12(، أعــذر مــن أنــذر)13(، إن الكــذوب 

قــد يصــدق)14(، ومــن األمثــال قولهــم: دقــوا بينهــم عطــر منشــم)15(، يف الصيــف 

ضيعــت اللــنب)16(، بيــدي ال بيــد عمــرو)17(. ومــن خــالل هــذه النــاذج ميكــن أن 

تفــرق بــني املثــل والحكمــة كالتــايل:

قطامش، األمثال العربية، مرجع سابق، 18.  11

امليــداين، مجمــع األمثــال، مرجــع ســابق، 290/1؛ العســكري، جمهــرة األمثــال، مرجــع ســابق،   12

387/1؛ ابــن ســالم، كتــاب األمثــال، مرجــع ســابق، 41؛البكــري، فصــل املقــال، مرجــع ســابق، 23.

امليداين، مجمع األمثال، مرجع سابق، 29/2؛ العسكري، جمهرة األمثال، مرجع سابق، 132/1.  13

امليداين، مجمع األمثال، مرجع سابق، 17/1؛ البكري، فصل املقال، مرجع سابق، 42.  14

امليداين، مجمع األمثال، مرجع سابق، 382/1؛ العسكري، جمهرة األمثال، مرجع سابق،   15

361/1؛ البكــري، فصــل املقــال، مرجــع ســابق، 485.

امليداين، مجمع األمثال، مرجع سابق، 68/2.  16

الضبي، أمثال العرب، مرجع سابق، 98؛ العسكري، جمهرة األمثال، مرجع سابق، 185/1.  17
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املثــل يقــوم عــى تشــبيه مرضبــه مبــورده، أمــا الحكمــة فتهتــم بإصابــة ( 1

املعنــى بصــورة مجــردة دون اهتــام بجانــب التشــبيه، بــل تحــرص عــى 

الوصــول إىل الحقيقــة.

األمثــال دامئًــا موجــزة، والحكمــة قــد تكــون طويلــة، ولكنهــا عنــد ذلــك ال ( 2

تنتــرش غالبًــا، وإمنــا تجدهــا يف بطــون الكتــب، كــا يف كتــاب اإلعجــاز 

 ،r واإليجاز أليب منصور الثعالبي، الذي جمع فيه حكًا قالها الرسول

والخلفــاء الراشــدون، والصحابــة، وملــوك الجاهليــة وغريهــم.

الهدف من املثل االحتجاج به يف مواقف متنوعة تشابه الحادثة التي ( 3

قيــل فيهــا ابتــداًء؛ والحكمــة تهــدف إىل التنبيــه والوعــظ، فهــي مزيــج مــن 

عقــل وشــعور ومــن موضوعيــة يف أســاس الفكــرة وانطالقهــا مــن واقــع 

محســوس، وذاتيــة يف إخراجهــا بصورتهــا.

املثــل ميكــن أن يصــدره أي شــخص مهــا يختلــف عمــره، أو مكانتــه ( 4

االجتاعيــة وقدرتــه الفكريــة، وســواء أكان كبــريًا أم صغــريًا أم أحمــق، أمــا 

الحكمــة فإنهــا ال تصــدر إال عــن حكيــم أو فيلســوف ملــا لديــه مــن قــدرة 

عــى التعبــري التجريــدي، والتأمــل الفلســفي يف أمــور الحيــاة)18(.

متتــاز الحكمــة بظهــور اإلبــداع الشــخي والعنايــة األســلوبية املتعمــدة ( 5

بهــا أكــر مــن األمثــال)19(.

املثل ناتج عن تجربة أو موقف مر به شخص، فأطلق عبارة تصبح مثاًل ( 6

يشــار بهــا إىل تلــك الحادثــة، والحكمــة قــد تصــدر دون تجريــب واقعــي، 

فهي تحدد رشطًا سلوكيًّا وقيمة أخالقية)20(.

انظر: النقاط األربعة األوىل من: قطامش، األمثال العربية، مرجع سابق، 18- 19.  18

انظر: أبو عيل، األمثال العربية، مرجع سابق، 48.  19

املرجع السابق.  20
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اأنواع الأمثال

عنــد تنــاول أنــواع األمثــال، تجــد أن تصنيفاتهــا يف املراجــع املختلفــة قــد تنوعــت 

وفًقــا لثالثــة اتجاهــات رئيســة)21(:

تصنيفها وفًقا ألزمنتها.	 

تصنيفها وفًقا لعلة نشوئها.	 

تصنيفها وفًقا لسمتها االصطالحية.	 

ا ألزمنتها:
ً
أوال: تصنيفها وفق

تقســم األمثــال يف هــذا النــوع، تبًعــا لرتيــب زمنــي تتابعــي، ينتقــل بهــا مــن 

األقــدم إىل األحــدث تتابعيــا؛ وصــوال اىل األمثــال اليــوم يف اللهجــات املختلفــة، 

وهــي وقفــا لتقســيم زلهايــم كــا يــيل:

األمثــال القديمــة: وهــي أقــدم مــا نعرفــه مــن األمثــال العربيــة، وتبــدأ ( 1
العبــايس األول، وقــد  العــر  الجاهــيل ومتتــد حتــى بدايــة  بالعــر 

دونــت بعــض األمثــال يف نهايــة العــر الجاهــيل يف صحيفــة، واهتــم 

شــعراء ذلــك العــر بهــا وحشــو قصائدهــم باألمثــال)22(.

األمثال الجديدة أو األمثال المولدة: وهي األمثال التي قيلت منذ ( 2
القرن الرابع الهجري، والحقيقة أنها جمعت وأضيفت يف مجموعات 

األمثــال وزاحمــت األمثــال القدميــة. وممــن جمعهــا امليــداين يف كتابــه 

مجمــع األمثــال، وأفردهــا يف نهايــة كل فصــل مــن فصــول كتابه)23(.

األمثال الحديثة: وهي التي جمعها األوروبيون قبل غريهم، يف القرن ( 3
التاســع عرش والقرن العرشين من ســوريا وفلســطني ومر وغريها من 

الدول العربية ونرشوها)24(.

انظر: أبو عيل، األمثال العربية، مرجع سابق، 43.  21

انظر: زلهايم، األمثال العربية القدمية، مرجع سابق، 44-43.  22

انظر: زلهايم، األمثال العربية القدمية، مرجع سابق، 43.  23

انظر: زلهايم، األمثال العربية القدمية، مرجع سابق، 43.  24
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األمثــال الشــعبية والعاميــة)25(: وهــي يف أكرهــا كتــب تجمــع األمثــال ( 4
البــرش  الكويتيــة املقارنــة ألحمــد  األمثــال  باملحليــة، ككتــاب  وتتســم 

الرومــي وصفــوت كــال، واألمثــال اليانيــة إلســاعيل بــن عــيل األكــوع، 

واألمثال العامية يف نجد ملحمد بن نارص العبودي، واألمثال العامية 

يف مكــة املكرمــة لحســني عبــد اللــه محــرض وغريهــا كثــري.

ا لسماتها االصطالحية:
ً
ثانيا: تصنيفها وفق

إن النــوع الثــاين مــن التقســيات يختلــف عــن األول؛ بكونــه ال يعتــد بالزمــن 

الــذي يشــري اليــه املثــل، بــل يتناولــه وفًقــا لســاته االصطالحيــه، والتــي تؤثــر عليــه 

بشــكل واضــح جعــل الدكتــور قطامــش يشــري إليهــا يف كتابــه كــا يــايت:

الــذي ( 1 هــو  األمثــال  مــن  النــوع  »وهــذا  الســائر:  أو  الموجــز  المثــل 
يتبــادر إىل الذهــن عنــد إطــالق لفــظ املثــل، وغالبًــا مــا عرّفــه العلــاء 

واألدبــاء... وقــد تضمــن الحكــم التــي شــاعت بــني النــاس... كقولهــم: 

العود أحمد)26(، النساء حبائل الشيطان)27(. كا يدخل ضمنه األمثال 

الشعرية«)28(، »وهي كلات استحسنت يف الشعر، وطابقت وقائع 

عامــة جاريــة، فتداولهــا النــاس، وأجروهــا مجــرى األمثــال النريــة«)29(. 

»ويدخــل يف هــذا النــوع أيًضــا األمثــال التــي عــى وزن أفعــل مــن والتــي 

تــدل عــى املبالغــة يف التشــبيه)30(، كقولهــم: أجــود مــن حاتــم)31(«.

)انظر: أضاف هذا النوع أبو عيل، األمثال العربية، مرجع سابق، 44.  25

امليــداين، مجمــع األمثــال، مرجــع ســابق، 34/2؛ العســكري، جمهــرة األمثــال، مرجــع ســابق،   26

38/2؛ ابن سالم، كتاب األمثال، مرجع سابق، 168؛ البكري، فصل املقال، مرجع سابق، 

252؛ الزمخــرشي، املســتقى، مرجــع ســابق، 335/1.

امليداين، مجمع األمثال، مرجع سابق، 340/2؛ ابن سالم، كتاب األمثال، مرجع سابق، 110.  27

انظر: قطامش، األمثال العربية، مرجع سابق، 28.  28

القلقشندي، صبح األعى يف صناعة اإلنشا، مرجع سابق، 289.  29

انظر: قطامش، األمثال العربية، مرجع سابق، 28.  30

امليداين، مجمع األمثال، مرجع سابق، 182/1.  31
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: »وهــو رسد وصفــي أو قصــي يســتهدف توضيــح ( 2 المثــل القيــاسي
فكــرة مــا... وهــذا النــوع مــن األمثــال يــكاد يكــون معدوًمــا يف األمثــال 

الكريــم ويف كالم  القــرآن  بكــرة يف  نجــده  ولكننــا  القدميــة،  العربيــة 

الرســول e. ثــم نســج حكــاء اإلســالم أمثــااًل قياســية عــى منــوال أمثــال 

القــرآن والســنة«)32(.

: »وهــو تلــك الكلــات املوجــزة الســائرة التــي أجراهــا ( 3 ي
المثــل الخــرا�ن

العــرب عــى ألســنة الحيــوان، أو بنوهــا عــى قصــص خــرايف نســجوه 

حولــه... وهــي غــري واقعيــة، ومــن ثــم كان علــاء اللغــة يطلقــون عليهــا 

أكاذيــب العــرب.

ا لعلة نشوئها:
ً
ثالثا: تصنيفها وفق

إن هــذا الشــكل مــن التقســيم يعتمــد عــى الســبب الــذي وضــع املثــل فيــه، 

وهــذا تقســيم الدكتــور ممــدوح حقــي)33(:

ئ عن حادث: وهو الذي يقال بعد أن ينتهي الحادث، ( 1 »المثل الناسش
ففي املثل: وافق شن طبقة)34(؛ يأيت املثل بعد انتهاء الحدث مصورًا 

لخالصــة القصــة، والتــي تــدور حــول رجــل داهيــة اســمه شــن اختلــف يف 

آرائــه مــع رجــل القــاه يف رحلــة، وعندمــا بلغــوا منــزل الرجــل أخــرب ابنتــه خرب 

شن فعرفت االبنة ما قصده فتزوجها، ومن هنا أطلق املثل.

ئ عــن تشــبيه: وصــف الرجــل الكريــم فقيــل لــه: أجــود مــن ( 2 المثــل النــاسش
حاتــم)35(، ووصــف الشــخص الذليــل بقولهــم: أذل مــن نعــل)36(.

انظر: قطامش، األمثال العربية، مرجع سابق، 30.  32

انظر: أبو صوفة، األمثال العربية ومصادرها يف الراث، مرجع سابق، 18.  33

امليداين، مجمع األمثال، مرجع سابق، 359/2.  34

املرجع السابق، 182/1.  35

املرجع السابق، 285/1.  36
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ئ عــن القصــة: واملقصــود بالقصــة املرويــة أو املتداولــة ( 3 المثــل النــاسش
عى ألسنة الناس كقصة التيه التي عاقب الله تعاىل بها قوم موىس 

»أنتجــت املثــل: أَتْيَــُه مــن قــوم موىس«.

ئ عن حكمة: كقول زهري بن أىب سلمى:37( 4 المثل الناسش

ـــــرم 38رأيت املنا�ي خبط عشواء من تصب ـــــر ف�ي ـــــ�ئ يعم ف ـــــن �ق ـــــه وم ت
ق
�

فقد أصبح هذا البيت مثاًل.

المثــل الناتــج عــن الشــعر: كاملثــل: أي الرجــال املهــذب)38( فهــو جــزء ( 5
مــن بيــت شــعر قالــه النابغــة«39 وهــو:40

ـــه ـــ ـــا ل تمل ـــ ـــتبق أخ ـــ س ــــــت �ب عى شعث، أي الرجال املهذب 42ولس

يف)41(: وهي أنواع)42( ( 6 األمثال الناشــئة عن القرآن والحديث ال�ش
منها أمثال كامنة غري مرح بأنها كذلك، وإمنا تكون قريبة من معنى 

مثــل معــروف، ومنهــا خــري األمــور أوســطها)43( وهــو موجــود يف قولــه 

َمــا تُْؤَمــرون))44(،  ِبْكــٌر َعــَواٌن بَــنْيَ َذلِــَك فَافَْعلُــواْ  تعــاىل:( الَّ فَــارٌِض َوالَ 

أبو زيد محمد بن أىب الخطاب القريش، جمهرة أشعار العرب، رشحه: عيل فاعور، ط:2،   37

)بــريوت: دار الكتــب العلميــة، 1412هـــ- 1992م(، 148.

امليداين، مجمع األمثال، مرجع سابق، 23/1.  38

أبو صوفة، األمثال العربية ومصادرها يف الراث، مرجع سابق، 18.  39

النابغــة الذبيــاين، الديــوان، تحقيــق: الشــيخ محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، )الجزائــر: الرشكــة   40

الوطنيــة للنــرش والتوزيــع، 1976م(، 56.

انظــر: هــذا النــوع إضافــة لألنــواع الســابقة الدكتــور محمــد توفيــق أبــو عــيل يف كتابــه: األمثال   41

العربيــة، مرجــع ســابق، 45.

انظــر: عابديــن، األمثــال يف النــر العــريب القديــم مــع مقارنتهــا بنظائرهــا، مرجــع ســابق، 135-  42

.137-136

امليداين، مجمع األمثال، مرجع سابق، 243/1.  43

سورة البقرة، اآلية: 68.  44
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وأمثال موجزة اكتسبت صفة املثلية بعد شيوعها بني الناس ومل تكن 

كذلــك عنــد نزولهــا، وتكــون عبــارة عــن مبــادئ خلقيــة ودينيــة، وهنــاك 

العديــد مــن املؤلفــات يف أمثــال القــرآن والحديــث النبــوي)45(.

وعــى الرغــم مــن وجــود تلــك التصنيفــات لألمثــال، فإنهــا غــري محــددة بدقــة، 

وميكــن توضيــح ذلــك يف كل تصنيــف منهــا.

د. مدونات الأمثال:

ذُكــرت أقــدم صحيفــة ُجمعــت فيهــا الحكــم عنــد الجاهليــني، وهــي مجلــة لقــان 

التــي عرضهــا ســويد بــن الصامــت عــى الرســول صــيل اللــه عليــه وســلم يف مكــة 

وقيل إنها كانت تحوي مجموعة من حكم لقان)46(، ومل تصل إلينا تلك املجلة.

ويف أوائل العهد األموي وقد أُلف يف هذا العر ثالثة كتب يف األمثال، 

ولكنها ضاعت، وإن كان صاحب الفهرست قد ذكرها واطلع عى بعضها)47(، 

كــا نقــل عنهــا بعــض مــدوين األمثــال بعدهــم، وهــي كتــاب األمثــال لصحــار بــن 

بــن رشيــه الجرهمــي يف  عيــاش العبــدي)48()ت 40هـــ(، وكتــاب )أخبــار عبيــد 

أخبــار اليمــن وأشــعارها وأنســابها عــى الوفــاء والكــال والحمــد للــه عــى كل 

انظــر: كتــاب أمثــال القــرآن البــن قيــم الجوزيــة؛ وفصــل عــن األمثــال القرآنيــة يف كتــاب اإلتقــان   45

 r يف علــوم القــرآن لجــالل الديــن الســيوطي؛ ويف العقــد الفريــد جمــع بعــض أمثــال الرســول

يف الفصــل املتعلــق باألمثــال1/3-2؛ وكتــاب األمثــال القرآنيــة تأمــالت لعبــد الرحمــن حســن 

حنبكــة امليــداين؛ واألمثــال يف القــرآن الكريــم ملحمــد عــيل قطــب؛ وكتــاب األمثــال واملثــل 

والتمثــل واملثــالت يف القــرآن الكريــم لســميح عاطــف الزيــن؛ كتــاب أمثــال الحديــث ألىب 

محمــد الحســن ابــن عبــد الرحمــن بــن خــالد الرمهرمــزي.

انظــر: أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن أحمــد الســهييل، الــروض األنــف يف رشح   46

الســرية النبوية البن هشــام، تحقيق: عمر عبد الســالم الســالمي، ج:4، )بريوت: دار إحياء 

الــراث العــريب، 1421ه-2000م(، 40.

انظــر: محمــد بــن إســحاق النديــم، الفهرســت، تحقيــق: د/ ناهــد عبــاس عثــان، )د. م. دار   47

قطــري بــن الفجــاءة، 1985م(، 180.

ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 180.  48
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حــال()49( لعبيــد بــن رشيــه الجرهمــي)50( )ت 67هـــ(، وكتــاب األمثــال لعالقــة بــن 

كرشــم الــكاليب)51( )ت ؟(.

بــن محمــد  للمفضــل  األمثــال  كتــاب  يــأيت  األول،  العبــايس  العــر  ويف 

الضبي)170هـــ( وهــو أول كتــاب وصــل إلينــا وميكــن قراءتــه يف األمثــال العربيــة، 

ثــم جــاء بعــده كتــاب آخــر يف األمثــال ليونــس بــن حبيــب الضبــي)52()ت 183هـــ(، 

يليــه كتــاب األمثــال أليب فيــد مــؤرج الســدويس )ت 195هـــ( وقــد وصــل إلينــا، 

بعد ذلك تجد أكر من كتاب يتناولها ألمئة وعلاء يف اللغة واألدب، ككتاب 

األمثــال للنــرض بــن شــميل املــازين)53()ت 204هـــ(، وكتــاب األمثــال أليب عبيــدة 

معمر بن املثنى)54( )ت 207أو213هـ(، ثم يأيت كتاب األمثال أليب زيد سعيد 

بــن أوس األنصــاري)55()ت 214هـــ(، ثــم كتــاب األمثــال ألىب ســعيد عبــد امللــك 

بــن قريــب األصمعــي)ت 210 أو 207هـــ( وهــو كتــاب صغــري مــا حقــق حديثـًـا، 

وقــد قســم إىل مثانيــة وعرشيــن بابـًـا، ورتــب ترتيبًــا معجميًّــا)56(. ثــم كتــاب األمثــال 

ألىب الحســن عــيل بــن حــازم اللحيــاين)57()ت 215هـــ( والكتــاب يف األمثــال التــي 

عابدين، األمثال يف النر العريب القديم مع مقارنتها بنظائرها، مرجع سابق، 33.  49

ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 180.  50

املرجع السابق.  51

ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 90.  52

حمزة األصفهاين، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 157.  53

ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 107.  54

أبــو عبــد اللهياقــوت بــن عبــد اللــه الرومــي الحمــوي، معجــم األدبــاء أو إرشــاد األديــب إىل   55

.378 العلميــة، 1411ه- 1991م(،  الكتــب  )بــريوت: دار  معرفــة األديــب، ج:3، 

كتاب األمثال، تحقيق: د/ إياد عبد املجيد إبراهيم، )عان: مؤسسة الوراق، 2002م(.  56

حمزة األصفهاين، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 25.  57
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عى صيغة )أفعل من(، ثم جاء كتاب األمثال أليب عثان سعدان بن املبارك 

الرضير)58()ت 220هـ(.

مــن كتــب  أخــرى  الثــاين، وجــدت مجموعــة  العبــايس  العــر  بدايــة  ويف 

الســابقة. وأولهــا  العصــور  مــع  بــه باملقارنــة  بــأس  بقــي منهــا عــدد ال  األمثــال، 

246هـــ(،  أو  الســكيت)59()ت244  بــن  يعقــوب  يوســف  األمثــال أليب  كتــاب 

البــري)60( )ت 245هـ(،.ثــم  بــن حبيــب  وكتــاب األمثــال أليب جعفــر محمــد 

يــأيت كتــاب الفاخــر يف األمثــال أليب طالــب املفضــل بــن ســلمة بــن عاصــم )ت 

290هـــ(، وقــد ذُكــر يف مقدمتــه أن موضوعــه توضيــح معــاين مــا كان يــدور عــى 

ألســنة العامــة مــن أمثــال ال يــدرون معناهــا)61(، وهــو يهتــم بذكــر مــوارد األمثــال 

وأســبابها والقصــص املرتبطــة بهــا، وال يفصــل بــني األمثــال واألقــوال الســائرة)62(، 

كــا أنــه قــد اعتمــد عــى ســابقيه مــن مؤلفــي كتــب األمثــال فأصبــح يشــكل نوًعــا 

مــن التلخيــص لهــا)63(.

بعدها وصل إلينا واحٌد من أهم املؤلفات التي وضعت يف هذا املجال، 

وهــو كتــاب الــدرة الفاخــرة لحمــزة بــن الحســن األصبهــاين )ت 351هـــ(، وهــو يف 

األمثال التي عى وزن )أفعل(، ثم جاء كتاب يعترب من أهم املصادر لألمثال، 

وهــو جمهــرة األمثــال أليب هــالل الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل العســكري )ت 

بعــد 400هـ(،.ثــم يــأيت كتــاب مســتقي األمثــال أليب القاســم جــار اللــه محمــود 

ياقوت، معجم االدباء، مرجع سابق، 363/3.  58

ابن النديم، الفهرست، مرجع سابق، 143.  59

حمزة األصفهاين، الدرة الفاخرة، مرجع سابق، 26.  60

أبــو ســلمة الكــويف الضبــي، الفاخــر يف األمثــال، تحقيــق: د/ قــي الحســني، )بــريوت: دار   61

ومكتبــة الهــالل، 2003م(، 23.

انظر: قطامش، األمثال العربية، مرجع سابق، 96.  62

انظر: أبو عيل، األمثال العربية، مرجع سابق، 53.  63
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بــن عمــر الزمخــرشي )ت 538هـــ(، وهــو أصغــر مــن كتــاب امليــداين ولكنــه امتــاز 

بتنظيمــه ودقــة تقســيمه، عــن باقــي كتــب األمثــال، )64(.

اخلامتة

إن لألمثــال العربيــة دورا مهــا يف التوجيــه واإلرشــاد، فمــن نظــر إىل األســاليب 

أنهــا  عــرف  اإلنشــاء املتعــددة  وأســاليب  فنيــة،  مــن صــور  فيهــا  املســتخدمة 

متاســكة البنيــة، يقــوي بعضهــا بعضهــا األخــر. اشــتملت األمثــال عــى خصائص 

فنيــة كثــرية منهــا اإلصابــة يف املعنــى، قــر العبــارة، بالغــة العبــارة، واســتخدام 

األســاليب اللغويــة املتعــددة مثــل االســتفهام واألمــر والنهــي والــرشط التــي مــن 

مــن رضبــه، واســتخدام األســاليب  شــأنها توضيــح املثــل املــرضوب، والغايــة 

البيانية املتعددة مثل االستعارة والتشبيه والكناية وغري ذلك، الصبغة الدينية 

التــي تحلــت بهــا بعــض األمثــال العربيــة، والتــي تــم اســتقراؤها مــن القــرأن الكريــم، 

أو الحديث النبوي الرشيف، أو الشعر لتسجل أخالقا حسنة منت عن حسن 

التفكــري، وعظــم الهــدف املنشــود منهــا.

المرجع السابق، 119- 120.  64
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زين الدين املخدوم الكبري واأعماله ال�سعرية
مع اإ�سارة خا�سة اإلى حتري�س اأهل الإميان على جهاد عبدة ال�سلبان

نو�شاد عبد املجيد املناين
الباحث، قسم اللغة العربية بجامعة كريال

امللخ�ض

الشــيخ زيــن الديــن بــن عــيل املخــدوم املعــروف بزيــن الديــن مخــدوم األّول مــن 

نــادى  الــذي  الكبــري  الوســطى، واملجاهــد  القــرون  كــرياال يف  أبــرز كبــار علــاء 

بالجهــاد ضــد الربتغاليــني واســتعارهم، وقاومهــم بتحريــض املســلمني وغريهــم 

من أهل مليبار عى الجهاد ضدهم. وأنه نظّم يف هذا الصدد أي يف مقاومة 

الربتغال واستعارها، قصيدة ’تحريض أهل اإلميان عى جهاد عبدة الصلبان‘ 

لتحريض املسلمني عى جهاد العدّو األجنبي الربتغايل، واستعارها، إذ أنهم 

دخلوا يف بالدهم )بالد املسلمني( وظلموهم، وطعنوهم يف الدين، وعرضوا 

عــى أموالهــم أنفســهم وأعراضهــم ودينهــم ولــه مؤلفــات كثــرية يف اللغــة العربيــة، 

تغطــي موضوعــاٍت علميــًة مختلفــًة؛ الحديــث، الفقــه، التصــوف، الســرية، النحــو 

والرف، الجهاد وغري ذلك نظا ونرا وهذه الروة الهائلة من العلوم والفنون 

تــدل عــى منتهــى تحقيقــه العلمــي ومتكنــه مــن اللغــة العربيــة، كأنــه واحــد مــن 

العــرب وأشــعاره شــاهدة عــى أنــه مطبــوع الشــعر العــريب
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اأ�شرة املخدوم

يخربنــا التاريــخ أن أرسة املخــدوم قــد وصلــت إىل بــالد مليبــار يف أوائــل القــرن 

التاســع الهجــري الخامــس عــرش امليــالدي وكان مؤســس هــذه األرسة يف كــريال 

الشــيخ القــايض زيــن الديــن إبراهيــم بــن أحمــد –عــم الشــيخ زيــن الديــن األول 

الــذي وصــل أوال مــن املعــرب)1( عــن طريــق كــريا كــرا وكايــل بتنــم يف واليــة تامــل نــادو 

الهنديــة إىل كوشــن ثــم انتقــل إىل بُنَّــايِن حيــث أقــام هنــاك مشــتغال بالخدمــات 
الدعويــة والربويــة)2(

طابــت الحيــاة لهــذه األرسة الكرميــة العريقــة بفنــان، واندمــج أهلهــا مــع أهــل 

فنــان حتــى أصبــح آل مخــدوم عمــدة هــذا البلــد كلــه؛ بــل بــالد مليبــار بأكملهــا؛ 

يرجــع إليهــم يف املعضــالت ويــالذ بهــم يف امللــات، ســواء فيــه املســلم وغــري 

املســلم رُضبــت بهــم أروُع املُثــل يف العــدل وحــب الخــري والســاحة، وال غــرو 

إنهــم جميعــا أمئــة اإلســالم، طبقــوا تعاليمــه يف حياتهــم الفرديــة واالجتاعيــة، 

الثقافيــة والسياســية؛ بــل يف شــتى مرافــق الحيــاة، وعلمــوا األجيــال جيــال بعــد 

جيــل ســاحَة اإلســالم وصالحيتــه لــكل عــر ويف أي مجتمــع

وقــد ســجل لنــا أحــد الباحثــني العــرب مجــد هــذه األرسة وعزهــا ومكانتهــا يف 

قلــوب أبنــاء مليبــار، وأعــرب عــن بالــغ تقديــره واحرامــه، حينــا أتيحــت لــه فرصــة 

طيبــة لزيــارة هــذا البلــد وزيــارة عاملــه الزاهــد الصــويف الــذي يرقــد بجــوار الجامــع 
الكبري)3(

ال�شيخ زين الدين الكبري

فهوالعالمة اإلمام قدوة األنام أبو يحيى زين الدين بن عى بن أحمد الشافعي 

األشــعري املليبــاري ولــد بكوشــن بعــد طلــوع الشــمس مــن يــوم الخميــس الثــاين 

عــرش مــن شــهر شــعبان ســنة إحــدى أو اثنتــني أو ثالثــة – عــى أقــوال - وســبعني 

ومثامنائة )873 هـ/1467م(
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كانــت نشــأته األوىل يف محــل والدتــه، وترعــرع هنــاك إذ درس عــى يــد عمــه 
الشــيخ زيــن الديــن إبراهيــم املذكــور)4(

اأ�شاتذته وم�شايخه

إن أول أســتاذ للشــيخ زيــن الديــن الكبــري هــو عمــه الشــيخ زيــن الديــن إبراهيــم، 

حيــث درس عليــه يف كوشــن أوال، ثــم انتقــل إىل فنــان ليتــوىل مهمــة القضــاء 

هنــاك، فرافــق التلميــذ أســتاذه إىل فنــان. وهنــا قــرأ القــرآن الكريــم وحفظــه، وبهــا 

تلقــى العلــوم الدينيــة واللغــة العربيــة عــى يــد عمــه

ودرس يف فنان أيضا عى الشهاب أحمد بن عثان بن أيب الحل اليمني، 
درس عنده الفقه والحديث وغريها، وقرأ عليه الكايف يف علم الفرائض)5(

ومن أساتذته أيضا الشيخ أبو بكر فخر الدين بن القايض رمضان الشاليايت 

ذلــك يف مدينــة  وكان  وأصولــه وغريهــا)6(  الفقــه،  عنــده  املليبــاري، درس 

كاليكــوت كــا يقــول بعــض املؤرخــني، مــن أمثــال الشــيخ املرحــوم محمــد عــى 

مســليار النلكــويت واألســتاذ ك. ك. محمــد عبــد الكريــم)7( والدكتــور حســني، 

وأقــام يف كاليكــوت مــدة ســبع ســنوات )8( وبعــد مــا فــرغ مــن تحصيــل شــتى فــروع 

العلــم لــدى القــايض أيب بكــر فخــر الديــن ســبع ســنوات ســافر إىل مكــة املكرمــة 

وأقــام هنــاك عــدة ســنوات، ثــم توجــه إىل الجامــع األزهــر مبــر، فأصبــح هــو 

الوافــد األول- يف حــدود معرفتــي - مــن مليبــار إىل األزهــر الرشيــف، والتقــى مــع 

العلــاء العــرب ومشــاهري الفنــون

ســنة  املتــوىف  املكــودي  عــيل  بــن  اللــه  عبــد  أمثــال  مــن  العلــوم  وتلقــى 

901هـ/1495م، والشيخ محمد السخاوي املتوىف سنة 902هـ/1496م، واإلمام 

جــالل الديــن الســيوطي املتوفـــى ســنة 911هـــ/1505م، ومحمــد الســمهودي 

املتوىف سنة 911هـ والسيد أيب بكر العيدرويس املتوىف سنة 914هـ/1508م، 

والســيد أيب بكــر الحرضمــي املتــوىف ســنة 918هـــ/1512م، والقــايض أحمــد بــن 

عمــر املســجد الزبيــدي املتــوىف ســنة 930هـــ/1523م، وجــال الديــن محمــد 
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بـــن عمــر الحرضمــي املتــوىف ســنة 930 هـــ والشــيخ عبــد اللــه بــن أحمــد بــا مخرمــة 

الطنطــاوي  الديــن  العــدين املتــوىف ســنة 947 هـــ/1540م، والشــيخ شــمس 
املتــوىف ســنة 948 ـ/1541م، وغريهــم مــن علــاء وســادات العــرب األجــالء)9(

حياته العائلية
كان للمخــدوم الكبــري ثالثــة بنــني وبنتــان، وكان يحيــى أكربهــم؛ قــد انتقــل إىل 

رحمــة اللــه تعــاىل يف صغــر ســنه، وكان الولــد الثــاين محمــد الغــزايل عاملــا كبــريا 

ومتورعــا مشــهورا، وقــد أنجــب اللــه منــه علــا بــارزا مــن أعــالم العلــم والفقــه وهــو 

زيــن الديـــن املخــدوم الصغــري؛ صاحــب كتــاب فتــح املعــني

أما االبن الثالث عبد العزيز املخدوم املتوفـى سنة 994هـ/1585م، الذي 

كان عاملــا ماهــرا يف جميــع الفنــون والعلــوم، ولــه الفضــل الكبــري يف إحيــاء فقــه 

اإلمــام الشــافعي يف الهنــد، بتصانيفــه وتالميــذه

أمــا بنتــاه فــال توجــد معلومــات مفصلــة حــول حياتهــا، وتــزوج بواحــدة منهــا 

الشــيخ عثــان بــن جــال الديــن املعــربي)10( املتــوىف ســنة 991هـــ/1582

وفاة ال�شيخ زين الدين املخدوم الكبري
وبعد أن مأل أرجاء املعمورة نورا وعلا، وقام بنرة دين املصطفى

الحــرب  الهــام  لبــى اإلمــام  الهنديــة،  بالقــارة  تقــع  آخــر نقطــة  قيــام يف  خــري 

تــرك  ربــه راضيــا مرضيــا، وقــد  نــداء  الديــن آل مخــدوم األول  زيــن  البحرالشــيخ 

بفراقــه فراغــا كبــريا هيئــات أن ميــأله أحــد ســواه، وأبقــى وراءه آثــارا خالــدة وأمجــادا 

عظيمــة، تفتخــر بهــا األمــة املســلمة املليباريــة؛ بــل الهنــد كلهــا، ويســعد بهــا أهــل 

اإلســالم رشقــا وغربــا

وكان وفــاة الشــيخ زيــن الديــن الكبــري بفنــان؛ ســنة مثــان وعرشيــن وتســعائة 
بعــد نصــف ليلــة الجمعــة الســادس عــرشة مــن شــهر شــعبان )1522ه 928م()11(

ودفــن جثانــه الرشيــف بفنــاء مســجده الجامــع ببنــاين عنــد مدخلــه الرشقي، 

وال يــزال رضيحــه ظاهــرا ومعروفا،
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وصدق الدكتور محي الدين األلوايئ إذ قال:
يفد إليه الزوار من شتى أنحاء البالد )12(

خدماته الدعوية والتعليمية

فإنــه كان يشــعر يف قــرارة نفســه بحاجــة املجتمــع الهنــدي إىل رجــل عظيــم جمــع 

العلــوم الرشعيــة والثقافــة العريــة مــا أمكــن، فلــم يكــن هنــاك مــن يدانيــه يف 

هــذا كلــه ومــن هنــا فإنــه بعــد أن وصــل إىل بلدتــه فنــان

والحرمــني  مــر  العلــم يف  لطلــب  علميــة طويلــة، قضاهــا  رحلــة  عقــب 

الرشيفــني، تلقــى فيهــا العلــوم عــى يــد أعيــان العــر، قــام بخدمــات جليلــة يف 

نــرة الديــن، مــن جوانــب مختلفــة، مــن تبليــغ دعــوة اإلســالم إىل غــري املســلمني 

الحــي  تعبــري عبــد  كثــرية عــى حــد  يــده خالئــق ال يحصــون  أســلم عــى  حتــى 

الحســني)13(، وكــذا إصــالح املجتمــع املســلم وتربيتــه عــى الســلوك الســوي

ومــن أجــل حســن أداء هــذه املهمــة دعــا الشــيخ زيــن الديــن أهــايل مليبــار 

املســلمني إىل بنــاء مســجد ببنــاين، فاســتجابوا لدعوتــه، حتــى تــم بنــاء مســجد 

الجامــع مركــزا النطالقــات دعويــة  يكــون هــذا  أن  ببنــاين. وأراد  الكبــري  الجامــع 

كبــرية وخدمــات علميــة واســعة النطــاق. وكان تصميــم الجامــع بطريقــة تغطــي 

فيــه حلقــات  تعقــد  أن  لهــذا املضــار حيــث ميكــن  األساســية  االحتياجــات 

الــدروس وأن يقيــم يف زوايــاه طلبــة العلــم الوافــدون مــن خــارج البلــد

وعِمــل الشــيخ زيــن الديــن الكبــري مدرســا وأســتاذا يف هــذا املركــز العلمــي 

الكبري، الذي كاد أن يتنافس املراكزالعلمية العاملية الكربى مثل الجامع األزهر 

الرشيــف يف القاهــرة والجامــع األمــوي يف دمشــق الشــام، والحرمــني الرشيفــني، 

وجامــع الفاتــح يف إســتانبول وغريهــا حيــث بــدأ الوفــود يتوافــدون عــى فنــان مــن 

مختلــف أرجــاء األرض مــن إندونيســيا وماليزيــا رشقــا، ومــر والحجــاز غربــا)14( 

وهكــذا أصبحــت قريــة فنــان شــهرية بـ»مكــة مليبــار ومرجعــا للخــواص والعــوام 

ومنــارا للعلــم والهــدى، ثــم مركــزا حضاريــا وســياحيا كبــريا، حيــث يرقــد فيــه تلــك 
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األمجاد الخالدة والذكريات املباركة الطيبة، بفناء هذا الحصن الحصني مرقد 

موالنــا الشــيخ الــويل التقــي النقــي العالمــة الكبــري زيــن الديــن آل مخــدوم الكبــري 

ريض اللــه عنــه وريض عنــا معــه

ومــا ال ميكــن الشــك فيــه أنــه - كســائر األرسة املخدوميــة؛ بــل كاملجتمــع 

املســلم املليبــاري- كان عــى طريقــة أهــل الســنة والجاعــة

ومؤلفاتــه يف التصــوف واملواعــظ خــري شــاهد عــى ذلــك ويف غصــون تلــك 

الكتــب نجــد لــه بيانــا ناصعــا لطريقــة اإلمــام أيب الحســن األشــعري وردا مفحــا 

عــى كثــري مــن معتقــدات املنحرفــني مــن املعتزلــة والشــيعة والتيميــني املنكريــن 

للتوســل واالســتغاثة وشــد الرحــال إىل األماكــن املقدســة وأرضحــة الصالحــني.

م�شربه الروحي

يذكر صاحب نزهة الخواطر أنه أخذ الطريقة الجشــتية عن الشــيخ قطب الدين 

بــن فريــد الديــن بــن عــز الديــن األجودهنــي، فألبســه الخرقــة ولقنــه الذكــر الجــيل، 

ثــم أجــازه لربيــة املريديــن وتلقــني الذكــر وإلبــاس الخرقــة واإلجــازة ملــن يجيــز

ولقنــه أيضــا الذكــر عــى الطريقــة الشــطارية الشــيخ ثابــت بــن عــني بــن محمــود 

الزاهــدي وأجــازه يف تلقينــه )15( ويصفــه املســترشق الكبــري كارل بروكلــان بأنــه 
الصــويف املعــروف.. )16(

أساء مشايخه املسلسلة إىل النبي صى الله عليه وسلم:

زين الدين بن عيل بن أحمد املعرب( 1

الشيخ قطب الدين بن فريد الدين( 2

الشيخ داود( 3

الشيخ فريد الدين( 4

الشيخ أبو الفتح نجيب الدين( 5

شمس اإلسالم الشيخ ركن الدين القادري( 6

الشيخ علم الدين( 7
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الشيخ عالء الدين الكنجبخش( 8

قطب األولياء الشيخ بدر الدين( 9

الشيخ فريد الدين األجودهي( 10

الخواجا قطب الدين بختيار الكايك الدهلوي( 11

سلطان الهند خاجا معني الدين الجشتي األجمريي( 12

الشيخ عثان الهاروين( 13

الشيخ الحاج رشيف الهندي( 14

سلطان املشايخ مودود الجشتي( 15

الشيخ معني الدين محمد الجشتي( 16

الشيخ حمد الجشتي( 17

الشيخ أبو إسحاق الشافعي األيي( 18

قطب األصفياء الشيخ علوي الدينوري( 19

الشيخ هبرية البري( 20

الشيخ حذيفة املرعش( 21

الشيخ إبراهيم بن أدهم البلخي( 22

الشيخ فضيل بن عياض( 23

الشيخ حسن البري( 24

أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب( 25

خاتم األنبياء محمد صى الله عليه وسلم)17(( 26

موؤلفاته العربية

إن لشــيخ اإلســالم زيــن الديــن األول مؤلفــات كثــرية يف اللغــة العربيــة، تغطــي 

النحــو  الســرية،  التصــوف،  الفقــه،  الحديــث،  مختلفــًة؛  علميــًة  موضوعــاٍت 

والرف، الجهاد وغري ذلك نظا ونرا وهذه الروة الهائلة من العلوم والفنون 

تــدل عــى منتهــى تحقيقــه العلمــي ومتكنــه مــن اللغــة العربيــة، كأنــه واحــد مــن 
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العــرب وعــالوة عــى هــذا إنــه كان عــى معرفــة باللغــة الفارســية كــا يدلنــا عــى 

ذلــك بعــض كتبــه كــا يــيل

إال أن جميــع كتبــه مل يظهــر إىل النــور بعــد، وقــد طبــع البعــض منهــا وانتــرش 

بــني املســلمني مــن جنــوب رشق آســيا وبعــض البلــدان العربيــة، والبعــض اآلخــر 

يوجــد مخطوطــا ينتظــر مــن يخدمهــا بالتحقيــق وإخراجهــا إىل النــور، خدمــة للدين 

اإلســالمي ورجالــه، وإبــرازا ملكانــة مليبــار يف التاريــخ اإلســالمي

موؤلفاته يف ال�شعر

قصيدة هداية األذكياء إىل طريق األولياء)17(( 1

قصيدة تحريض أهل اإلميان عى جهاد عبدة الصلبان( 2

الربكــة ( 3 كتــاب  مــن  مأخــوذ  الفقــر  وينفــي  الربكــة  يــورث  فيــا  قصيــدة 

يل للوصــا

رسائل متعددة نظا ونرا إىل امللوك واألمراء( 4

أرجوزة يف الفلسفة( 5

موؤلفاته يف النرث

مرشد الطالب إىل الكريم الوهاب يف التصوف)18(( 1

رساج القلوب وعالج الذنوب يف التصوف( 2

املسعد يف ذكر املوت يف الرقائق( 3

شمس الهدى يف املوعظة والتذكري( 4

تحفة األحباء وحرفة األلباء يف األدعية املأثورة( 5

إرشاد القاصدين يف اختصار منهاج العابدين لإلمام الغزايل( 6

شعب اإلميان معرب لشعب اإلميان لإليجي)19(( 7

كفاية الفرائض يف اختصار الكايف يف الفرائض يف الفقه)20(( 8

الصفا من الشفا للقايض عياض يف السرية النبوي( 9
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تسهيل الكافية رشح كافية ابن الحاجب يف النحو( 10

كفاية الطالب يف حل كافية ابن الحاجب، حاشية عليها( 11

حاشية مخترة عى ألفية ابن مالك يف علم العربية )مطبوعة يف الهند(( 12

حاشيتان عى التحفة الوردية لإلمام عمر بن الوردي( 13

حاشية عى اإلرشاد البن املقرئ)21( يف الفقه)22(( 14

قصص األنبياء( 15

السرية النبوية( 16

إرشاد األولياء،( 17

إرشاد األلباء إىل مرآة األذكياء،( 18

مؤلف يف التذكري بيوم القيامة والتجهيز له، بدون عنوان( 19

ق�شيدة »حتري�ض اأهل الإميان على جهاد عبدة ال�شلبان« وعنا�شر املقاومة فيها

كان الشيخ زين الدين بن عيل املخدوم املعروف بزين الدين مخدوم األّول 

مــن أبــرز كبــار علــاء كــرياال يف القــرون الوســطى، واملجاهــد الكبــري الــذي نــادى 

بالجهــاد ضــد الربتغاليــني واســتعارهم، وقاومهــم بتحريــض املســلمني وغريهــم 

من أهل مليبار عى الجهاد ضدهم. وأنه نظّم يف هذا الصدد أي يف مقاومة 

الربتغال واستعارها، قصيدة ’تحريض أهل اإلميان عى جهاد عبدة الصلبان‘ 

لتحريض املسلمني عى جهاد العدّو األجنبي الربتغايل، واستعارها، إذ أنهم 

دخلوا يف بالدهم )بالد املسلمني( وظلموهم، وطعنوهم يف الدين، وعرضوا 

عى أموالهم أنفسهم وأعراضهم ودينهم

هــذه القصيــدة قصيــدة نظّمــت ملقاومــة الربتغاليــني واســتعارهم يف بــالد 

كــرياال. نجــد يف هــذه القصيــدة مــن عنــارص املقاومــة كــا يــيل:

حرمــات  وهتــك  وتعذيبهــم،  للمســلمني،  الربتغاليــني  مظــامل  أّوال: بيــان 

اإلســالم، واملســلمني، وتعطيــل تجارتهــم وغريهــا. كــا نراهــا يف األبيــات مــن 

الرابــع والعرشيــن. البيــت  الثامــن إىل  البيــت 
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ثانيا: بيان فروضية الجهاد واملقاومة والقتال ضّد الربتغاليني واستعارهم. 

التاســع  البيــت  الســادس والعرشيــن إىل  البيــت  مــن  األبيــات  نراهــا يف  كــا 

والعرشين. وهذا العنر من أهم عنارص املقاومة، إذ أنه يراها ويبينها فريضة 

دينية، وفريضة عني عى كّل مسلم صغريهم وكبريهم، وذكرهم وأنثاهم. ويقول 

أيضــا يف البيــت املائــة والثــاين والعرشيــن،

ــــــد ف مم ــــــداء د�ي ــــــى أع ــــــوا ع غبــة”)23(فصول وصونــوا بــه دينــا ودنيــا �ب

أي هذا الجهاد دفاعا لدينهم ودنياهم.

ثالثا: طلــب النــر واملعونــة مــن ســادات املســلمني وأمرائهــم وســالطينهم، 

مــع بيــان ضعــف املســلمني وســوء حالتهــم بعــد قــدوم الربتغــال إىل بــالد كــرياال، 

ثــم بتحريضهــم عــى الجهــاد ضدهــم والنــر يف هــذا الجهــاد يف ســبيل اللــه. 

نجــده العنــر يف القصيــدة مــن البيــت الثالثــني إىل البيــت األربعــني.

رابعا: تحريــض املســلمني عــى الجهــاد واملقاومــة ببيــان فضائــل الجهــاد، 

وثوابه، ومنزلة الشهداء ودرجاتهم، وبيان فضائل اإلنفاق يف سبيل الله وثوابه، 

نــرى هــذا  وعقوبــات املخلفــني مقتبســا باآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة. 

العنر يف األبيات من البيت الحادي واألربعني إىل البيت الحادي والثانني، 

ومــن الســادس والتانيــني إىل التســعني، ومــن البيــت الســادس والتســعني إىل 

املائــة والحــادي والعرشيــن.

خامســا: املنع عــن مــواالة الربتغاليــني واتخاذهــم أوليــاء وأنصــار. فرناهــا يف 

بيتــي الخامــس والثانــني والســادس والثانــني.

سادسا: النداء إىل الجهاد نداءا مبارشا ليحرّض القرّاء والسامعني تحريضا 

بالغــا عــى مقاومــة األعــداء والخــروج يف قتالهــم. نجــد هــذا العنــر يف األبيــات 

الثاين والثانني والثالث والثانني، ويف األبيات من املائة والحادي والعرشين 

إىل الرابع والعرشين
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م�شمون الق�شيدة

هذه القصيدة تحتوي عى مائة وخمسة وثالثني بيتا. وتشتمل عى املضامني 

عى ماييل:

أّوال: مقدمة يشمل الحمد والصالة، والدعاء.

ثانيــا: طلــب النرواملعونــة مــن حــكام املســلمني وأمرائهــم مــع بيــان ضعــف 

املســلمني يف مليبــار.

ثالثا: بيان مظامل الربتغاليني للمسلمني وسوء معاملتهم معهم.

رابعا: بيان وجوب الجهاد ضد الربتغاليني واستعارهم.

وثوابــه  الجهــاد  ببيــان فضائــل  الجهــاد  عــى  تحريــض املســلمني  خامســا: 

النبويــة. القرآنيــة واألحاديــث  باآليــات  مقتبســا 

سادسا: النداء إىل الجهاد ضد الربتغاليني نداء مبارشا.

سابعا: املنع عن مواالة الربتغاليني واتخاذهم أولياء.

مقدمة الق�شيدة

يبدأ الشاعر قصيدته بحمد الله والصالة عى النبي، فيقول؛

ــةلـــــــك المــــــد �ي هللا فـــــــي لك حــــــاهلق لكــروب وحاجـ ــمي �ب ــت عل وأن

)24(صــاة وتســلمي عــى خــري خلقــا ممـــد الداعـــي إىل خــري مــهق

ثــم يلتفــت الشــاعر إىل الدعــاء، فيدعــو اللــه عــز وجــّل أن يدفــع عنــه وأهــل 

الذيــن  الغــزاة واملجاهديــن  ينــر  أن  ثــم  البغيــات،  البليــات، وجلــب  زمانــه، 

يجاهــدون يف ســبيل اللــه إلنقــاذ األمــة مــن الكــروب واملصائــب التــي حلــت بهــم 

بعــد قــدوم الربتغــال. فيقــول؛

� لبغيــةوندعــــــوك �ي رمحــــــان �ي خــــــري �ف بليـــات وجلــب  لدفـــع 

ــة ــاذ أم نقـ ــزو لإ ــن يغ ــر م )2٥(وتن ا وكفر وذهلق من الكـرب والرف
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بيــان ضعــف  مــع  وأمرائهــم  املســلمني  حــكام  مــن  النرواملعونــة  طلــب 

: ملســلمني ا

بعد أن فرغ من الحمد والصالة والسالم والدعاء لله، يطلب الشاعر النر 

واملعونــة مــن ســالطني املســلمني وأمرائهــم وحّكامهــم مــع بيــان ضعــف حالــة 

املسلمني، وقلة عدتهم، وانهزامهم بعد تتابع الحروب مع الربتغال املستعمرة 

لســنوات متواليــة. فــأّوال يظهــر طلــب النــر واملعونــة يف بدايــة القصيــدة، كــا 

نراهــا يف بيتــي الخامــس والســادس، حيــث يقــول؛

مــــــل
آ
مــةســــــام عليــــــم يـــــــــا مــــــــآل ل

ئ
ل مــــاذا  ملضطــر  معــاذا 

2٦(مــدد�ف إليــم كــف ضعــف وحاجة مملــة) لدفــع  وإقتــار   
ّ

وذل

عــن  مبينــا  والثالثــني  الثالــث  البيــت  إىل  الثالثــني  البيــت  مــن  يقــول  ثــم 

ضعــف املســلمني يف كــرياال بعــد قــدوم الربتغاليــني املســتعمرين ومحاربتهــم 

مــع الربتغاليــني تحــت رعايــات ملــوك مليبــار، وتحالــف بعــض رعــاة مليبــار مــع 

الربتغاليــني، وانهزامهــم فيهــا. ثــم ميــد إليهــم رجــاءه يف نرهــم املســلمني يف 

الربتغاليــني واســتعارهم. فيقــول؛ مقاومــة 

ــاقةوإ�ف عــــــى ضــــــــــــعف وقهق عــــــــــدة طــــ عــوام قــدر الإ
ئ
مه ال غــزو�ف

ــاتنا ي ذاك بعــض رعـــ
ف

ــم � يل لنـــــكبةووافق�ف صل الفتــــح املز فم �ي

ــا الســادات أنمق رجـــاؤنـــــا بفضــل إهل العــرش فـــــي لك شــدةفيــا أ�ي

طــر
ق
ــن عطــاش أنــمق الســحب �

ف
يـــة )2٧(و� فيا ليت شعري هل نفوز �ب

ثــم يقــول الشــاعر يحــرّض األمــراء عــى الجهــاد ببيــان ثــواب الجهــاد ودرجاتــه 

التــي يحصلونهــا مــن اللــه الكريــم،

ونـــــا من الكـــــرب
ق
ةفــإن أنمق أنقذ� صــــى لكــــرش وجد�ق ثوا�ب ليس �ي

فقد حرّض املوىل عى الغزو للـعدى خصوصا عى غزو لتفـــــريج كربة )28(
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ثم يُلفت الشاعر يف بيته

ف اجعــل لنــا ــإ�ف ملــن مســتضعفني محــة”)29(ف ا مــن لدنــك �ب وليــا نصــري

قلــوب الســالطني والــوالة إىل قولــه تعــاىل ” َوَمــا لَُكــْم اَل تَُقاتِلُــوَن يِف َســِبيِل 

ـِه َوالُْمْســتَْضَعِفنَي ِمــَن الرَِّجــاِل َوالنَِّســاِء َوالِْولْــَداِن الَِّذيــَن يَُقولُــوَن َربََّنــا أَْخرِْجَنــا  اللّـَ

ِمــْن َهــِذِه الَْقْريـَـِة الظَّالـِـِم أَْهلَُهــا َواْجَعــل لََنــا ِمــْن لَُدنـْـَك َولِيًّــا َواْجَعــل لََنــا ِمــْن لَُدنـْـَك 

نَِصــريًا”.)30( ثــم يشــري يف بيتيــه،

ــد ف مم ــلني ــري املرسـ ــال خ ــد ق ر النــدى ذو مانةوق شــفيع الورى �ب

س الكرب الذي جاء مسملا
ّ
ينفــس عنــه كرب يــوم القيامــة )3١(ملن نف

إىل قولــه رســول اللــه، يف حديــث عــن أيب هريــرة عــن أيب هريــرة ريض اللــه 

ــَس  ــا نَفَّ نْيَ ــرَِب الدُّ ــَس َعــْن ُمْؤِمــٍن كُْربَــًة ِمــْن كُ عنــه، قــال: قــال رســول اللــه: »َمــْن نَفَّ

َ اللَّــُه َعلَيْــِه يِف  َ َعــَى ُمْعــِرٍ يـَـرَّ اللَّــُه َعْنــُه كُْربـَـًة ِمــْن كُــرَِب يـَـْوِم الِْقيَاَمــِة، َوَمــْن يـَـرَّ

ــُه يِف َعــْوِن  ــا َواآْلِخــرَِة، َواللَّ نْيَ ــُه يِف الدُّ ــا َواآْلِخــرَِة، َوَمــْن َســَرَ ُمْســلًِا َســَرَُه اللَّ نْيَ الدُّ
الَْعبْــِد َمــا كَاَن الَْعبْــُد يِف َعــْوِن أَِخيــِه…..«)32(

بيان مظامل الربتغاليني للم�شلمني و�شوء معاملتهم معهم:

ثم يبدأ الشاعر ببيان سوء حالة املسلمني بعد قدوم الربتغال إىل سواحل 

كرياال، ومعاملتهم معهم معاملة شــنيعة. وكذا يبني املظامل واإلفســادات التي 

شــنتها الربتغــال، مــن شــتى األنــواع والعــدد، مــن أرس رجالهــم ونســائهم وولدانهــم، 

ونهــب أمــوال املســلمني. ويقــول كــا بينهــا الشــيخ زيــن الديــن املخــدوم الثــاين 

يف تحفــة املجاهديــن؛ أنهــم طغــوا يف بــالد اللــه، وأرسوا املســلمني مــن رجالهــم 

ونســائهم وولدانهــم، ونهبــوا أموالهــم، وأحرقــوا بعــض املســاجد، وخرقــوا القــرآن، 

الديــن والقــرآن، وحرمــات نســوان املســلمني.  اللــه وحرمــات  وهتكــوا حرمــات 

وأحرقــوا أمــوال املســلمني، وقتلــوا املســلمني، وعطّلــوا أســفار املســلمني ســفر 
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التجارة والحج. فتعطلت تجارة املسلمني، وفشت الفاقة والفقر فيهم. وجعلوا 

املســلمني األحــرار عبيدهــم، وقتلــوا الحجــاج وغريهــم. ورشعــوا يف ســب رســول 

اللــه جهــارا. وعّذبــوا األســارى تعذيبــا مؤملامــن تقييدهــم بالقيــود والسالســل، 

العبيــد،  تبــاع  كــا  بالنــار، وبيعهــم يف األســواق  بالنعــال، وتعذيبهــم  ورضبهــم 

وتكليفهم عى العمل ما ال يطيق، وحتى حرّضوهم عى عبادة الصليب وقبول 

النرانيــة وغريهــا مــن التعذيــب واملظــامل. يصــّور هــذه الحالــة املؤملــة يف أبياتــه 

مــن البيــت الســابع إىل البيــت الخامــس والعرشيــن. فيقــول مبينــا؛

رتـــــاب شــــــدائد بنـــــا �ب ـــــاد الصليـــــب وصـــــورةفـــــإ�ف كر ج عب
ف

ـــــر� ف إ �ب

ـــــن ـــــن لك ممك ـــــاد هللا م ي ب
ف

ـــــوا � ـــــرةطغ ـــــاد بهسش ـــــا الفس وا ف�ي ـــــرش ك ـــــد أ وق

م ـــــغ�ي ـــــاف بــ صن
ئ
ـــــار �ب ي مليب

ف
وأنـــــواع شـــــــدات وأجنـــــاس فــــــــتنةبغـــــوا �

يب وإحراق مســجد س وال�ف
ئ
ـــــرمةمــن ال ـــــك لـــ ـــــاب �ش هت ـــــرق كت وخ

نيـــــق مســــــم ف يـــــق أمـــــوال و�ق ر
ق

ـــــل عيشـــــةو� ـــــق أســـــفار وتعطيـ وتعوي

ـــــؤمن ـــــد مــ ـــــدان وتعبي ـــــب بل ي ر ف ف نســــــوةو�ق ف نســـــوان لتفتـــــني يـــــني ف و�ق

ية)33(وفـــــك عـــــرى البلـــــدان والثغـــــر لكهــــــا مصار مع لك قر
ئ
ودك ذرى ال

وي�شري اأي�شا اإلى اإف�شادهم وظلمهم:

ـــــم ـــــم أن يســـــجدوا لصلي�ب ري�ف
ق

ـــــوا قـــــول ردةو� ـــــم أن يقبل ضي�ف
ق

و�

ســـــام املســـــم الـــــذي ـــــر مـــــن الإ هـــــرةوسف ب ـــــك �ب
ف

ــا �ش � ــ يقـ ــّر طر ــ ـ �ي

م بسطــــــوة)34(يــــــل لســـــان املـــــرء عـــــن ذكـــــر لكهـــــا فيـــــا رب خذمه أهلك�ف

بيان فرو�شية اجلهاد �شد الربتغاليني وا�شتعمارهم:

ثــم يلتفــت الشــاعر مــن البيــت الســادس والعرشيــن إىل التاســع والعرشيــن 

إىل بيان فروضية الجهاد ضد هؤالء املستعمرين من الربتغال، ويقول أن جهاد 
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هؤالء املستعمرين الربتغاليني فرض عني عى كّل مسلم قوّي بنفسه، والزاد، 

والعّدة، حتى عى العبيد بال إذن سيدهم، والنساء القويّات بال إذن أزواجهن، 

وعــى الولــدان ممــن كان دون مســافة القــر. ويجــب عــى مــن فــوق مســافة 

القــر أيضــا إذا مل يكــن ممــن دون مســافة القــر مــن يكفــي عــى جهادهــم، 

ألنهــم دخلــوا بــالد املســلمني مفســدين، مظلمــني، مطعنيــني يف الديــن.

فيقول الشاعر يف أبياته:

 مســـم
ّ

ف عى لك ـــادمه فـــرض عني ة�ب
ّ

ــد ــوّي بنفـــــس ثـــــــم زاد وعـــ قـــ

وولـــــد بـــــا إذن وزوج قويـــــةحـــــيق عـــــى عبـــــد بـــــا إذن ســـــيد

ـــــا ـــــر صاتن ـــــوق ق ـــــاي ف ـــــو اكن ف ـــــايةول ـــــه ذا كفــــ ـــــن دون ذا مل يكـــــن م

ــد ــ ــة أمحـ ــ مـ
ئ
ــوا دارا ل ــ ــا دخلـ ــ يعة)3٥(ملـ س أهـــل سش

ئ
ل وقـــد قّيـــدوا �ب

حتري�ض امل�شلمني على اجلهاد ببيان ف�شائل اجلهاد وثوابه مقتب�شا بالآيات 
القراآنية والأحاديث النبوية:

بعد أن بني الشاعر سوء حالة املسلمني تحت االستعار الربتغايل، وظلم 

الربتغاليــني عليهــم، وفرضيــة الجهــاد ضدهــم، وطلــب النــر من األمراء والحكام 

يف مقاومــة القــوة املســتعمرة وإخراحهــم مــن أرض مليبــار، يبــدأ الشــاعر ببيــان 

فضائــل الجهــاد، وثوابــه، ودرجــات الشــهداء، واملــوت يف ســبيل اللــه، وفروضيــة 

اإلنفاق يف سبيل الله والجهاد وغريها ما يتعلّق بالجهاد، باألحاديث النبوية 

 ّ اللــه ضــد  بالجهــاد يف ســبيل  للقيــام  القرآنيــة، تحريضــا للمســلمني  واآليــات 

الربتغاليــني واســتعارهم. فيقــول؛

ة ـــــاد فامسعن بنـبـــــــذة”)3٦(وقـــد جـــاء أخبـــار �ـــاح كثـــري بفضـــــل �ب

ثــم يشــري يف األبيــات التاليــة إىل بعــض األحاديــث النبويــة واأليــات القرآنيــة. 

نجدهــا يف أبيــات هــذه القصيــدة. فــأوال يشــري يف البيــت الســادس واألربعــني؛
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ي سبيـــــل إهلـــه
ف

ـــص � ف ش
ـــري مـــن الدينـــا ومال كروحــــة)3٧(لغـــدوة س لف

إيل قوله رسول الله يف حديث عن أنس عن النبي صى الله عليه وسلّم: 

“وقال غدوة يف سبيل الله أو روحة خري من الدنيا وما فيها”)38( ويشرييف بيته؛

ــة ــا لناقـ ــدا فواقـ عـ
ئ
ــل ال ــن قاتـ نة)39(مـ ب فقـــد فـــاز من فضل الكـــر�ي �ب

إىل قوله رسول الله يف حديث روي عن أيب هريرة ريض الله عنه، َعْن أيَِب 

ُهَريـْـرََة، قـَـاَل قــال رســول اللــه “…..فَــِإنَّ ُمَقــاَم أََحِدكُــْم يِف َســِبيِل اللَّــِه أَفَْضــُل ِمــْن 

ـُه لَُكــْم َويُْدِخلَُكــُم الَْجنَّــَة ؟  َصاَلتِــِه يِف بَيِْتــِه َســبِْعنَي َعاًمــا، أاََل تُِحبُّــوَن أَْن يَْغِفــَر اللّـَ

اْغــزُوا يِف َســِبيِل اللَّــِه، َمــْن قَاتـَـَل يِف َســِبيِل اللَّــِه فـَـَواَق نَاقـَـٍة، َوَجبَــْت لـَـُه الَْجنَّــُة«)40( 

ثم يبني يف األبيات التالية عن فضائل الرباط يف سبيل الله والحراسة، وثوابها 
مقتبســا باألحاديــث النبويــة الرشيفــة. فيبــني ألفضــل مــن دنيــا ومــال بجملــة)41(

إىل قول النبي يف حديث عن ســهل بن ســعد الســاعدي رىض الله تعاىل 

عنــه أن رســول اللــه قــال: “ربــاط يــوم يف ســبيل اللــه خــري مــن الدنيــا ومــا عليهــا 

وموضع سوط أحدكم من الجنة خري من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد 

يف ســبيل اللــه أو الغــدوة خــري مــن الدنيــا ومــا عليهــا”.)42( وكــذا يشــري يف بيتــه،

ما النـــار من ل�ف ف بكـــت من خشـــية هللا عزتوعينـــان ل تغشـــ�ي فعـــني

ـــرس للعدى
ق

ف تبيـــت الليـــل � رجـــاء ثـــواب هللا من خـــري يقظة)43(وعـــني

اللــه عنــه، قــال:”  ابــن عبــاس ريض  النبــي يف حديــث روي عــن  إىل قــول 

ســمعت رســول اللــه يقــول؛ عينــان ال متّســها النــار، عــني بكــت مــن خشــية اللــه، 
وعــني باتــت تحــرس يف ســبيل اللــه”.)44(

ثــم يلتفــت الشــاعر يف األبيــات مــن البيــت التاســع واألربعــني إىل الحــادي 

وخمســني، إىل بيــان فضائــل اإلنفــاق يف ســبيل الجهــاد، ليحــرّض املســلمني 
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خاصتهــم وعامتهــم عــى إنفــاق أموالهــم يف ســبيل الجهــاد ضــد الربتغاليــني. 

حيــث يقــول:

صل ّ �ي ي الـــرب
ف

موال �
ئ
ــتومـــن أنفـــق ال ــت وجلـ ـ ــ�ش أد�ي ــدة عـ بواحـ

ي سبيـــــل هللا أنفـــق مـــاهل
ف

ل عـــن لك حبـــةومـــن � فســـبع مـــآت �ف

ي الغزو خارجا
ف

موال �
ئ
ي ألـــف لتفســـري آيـــة )4٥(ومن ينفق ال

فســـبع مـــا�ئ

فاتــك  بــن  عــن خريــم  النبــي يف حديــث روي  قــول  األبيــات يشــابه  وهــذه 

األسدي ريض الله عنه، عن النبي قال: ” من أنفق نفقة يف سبيل الله، كتبت 

بســبعائة ضعــف”.)46( ثــم يقــول الشــاعر يف أبياتــه التاليــة،

ــــاهدا ّهـــز مب ب اهـــد أو�ي ب ـــةومـــن مل �ي دم ـــل لف ه
ئ
ـــازي �ب ـــف الغ ل ف ومل �ي

لـــق لكهـــم بقـــارعة قبل القياــمة جـــاءت)4٧(يصبـــه إهل العـــرش والف

مشــريا إىل قــول النبــي يف حديــث عــن أيب أمامــة عــن النبــي قــال “مــن مل يغــز 

أو يجّهــز غازيــا أو يخلــف غازيــا يف أهلــه بخــري أصابــه اللــه بقارعــة يــوم القيامــة”.

)48( وكــذا يبــني قــول النبــي يف حديــث رواه البخــاري عــن زيــد بــن خالــد ريض 

اللــه عنــه أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال؛ “مــن جهــز غازيــا يف ســبيل 

اللــه فقــد غــزا ومــن خلــف غازيــا يف ســبيل اللــه بخــري فقــد غــزا”.)49( يف البيبــت 

التــايل كــا يــيل؛

ـــز الغازي فقد صـــار غاز�ي ّ عانـــة)٥0(ومـــن �ب إ ي أهـــه �ب
ف

كـــذا خالـــف �

ثم يشري يف بيته،

ف يبعـــث ـــارة )٥١(وجـــرح مللكـــوم الغـــزا حـــني ـــر�ي مســـك بف ـــون دم وال بل

إىل قــول النبــي يف حديــث عــن أيب هريــرة رىض اللــه تعــاىل عنــه أن رســول 

اللــه قــال؛ »والــذي نفــيس بيــده ال يكلــم أحــد يف ســبيل اللــه واللــه أعلــم مبــن 
يكلــم يف ســبيله إال جــاء يــوم القيامــة واللــون لــون الــدم والريــح ريــح املســك«.)52(
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ويقول الشاعر يف البيت السادس والخمسني،

فقد مات من داء النفاق بشعبة)٥3(مـــن مـــات مـــن غـــري الغـــزاء ونيـــة

إىل قول النبي.عن أيب هريرة ريض الله عنه قال، قال رسول الله “من مات 
ومل يغز ومل يحدث به نفسه مات عى شعبة من نفاق”.)54(

ثم يقول يف بيتي السابع والثامن والخمسني،

ج رجعـــة نـــات مل �ي نعمــةومـــن دخـــل الب لك  هل  ولواكنــت  لدنيــا 

ـــيف رجــوعــــــه
ق
يـــد قـــد � لقتــل مــرارا لظهــور كرامـــــة )٥٥(ولـــــكن �ش

عــا يتمنــاه الشــهيد الرجــوع إىل الدنيــا مقتبســا لحديــث النبــي، عــن حميــد 

قــال ســمعت أنــس بــن مالــك رىض اللــه تعــاىل عنــه عــن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم، قــال “مــا مــن عبــد ميــوت لــه عنــد اللــه خــري يــرّه أن يرجــع إىل الدنيــا وأن 

لــه الدنيــا ومــا فيهــا إال الشــهيد ملــا يــرى مــن فضــل الشــهادة فإنــه يــره أن يرجــع 
إىل الدنيــا فيقتــل مــرة أخــرى”.)56(

ثم يبني يف األبيات من التاسع والخمسني إىل السادس والستني، ما قاله 

النبي يف حديث أخرجه اإلمام الحاكم يف كتابه املستدرك عى الصحيحني، 

َعــِن ابـْـِن َعبَّــاٍس ريَِضَ اللَّــُه َعْنُهــَا، قـَـاَل: قـَـاَل رَُســوُل اللَّــِه َصــىَّ اللَّــُه َعلَيْــِه َوَســلََّم: 

” لـَـاَّ أُِصيــَب إِْخَوانُُكــْم ِبأُُحــٍد، َجَعــَل اللَّــُه أَْرَواَحُهــْم يِف َجــْوِف طـَـرْيٍ ُخــرْضٍ تـَـرُِد أَنَْهــاَر 

الَْجنَّــِة، تـَـأْكُُل ِمــْن مِثَارَِهــا، َوتـَـأِْوي إِىَل قََناِديــَل ِمــْن َذَهــٍب ُمَعلََّقــٍة يِف ِظــلِّ الَْعــرِْش، 

ـا  أَنّـَ إِْخَوانََنــا  ـُغ  يُبَلّـِ َمــْن  َوَمِقيلِِهــْم، قَالُــوا:  ِبِهــْم  َوَمرْشَ َمأْكَلِِهــْم  ِطيــَب  َوَجــُدوا  فَلَــاَّ 

أَْحيَــاُء يِف الَْجنَّــِة نُــْرزَُق، لِئَــال يَزَْهــُدوا يِف الِْجَهــاِد، َوال يَْنُكلُــوا َعــِن الَْحــرِْب، فََقــاَل 

ـُه َوال تَْحَســنَبَّ الَِّذيــَن قُِتلُــوا يِف  ـُه تَبَــارََك َوتََعــاىَل: أَنَــا أُبَلَِّغُهــْم َعْنُكــْم، َوأَنْــزََل اللّـَ اللّـَ

َســِبيِل اللَّــِه أَْمَواتـًـا ســورة آل عمــران آيــة 169 “)57(. ثــّم يقتبــس الشــاعر بقــول النبــي 

يف حديــث َعــْن أَنـَـٍس، َعــِن النَِّبــيِّ َصــىَّ اللَّــُه َعلَيْــِه َوَســلََّم أَنَّــُه، قَــاَل:” الَْقتْــُل يِف 

يـْـَن. فََقــاَل النَِّبــيُّ َصــىَّ اللَّــُه  ــُر كُلَّ َخِطيئـَـٍة ”، فََقــاَل ِجرْبِيــُل: إاِل الدَّ َســِبيِل اللَّــِه يَُكفِّ

يـْـَن ” )58( يف بيتــه مــن القصيــدة؛ َعلَيْــِه َوَســلََّم: ” إاِل الدَّ
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ف ذنوبـــه يـــد ليعـــىف غـــري د�ي ب اكن مزهــق همجــة )٥9(�ش ول �ف
ئ
�ب

ثــم يبــني درجــات الشــيهد وفضائلــه التــي ســوف يلقاهــاى مــن لــدن حكيــم 

عليــم، يف األبيــات مــن البيــت الثالــث والســبعني إىل الثانــني مقتبســا لقــول 

النبي يف حديث روي عن املقدام بن معدي كرب، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىَّ 

ِهيِد ِعْنَد اللَِّه ِستُّ ِخَصاٍل: يُْغَفُر لَُه يِف أَوَِّل َدفَْعٍة، َويََرى  اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم: ” لِلشَّ

َمْقَعَدُه ِمَن الَْجنَِّة، َويَُجاُر ِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ، َويَأَْمُن ِمَن الَْفَزِع اأْلَكْرَبِ، َويُوَضُع َعَى 

نْيَــا َوَمــا ِفيَهــا، َويـُـزَوَُّج اثَْنتـَـنْيِ َوَســبِْعنَي  َرأِْســِه تـَـاُج الَْوقـَـاِر الْيَاقُوتـَـُة ِمْنَهــا َخــرْيٌ ِمــَن الدُّ
ُع يِف َســبِْعنَي ِمــْن أَقَاِرِبــِه“ )60( َزْوَجــًة ِمــَن الُْحــوِر الِْعــنِي، َويَُشــفَّ

ثــم يقــول الشــاعر املخــدوم األّول يف البيــت الحــادي والثانــني يدعــو اللــه 

للمجاهديــن والغــزاة يف ســبيل اللــه ليجزيهــم اللــه جــزاء أوىف. فيقــول؛

ّ ومنــة )٦١(جـــزى هللا مـــن يغـــزو جـــزاء موفـــرا  سش
ّ

مــن لك وأنقــذمه 

النــداء إىل الجهــاد ضــد الربتغاليــني نــداء مبــارشا: ثــم بعدمــا فــرغ الشــاعر مــن 

بيــان فضائــل الجهــاد وثوابــه ودرجــات الشــهيد والغــزاة، واإلنفــاق يف ســبيل اللــه 

وغريهــا مــا يتعلــق بفضائــل الجهــاد وثوابــه وفرضيتــه، يلتففــت الشــاعر إىل نــداء 

املســلمني نــداء الجهــاد ضــد الربتغاليــني واســتعارهم نــداء مبــارشا، ويدعوهــم 

أن يســتجيبوا هــذا النــداء الــذي يكــون فيــه رىض اللــه والخلــق والنــاس كلهــم، 

حيــث يقــول؛

مــــةفيــــا أهـــل إســــــام وأمـــة أمحـــد �ب هــاد  الب هــذا  هملــوا إىل 

لق إنهسم ق والف
ّ

ا وجــن ووحــش والطيــور ودابــة )٦2(فــــــفيه ر�ف الف

ثم يقول يف األبيات التالية،

هاد خســـرتــــم ملوا هذا الب ــــ�ةفــإن �ق غــــيف دار دنيــــا �ش أخــــرى �ب

ــــــوبةوخــوف بــاء والغــــاء بداركــــــــم وعــــــار ونــــــار والبــــــوار �ب
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كنــا الغزا نفــــاق ملـــــال بورطــــةفقــد أوعــد البــاري عى �ق ك الإ بــــرق

ــى ــم إلـــــ يديـــ
ئ
ــّوةفقــال ول تلقــوا �ب ــ ــري بق ــ ــدا تص ــ ع

ئ
ــاك إذ ال ــ ه

ــا
ف
ــل فإ� ــن اكن يبخ ــوا م ــــنة )٦3(ول تبخل ــــه بضــــ ي علي

�ق
ئ ــــه �ق ت مرف

ففــي هــذه األبيــات ينهــج الشــاعر الســامعني أوالقــرّاء أن ال يهملــوا يف جهــاد 

الربتغاليــني، فتكــون الحــرة والخســارة عليهــم يف الدينــا واألخــرة مــن شــتى أنــواع 

املصائــب مــن الخــوف والــذل والقحــط والفقــر وغــري ذلــك. ثــم يشــجعهم عــى 

إنفــاق األمــوال يف ســبيل اللــه، ويحذرهــم بوعيــد اللــه عــى البخــل يف اإلنفــاق 

ــِه َواَل تُلُْقــوا ِبأَيِْديُكــْم إِىَل التَّْهلَُكــِة  مقتبســا بقولــه تعــاىل؛ ” َوأَنِْفُقــوا يِف َســِبيِل اللَّ
ــَه يُِحــبُّ الُْمْحِســِننَي”.)64( َوأَْحِســُنوا إِنَّ اللَّ

ويف األبيــات مــن الحــادي والتســعني إىل الســادس والتســعني، يبــني قصــة 

قــوم مــوىس عليــه الســالم بعــد غــرق فرعــون، وإعراضهــم عندمــا دعــوا إىل الجهــاد 

كــا بينهــا عــّز وجــّل يف قرآنــه الكريــم، “َوإِْذ قـَـاَل ُمــوىَس لَِقْوِمــِه يـَـا قـَـْوِم اذْكُــُروا نِْعَمــَة 

ـِه َعلَيُْكــْم إِْذ َجَعــَل ِفيُكــْم أَنِْبيَــاَء َوَجَعلَُكــْم ُملُــوكًا َوآَتَاكُــْم َمــا لَــْم يُــْؤِت أََحــًدا ِمــَن  اللّـَ

وا َعــَى  َســَة الَِّتــي كَتـَـَب اللَّــُه لَُكــْم َواَل تَرْتـَـدُّ الَْعالَِمــنَي، يـَـا قـَـْوِم اْدُخلـُـوا اأْلَرَْض الُْمَقدَّ

يَن، قَالُوا يَا ُموىَس إِنَّ ِفيَها قَْوًما َجبَّاِريَن َوإِنَّا لَْن نَْدُخلََها  أَْدبَارِكُْم فَتَْنَقلِبُوا َخارِسِ

َحتَّى يَْخرُُجوا ِمْنَها فَِإْن يَْخرُُجوا ِمْنَها فَِإنَّا َداِخلُوَن، قَاَل رَُجاَلِن ِمَن الَِّذيَن يََخافُوَن 

أَنَْعــَم اللَّــُه َعلَيِْهــَا اْدُخلـُـوا َعلَيِْهــُم الْبـَـاَب فـَـِإَذا َدَخلْتُُمــوُه فَِإنَُّكــْم َغالِبُــوَن َوَعــَى اللَّــِه 

ـا لَــْن نَْدُخلََهــا أَبَــًدا َمــا َداُمــوا ِفيَهــا  فَتَوَكَّلُــوا إِْن كُْنتُــْم ُمْؤِمِنــنَي، قَالُــوا يَــا ُمــوىَس إِنّـَ

فَاْذَهْب أَنَْت َوَربَُّك فََقاتاَِل إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدوَن، قَاَل رَبِّ إيِنِّ اَل أَْملُِك إاِلَّ نَْفيِس 

َوأَِخــي فَافـْـرُْق بَيَْنَنــا َوبـَـنْيَ الَْقــْوِم الَْفاِســِقنَي، قـَـاَل فَِإنََّهــا ُمَحرََّمــٌة َعلَيِْهــْم أَْربَِعــنَي َســَنًة 
يَِتيُهــوَن يِف اأْلَرِْض فـَـاَل تـَـأَْس َعــَى الَْقــْوِم الَْفاِســِقنَي.”)65(

ثــم يــرشح الشــاعر قولــه تعــاىل، ” َوَمــْن يَُولِِّهــْم يَْوَمِئــٍذ ُدبُــرَُه إاِلَّ ُمتََحرِّفًــا لِِقتَــاٍل 

أَْو ُمتََحيِّــزًا إِىَل ِفئَــٍة فََقــْد بـَـاَء ِبَغَضــٍب ِمــَن اللَّــِه َوَمــأَْواُه َجَهنَّــُم َوِبئْــَس الَْمِصــرُي”)66(، 

يف األبيــات التاليــة،
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يوم الزحف من خوف سطومه ولعنــةومن فّر الفظيــع  لعــار  �ب فقــد آل 

لســخط العظيـــم لربــه ر ذات حــّر وفــورة )٦٧(وقد بــــــاء �ب ومــأواه �ف

ثم يصّور الشاعر عذاب النار بعدما بني عقوبات التويّل واالنفرار من الجهاد 

والقتــال تحذيــرا لهــم لئــاّل يخالفــوا أوامــر اللــه ونــداءه إىل الجهــاد ضــد الربتغاليــني 

واستعارهم، وتحريضا لهم عى هذا الجهاد يف سبيل الله. فيقول؛

يــــد عــــى نــــــــار بدنيــــا بتســــعة ف ــــوية�ق لســ ــــا �ب ف جــــزءا مثله وســــتني

ةومــــن اكن يعــــيي هللا تشــــوى فيلكح ــــا شــــف�ي ــــرأس علي ــــغ وســــط ال فتبل

وي بلكوحــــة ف ــــرف ــــفاه ت ــــفى ش ب ّسةوس إىل السفل من جمس إىل �ف

ــــةويصــــب محــــمي فــــوق رأس فينفــــذ ــــدة حرق ــــوف بش ــــا إىل ج خلوص

ــــرق ــــه �ش �ي ي جوف
ف

ــــا � ي بلحظــــةفيســــلت م
�ق
ئ
مــــن الرجــــل �ش العــــود �ي

يعــــا أذابــــتولــــو مــــن محــــمي قطــــرة صــــاح تســــقط عــــى جبــــل الدنيــــا محب

ــــرق ــــد فيح ــــم صدي ــــد�ف إىل ف�ي ةوي ــــرق ــــن رؤوس لف ــــىق م ــــا ويل وجوه

بــــوا يقطــــع معــــامه فيخــــرج من الد�ب ذا املاء الصديد لساعة)٦8(إذا سش

ثــم يبــني الشــاعر قــول النبــي يف حديــث النعــان بــن بشــري، قَــاَل ُشــْعبَُة: 

يَُقــوُل:  يَْخطُــُب  َوُهــَو  بَِشــريٍ  بْــَن  النُّْعــَاَن  َســِمْعُت  يَُقــوُل:  إِْســَحاَق  أَبَــا  َســِمْعُت 

ــاِر َعَذابًــا  ــِه َوَســلََّم يَُقــوُل: ” إِنَّ أَْهــَوَن أَْهــِل النَّ ــُه َعلَيْ َســِمْعُت رَُســوَل اللَّــِه َصــىَّ اللَّ

يـَـْوَم الِْقيَاَمــِة لَرَُجــٌل يُوَضــُع يِف أَْخَمــِص قََدَميْــِه َجْمرَتـَـاِن يَْغــيِل ِمْنُهــَا ِدَماُغــُه “69[. 

ثــم يبــني الشــاعر يف بيتــه التاليــة قولــه ســبحانه وتعــاىل يف قرآنــه الكريــم ” بـَـَى إِْن 

تَْصرِبُوا َوتَتَُّقوا َويَأْتُوكُْم ِمْن فَْورِِهْم َهَذا مُيِْدْدكُْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة آاََلٍف ِمَن الَْماَلئَِكِة 

ُمَســوِِّمنَي”)70( حيــث يقــول الشــاعر؛

بتقــوى فاثبت”)٧١(وقــد وعد الباري عى الصرب والتىق معـــــونته فاصرب
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ثــم يبــني الشــاعر يف األبيــات مــن 114 إىل 119 حديــث النبــي صلعــم عــن 

األمــة املســلمة يف أخــر الزمــان؛ فيقــول؛

يةوقــد جــا حديــث عن رســول ممد ــر ــري مـــ ــن غ ــو داود مـ رواه أب

لكــــون لقصـعـــــةلتـــوشك أمـات تداعــى عليكــــم
آ
يتــداع ال امك 

يفقيــل وذا من قلـــــة نـــحن يومئـــذ
فقال كــــثري انتـــــم فيــــه أمــــــيق

ــا ــاء لــسيلنـــ ــاء كغثــ ــمق غثــــ ملهابةوأن ويذهــب من صدر العــدى �ب

ــوبم ي بقلـ
ــيق ــن أم ــذف وهــ فقيــل ومــا الوهــن رســول الشــفاعةويقـــ

مبــة ذاك  رســــول هللا  لدنيا وكـره للـــمنــــية حقــــــت)٧2(فقــــال 

النبــي يف  مــا قالــه  بيــان  بهــذه األبيــات  يريــد  الشــيخ املخــدوم األّول  فأّمــا 

حديــث رواه أبــو داود يف كتابــه ســنن أيب داود َعــْن ثَْوبـَـاَن، قـَـاَل: قـَـاَل رَُســوُل اللَّــِه 

َصىَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَســلََّم: ” يُوِشــُك اأْلَُمُم أَْن تََداَعى َعلَيُْكْم كََا تََداَعى اأْلَكَلَُة إِىَل 

قَْصَعِتَهــا، فََقــاَل قَائـِـٌل: َوِمــْن ِقلَّــٍة نَْحــُن يَْوَمِئــٍذ ؟ قـَـاَل: بـَـْل أَنْتـُـْم يَْوَمِئــٍذ كَِثــرٌي َولَِكنَُّكــْم 

ــيِْل َولَيَْنزََعــنَّ اللَّــُه ِمــْن ُصــُدوِر َعُدوِّكـُـُم الَْمَهابـَـَة ِمْنُكــْم َولَيَْقِذفـَـنَّ اللَُّه  ُغثـَـاٌء كَُغثـَـاِء السَّ

ــا  نْيَ ــِه َوَمــا الَْوْهــُن ؟ قَــاَل: ُحــبُّ الدُّ ــٌل: يَــا رَُســوَل اللَّ يِف قُلُوِبُكــُم الَْوْهــَن، فََقــاَل قَائِ
وَكَرَاِهيَــُة الَْمــْوِت “)73(

املنع عن مواالة الربتغاليني واتخاذهم أولياء: وهكذا تتضمن القصيدة من 

منــع املســلمني عــن مــواالة الربتغاليــني واتخاذهــم أوليــاء لئــاّل يــرّددوا يف القتــال 

والجهاد واملقاومة، وليزداد عدوانهم ضد الربتغاليني وليكون هذا تحريضا لهم 

يف مقاومــة االســتعار الربتغــايل. فيقــول يف البيــت الرابــع والثانــني والخامــس 

والثانني؛

أوليــا قــوم  �ي  ج 
ف

إفــر� علــوا  ب
ق

ــارةول � ب
ق

وإن خفــمق هلــا وفــوت �

ــن ــم وم ي موال�ق
ــيف ــع املغ ــد من ــم بعرصــة )٧4(فق إل�ي ــ�ش  مه �ي

ّ
تــول
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ثــم ينــادي الشــاعر يف األبيــات مــن البيــت املائــة والثــاين والعرشيــن إىل آخــر 

القصيــدة، إىل الجهــاد ضــد الربتغاليــني أعدائهــم وأعــداء دينهــم وبالدهــم )كــا 

يرونهم الشاعر(، ومهاجمتهم، والخروج يف قتالهم بكل استعداد، وأن اليخافوا 

فيهــا أحــدا إاّل اللــه، وأن ال يجنبــوا مــن املــوت. ويحرّضهــم فيهــا عــى اإلنفــاق يف 

الجهــاد ويف ســبيل اللــه ببيــان فضائــل اإلنفــاق وثوابــه. فيقــول؛

يــث مــّرض ــذةفــداوو بنــص مــع حب عــى الغــزو مــع ذكــر هلــاذم ل

ف ممــد غبــةفصولــوا عــى أعــداء د�ي �ب ودنيــا  دينــا  بــه  وصونــوا 

وجنــة املعــاد  زاد  بــه  ــوم املنية)٧٥(ورومــوا  ودومــوا عــى خوف هب

هنا يبني الشاعر أغراض املقاومة والقتال أو الجهاد مع الربتغال املستعمرة 

األجنبية، وذاك لحفظ الدين والدنيا. يشري املخدوم بقوله “وصونو به دينا ودنيا 

برغبــة” إىل هــذا. ألن الربتغاليــني قــد تحــّدوا لقيــام املســلمني واجباتهــم الدينيــة 

والدنيوية، من طعنهم يف الدين، وظلمهم أهل البالد، واإلفساد فيهم، وتعطيل 

تجارتهم، وهتك حرمات الدين وغريها ما بيناه يف بداية الفصل. ويقول أيضا،

ــه  ــا� دينـــــ ــاهلل نــ ــو ف بن ب
ق

ســنةول � سش  و�ف ن  صلبــا س  واك

ــزوا أغــز�ق ــال وتغ ــوا مـ ــإن تنفق  عاهــةف
ّ

يــع عبــاد هللا مــن لك محب

كــر ّ ما ة)٧٦(وصنــمق عبــاد هللا مــن سش محيــمق صغــارا والنســاء بغــري

ثــم يبــني مــا ورد يف األبيــات عــن الثــواب الــذي يراهــا الغــازي أواملجاهــد يف 

ســبيل اللــه يــو القيامــة؛ يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون إاّل مــن أىت اللــه بقلــب ســليم. 

فيقول؛

ــمق ــز�ق رأي ف ف ــدار�ي ــيف ال وفاقــةوحــز�ق غ فقــر  يــوم  يــا  جــزاه جز

مالــم ينفــع  ليــس  يــوم  ذّرةوذلــك  ثقــال  �ب جــاه  ول  ف  ا�ب ول 

الســام وحورهــا دار  بــه  وغنيمــة )٧٧(ونلــمق  دا�ئ  عظــمي  لــك  �ب
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ويقول الشاعر يف آخر القصيدة عن الجنة ونعيمها، فيقول؛

ــــلد بــــــــا ف بشــيبةوداخلــــها ينــــعم و�ي يفــيف شــباب  ثيــاب ول 

دنــــا ــر مــــاء �ش بـــــحر لهسش ــا �ب مــرة�ب لف ــر  و�ب لبــان 
ئ
ل ــر  و�ب

ــا ــري إىل فن ب
ق

ار� �ف
ئ
ــذه ال ــن ه هــة )٧8(وم ف ف لرف منــازل لك الداخلــني

والشــاعر زيــن الديــن املخــدوم األّول يــرى هــذه املقاومــة جهــادا يف ســبيل 

الله ذودا عن وطنهم ودينهم، ويراها فريضة دينية عى كل مسلم. وينادي إىل 

هــذه املقاومــة كل مســلم ومســلمة أحرارهــم وعبيدهــم، ويحرّضهــم عليهــا بأنــواع 

التحريــض والحــّث مــن بيــان فضائــل الجهــاد، وبيــان فريضتهــا وغريهــا.

الهوام�ض

يقــول األســتاذ ك.ك. محمــد عبــد الكريــم: »مــن املعــرب يف اليمــن« غــري أين ال أعتقــده   1

صوابــا، إذ املعــرب »جــزء مــن قــارة الهنــد الكربى...وهــي أعظــم وأغنــى أقطــار العــامل طــرا« 

عــى مــا يصفــه ماركوبولــو يف رحالتــه، وهــو مــن الذيــن زاروا هــذه املنطقــة وكتــب عنهــا 

وعــن أهلهــا بأكــر مــا كتــب عنهــا الشــيخ زيــن الديــن. انظــر رحــالت ماركوبولــو مــع تعليقــات 

املرجم عبد العزيز جاويد: 39/3-52، 180/3-191، والسنا الباهر للسيد محمد الشبيل 

اليمني: 255 والدكتو األلوايئ يف رسالته )208( قال عن املعرب: »...الواقعة يف الجنوب 

الرشقــي لســاحل مليبار...املعروفــة اآلن باســم »كورمانــدل »

انظر مقدمة األستاذ ك. ك. محمد عبد الكريم الكندويت املليباري لتحفة املجاهدين،   2

طبعــة مكتبــة الهــدى كاليكــوت: 7

انظر تاريخ املسلمني يف الهند للدكتور عبد املنعم منر: 61  3

انظــر مقدمــة العالمــة الشــيخ محمــد كتــي الكيبتــي املليبــاري لرشحــه - املســمى مبعلــم   4

أويل األلباب بلطائف مرشد الطالب إىل الكريم الوهاب للشيخ زين الدين الكبري - ونزهة 

الخواطــر وبهجــة املســامع والنواظــر لعبــد الحــي الحســني: 341/1، 342،

64/3 والدعــوة اإلســالمية  للــزركيل:  347/7، األعــالم  العــريب لربوكلــان:  تاريــخ األدب   

وتطوراتهــا يف شــبه القــارة الهنديــة، رســالة الدكتــوراه – كليــة أصــول الديــن جامعــة األزهــر - 
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ملحــي الديــن اآللــوايئ املليبــاري: 208. والــذي رجحــه- أثنــاء مقابلتــي لــه- األســتاذ الشــيخ 

محمــد عــى مســليار هــو القــول بـ871هـــ

وهو من أجل ما كتب يف املواريث لإلمام إسحاق بن يوسف بن يعقوب بن عبد الصمد   5

الفــريض الزرقــايل الــرديف اليمنــي املتــوىف ســنة 500 هـــ/1107م. انظــر شــذرات الذهــب 

البــن العــاد الحنبــيل: 410/3، 411، كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة: 1377، 1378، الســنا 

الباهر بتكميل النور الســافر يف أخبار القرن العارش للســيد محمد الشــبيل اليمني: 253، 

معلــم أويل األلبــاب بلطائــف مرشــد الطــالب للشــيخ محمــد كتــي الكيبتــي املليبــاري: 16 

ومعجــم املؤلفــني لعمــر رضــا كحالــة: 346/1. وانظــر أيضــا نزهــة الخواطــر: 341/1، تاريــخ 

األدب العريب لربوكلان: 150/5 ومساهمة علاء مليبار يف الفقه األديب للدكتور حسني 

محمــد الثقــايف

انظــر معلــم أويل األلبــاب للشــيخ محمــد كتــي الكيبتــي: 16، الســنا الباهــر للســيد محمــد   6

الخواطــر وبهجــة املســامع والنواظــر: 341/1 نزهــة   ،253 اليمنــي:  الشــبيل 

انظر مقدمته لتحفة املجاهدين طبعة مكتبة الهدى كاليكوت: 7  7

انظر أعيان مليامل ملحمد عى مسليار: 12، 13، ورسالة الدكتوراه للدكتور حسني  8

انظــر نزهــة الخواطــر: 341/1، مقدمــة األســتاذ ك. ك. محمــد عبــد الكريــم ورســالة الدكتــور   9

الثقــايف حســني محمــد 

انظــر البــاب الخامــس مــن مســاهمة علــاء مليبــار يف األدب الفقهــي د. حســني محمــد   10

الثقــايف

انظــر املرجــع الســابق، تاريــخ األدب العــريب لربوكلــان: 347/7 ومقدمــة األســتاذ ك. ك.   11

محمــد عبــد الكريــم لتحفــة املجاهديــن.

انظر رسالة الدكتوراه له بعنوانـ»الدعوة اإلسالمية وتطوراتها يف شبه القارة الهندية« بكلية   12

أصــول الديــن جامعــة األزهــر: صـــ 09

نزهة الخواطر: 341/1  13

انظــر مقدمــة األســتاذ ك. ك. محمــد عبــد الكريــم لتحفــة املجاهديــن طبعــة مكتبــة الهــدى   

كاليكــوت: 8 والدعــوة اإلســالمية وتطوراتهــا يف شــبه القــارة الهنديــة للدكتــور محــي الديــن 

آلــوايئ: 209

انظر نزهة الخواطر وبهجة املسامع والنواظر لعبد الحي الحسني: 241/1  14

تاريخ األدب العريب لربوكلان: 234/9  15

انظر الباب الخامس من»مساهمة علاء مليبار« د. حسني محمد الثقايف  16
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وعليــه ثــالث حــواش )1( مســلك األتقيــاء البنــه الشــيخ عبــد العزيــز )2( كفايــة األتقيــاء أليب   17

بكــر بــن محمــد شــطا الدمياطــي، طبعــت بالقاهــرة 1302، 1304 هـــ )3( ســالمل الفضــالء 

ملحمــد النــواوي، طبعــت بالقاهــرة 1302 هـــ. انظــر تاريــخ األدب العــريب لربوكلــان: 348/7 

واألعــالم للــزركيل: 64/3

رشحــه العالمــة املحقــق الشــيخ محمــد كتــي املليبــاري الكيبتــي رحمــه اللــه رشحــا مفيــدا   18

يف جزءيــن ســاه معلــم أويل األلبــاب بلطائــف مرشــد الطــالب إىل الكريــم الوهــاب، وقــد 

طبــع مبطبعــة البيانيــة بفرفنغادي/كــرياال

هكــذا يف نزهــة الخواطــر )342/1(، ويف مقدمــة األســتاذ ك. ك. محمــد عبــد الكريــم أنــه   19

معــرب مــن الفارســية إىل العربيــة للعالمــة الســيد نــور الديــن رحمــه اللــه، ويف تاريــخ ألدب 

)348/7( »منظومــة يف شــعب اإلميــان، وعليهــا رشح بعنــوان قامــع  العــريب لربوكلــان 

الطغيــان ملحمــد بــن عمــر النــواوي، طبــع بالقاهــرة 1296 هـــ«

أنــه يوجــد »مختــر  الفرائــض«:  أثنــاء ذكــره لكتــاب »الــكايف يف  رأيــت عنــد بروكلــان   20

بريــل 460،  برلــني 5961، اإلمربوزيانــا F191 ،D371، الندبــرج –  الهنــدي« مخطوطــا يف 

الفاتيــكان أول 1115، 1139. ومل ميكننــي القطــع يف أن هــذا الهنــدي هــل هــو الشــيخ زيــن 

الديــن هــذا أم هــو غــريه، وإن كان أكــرب ظنــي أنــه هــو هــو.

هو رشف الدين أبو محمد إساعيل بن أيب بكر )ويف البهجة للغزي إساعيل بن محمد   21

بن أيب بكر( بن عبد الله بن عى بن عطية الشغدري الشاوي الرشجي الياين الحسيني 

)نســبة ألبيــات حســني مــن اليمــن( ويعــرف بابــن املقــرئ، ولــد عــام 754هـــ/1353م وتــويف 

837هـ/1434م. فقيه شافعي، أديب شاعر مشارك يف كثري من العلوم. هو مؤلف كتاب 

عنــوان الــرشف الــوايف يف الفقــه والنحــو والتاريــخ والعــروض والقــوايف. وكتــاب اإلرشــاد 

املذكور اختصار للحاوي الصغري للقزويني. انظر الضوء الالمع للسخاوي: 295-292/2، 

شــذرات الذهــب البــن العــاد الحنبــيل: 220/7- 222، البــدر الطالــع للشــوكاين: 142/1، 

145، كشــف الظنــون لحاجــي خليفــة: 69، معجــم املؤلفــني لعمــر رضــا كحالــة: 360/1

هذاالكتــاب يف أربعــة أجــزاء؛ كل جــزء يناقــش ربعــا مــن األربــاع األربعــة الفقهيــة. واملصنــف   22

يفصــل يف رشحــه لربــع العبــادات واملعامــالت. أمــا الربعــان األخــريان فــال يفصلهــا أكــر 

تفصيل ولكنه يكتفي بالحد األدىن من البيان، والنسخة القلمية من هذا الكتاب موجودة 

يف الجامــع الكبــري بفنــان كــا ذكــر الدكتــور حســني محمــد الثقــايف، انظــر الباب التاســع من 

رســالته »مســاهمة علــاء مليبــار يف األدب الفقهــي
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النح� العربي وطرائق تدري�سها

حممد علي ت. ك. 
باحث، قسم اللغة العربية، جامعة كريال

املقدمة

نشــأت اللغــة العربيــة يف أحضــان الجزيــرة العربيــة نقيــة خالصــة فقــد كان العــرب 

قبــل اإلســالم يتحدثــون العربيــة بصــورة صحيحــة، وال يحتاجــون إىل أعــال فكــر 

ورويــة، وال تتعــر ألســنتهم. وكان اختالطهــم بغريهــم مــن األمــم قليــال، إذ كان 

ينحــر يف التجــارة مــع اليمــن أو الشــام أو يف مجاورتهــم للفــرس والــروم، وملــا 

جــاء اإلســالم ونــرش رايتــه، دخــل النــاس يف ديــن اللــه عــز وجــل، وخــرج املســلمون 

لنــرش ديــن اللــه جــل جاللــه خــارج شــبة الجزيــرة العربيــة، وكان طبيعيــا أن تتأثــر 

لغــة العــرب فتتــرب إليهــا كلــات أجنبيــة أو تتغــري أبنيــة بعــض األلفــاظ أو يختــل 

ضبــط بعــض حروفهــا، أو تركيــب جملهــا وأســاليبها. 

وقد كان العرب شديدي العناية باإلعراب، وكان حسهم به دقيقا يقظا، فهو 

عنــوان الثقافــة واألدب الرفيــع، ذلــك ألن العربيــة تجــري عــى قوانــني ومقاييــس 

يعــّد االنحــراف عنهــا خطــأ ولحنــا فيهــا، وكذلــك مفرداتهــا يف صيغهــا ومعانيهــا، 

وكل لغــة تجــري عــى قوانــني يجــب مراعاتهــا، وتجنــب مخالفتهــا، وقــد اشــتهر 
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أن العــرب يخطئــون يف املعــاين ال يف األلفــاظ، وذلــك أن العربيــة ســليقة لهــم، 

فــال يحيــدون عــن الصــواب فيهــا.

ثــم مــا لبــث أن ازداد نتيجــة  بــدأ ظهــور اللحــن يف أول األمــر يســريا،  ولقــد 

الختــالط العــرب باألعاجــم، وكان أول ظهــور اللحــن يف األعــراب وأواخــر الكلــات 

التــي تختلــف املعــاين باختالفهــا، ثــم امتــد إىل الصيــغ واألبنيــة، لذلــك عنــي 

علــاء اللغــة ببيــان مــا يلحــن فيــه النــاس يك يجتنبــوه، ويعــودوا إىل الســداد.

ومــن البواعــث التــي أدت إىل وضــع علــم النحــو، يرجــع إىل الحــرص الشــديد 

عى أداء نصوص القرآن الكريم أداء سليا إىل أبعد حدود السالمة والفصاحة، 

وكان الخــوف بســبب اتســاع وشــيوع اللحــن عــى األلســن. فالنحــو نشــأ لفهــم 

القــرآن الكريــم وفــرق كبــري بــني مــن يســعى لفهــم النطــق وعلــم يســعى لحفظــه 

مــن اللحــن، واللحــن هــو لغــة خاصــة بفئــة قليلــة معينــة ال يفهمهــا إال مــن انتمــى 

إليهــا، وقــد يســتعمل أفــرادا ألفاظــا وعبــارات معروفــة يف اللغــة الشــائعة ولكنهــم 

يعنــون بهــا أشــياء ال يــدل عليهــا ظاهــر الــكالم وقــد ظهــر اللحــن أول مــا ظهــر بــني 

املستضعفني من العرب والناشئني منهم وبني املوايل يف زمن الرسول صى 

اللــه عليــه وســلم، بالحــوارض واملــدن. 

ماهية النحو

النحــو لغــة إعــراب الــكالم العــريب، أو انتحــاء ســمة كالم العــرب يف ترفــه مــن 

إعــراب وتثنيــة وجمــع وتكســري وإضافــة ونســب وغــري ذلــك. 

والنحو اصطالحا علم يبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم عربا وبناء. وال شك 

أن أفضــل تعريــف ملفهــوم النحــو هــو تعريــف » ابــن جنــي » وهــو انتحــاء ســمت 

كالم العــرب يف ترفــه مــن إعــراب وغــريه كالتثنيــة والجمــع والتكســري واإلضافــة 

والنســب والركيــب وغــري ذلــك، ليلحــق مــن ليــس مــن أهــل اللغــة العربيــة بأهلهــا 

يف الفصاحة، فينطق بها وإن مل يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها. 
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البحــث يف الراكيــب ومــا  النحــو فهــو علــم  أمــا املفهــوم الحديــث لعلــم 

يرتبــط بهــا مــن خــواص كــا أنــه يتنــاول العالقــات بــني الكلــات يف الجملــة وبــني 

الجملــة يف العبــارة.

اللغــة  العــر الحديــث إىل أن قواعــد  الربيــة يف  ويذهــب بعــض رجــال 

بالنســبة للطلبــة تشــكل وســيلة ال غايــة فــال تقتــر لذاتهــا، بــل هــي وســيلة إىل 

صحة التعبري ولذا ينبغي أن يقتر يف دراسة النحو عى ما يحتاجون إليه من 

القواعــد الالزمــة لتقويــم ألســنتهم وتصحيــح أســلوبهم، ويتفــق مــع رجــال الربيــة 

يف هــذه النظــرة » الجاحــظ » الــذي يقــول أمــا النحــو فــال تشــغل قلــب الصبــي بــه 

إال مبقــدار مــا يؤديــه إىل الســالمة مــن فاحــش الحســن ومــن مقــدار جهــل العــوام 

يف كتــاب إن كتبــه. وإمنــا يرغــب يف بلــوغ غايــة النحــو ومجــاوزة االقتصــار فيــه مــن 

ال يحتاج إىل تعرف جســيات األمور. ومن ليس له حظ غريه، وال معاش ســواه 

وعويــص النحــو ال يجــدي يف املعامــالت وال ينظــر إليــه يف شــئ.

فمن هنا انقسم خرباء اللغة إىل فريقني: فبعضهم يرى أن باإلمكان االستغناء 

عــن تدريــس القواعــد النحويــة يف حصــص مســتقلة واالكتفــاء بالتدريــب عــى 

األســاليب اللغويــة الســليمة قــراءة وكتابــة ومحادثــة واســتاع، وحجتهــم يف ذلــك: 

أن الطفــل يلجــأ إىل محــاكاة األمنــاط اللغويــة التــي يســمعها مــن املحيــط 	 

ويحســن اســتعالها دون الحاجــة إىل رشحهــا لــه، فمــن هنــا ميكــن تعليــم 

القواعــد النحويــة دون أن ندرســه تلــك القواعــد. 

األعــراب 	  بحيــث كان  النحويــة  القواعــد  نشــأت  قبــل  نشــأت  اللغــة  أن 

اللغــة.  قواعــد  تعلــم  الحاجــة إىل  بفطرتهــم وســليقتهم دون  اللغــة  ينطقــون 

أن القواعــد النحويــة صعبــة وجافــة تنفــر الطلبــة، عــالوة عــى أنهــا قليلــة 	 

الجــدوى يف صيانــة اللســان والقلــم عــن الخطــأ ويف إقــدار الطلبــة عــى 

التعبــري.

إن تعلــم القواعــد النحويــة يف حصــص مســتقلة يجعــل الطلبــة يعدونهــا 	 

غايــة يف حــد ذاتهــا.
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أمــا الفريــق الثــاين يــرى فيهــا غــري ذلــك، وان تدريــس القواعــد النحويــة أمــر ال 

مفــر منــه: وحجتهــم يف ذلــك: 

أن القواعــد النحويــة تســاعدنا يف اكتشــاف األخطــاء وتجنبهــا يف النطــق 	 

والكتابة.

 أن املحــاكاة اآلن غــري متوفــرة حيــث تســيطر العاميــة حتــى عــى حصــص 	 

اللغــة العربيــة. 

القواعد النحوية تريب يف الطلبة القدرة عى القياس املنطقي والبحث 	 

العلمي ودقة التفكري والتعليل واالستنباط.

املــدريس 	  املنهــاج  عــن طبيعــة  ناجمــة  النحويــة  القواعــد  أن صعوبــة 

واملدرســني وأســاليب االمتحانــات وليســت عــن القواعــد النحويــة يف 

حــد ذاتهــا.

وخالصة القول إذا كان املعارضون يريدون تدريس القواعد النحوية بطريقة 

عرضيــة مــن خــالل حصــص اللغــة أثنــاء تدريــس املحفوظــات والقــراءة والنصــوص 

والتعبري؛ فلتكن يف الحلقة األوىل من التعليم األسايس، وتأجيل تعليم القواعد 

النحويــة املنظمــة واملقصــودة كــا أرادهــا املؤيــدون إىل آخــر الحلقــة الثانيــة، 

واختيــار القواعــد النحويــة التــي لهــا أهميتهــا الوظيفيــة يف الحيــاة اليوميــة للطلبــة.

بداية يف و�شع النحو

إذا كان النظام اللغوي يتكون من العنارص اآلتية: األصوات، واألبنية، والدالالت، 

والراكيــب، واإلعــراب، فــإن النظــام النحــوي يشــمل قواعــد: الركيــب، اإلعــراب، 

واألبنيــة. وهنــاك بواعــث دعــت إىل وضــع النحــو، ولعــل خــري طريقــة الســتخالص 

هــذا  عــن  التــي تحدثــت  اآلتيــة  النصــوص  ننظــر يف  أن  هــي  البواعــث،  هــذه 

املوضــوع: 

يف طبقات النحويني واللغويني للزبيدي:
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أول مــن صنــع النحــو أبــو األســود الــدؤيل ) 67هـــ (، هــو أول مــن وضــع 	 

قواعــد علــم النحــو، وهــو أبــو األســود ظــامل بــن عمــرو بــن ســفيان بــن جنــدل 

بــن يعمــر الــدؤيل، نســبة إىل الــدؤل وهــي قبيلــة مــن كنانــة، فقــد قيــل أنــه 

كان يعلــم أوالد وايل العــراق زيــاد بــن أبيــه فقــال لــه يومــا: أصلــح اللــه جــل 

جاللــه األمــري، إين أرى العــرب فقــد خالطــت األعاجــم وتغــريت ألســنتهم، 

أفتــأذن يل أن أضــع للعــرب مــا يقيمــون بــه كالمهــم ؟ فقــال زيــاد: ال، فجــاء 

رجــل لزيــاد وقــال: تــويف أبانــا وتــرك بنــون ) والصــواب: تــويف أبونــا وتــرك 

بنــني ( فقــال زيــاد: ادعــوا يل أبــا األســود، فلــا حــرض، قــال ضــع للنــاس 

مــا نهيتــك أن تضــع لهــم.

ثــم كتــب النــاس يف هــذا العلــم بعــد أيب األســود إىل أن أكمــل أبوابــه الخليــل 

بــن أحمــد الفراهيــدي ) 165هـــ(، وذلــك يف زمــن هــارون الرشــيد، وقــد أخــذ عــن 

الخليــل تلميذيــه ســيبويه ) أبــو بــرش عمــرو بــن عثــان بــن قنــرب ( 180 هـــ الــذي 

أكــر مــن التفاريــع ووضــع األدلــة والشــواهد مــن كالم العــرب لقواعــد هــذا العلــم. 

وأصبــح ) كتــاب ســيبويه ( أساســا لــكل مــا كتــب بعــده يف علــم النحــو، ودون 

العلــاء علــم الــرف مــع علــم النحــو، وإذا كان النحــو مختصــا بالنظــر يف تغــري 

شــكل آخــر الكلمــة بتغــري موقعهــا يف الجملــة، فــإن الــرف مختــص بالنظــر يف 

بنيــة الكلمــة ومشــتقاتها ومــا يطــرأ عليهــا مــن الزيــادة أو النقــص. 

 	: املي ن للس�ي ن البرصي�ي ي أخبار النحوي�ي
�ن

أخــذ أبــو األســود عــن عــيل بــن أيب طالــب - ريض اللــه عنــه - النحــو، فــكان 

ال يخــرج شــيئا مــا أخــذه عــن عــيل بــن أيب طالــب - ريض اللــه عنــه وكــرم 

اللــه وجهــه إىل أحــد. 

اأهمية علم النحو

إن حيويــة النحــو يف القديــم تبعــث عــى أنــه علــم نــص، وغــري خــاف، أنــه نشــأ يف 

حضــن القــرآن الكريــم، ومــن أن النحــاة القدمــاء مل يوقفــوا دراســتهم عــى الجانــب 
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النظري فحسب، بل تخطو ذلك إىل الجانب التطبيقي، وقد اتخذوا من القرآن 

والشــعر القديــم، وشــعر معارصيهــم أحيانــا مــادة خصبــة للتطبيــق النحــوي، ومــن 

هنــا وجــدت يف خزانــة الــراث عــرشات الكتــب لــرشح القــرآن وتفســريه وإعرابــه، 

ورشح مختارات الشعر ودواوين بعض الشعراء رشحا يقوم يف جانب كبري منه 

عــى فهــم العالقــات النحويــة، ولذلــك اســتطاعت الدراســات النحويــة القدميــة 

أن تحيــا وتتخطــى إلينــا القــرون واألجيــال.

ويعــد علــم النحــو أثــر رائــع مــن آثــار العقــل العــريب، ملــا فيــه مــن دقــة مالحظــة 

ونشــاط يف جمــع مــا تعــرف، وهــو لهــذا يحمــل املتأمــل فيــه عــى تقديــره ويحــق 

للعــرب أن يفخــروا بــه، وقــد اكتســب هــذا النحــو الدقــة والعنايــة نتيجــة الرتباطــه 

بديــن البرشيــة الخاتــم، ولغــة كتابــه وســنة نبيــه صــى اللــه عليــه وســلم.

وتكمن أهميته أيضا االستعانة به عى فهم كالم العرب، واالحراز عن الخطأ 

يف الــكالم. كــا أن علــم النحــو وقواعــده ال ميكــن االســتغناء عنهــا ألنهــا تفيــد يف 

ضبــط الــكالم لفظــا وقــراءة وكتابــة، وتســاعد يف التمييــز بــني األلفــاظ املتكافئــة، 

كقولــه تعــاىل: ) فمــن تطــوع خــريا فهــو خــري لــه (، فالنحــو مقيــاس دقيــق تقــاس 

بــه الكلــات أثنــاء وضعهــا يف الجمــل يك يســتقيم املعنــى. 

والنحــو نظــام عاملــي يحمــي اللغــة مــن فــوىض التعبــري واختــالط املقاصــد، 

ويجعلهــا ســهلة ميــرة جميلــة، وبذلــك يضمــن ألبنــاء املجتمــع لغــة موحــدة 

يتفاهمون بها، وتتوحد من خاللها تتألف قلوبهم، وتتقارب أساليبهم، وتبعدهم 

عــن التــرشذم النابــع مــن الخضــوع إىل اللهجــات، فيســهل عليهــم االلتفــاف حــول 

أهداف واحدة مشركة، تعلموها يوم انضبط التفكري بالتعبري والتعبري بالتفكري 

وبذلــك تتــم لهــم وحــدة التواصــل بــني املــايض والحــارض واألصالــة واملعــارصة. 

والنحــو علــم يخــدم العلــوم كلهــا، التجريبيــة، واإلنســانية، واآلداب والسياســة 

والقانــون والفنــون، وهــو ال يخــدم تخصــص اللغــة العربيــة وحدهــا، كــا يتصــور 

والقبــول  العلــم  لغــة  العربيــة،  اللغــة  نظــام  الناس،.بــل هــو علــم يحكــم  بعــض 

وأمانــة  بثقــة  العلــوم  نقــل  التعبرييــة، يف  واآلداب، ويوصلهــا إىل مقاصدهــا 
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إىل املتعلمــني واملخاطبــني، وجميــع أبنــاء املجتمــع، يف املــايض والحــارض 

واملســتقبل.

الــكالم يف  فــوىض املقــاس، وتحريــف  مــن  للمعنــى  النحــو حايــة  يعتــرب 

مواضعــه، وقــد اســتخرجت قوانينــه باألســاليب العلميــة الســليمة، التــي ثبتــت 

لــدى العلــاء اثنــاء اســتقراء نصــوص اللغــة، ومــن فضائــل هــذا العلــم أنــه حمــى 

لغــة القــرآن الكريــم مــن تحديــق القلــوب الضالــة ملعانيــه، يف علــوم التفســري أو 

اســتخراج األحــكام، فــكان ســياجا عــى املعنــى القــرآين مــن أالعيــب الزنادقــة 

اإلنســان  يعلــم  الــذي  العلــم  الضالــة قدميــا وحديثا.وهــو  الفــرق  مــن  وغريهــم 

التحليــل املنطقــي الســليم لفهــم الســليم لفهــم اللغــة، ويوجــد لديــه القــدرة عــى 

التأليــف إن كان متحدثــا، أو الفهــم إن كان مســبقا و وهــو انعــكاس لطرائــق األمــم 

يف التفكــري والتفاهــم والتعبــري.

أما ) الزجاجي ( فيوضح أهمية النحو يف ثالث نقاط، هي:

 التكلم بكالم العرب.	 

 القراءة الصحيحة ملا ال يحتمل فسادا وهو القرآن والسنة.	 

اإلبداع الشعري.	 

ويلخــص ) ابــن جّنــي ( أهميــة النحــو بقولــه: » ليلحــق مــن ليــس مــن أهــل العربيــة 

بأهلهــا يف الفصاحــة فينطــق بهــا، إن مل يكــن منهــم وإن شــّد بعضهــم عنهــا رّد بــه 

إليها. فالنحو ميكننا من األداء اللغوي السليم، ويرد من خرج عن هذه العالقة 

اللغويــة إىل الصواب. 

عالقة النحو باملهارات اللغوية

عالقة النحو بمهارة االستماع:	 

بــه اإلنصــات والفهــم  اللغويــة، ويقصــد  يعــد االســتاع إحــدى املهــارات 

والتفســري ولقــد أثبتــت األبحــاث اللغويــة أن املــرء حالــة االســتاع ايجــايب 

مــن املرســل  إليــه  التــي تصــل  أنــه يعمــل عــى فــك األصــوات  إذ  فعــال، 
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ويعمــل عــى فهمهــا والحكــم عليهــا حيــث يســهم النحــو يف ذلــك، وعــن 

طريــق االســتاع يكتســب الفــرد املفــردات، فنمــو مهــارة االســتاع تســاعد 

يف منو االنطالق يف الحديث، واملستمع أقدر عى فهم الجمل الطويلة 

املعقــدة.

ي القراءة والكتابة:	 
عالقة النحو بمهار�ت

مــن أهــداف النحــو تدريــب الطلبــة عــى ضبــط لغتهــم حديثــا وقــراءة وكتابــة 

وبشــكل يتــالءم مــع تــدرج مســتواهم العقــيل واللغــوي يف ســلم التعلــم 

التصاعــد، وإثــراء ثــروة الطــالب اللغويــة مبــا يكتبــون مــن مفــردات وتراكيــب 

وأمنــاط ومــن خــالل قــراءة النصــوص والقــدرة عــى اكتشــاف الخطــأ عنــد 

مشــاهدته مكتوبــا أو ســاعة.

عالقة النحو بمهارة المحادثة:	 

تعــد املحادثــة املهــارة الثانيــة بعــد االســتاع، وهــي الوســيلة للتعبــري األويل 

قبــل مهــارة الكتابــة واملحادثــة وســيلة املــرء إلشــباع حاجاتــه وتنفيــذ متطلباتــه 

يف املجتمع الذي يحيا فيه وهي األداة األكر تكرارا ومارسة واستعاال يف 

حياة الناس فالركيب واألساليب واألمناط الغوية املستخدمة يف املحادثة 

هي عنارص النحو فالقواعد لست غاية يف حد ذاتها؛ ولكنها وسيلة لصحة 

األسلوب وسالمة الركيب وتقويم اللسان من االعوجاج والزلل.

اأهداف تدري�ض القواعد النحوية

يقــرأ أو يســمع أو  الــكالم، وفهــم مــا  النحــو إىل إدراك مقاصــد  تهــدف دراســة 

يكتــب أو يتحــدث بــه فهــا صحيحــا، تســتقر معــه املفاهيــم يف ذهــن املــؤدي 

أو املتلقــي وتتضــح بــه املعــاين واألفــكار وضوحــا ال غمــوض فيــه وال لبــس وال 

إبهام لدى املتحدث أو املستمع أو القارئ أو الكاتب. هناك هدفان رئيسان 

لتدريــس القواعــد النحويــة، أولهــا الهــدف النظــري وثانيهــا الهــدف الوظيفــي، 

تنــدرج تحتهــا األهــداف اآلتيــة: 
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بتدريــب ( 1 اللســان وتصحيــح املعــاين واملفاهيــم وذلــك  اعوجــاج  تقويــم 

الطلبــة عــى اســتعال األلفــاظ والجمــل والعبــارات اســتعاال صحيحــا 

يصــدر مــن غــري تكلــف. 

متكــني الطالــب مــن القــراءة والكتابــة والحديــث بصــورة خاليــة مــن أخطــاء ( 2

اللغــة، وذلــك بتعويدهــم التدقيــق يف صياغــة األســاليب والراكيــب حتــى 

تكــون خاليــة مــن الخطــأ النحــوي الــذي يذهــب بجالهــا. 

تيســري إدراك الطلبــة للمعــاين والتعبــري عنهــا بوضــوح، وجعــل محاكاتهــم ( 3

للصحيــح مــن اللغــة التــي يســمعونها أو يقرؤونهــا مبنيــا عــى أســاس مفهــوم 

بــدال مــن أن تكــون مجــرد محــاكاة آليــة.

توقف الطلبة عى أوضاع اللغة وصيغها ألن قواعد النحو إمنا هي وصف ( 4

علمي لتلك األوضاع والصيغ وبيان التغريات التي تحدث يف ألفاظها. 

إن الطــالب الذيــن يدرســون لغــة أجنبيــة إىل جانــب لغتهــم القوميــة يجــدون ( 5

يف دراســة قواعــد لغتهــم مــا يســاعدهم عــى فهــم اللغــة األجنبيــة ألن بــني 

العامــة، كأزمنــة األفعــال والتعجــب  القواعــد  مــن  قــدرا مشــركا  اللغــات 

والنفــي واالســتفهام والتوكيــد.

طرائق تدري�ض القواعد النحوية

أوال: طرائق تدريس القواعد النحوية يف املدارس االبتدائية.
يوصف الطفل يف هذه املرحلة مبحدودية الخربات، والحاجة إىل توســيع 

يعطــي  أن  ينبغــي  الحلقــة  هــذه  أثنــاء  اللغــوي، ويف  وتنميــة محصولــه  خربتــه 

الطفــل األمــن والحريــة بالقــدر الــذي يســاعده عــى التعبــري عــن نفســه بلغتــه التــي 

يستعملها، وبحيث يعرب عن سجيته يف وضع طبيعي، من غري أن تفرض عليه 

قيــود، تحــد مــن انطالقــه، أمــا مهمــة املعلــم هنــا فمحصــورة يف متكــني الطفــل 

مــن الــكالم باللغــة التــي يســتطيعها، ونغتفــر لــه العاميــة، ألن صحــة األســلوب 

ســتأيت بالتدريــج. 
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فإذا انتقل الطفل إىل الحلقة الثانية منت قدراته ومهاراته اللغوية، وصارت 

فرص التدريب عى االســتعال اللغوي أكر ســعة، وأفســح مجاال يف مختلف 

فــروع اللغــة، ويف هــذه الحلقــة يــدرب الطالــب عــى صحــة الــداء، وقــوة التعبــري 

بطريقتني: 

استمرار التدريب املبارش عى التعبري. 	 

تدريبــه عــى وحــدات نحويــة معينــة مثــل الضائــر واألســاء املوصولــة 	 

وأســاء االســتفهام.

أمــا كيفيــة تدريــب طلبــة هــذه املرحلــة عــى االســتعال اللغــوي فيكــون ذلــك 

مــن خــالل: 

اســتغالل دروس القــراءة يف تدريــب األطفــال عــى العــادات اللغويــة 	 

الصحيحــة.

استغالل املواقف التعليمية أثناء املرحيات واملحفوظات وأحاديث 	 

الطلبة يف تدريبهم عى بعض االستعاالت الصحيحة املالمئة. 

التدريب عن طريق األلعاب اللغوية، وسنتحدث عنه الحقا.	 

البطاقــات زهــي قطــع صغــرية مــن الــورق، يكتــب عــى كل منهــا عبــارة أو 	 

ســؤال، لتدريــب الطلبــة عــى وحــدات معينــة مثــل االســتفهام والضائــر 

ونحوهــا.

ثانيا: طرائق تدريس القواعد النحوية يف املدارس اإلعدادية والثانوية: 
إن الناظر إىل الكتب املدرسية املؤلفة لتدريس القواعد النحوية يف املراحل 

املختلفــة يجــد أنهــا جمعــت بــني الطــرق الثــالث يف تدريــس القواعــد النحويــة، 

القياســية والطريقــة االســتقرائية » االســتنباطية » والطريقــة املعدلــة  الطريقــة 

القامئــة عــى تدريــس القواعــد مــن خــالل النــص األديب، وســنعرض هنــا لهــذه 

الطــرق مبتدئــني بالطريقــة األقــدم زمانيــا وهــي الطريقــة القياســية. 
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 الطريقة القيا�شية

وهــي مــن أقــدم الطــرق التــي احتلــت يف املــايض مكانــة عظيمــة يف تدريــس 

القواعــد النحويــة، فهــي تبــدأ بتقديــم القاعــدة النحويــة ومــن ثــم توضيحهــا ببعــض 

األمثلة املحددة واملبارشة من قبل املعلم، ثم يأيت بعد ذلك التطبيق، فتعزز 

وترســخ القواعــد يف أذهــان الطلبــة بتطبيقهــا عــى حــاالت ماثلــة. 

أما األســاس الذي تقوم عليه هذه الطريقة فهو عملية القياس االســتداليل 

ومــن  الجزئيــة  الحقيقــة  العامــة إىل  الحقيقــة  مــن  االنتقــال  عــى  يقــوم  الــذي 

املقدمات إىل النتائج، وهي بذلك إحدى طرائق التفكري التي يسلكها العقل 

البــرشي. 

والواقــع لــكل طريقــة أنصارهــا وخصومهــا، فأنصــار هــذه الطريقــة يــرون أنهــا 

تتيــح للمعلــم التحكــم باملنهــج املقــرر وتوزيعــه عــى مــدار العــام بيــر وســهولة، 

كــا أنهــا تســاعد الطلبــة عــى اإلملــام بقواعــد اللغــة إملامــا شــامال. أمــا خصــوم 

هذه الطريقة ذهبوا إىل أنها ضارة وغري مفيدة ألنها تشغل عقل الطلبة بحفظ 

القواعــد واســتظهارها عــى أنهــا غايــة يف ذاتهــا، وتفاجــئ الطالــب بالحكــم العــام 

مــا يــؤدي إىل شــعوره بصعوبــة املــادة التعليميــة، كــا أنهــا قــارصة عــن إتاحــة 

فرصــة كافيــة للتدريــب عــى تطبيــق القواعــد وتوظيفهــا.

الطريقة ال�شتقرائية »ال�شتنباطية«

بــدأت هــذه الطريقــة عــى يــد الفيلســوف األملــاين فرديــك هربــارت يف نهايــة 

القــرن التاســع عــرش وبدايــة القــرن العرشيــن، والتــي تقــوم عــى أســاس نظريــة علــم 

النفــس الرابطــي والتفســري التطبيقــي لهــا أن الطفــل يتعلــم الحقائــق الجديــدة 

يف ضــوء خرباتــه الســابقة، فالطفــل يــأيت إىل املدرســة وهــو مــزود بــروة فكريــة 

لفظيــه تســاعده يف فهــم املشــكالت والحقائــق الجديــدة، وقــد نشــأت هــذه 

الطريقــة يف املــدارس العربيــة نتيجــة االنفتــاح الثقــايف عــى الغــرب، ومــن خــالل 

البعثــات التعليميــة إىل أوروبــا، فقــام هــؤالء املبعوثــون بتطبيقهــا يف املــدارس 
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العربيــة، ومــن ثــم اســتخدمت يف مجــال تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة بحيــث 

يرتــب الــدرس إىل عــدة نقــاط يســميها هربــارت: املقدمــة، والعــرض، والقاعــدة 

أو االســتنباط، والتطبيــق. 

تبــدأ هــذه الطريقــة باملقدمــة التــي تهيــأ الطلبــة ملوضــوع الــدرس، وتثــري 	 

دافعيتهــم للتعلــم. وقــد يلجــأ املعلــم إىل اســتخدام أكــر مــن طريقــة يف 

إثــارة الدافعيــة والتهيئــة ملوضــوع الــدرس، وهــي مبثابــة األســاس التــي 

تقوم عليها املوضوعات الجديدة، ويكون ذلك بطرح األســئلة الدقيقة 

املحــددة عــن موضوعــات محــددة لهــا عالقــة باملوضــوع الجديــد. 

الــدرس فيعــرض املعلــم 	  لــب  العــرض وهــو  ينتقــل بعــد ذلــك إىل  ثــم 

األمثلــة والشــواهد املختلفــة عــى ورق مقــوى أو عــى الســبورة أو عــن 

طريق الكتاب ويطلب من الطلبة قراءة النص قراءة صامتة ثم يناقشهم 

املعلــم بعــد ذلــك ويعالــج الكلــات الصعبــة، ثــم يطلــب من أحد الطلبة 

مــن أحــد الطلبــة قــراءة النــص قــراءة جهريــة، وبعــد ذلــك يوجــه املعلــم 

إىل الطلبــة أســئلة يف النــص تكــون إجابتهــا األمثلــة الصالحــة للــدرس، 

ثــم يــدون هــذا الجمــل عــى الســبورة ويجــب عــى املــدرس يف أثنــاء 

كتابــة الجمــل أن يحــدد الكلــات التــي تربــط بالقاعــدة بــان يكتبهــا بلــون 

مخالــف حتــى تكــون بــارزة أمــام الطلبــة ويجــب عليــه أيضــا أن يضبــط هــذه 

الكلــات بالشــكل ثــم يوجــه املعلــم طالبــه إىل النظــر إىل هــذه الكلــات 

ثــم يبــدأ معهــم مناقشــتها. 

وأثنــاء املناقشــة يربــط املعلــم بــني مــا تعلمــه الطالــب اليــوم ومــا تعلمــه 	 

يف األمــس، بحيــث ترتبــط املعلومــات وتتسلســل يف ذهــن الطالــب. 

وهنــا يشــارك املعلــم الطلبــة يف اســتقراء األمثلــة مثــاال مثــاال، ويتــم ذلــك 

مــن خــالل طــرح األســئلة عــى الطلبــة، ونوعيــة األســئلة وطبيعتهــا قصــرية 

محددة اإلجابة، وتتناسب ومستوى الطالب وخرباته، وإجابات الطلبة 

تســهل الوصــول إىل اســتخالص القاعــدة النحويــة مــن األمثلــة والشــواهد 
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القاعــدة  الســتخالص  الطلبــة  أمــام  املجــال  املعلــم  يفســح  أن  عــى 

بأنفســهم، وإذا نجــح املعلــم يف الخطــوات الســابقة ســهل عــى طالبــه 

الوصــول إىل القاعــدة والحكــم العــام. 

وعليهــم أن يعــربوا بأنفســهم عــن النتيجــة التــي وصلــوا إليهــا، وال ينبغــي 	 

أن يقــوم املعلــم باســتنباط القاعــدة دون إرشاك الطلبــة أو يطالبهــم أن 

يأتــوا بالقاعــدة نصــا كــا يف الكتــاب بــل يكتفــي منهــم بعبــارات واضحــة 

مؤديــة إىل املعنــى وعــى املعلــم أن يقــوم بتصحيــح عباراتهــم، ثــم يقــوم 

املعلــم بكتابــة القاعــدة عــى الســبورة بخــط واضــح. 

ومن ثم تأيت الخطوة األخرية وهي التطبيق عى هذه القاعدة، والبد من 	 

التأكيد عى أهمية التطبيق الذي يعزز الفهم ويســمح للطلبة مبارســة 

مــا تــم تعلمــه، وعــن طريقــه ترســخ القاعــدة يف أذهــان الطلبــة ومــن الخــري 

أال يرف املعلم يف رشح القاعدة واستنباطها بحيث تستغرق الحصة 

كلهــا يف رشح القاعــدة بــل يجــب أن تنتقــل املعلــم إىل التطبيــق مبجــرد 

أن يطمــن إيل فهــم الطلبــة إياهــا والقواعــد ال يكــون لهــا األثــر املطلــوب 

إال بعــد اإلكثــار مــن التطبيــق عليهــا.

ويراعى عند التطبيق

أن يتدرج من السهل إىل الصعب.	 

أن تكون القطع واألمثلة املختارة فصيحة العبارة وسهلة الركيب.	 

أن تكــون األمثلــة والقطــع خاليــة مــن التصنــع والغمــوض وان تكــون صلتهــا 	 

قويــة بجوهــر املــادة. 

والتطبيــق نوعــان: جــزيئ، وهــو يــأيت بعــد كل قاعــدة تســتنبط قبــل االنتقــال إىل 

غريهــا، وكيّل ويكــون بعــد االنتهــاء مــن جميــع القواعــد التــي شــملها ادرس ويــدور 

حــول هــذه القواعــد جميعــا.
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والتطبيــق قــد يكــون شــفويا، أو كتابيــا، يجــب أن نكــر مــن التطبيــق الشــفوي 

لنجعــل مراعــاة الطــالب لقواعــد النحــو راســخة كأنهــا تصــدر عــن ســليقة وطبــع، 

ويكــون بكتابــة أســئلة متنوعــة عــى الســبورة أو عــى بطاقــات تــوزع عــى الطلبــة 

أو عــن طريقــة التدريبــات الشــفوية املوجــودة يف الكتــاب ويطلــب منهــم اإلجابــة 

عــا فيهــا، كــا يكــون بتوجيــه الطلبــة إيل مناقشــة األخطــاء التــي تقــع منهــم يف 

دروس التعبــري أو القــراءة. 

الغر�ض من التطبيق ال�شفوي
وقوف املدرس عى مواطن الضعف يف طلبته والعمل عى عالجه.	 

ترسيخ القاعدة يف أذهان الطلبة.	 

الســليم يســاعد يف تشــجيع 	  النطــق الصحيــح والتعبــري  الطلبــة  تعويــد 

الطلبــة ويشــوقهم إىل درس القواعــد ويحببهــا لهــم، ويثــري املنافســة بــني 

جميــع طلبــة الفصــل.

الغر�ض من التطبيق الكتابي
أن يتعــود الطــالب االعتــاد عــى النفــس واالســتقالل يف الفهــم والقــدرة 	 

عــى التفكــري والقيــاس واالســتنباط.

أن يريب يف الطلبة دقة املالحظة وتنظيم األفكار.	 

أن يقف املدرس ل مستوى كل طالب بدقة.	 

مــن هنــا يشــكل االســتقراء الــذي هــو أســلوب مــن أســاليب العقــل يف التفكــري 

والوصــول إىل املعرفــة والحكــم عــى حقائــق مشــاهدة أو معلومــة إىل حقائــق 

غــري مشــاهدة أو مجهولــة، بحيــث ينتقــل الفكــر مــن الجــزيئ إىل القانــون العــام، 

فهــي تســاعد الطالــب يف تنظيــم املعلومــات الجديــدة وترتيــب حقائقهــا ترتيبــا 

منطقيــا وربطهــا باملعلومــات الســابقة، باإلضافــة إىل أن الطالــب يبقــى عــى 

تواصــل دائــم مــع املعلــم والــدرس ألنهــا تقــوم عــى أســلوب الحــوار واملناقشــة 

بــني املعلــم والطــالب، وتعــود الطالــب أيضــا عــى دقــة املالحظــة.
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النحويــة عــى هــذا األســاس ككتــاب »النحــو  الكتــب  بعــض  ألفــت  ولقــد 

أمــني  الجــارم ومصطفــى  لعــيل  الواضــح« 

ويأخــذ خصــوم هــذه الطريقــة عليهــا البــطء يف إيصــال املعلومــات إىل ذهــن 

الطلبة واالكتفاء يف بعض األحيان مبثالني أو ثالثة الستنباط القاعدة، ويف هذا 

التفريــط مــا يجعلهــا غــري ســليمة، عــالوة عــى أن األمثلــة غالبــا مــا تكــون مقطوعــة 

مبتورة من موضوعات مختلفة، ما يجعلها غري قادرة عى تحقيق غاية تعبريية 

يف نفس الطلبة وال تثري فيهم شوقا إليها وال إىل القاعدة التي سيدرسونها. 

الطريقة املعدلة الن�ض الأدبي

لقــد نشــأت هــذه الطريقــة نتيجــة لتعديــل الطريقــة الســابقة، وهــي تقــوم عــى 

تدريــس القواعــد النحويــة مــن خــالل عــرض نــص متكامــل املعــاين، أي مــن خــالل 

األســاليب املتصلــة ال األمثلــة املنقطعــة املتكلفــة التــي ال يجمــع شــتاتها جامــع 

وال متثــل معنــى يشــعر الطلبــة أنهــم بحاجــة إليــه.

فتبــدأ بعــرض نــص متكامــل يحتــوي عــى معــان يــود الطلبــة معرفتهــا، فيكلــف 

املعلم الطلبة قراءة النص ومناقشتهم فيه لفهم معناه بحيث يشري املعلم إىل 

الجمــل املكونــة للنــص ومــا بهــا مــن خصائــص ثــم يعقــب ذلــك اســتنباط القاعــدة 

والتطبيــق عليهــا. فالتدريــس بهــذه الطريقــة ميكــن املعلــم مــن تدريــس القواعــد 

النحويــة يف ظــالل اللغــة واألدب مــن خــالل عبــارات قيمــة يف موضوعــات تهــم 

الطلبة. 

ويرى أنصار هذه الطريقة أنها طريقة مناسبة يف تحقيق األهداف املرسومة 

للقواعــد النحويــة، عــن طريــق مــزج هــذه القواعــد بالراكيــب وبالتعبــري الســليم 

الــذي يــؤدي إىل رســوخ اللغــة وأســاليبها. ولكــن يــرى خصــوم هــذه الطريقــة أنههــا 

تعمــل عــى إضعــاف الطلبــة باللغــة العربيــة ألن املبــدأ الــذي تقــوم عليــه، إمنــا 

ضيــاع للوقــت الن الطالــب ينشــغل مبوضوعــات جانبيــة ترفــه عــن القاعــدة 

النحويــة املــراد رشحهــا. 
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 طريقة الن�شاط

تقــوم عــى أســاس نفــيس، يدعــو إىل اســتغالل فاعليــة الطلبــة، فيكفلــون جميــع 

األســاليب والنصــوص واألمثلــة، التــي تتنــاول قاعــدة مــن القواعــد النحويــة. إذن 

تعتمــد هــذه الطريقــة عــى نشــاط الطلبــة وفاعليتهــم، لكــن معلــم اللغــة العربيــة 

ال يســتطيع تنفيــذ طريقــة النشــاط بفاعليــة، وذلــك بســبب ضيــق الوقــت وقلــة 

عــدد الحصــص ويســتطيع أن يتــالىف هــذا العيــب بأنــه يكتفــي بأمثلــة الكتــاب 

املــدريس، ويطلــب إىل الطلبــة إعــداده يف املنــزل.

طريقة البدء بامل�شكلة

وتطبق عى هذه الطريقة الخطوات التالية:

انبعاث مشكلة من أخطاء الطلبة التعبريية أو القرائية.	 

عــرض االســتعاالت غــري الصحيحــة التــي وقــع فيهــا الطلبــة مــع عــرض 	 

النــاذج الصحيحــة وتكــون هــذه النــاذج مــن روائــع الــكالم.

املناقشة واملقارنة بني الخطأ والصواب. 	 

عــرض مواقــف لغويــة الســتخدام القاعــدة والطلــب مــن الطلبــة اإلتيــان 	 

بأمثلــة مــن أنفســهم.

وضع عدد من األسئلة عن املواقف اللغوية ملعرفة مدى متكن الطلبة 	 

مــن القاعــدة وفهمهــم لألخطــاء وأســبابها وأســاليبها الصحيحــة ومــدى 

قدرتهــم عــى التطبيــق. وتعــرف الطريقــة التــي تجمــع بــني طريقــة النشــاط 

وطريقــة ديــوي بالطريقــة االقتصاديــة.

اأف�شل الطرائق يف تدري�ض القواعد النحوية

كــا ســبق بأنــه ال يحبــذ الســري عــى طريقــة واحــدة يف تدريــس القواعــد دون 

غريها، بل البد للمعلم أوال أن يدرك الظروف املحيطة، فيختار من بني الطرائق 

أنســبها لتلــك الظــروف، كــا عليــه أن يكــون مــدركا مليــزات كل طريقــة وعيوبهــا، 
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ويف ضــوء ذلــك يقــرر أي الطرائــق ســيمنح حصتــه النتيجــة املرجــوة، فاملــدرس 

حــر غــري مقيــد، فلــاذا يقيــد نفســه، ويــأرس حديثــه ؟

والقواعد وسيلة لغاية كربى وهي تقويم اللسان وضبط التعبري ومن الخطأ 

أن نقر االهتام بالقواعد عى الحصة املخصصة له بل عى املعلم أن يأخذ 

نفســه وطلبتــه بااللتــزام بضبــط الكلــات ضبطــا صحيحــا ومراعــاة تطبيــق القواعد 

يف كل الــدروس وســوف يجــد املعلــم يف موضوعــات القــراءة أمثلــة صالحــة 

لدراســة بعــض القواعــد اللغويــة أو التطبيــق عليهــا وتدريــب الطلبــة عــى ســالمة 

ضبط والقراءة السلبية واالتجاه بالحديث بدراسة القواعد يتطلب من املعلم 

أن يــدرس القواعــد يف ظــالل اللغــة واألدب حتــى ال يجــد الطالــب فصــال بــني 

مــادة القواعــد وبــني فــروع اللغــة العربيــة وســوف يجــد املعلــم يف دروس التعبــري 

أو النصــوص حافــزا يدفــع الطلبــة إىل دراســة القواعــد فــإذا شــاع بــني الطلبــة خطــا 

نحــوي يف التعبــري فمــن واجــب املعلــم أن يــرشح قاعدتــه وهكــذا.
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 العنا�سر الإ�سالمية: 
درا�سة حتليلية عن �س�رة الكهف

ال�شيدة نديرة
قسم اللغة العربية بجامعة كرياال

املقدمة

ســورة الكهــف ســورة مكيــة آياتهــا مائــة وإحــدي عــرشة. يبــني اللــه يف هــذه الســورة 

حوادث مختلفة ويشتمل فيها العنارص اإلسالمية مثل التوحيد والنبوة والبعث 

واضحــة جــدا. يــرشح اللــه فيهــا عــن الواقعــة ’أصحــاب الكهــف‘ وهــم نامــوا يف 

الكهــف نحــو ثــالث مائــة ســنني. وبعــد ذلــك يشــري اللــه الحادثــة التــي يتضمــن 

فيهــا قصــة مــويس )عليــه( ثــم يتحــدث عــن ذي القرنــني1. كل هــذه األمــور يشــري 

إيل ســبب نــزول ســورة الكهــف.

�شبب نزول هذه ال�شورة
ذكــر محمــد بــن إســحاق عــن ســبب نــزول هــذه الســورة الكرميــة، عــن إبــن عبــاس 

قــال: بعثــت فريــش النــرض بــن الحــارث وعقبــة بــن أيب معيــط إيل أخبــار يهــود 

نــارص  بــن  تيســري الكريــم الرحــان يف تفســري كالم املنار،العالمــة اإلمــام عبــد الرحــان   1

لٌســعدي  ا
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باملدينــة، فقالــو لهــم: ســألوهم عــن محمــد وصفــوا لهــم صفتــه وأخربوهــم بقولــه، 

فإنهــم أهــل الكتــاب األول وعندهــم مــن علــم مــا ليــس عندنــا مــن العلــم األنبيــاء، 

فخرجــا حتــي أتيــا املدينــة، فقالــوا لهــم ســألوه عــن ثــالث نأمركــم بهــن، فــإن أخربكم 

عنهــا فهــو نبــي ومرســل، وإال فهــو ليــس كذلــك فــرأو فيــه رأيكــم، ســألوه عــن فتيــة 

ذهبــوا يف الدهــر األول مــا كان مــن أمرهــم؟2 فإنهــم قــد كان لهــم حديــث عجيــب 

وســألوه عــن رجــل طــواف بلــغ مشــارق األرض ومغاربهــا مــا كان نبــؤه؟ وســألوه عــن 

الــروح مــا هــو؟ فــإن أخربكــم بذلــك فهــو نبــي فاتبعــوه، وإن مل يخربكــم فإنــه رجــل 

يدعي النبوة فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم، فجاءوا إيل النبي )صلعم( واسألوا: 

يــا محمــد أخربنــا إجابــة عــن ســؤالنا. فقــال )صلعــم(: » أخربكــم غــدا عــا ســألتم 

عنــه«. ومكــث رســول )صلعــم( خمــس عــرشة ليلــة ال يحــدث اللــه لــه يف ذلــك 

وحيــا،3 وال يأتيــه جربيــل )عليــه(. وشــعر أهــل مكــة ريبــا يف هــذا األمــر وقالــوا: 

وعدنــا محمــد غــدا، واليــوم خمــس عــرش قــد مــى. ال يخربنــا شــيئا عــا ســألناه 

عنــه. حــزن رســول )صعلــم( منهــا. ثــم جــاء جربيــل )عليــه( مــن اللــه عزوجــل عــن 

الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما اوتيتم من العلم إال قليال. 

ســورة إرساء آيــة)85(. يقــول اللــه تعــايل عــن الــروح يف القــرآن الكريــم يف أنــواع 

مختلفــة. وكذلــك هــذه هــي مــن أمــر ســبحان اللــه عزوجــل ويعطــي اللــه مــن العلــم 

مــن يشــاء. مــن أمــور الســابقة نجــد هنــاك بعــض اســباب عــن نــزول هــذه الســورة.

ق�شة اأ�شحاب الكهف

يخــرب اللــه قصــة أصحــاب الكهــف يف آيــات كرميــة. يبــني اللــه فيــا عــن الفتيــان 

والكهــف الــذي ينامــون الفتيــان فيهــا ثــم يبعثــون منهــا بعــد قــرون. الفتيــان الذيــن 

يؤمنــون بااللــه، وينجحــون مــن ســلطان الظــامل الــذي أوجبهــم للكفر.وهــم يدعــون 

أمــام امللــك نحــن نؤمــن باللــه واللــه خالقنــا ونعبــد اللــه فقــط. وأمــر امللــك أن 

تفسري الكبري أو مفاتيح الغيب،اإلمام فخر الدين الرازي 2  2

تفسري إبن كثري، اإلمام إسائيل بن عمربن كثري   3
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يهــاك الفتيــان وهــم يلجــأون إيل ذلــك الكهــف رسيــا. جــاءت قصــة أهــل الكهــف 

القرآنية يف آيات 9 إيل 26 لسورة الكهف وكا هو معلوم من اآليات يف الزمان 

واملكان غري املعروفني اآلن بالضبط. قصة أهل الكهف هي من السورة املكية 

التــي نزلــت مــن أوائــل الســورة القرآنيــة.4 ولهــا حــوار وجــدال وإقنــاع بدعــوة اإلنســان 

إيل التأمــل يف معرفــة خليقتــه ووجــوده ومصــريه. وكان إختــالف أســلوب هــذه 

الســورة بــني الوعــظ واإلرشــاد، والتذكــري والتهويــل، واإلقنــاع بالحجــة املنطقيــة 

والتاريخيــة والواقعيــة والطبيعيــة بالقــول الحــق، والــكالم. 

وتبدأ السورة بتبشري املؤمنني وإنذار املعاندين، وتأيت بقصة أهل الكهف 

وأصحــاب الرقيــم كدليــل تاريخــي واقعــي عــن البعــث وحقيقتــه علميــا، ووجــوده 

آووا إيل  الذيــن  الفتيــة املؤمنــني  أوالئــك  مــن عمــل  وتنــزع املوعظــة  تاريخيــا، 

الكهــف، فوقــا مــن بتــش مــن يرغمهــم عــن التخــيل عــن دينهــم ليكونــوا حجــة عــيل 

البعــث ســواء بالنســبة لهــم أو بالنســبة ملــن آيت بعدهــم الشــاكني يف إنبعــث. 

فلــم يكــن هــؤالء الفتيــة أنبيــاء ليقاومــوا اإلنحــراف وال مصلحــني وإمنــا كانــوا فتيــة 

مؤمنني، أنهم يلبثون يف الكهف ثالث مائة وست سنة، ووجد من يقول بأقوال 

أخري متعددة. وذهب كثري من املفرين إيل أن أصحاب الكهف:«قال قائل 

منهــم كــم لبثتــم« وكان الجــواب الريــع وقبــل التحقيــق »لبثنــا يومــا أو بعــض 

يــوم«. وال ننــيس أنهــم يف داخــل الكهــف وهــذا يعنــي أن األضــاءة فــد تكونخافتــة 

ال تســمح بالرؤيــة الكاملــة. 

الحــظ بعــض العلــاء أن ثــالث مائــة ســنة شمســية تعــادل تســع وثــالث مائــة 

ســنة قمريــة. فذهبــوا إيل القــول إن الزيــادة والتــي هــي 9ســنوات، هــي الفــرق بــني 

الشــميس والقمــري5. كان مــن حكمــة اللــه تعــايل أن ينامــوا أصحــاب الكهــف، 

ثــم يبعثــوا ليعــر النــاس عليهــم، فيكــون هــذا الحــدث دليــال عــيل صحــة عقيــدة 

هــؤالء الشــباب، الذيــن يؤمنــون بالبعــث، فــال يرتــاب أحــد بعــد ذلــك بعقيــدة 

4  التفسري الواضح املير، الشيخ محمد عيل الصابوين 

5  التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب،اإلمام فخر الدين الرازي 
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اليوم اآلخرة، والتي هي ركن أسايس يف العقيدة الدينية الحقة. وهذا املعني 

هــو املبــادر مــن اآليــة الكرميــة، وكذلــك عنــد العالمــات الكــربي ليــوم القيامــة. 

وعليــه يكــون قــد تبــني للنــاس عنــد العثــور عــيل أصحــاب الكهــف. إن املفريــن 

يناقشــون طبيعــة اإلطــار القصــي الــذي عرضــت فيــه أخبــار أهــل الكهــف للقــرآن 

القصــي  اإلطــار  عــرض املوضوعــات ومنهــا  أســاليب مختلفــة يف  الكرميــة 

الــذي أثــار خالفــا بــني املفريــن، يعتــرب بعضهــم أنــه يجــب فيــه الوقــوف عــيل 

العبــارات القرآنيــة واإلحتفــاظ بالداللــة اللفظيــة، وعليــه فتكــون القصــة وقعــت 

فعــال، ويبالــغ املعــربون يف تحكيــم الروايــات الــواردة حــول هــذه القصــة وإعتبــار 

مــا يــردد يف الكتــاب اإلرسائيليــة معــربا لهــا ومفصــال ملــا أجمــل فيهــا مــا جــري 

هؤالء إيل املبالغة، أما ما يري بعض املفرين أن القصص القرآين إمنا يساق 

لبيــان األحــكام الرشعيــة ليــس لبيــان األحــداث، فليــس معنــي ذلــك إنــكار حديــث 

التاريخــي وإمنــا يعتــرب ثانويــا بالنســية ملــا تبنــي عليــه مــن األحــكام وكذلــك، يــري 

بعــض املفريــن مــن أحــكام املذهــب الباطنــي أن الــكالم التعبــريي يــرف عــن 

مدلولــه اللغــوي إيل ألغــاز عريقــة يف علــم األرسار والروحانيــات. ويــروي القــرآن 

أن أصحــاب الكهــف أو أصحــاب الرقيــم إمنــا هــم فتيــة خافــوا عــيل ســالمة دينهــم 

أنبيــاء وال رســال، ومل  الشــباب  يكــن هــؤالء  اللــه وزادهــم هــدي،6 مل  فجزاهــم 

يتوجــب عليهــم تحمــل مــا يتحملــه الرســل يف دعــوة قومهــم. إمنــا كانــوا أصحــاب 

إميــان راســخ. فأنكــروا قومهــم خــالف التوحيــد. وطلبــوا منهــم إقامــة الحجــة عــيل 

وجــود آلهــة غرياللــه. ثــم قــرروا النجــاة بدينهــم بأنفســهم بالهجــرة مــن القريــة ملــكان 

آمــن يعبــدون اللــه فيــه. فالقريــة فاســدة وأهلهــا ضالــون، عــزم الفتيــة عــيل الخــروج 

مــن القريــة والتوجــه لكهــف مهجــور ليكــون مــالذا لهــم، خرجــوا ومعهــم كلبهــم مــن 

املدينــة الواســعة، إيل الكهــف الضيــق، تركــوا ورائهــم منازلهــم املريحــة، خرجــوا 

ليســكنوا كهفــا موحشــا، وإختــاروا كهفــا ضيقــا مظلــا الــذي مل يكشــف جنــود 

6  تيســري الكريــم الرحــان يف تفســري كالم املنــار، العالمــة اإلمــام عبــد الرحــان بــن نــارص 

لســعدي  ا
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النــدوي يف  أبــو الحســن عــيل  امللــك هــذه املــكان بعــد مشــقة جــدا. يقــول 

كتابــه املشــهورة » الــراع بــني اإلميــان واملــادة« هكــذا: قصــة أصحــاب الكهــف 

والرقيــم هــي قصــة اإلميــان والقــوة الثبــات، والتضهيــة والجهــاد التــي تتكــرر يف 

تاريــخ اإلنســانية ويف تاريــخ الحــق والعقيــدة وبرهــان عــيل أن األســباب خاضعــة 

لــإلرادة اإلالهيــة صديقــة لإلميــان والعمــل الصالــح فســبيل املؤمــن أن يشــتمل 

هــذه اإلرادة باإلميــان وعمــل الصالــح ويســتحق نــر اللــه وتأييــده«

ق�شة ذي القرنني

إن نفر من اليهود جاءوا ويسألون النبي عن ذي القرنني. فأجاب النبي )ص( من 

الوحي أنه كان شابا من الروم، وأنه بني إسكندرية. وأنه عال به ملك إيل الساء 

وذهب به إيل السد، ورأي أقواما وجوههم مثل وجوه الكالب وفيه طول ونكارة.

يقال أنه كان من الروم الإلسكندر الثاين، وهو إبن فليبس املقدوين الذي 

تــؤرخ بــه الــروم، فأمــا األول فقــد ذكــر األزرقــي وغــريه أنــه طــاف بالبيــت مــع إبراهيــم 

الخليل )عليه( أول ما بناه وآمن به واتبعه، وكان وزيره الحرض )عليه( وأما الثاين 

وكان وزيــر أيطاطاليــس فيلســوف مشــهور. وقــال ســفيان الثــوري عــن حبيــب بــن 

أيب ثابــت عــن أيب الطفيــل قــال: ســئل علــس )ر( عــن ذي القرنــني فقــال: كان 

عبــدا ناصحــا للــه، دعــا قومــه إيل اللــه فرضبــوه عــيل قرنــه فــات، فأحيــا اللــه، 

فدعــا قومــه إيل اللــه مــرة أخــري فرضبــوه عــيل قرنــه فــات، فســمي ذا القرنــني، 

وقــال بعــض أهــل الكتــاب وأنــه ملــك الــروم وفــارس. وقــال بعضهــم: كان يف رأســه 

شبه القرنني. وكذلك يقال: إمنا سمي ذا القرنني ألنه بلغ املشارق واملغارب. 

كان ذو القرنــني صاحــب ســلطنة كبــرية. أعطــاه اللــه ملــكا عظيــا. ممكنــا فيــه مــن 

جميع ما يؤيت امللوك من التمكني والجنود وآالت الحرب والحصارات، ولهاذا 

ملــك املشــارق واملغــارب مــن األرض، ودانــت لــه البــالد، وخضعــت لــه ملــوك 

العبــاد، وخدمتــه األمــم مــن العــرب والعجــم، ولهــاذا ذكــر بعضهــم أنــه إمنــا ســمي 

ذا القرنــني ألنــه بلــغ قــرين الشــمس مرشقهــا ومغربهــا.
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فإنــه دخــل عــيل النــاس بــرش كثــري وفســاد عريــض. يــر اللــه األســباب، أي 

الطــرق والوســائل إيل فتــح األقاليــم والرســاتيق والبــالد واألرايض، وكــر األعــداد 

وكبــت ملــوك األرض وإذالل أهــل الــرشك قــد أويت مــن كل شــيئ مــم يحتــاج إليــه 

مثلــه ســببا. ســئل لعــيل)ر( كيــف بلــغ ذو القرنــني املــرشق واملغــرب؟ فأجــاب: 

إتبــع  ثــم  اليــد.  لــه  لــه األســباب وبســط  لــه الســحاب وقــدر  اللــه ســخر  ســبحان 

ذوالقرنــني طريقــا آخــرا حتــي إذا بلــغ بــني الســدين وهــا جبــالن متناوحــان بينهــا 

ثغــرة يخــرج منهــا يأجــوج ومأجــوج عــيل بــالد الــرك فيعيثــون فيهــا فســادا ويهلكون 

الحــرث والنســل. 

ويف مسند اإلمام أحمد عن سمرة أن رسول الله )ص( قال:«ولد نوح ثالثة: 

ســام أبو العرب وهام أبو الســودان ويافث أبو الرك« قال بعض العلاء هوالء 

مــن نســل يافــث أيب الــرك، وقــال إمنــا ســمي هــوالء تــركا ألنهــم تركــوا مــن وراء 

الســد مــن هــذه الجهــة وإالٌ فهــم أقربــاء أولئــك ولكــن كان يف أولئــك بغــي وفســاد 

وجــراءة، وقــد ذكــر إبــن جريــر عــن وهــب يــن منبــه أثــرا طويــال عجبيــا يف ســري ذي 

القرنــني وبنائــه الســد وكيفيتــه مــا جــري لــه وفيــه طــول وغرابــة ونــكارة يف أشــكالهم 

وصفاتهــم، أن هــوالء قومــا وعــدوا مــاال ليبنــي ســدا بينهــم وبــني يأجــوج ومأجــوج. 

قــال لهــم ذوالقرنــني: أعطــاين اللــه مــن امللــك والتمكــني، أنــا فيــه خــري مــن الــذي 

تبذلونــه ولكــن ســاعدوين بقــوة أي بعملكــم وآالت البنــاء. ويحتــاج أن يعطــي زبــر 

الحديد لهذا البناء. زبر الحديد معناها قطعة ضخمة بالحديد. وبني ذوالقرنني 

ســدا عظيــا قويــا مــع القوم،وقــال هــذا الســد رحمــة عظيمــة مــن اللــه تعــايل. ملــاٌ 

قي يوم القيامة يهاك الله هذا. يف ذلك الحني أن يأجوج ومأجوج يخرجون 

من وراء السد ميوجون مزدحمون يف البالد يأتون البحر فيرشبون ماءه ويأكلون 

دوابــه ثــم يأكلــون لحــوم النــاس وال يدقــرون أن يأتــوا مكــة ومدينــة وبيــت املقــدس 
ثــم يبعــث اللــه عليهــم حيوانــات فتدخــل آذانهــم فيموتــون.7

7  يف نور القرآن، ترجمة معاين القرآن الكريم باملليباري، عبد الرازق كنج. 
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ق�شة مو�شي وح�شر)عليهما ال�شالم(

يشري الله قصة مويس وحرض)عليها السالم( من آية ستني إيل إثني ومثانني 

ليــدرس منــه  مــويس )عليــه( ذهــب إيل حرض)عليــه(  أٌن  الكهــف.  يف ســورة 

العلم، أن مويس)عليه( مع كرة علمه وعمله وعلو منصبه وإستجاع موجبات 

الــرشف التــام يف حقــه ذهــب إيل تاحرض)عليــه( لطلــب العلــم وتواضــع خــري من 

التكــرب. يوافقــون أكــر العلــاء أٌن مــوىس املذكــور يف هــذه اآليــة هــو مــوىس بــن 

عمــران صاحــب املعجــزات الظاهــرة وصاحــب التــورات. هنــاك إختــالف عديــد 

يف هــذا الــرأي. ملــا أعطــي األلــواح وكلمــه اللــه تعــايل ملــويس )عليــه( وهــو قــال: 

مــن الــذي أفضــل منــي وأعلــم؟ فقيــل عبــد اللــه يســكن جزائــر البحــر، كان ذلــك 

حرض)عليه( ويف رواية أخري أن مويس )عليه( ملا أويت من العلم ظن أنه ليس 

أحــد نظــريه، وصــل جربيــل )عليــه( وهــو بســاحل البحرقــال: يــا مــويس أنظــرإيل 

هــذا الطــري الصغــري يهــوي إيل البحــر يــرضب مبنقــاره فيــه ثــم يرتفــع فأنــت فيــا 

أتيــت مــن العلــم دون قــدر مــا يحمــل هــذا الطــري مبنقــاره مــن البحــر. فقــال مــويس 

)عليــه( إن كان يف عبــادك مــن هــو أعلــم منــي فأدللنــي عنــه، فقــال أعلــم منــك 

الحــرض، قــال: فأيــن أطلبــه؟ قال:عــيل الســاحل عنــد الصخــرة، تأخــذ حوتــا يف 

مكتــل فحيــث ضاعتــه فهــو هنــاك. مــش مــويس )عليــه( مــع فتــي مســافة كثــرية 

ثــم يعــرف أن حوتهــا قــد فقــدت. فرجــع إيل ذلــك املوضــع الــذي طفــر حــوت 

فيــه إيل البحــر فــإذا رجــل مســجي بثوبــه فســلم عليــه مــويس )عليــه( فقــال: وأين 

بأرضــك الســالم. فعرفــه نفســه، فقــال: يــا مــويس أنــا عــيل علــم علمنــي اللــه ال 

تعلمــه أنــت وأنــت عــيل علــم علمــك اللــه ال أعلمــه أنــا. قــال األكــرون إٌن ذلــك 

العبــد كان نبيــا. قــال اللــه تعــايل: »آتينــاه رحمــة مــن عندنــا« والرحمــة هــي النبــوة 

بدليــل قولــه تعــايل، النبــي ال يتبــع غــري النبــي يف التعليــم، وبــذا نقــول املــراد مــن 

هــذه الرحمــة النبــوة. قــال مــويس )عليــه( أنــا أريــد أن أعلــم مــن علمــك العظيــم 

بــل أجــاب »إنــك لــن تســتطع معــي صــربا«. منكــن أن نقــول أن املتعلـُـم قســمني، 

متعلــم يف قســم األول ليــس عنــده شــيئ مــن العلــم ومل ميــارس القيــل والقــال 
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ومل يتعــود التقريــر واإلعــراض، واملتعلــم يف قســم الثــاين حصــل العلــوم الكثــرية 

ومــارس اإلســتدالل واإلعــراض، ثــم أنــه يريــد أن يخالــط إنســانا أكمــل منــه ليبلــغ 

درجة التام والكال، والتعيم يف هذا املتعلم شــاق شــديد وذلك ألنه إذا رأي 

شيئا أو سمع كالما رمبا كان ذلك بحسب الظاهر منكرا إال أنه كان يف الحقيقة 

حقــا صوابــا. بعدهــا يشــري اللــه إيل ثــالث قصــص، األويل قصــة يف الســفينة 

والثــاين قصــة عــن الغــالم والثالــث قصــة عــن الجــدار، مــويس )عليــه( طالــب 

مثــل قســم الثــاين وهــو مل يســتطع صــربا مــع حــرض )عليــه( بعــد تلــك الحــوادث. 

ويســأل مــويس عنهــا، يــرشح حــرض )عليــه( أســباب هــذه الوقائــع.

اخلامتة

يتضمــن يف هــذه الســورة دالئــل مــن التوحيــد والنبــوة واالميــان والبعــث، عبــاد 

اللــه الذيــن ءامنــوا وعمــل الصالحــات أن لهــم أجــر حســنا وهــم جمعــوا بــني اإلميان 

باللــه ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر والقــدر خــريه ورشه.ويقــول اللــه فيهــا 

ـْو كَاَن الْبَْحــُر ِمــَداًدا لَِّكلِــَاِت َريبِّ لََنِفــَد الْبَْحــُر قَبْــَل أَن تَنَفــَد كَلِــَاُت َريبِّ  »قُــل لّـَ

َولَــْو ِجئَْنــا مِبِثْلِــِه َمــَدًدا«  أمــا كالم اللــه هــو عظيــم وال لهــا حــد وال منتهــي، فــأي 

ســعة وعظمــة تصورتهــا القلــوب فااللــه فــوق ذلــك، وكذلــك ســائر صفــات اللــه 

تعــايل، كعلمــه وحكمتــه وقدرتــه ورحمتــه، فمــو جمــع علــم الخالئــق مــن األولــني 

واآلخريــن، وأهــل الســاوات وأهــل األرض كلهــا. وهــذه هــي ســورة التــي تفــاين 

باللــه تحميــد يف بدايتهــا.

امل�شادر واملراجع

القرآن الكريم( 1

أيب عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن أيب بكــر القرطبــي، الجامــع ألحــكام القــرآن، مؤسســة ( 2

الرســالة.

اإلمام إسائيل بن عمربن كثري، تفسري إبن كثري، دار السالم، الرياض.( 3
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اإلمــام عبــد الرحــان بــن نــارص الســعدي، تيســري الكريــم الرهــان يف تفســري كالم املنــار، ( 4

دار التقــوي.

اإلمــام فخــر الديــن الــرازي، تفســري الكبــري أو مفاتيــح الغيــب، مجلــد 21 -22، دار الكتــب ( 5

العلميــة، بريوت-لبنــان.

سورة الكهف( 6

الشــيخ محمــد عــيل الصابــوين، التفســري الواضــح امليــر، الجــزء الثــاين، مركــز جمعــة ( 7

املاجــد للثقافــة والــراث، ديب- اإلمــاراة العربيــة املتحــدة.

عبد الرازق كنج،يف نورالقرآن، ترجمة معاين القرآن الكريم باملليباري.  ( 8
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امل�ساكل فى ترجمة معانى القراآن الكرمي اإلى 
اللغة الإجنليزية: درا�سة لغ�ية وثقافية

حممد رفيق فى �شى
باحث الدكتوراه، جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية، حيدراباد

املقدمة

تعد ترجمة معاىن القرآن الكريم من أهم املساعى الّدينية من حيث أنها وسيلة 

إىل تبليــغ رســالة اللــه إىل األعاجــم الذيــن اليفهمــون اللغــة العربية،ومــن األعــال 

الفنية من حيث أنها ســبب ىف توســيع نطاق فن الرجمة عى حد واســع .

ومــن املعقــول أن اللغــة العربيــة واإلنجليزيــة تحتــالن مكانــة فائقــة ىف العــامل 

مــن أهلهــا وأصحابهــا بحيــث أن الرجــات منهــا  الوافــرة  الكميــة  حســب 

وإليهــا يســتفيد منهــا جــم غفــريال تحــى، فأعالــج ىف هــذه الورقــة املشــاكل 

املتواتــرة ىف ترجمــة معــاىن القــرآن الكريــم إىل اللغــة اإلنجليزيــة معالجــة لغويــة 

ثقافيــة حتــى يســتطيع ألحــد فهــم التبايــن اللغــوي والثقــايف بــني اللغتــني وفهــم 

اإلعجــاز القــرآين والــكالم اإللهــي مــن غــري تــردد وال إشــكال .

مبراجعة تراجم القرآن املشهورة املتداولة بني أيدينا قمت بتسليط الضوء 

عى املشاكل وتقسيمها إىل صنفني – لغوية وثقافية بينا ركزت بالخصوص 
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ورتبــت  نطــاق واســع  عــى  البحــث  مــن مجــال  اللغويــة ألنهــا  عــى املشــاكل 

املباحــث عــى ترجمــة معــاىن القــرآن و قضايــا ترجمــة معــاىن القــرآن واملشــاكل 

والتداوليــة واملشــاكل  والبالغيــة واملعجميــة  والدالليــة  النحويــة  أي  اللغويــة 

الثقافيــة والخامتــة فحســب.

ترجمة معانى القراآن الكرمي 
إن لرجمة معاىن القرآن الكريم أهمية غري مثالية ىف مجال العلم والرجمة، وال 

تــزال اليــوم محــور الدراســات األكادمييــة وموضــوع البحــوث النقديــة والتحليليــة، 

وذلــك لعنريــن رئيســني هــا أن الرجمــة هــي بنفســها تحتــل مكانــا راســخا 

بأبعادهــا املختلفــة التــى ال تــزال تناقــش وتتســع مضامينهــا ومحاورهــا يومــا بيــوم، 

و أن القــرآن هــو كتــاب ســاوي إلهــي مــن الخالــق اليوجــد فيــه خطــأ وال ســهو 

بحيــث تــؤدى ترجمتهــا مــن قبــل الخلــق إىل كثــري مــن األخطــاء بأســباب عديــدة .

فالرجمــة هــي مبعنــى اللغــة التبيــني والتوضيــح أو نقــل الــكالم مــن لغــة إىل 

أخــرى، ومبعنــى اإلصطــالح التعبــري عــن معنــى كالم ىف لغــة بــكالم آخــر مــن لغــة 

آخــرى مــع الوفــاء بجميــع معانيــه ومقاصــده ) مناهــل العرفــان، ج 2:91(

العربيــة  ألفاظــه  معــاىن  عــن  ب«التعبــري  القــرآن  معــاىن  ترجمــة  وتعــّرف 

الوفــاء بجميــع هــذه املعــاىن واملقاصــد  مــع  غــري عربيــة  بألفــاظ  ومقاصدهــا 

.  )2:114 العرفــان، ج  )مناهــل 

وتتجــى هنــاك عــدة مــن القضايــا واملســائل حــول ترجمــة القــرآن مــن جميــع 

جوانبهــا املختلفــة مــن البعــد اللغــوي إىل البعــد الدينــي، ويظهــر إثرهــا مفهــوم 

عدم إمكانية ترجمة القرآن وعدم التكافؤ الكيل وخسارة املعنى والغموض وغري 

ذلك ما تركّز وتتمحور عليها النظريات املتعلقة برجمة معاىن القرآن الكريم.

الف�شايا الرئي�شية فى ترجمة معانى القراآن 
ومــن املعلــوم أن الرجمــة الحرفيــة ســواء أكانــت ترجمــة القــرآن أو غريهــا ليســت 

نافــذة ومفيــدة ىف نقــل معنــى النــص صحيحــا عــى مــا هــو يقتــى ؛ ألن جميــع 
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اللغــات العامليــة لهــا ميــزة وخاصــة عــى حــدة عــى املســتوى الركيبــي والنــي 

والنحــوي والتــداوىل والبالغــي فضــال عــن اختــالف وتبايــن ثقافتهــا وحضارتهــا 

متامــا.

عدم اإمكانية ترجمة القراآن 

إن مفهــوم عــدم إمكانيــة ترجمــة القــرآن يناقــش ويعــاىن بهــا مــن وجهــات النظــر 

املختلفــة حســبا قــد عالــج بهــا اللغويــون واملنظــرون ىف دراســات الرجمــة، 

وحســبا قــد اهتــم بهــا أعــالم املســلمني املفكريــن ىف نفــس املجــال، وحســبا 

قــد أعلــن بهــا مرجمــوا القــرآن مبارســتهم الحقيقــة وتجاربهــم العميقــة .

مــن وجهــة النظــر اللغويــة، كاتفــورد واحــد مــن أعــالم نظريــات الرجمــة 
يوضح عنرين رئيسني لعدم إمكانية الرجمة، وها من الجانب اللغوي ومن 

الجانــب الثقــايف الذيــن نركــز العنايــة عليهــا ىف هــذه الورقــة .

أســايس  يعتــرب كمقيــاس  النــص  أن  بــدرو )De Pedro( إىل  ويعمــد دي 

ىف متييــز إمكانيــة الرجمــة وعدمهــا بحيــث أن النــص الفنــي بأســاليبه الجاليــة 

املتنوعــة يوجــد أمــام املرجــم املشــاكل الكبــرية عــى خــالف النــص الحامــل ىف 

.)1999 ،De Pedro( طيــه وظيفــة اإلعــالم املحضــة فقــط

وهناك إتجاهان رئيســان بالنســبة إلمكانية أو عدم إمكانية ترجمة النصوص 

 )Virgina Wolf( من لغة إىل أخرى حيث أن بعض املنظرين مثل ورجينا وولف

يؤكــدون أن الرجمــة غــري ممكنــة ألبتــة، ولكــن معضمهــم مثــل نيومــارك يعتقــدون 

بــأن الرجمــة ممكنــة إمــا مبــارشا أو غــري مبــارش، وهــذا هــو صحيــح عــى كل حــال .

مــن وجهــة النظــر اإلعتقاديــة أو الدينيــة نســتطيع أن نقــول أن مجموعــة 
املسلمني األوائل كانوا مرددين حول ترجمة نصوص القرآن إىل أخرى ألسباب 

ومنها 

جــواز ترجمــة القــرآن رمبــا يــؤدي إىل طلــب معادلتهــا للقــرأن كــا فعــل ( 1

بهــا أهــل الكتــاب
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إمكانية تغيري وتحريف ىف مفهوم رسالة كالم الله نتيجة لذلك( 2

إمكانيــة اعتــاد املســلمني الجــدد عــى الرجــات بغــري تعلــم واعتنــاء ( 3

بالنصــوص القرآنيــة األصليــة ألبتــة .

وينتهــي منــاع القطــان ىف بحــث ترجمــة القــرآن إىل أن القــرآن ال ميكــن واليجــوز 

أن يرجم ترجمة حرفية، وأن ترجمة املعاىن األصلية وإن كانت ممكنة ىف بعض 

اآليــات الواضحــة املعنــى فإنهــا ال تخلــو مــن فســاد، وان ترجمــة املعــاىن الثانويــة 

غــري ممكنــة، ألن وجــوه البالغــة القرآنيــة التؤديهــا ألفــاظ بــأي لغــة أخــرى، بقــي أن 

يفــر القــرآن، وأن يرجــم تفســريه إلبــالغ دعوتــه ) منــاع القطــان ص : 313(.

ولكــن قــد اتســع نطــاق اإلســالم وارتفعــت رضوريــة ترجمــة القــرآن حيــث أن 

الرجــات اإلســترشاقية التــى كانــت متنــاول أيــادى األعاجــم يؤديهــم إىل فهــم 

األباطيــل و األكاذيــب حــول اإلســالم ؛ ألنهــا مليئــة باألخطــاء واإلفــراءات فاســتمر 

الجــدال والنقــاش حــول ترجمــة القــرآن وشــاورالعلاء وأجمعــوا عــى أن ترجمــة 

معــاىن القــرآن إعتــادا عــى تفاســري القــرأن املشــهورة حــل صحيــح لهــذه القضيــة 

املهمــة، وإثــر ذلــك إعتــرب بعــض العلــاء بــأن الرجمــة فــرض كفايــة عــى أن إبــالغ 

رســالة اللــه إىل جميــع األعاجــم مســئولية املســلم املكتوبــة.

القــرآن  تكــون الرجمــة بديــل  وبعــد املناقشــات الجديــة الصارمــة حــول أن 

قــد انتهــت املســئلة حينــا أعلنــت جامعــة األزهــر الفتــوى النهــايئ ىف خمــس 

وخمســني وثلثمئــة وألــف هجريــة، والــذى يؤكــد عــى أن القــرآن هــو ىف اللغــة 

العربيــة فقــط، وأي ترجمــة التــكاد تعتــرب بديــل القــرآن أبــدا، وأن كالم اللــه الخالــق 

ال يبــّدل بــكالم الخلــق، وهــذا محــال ليــس مــن املمكــن .

ومــن الجديــر بالذكــر أن املفكريــن املســلمني يعتقــدون أن القــرآن يتعــرض 

لعــدم إمكانيــة ترجمتــه إىل لغــة أخــرى مــن ثالثــة جوانــب أي لغويــة وثقافيــة الذيــن 

اهتم بها كاتفورد كأهم مشاكل الرجمة، وأخرى اعتقادية ودينية التى ال تبّدل 

كلــات الخالــق بكلــات الخلــق .
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الذيــن متكنــوا وتعرفــوا عــى جميــع هــذه  ن  جمــ�ي الم�ت بالنســبة لموقــف 
املشاكل املتواترة ىف ترجمة القرآن مل يتجروا عى تسمية ترجاتهم »ترجمة 

القــرآن« بــل »ترجمــة معــاىن القــرآن« أو مثــل ذلــك معرفــني بعــدم إمكانيــة ترجمته 

ومعتمديــن عــى إعجــازه وأســاليبه البالغيــة والركيبيــة التــى ال توجــد ىف لغــات 

أخــرى.

عدم التكافوؤ الكلي

تعــد فكــرة التكافــؤ ىف الرجمــة مفهومــا أساســيا ىف نظريــات الرجمــة، إال أنهــا 

تثــري جــدال كبــريا لــدي املنظريــن اللغويــني مــن جانــب إختــالف مداخلهــم النظرية 

واختــالف وجهــات نظرهــم ىف معالجــة التكافــؤ ولكــن هنــاك طريقتــان كبريتــان 

الشــكيل  التكافــؤ  اإلنجيــل وهــا:  ترجمــة  البحــث ىف  عــى مجــال  تســيطران 

 )Dynamic Equivalence( الدينامــي  والتكافــؤ   )Formal Equivalence(

 ،)Functional Equivalence( التــى يفضــل تســميتها اليــوم بالتكافــؤ الوظيفــي

وصاحــب هاتــني الطريقتــني يوجــني نايــدا التــى قدمهــا إىل دراســة الرجمــة ىف 

عمليــة ترجمتــه لإلنجيــل، وهاتــان الطريقتــان مــا يعــرف ىف مجــال ترجمــة معــاىن 

القــرآن بالحرفيــة واملعنويــة .

التكافؤ الشكيل هو طريقة الرجمة التى تستهدف اإلبقاء عى األشكال أو 

األبنيــة اللغويــة للنــص املصــدر قــدر اإلمــكان، بــرف النظــر عــن كــون تلــك األبنية 

متثل الطريقة الطبيعية ىف التعبري عن املعنى األصل ىف اللغة الهدف أم ال . 

التكافؤ الوظيفي هو الرجمة البسيطة التى توضح وظيفة التعبري تستخدمه 

اللغة املصدر برجمته إىل ما يعرب عن الوظيفة ذاتها ىف اللغة الهدف، ولكن 

من دون اللجوء إىل الصورة األصلية .

ومــن املعلــوم أن هــذه اإلتجاهــات ال تناســب وال متــارس ىف ترجمــة القــرآن 

حيــث أنهــا متتــاز عــن غريهــا مــن اللغــات مــن جوانــب عديــدة كــا عــرب بذلــك 

حسني عبد الرؤوف )2001(، عامل اللسانيات ىف ترجمة القرآن، وله إنتاجات 
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مهمة ىف نفس املجال تطبيقا وتحليال » أن ترجمة القرآن ليست هي ال تعادل 

للنــص القــرآين العــريب لســببني األول أن التعابــري القرآنيــة وأســاليبها وتراكيبهــا 

ال توجــد ىف اللغــة املرجــم إليهــا عــى وجــه يناســب لراكيــب األصــل وملــدى 

تأثريهــا ىف القــارئ وملقاصــد النــص األصــيل، واألخــرأن الطبيعــة اإللهيــة الكامنــة 

ىف ألفــاظ القــرآن ال توجــد ىف ألفــاظ البــرش« )ص: 1(

ولكــن يؤكــد هــو عــى إمكانيــة إيجــاد تقريــب لغــة القــرآن ومعانيــه وأســلوبه 

Approx- )إىل أذهــان الناطقــني بغــري العربيــة، وهــذا هــو مــا يســمى بالتقريــب 

imation( مــع أن النظريــات املوجــودة ىف الرجمــة ليســت قابلــة للتطبيــق ىف 

عمليــة ترجمــة القــرآن، وأن إســراتيجية تقريــب املعــاىن إىل أذهــان العــامل تعتــرب 

كحــل وحيــد تطبيقــي ملشــكلة ترجمــة القــرآن بحيــث أنــه يريــد بذلك:«الرجمــة 

التداوليــة ملعــاىن القــرآن الســطحية وتوفــري األمنــاط اللغويــة والبالغيــة املناســبة 

للغــة الهــدف«)ص:2(، وأصبــح حاليــا مفهــوم التقريــب كمعيــار ونقطــة هامــة 

ىف مجــال دراســات الرجمــة عامــا وىف مجــال ترجمــة معــاىن القــرآن خاصــا حيــث 

أن كثــريا مــن املنظريــن مثــل حاتــم وماســون وباكــر تيقنــوا بعــدم التكافــؤ الــكيل 

والغمــوض وخســارة املعنــى ىف ترجمــة القــرآن ومتايلــوا إىل هــذا املفهــوم .

امل�شاكل اللغوية والثقافية فى ترجمة معانى القراآن الكرمي 
اعتنــوا برجمــة  الذيــن  بالنســبة للمرجمــني واللغويــني واملفكريــن املســلمني 

القــرآن، وحســبا قــد بينــوا مشــاكلها وصعوباتهــا التــى تواجــه املرجمــني، تســلط 

هــذه الورقــة عــى مشــاكلها و إشــكالية الغمــوض وخســارة املعنــى التــى تنــدرج 

بسببها عى املستوى اللغوي أي النحوي و الداليل والتداويل والبالغي و آخر 

الثقــايف مــع املناهــج التحليليــة والنقديــة وفقــا للمعاجــم والتفاســري املعتمــدة. 

امل�شاكل اللغوية 
تهــدف الرجمــة إىل نقــل مضمــون النــص األصــيل إىل النــص الهــدف مــع اعتــاد 

مبــدأ األمانــة واحــرام الشــكل والبنيــة واملضمــون واملعنــى كليهــا، لكــن مبــا أنــه 
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ال توجــد لغتــان متاثلتــان عــى وجــه الكــال ال عــى مســتوى الشــكل وال عــى 

تكــون مصحوبــة باملشــاكل  مــا  فــإن عمليــة الرجمــة دومــا  مســتوى املضمــون 

والعراقــل لعــدم التكافــؤ الــكيل بــني اللغــات .

(Syntactic /Grammatical problems) امل�شاكل النحوية والرتكيبية

وهذا ما يتعلق باإلختالفات النحوية بني اللغتني كاختالف األزمنة مثال نالحظ 

ىف اإلنجليزيــة وجــود عــدة أنــواع للزمــن املــاىض ىف حــني يوجــد زمــن مــاىض 

واحــد ىف العربيــة، كــذا اإلختالفــات الرفيــة وطريقــة التعبــري عنهــا، وكــذا ينــدرج 

فيهــا ترتيــب الكلــات وتغــري الجنــس والعــدد والظــروف والــرشوط وإليــك مــن 

مناذجهــا مــا يــى :

وكان فضل الله عليك عظيا )4:113(

إذا أراد املرجــم أن يرجــم هــذه اآليــة فســيفكر عــن الفعــل املــاىض ليكــون، 

يــراد بذلــك، ولكــن عمليــة  وأن الفضــل والنعمــة مــن اللــه قــد انتهــت وهــذا ال 

الفعــل املــاىض ىف العربيــة تريــح حقيقــة عامــة أي أن نعمــة اللــه وفضلــه يكــون 

 The grace of Allah toward thee hath دامئا عى الخلق كا ترجمها بكتال

been infinite

وهنــاك بعــض مــن املشــاكل الرفيــة التــى اليــكاد أن يفهمهــا املرجمــون 

اإلنجليزيــون إال إذا كان مضطلعــا بالقواعــد وتغــري معانيهــا ىف مختلــف األحــوال 

مثلــا نــرى ىف اآليتــني التاليتــني 

)Ladies said in the city( )30 : 12( وقال نسوة ىف املدينة

) ”The desert Arabs say،“We believe( )49:14( قالت األعراب آمنا

هــذه اآليتــان تبــدأ األوىل منهــا ب«قــال« و اآلخــر ب«قالــت » تشــري إىل 

معنــى باطنــي بتغــري مكانتهــا الرفيــة وذلــك أنــه يــراد هنــا بعالمــة جنــس املذكــر 

بعض النساء، وبعالمة املؤنث معظم األعراب فلنا أن ننظر إىل ترجمة يوسف 

عــى قــد أخطــأ ىف تأديــة املعنــى املــراد ىف الآليــة األوىل 
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(Semantic problems) امل�شاكل الدللية

يــؤدي عــدم الفهــم الصحيــح للكلــات أو للمعنــى الحقيقــي املــراد إىل أخطــاء 

خطرية، وكثريا ما يواجه املرجم هذه املشاكل بينا هو يرجم كلات الجناس 

والكلات التى لها تعدد املعاىن واألضداد والكلات التى تغري معناها جزئيا 

بالعموم والخصوص والكلية والجزئية، وهذا هو شــائع ىف العربية .

ترجمــة » ويــوم تقــوم الســاعة يقســم املجرمــون مالبثــوا غــري ســاعة ») ســورة 

الروم : 55( توجد مشكلة كبرية أمام املرجمني بحيث أنه يراد بالساعة األوىل 

يــوم القيامــة، وبالثانيــة املعنــى الحقيقــي املعجمــي، وذلــك فضــال عــن خســارة 

األســلوب الجــايل املوســيقى ىف ألفــاظ القــرآن .

وهنــاك ألفــاظ املرادفــات مثــل املطــر والغيــث والخــوف والرعب والخشــية 

والفــزع والريــح والريــاح التــى التــزال تــؤدى املرجمــني إىل املشــكلة العظيمــة .

وتعدد املعاىن مثل »أن يرضب مثال ما » أدى أربري إىل أداء كلمة »رضب 

»حرفيــا »Strike« وترجمتهــا خاطئــة مضمونــا وشــكال بينــا اســتطاع يوســف عــى 

.»To use»بنقل املعنى املقصود ىف النص األصل وذلك برجمتها ب

(Lexical Problems) امل�شاكل املعجمية

الكلــات العربيــة واملصطلحــات اإلســالمية ليــس لهــا مــا يعادلهــا مــن الكلــات 

املناسبة ىف اللغات األخرى مثل كلمة الصالة والحج والزكاة والتيمم والتقوى 

والخشوع والفسوق كا نرى ىف ترجمة قوله تعاىل » يأيها الذين آمنوا إن جاءكم 

فاسق بنبأ فتبينوا )49:6(

ترجمه يوسف عى:

O ye who believe if a sinner comes to you with any news ascer-
tain the truth.

فكلمة الفاسق ىف الفقه اإلسالمي يراد بها من ارتكب فاحشة أو إمثا كبريا 

مثــل الزنــا، والــذى هــو ال يقبــل للشــهادة ىف العدالــة اإلســالمية، ولكــن محاولــة 
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يوســف عــى ال يشــري إىل هــذا املعنــى واعتمــد عــى املعنــى املعجمــي الــذى 

ال يناســب بهــذا املوقــع .

(Rhetorical/ Stylistic Problems) امل�شاكل البالغية اأو الأ�شلوبية

إن الكلــات واملســتعمالت ىف اللغــة العربيــة عامــة وىف القــرآن خاصــة غينــة 

بجالية األســاليب وتقنية اإلبداع واملحســنات، وهناك كثري من اإلســتعاالت 

ىف القــرأن الكريــم مثــل اإلســتعارة واملجــاز املرســل والكنايــة واملجــاز وغــري ذلــك 

التــى ال يتمكــن ألحــد ترجمــة بعضهــا ألنهــا مختصــة بالثقافــة العربيــة والحضــارة 

اإلســالمية .

أنظــر إىل كلمــة حبــل اللــه ىف »واعتصمــوا بحبــل اللــه جميعــا« )آل عمــران: 

)103

الحبــل إســتعارة لعهــد اللــه كــا ىف كتــاب الزمخــرشى )ج : 115(وهــو كتابــه 

القــرآن أو دينــه اإلســالم كــا ىف الجزائــرى قــد ترجمهــا يوســف عــى :

Hold fast all together, by the rope which Allah (stretches out for you)(149)

وترجمها بكثال cable of Allah )ص: 28(

ونالحــظ أن يوســف عــى نقــل لفظــة »حبــل » نقــال حرفيــا مــع إضافــة تفســريية 

بقولــه مــراده الــذى ميــده اللــه لكــم وهــذا يقلــل الغمــوض وخســارة املعنــى ولكــن 

بكثــال مل يفعــل كذلــك .

وكــذا الحــذف والتكــرار والتقديــم والتأخــري مــن األســاليب العربيــة التعبرييــة 

املمتــازة تعرقــل عمليــة املرجــم كثــريا 

(Pragmatic Problems) امل�شاكل التداولية

إمنــا يتحقــق املعنــى املطلــوب بجملــة مبعرفــة ســياقها وظروفهــا وحالهــا كــا نرى 

ىف أفعــال األمــر والنهــي ميكــن ان يكــون أمــرا أصليــا وأن يكــون طلبــا متواضعــا، 

وذلــك بالنســبة لســياق اســتخدامها، وذلــك هــو املــراد بالتداوليــة .
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قوله تعاىل » أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ) يوسف : 12(

ترجــم فعــل األمــر » أرســله » كثــري مــن املرجمــني مثــل يوســف عــى وبكثــال 

كفعــل األمــر الحققــي أي send him وذلــك ال يناســب بهــذا املوقــف الــذى 

يطلــب أبنــاء يعقــوب ألبيــه وهــو الطلــب املتواضــع فينبغــي أن يرجــم هكــذا » 

.« Let him send

(Cultural Problems) امل�شاكل الثقافية

فضــال عــن املشــاكل اللغويــة التــى تــرد ىف ترجمــة معــاىن القــرآن، هنــاك الكثــري 

أبــدا ترجمتهــا كــا أن املصطلحــات  التــى ال يســتطيع  مــن املشــاكل الثقافيــة 

الدينيــة واألمثــال والتعابــري التــى لهــا عالقــة تامــة بالثقافــة ال تعــادل مبــا هــو مكافــؤ 

ىف اللغــة الهــدف 

وىف الحقيقــة الثقافــة هــي تســبب مشــكلة أكــرب للمرجمــني مــا تســببها 

.)2000:130 ،Nida( اللغويــة التغــريات ىف األشــكال 

ومــن الجديــر بالذكــر أن القــرآن مليــئ بالواقعــات التاريخيــة واألخبــار املاضيــة 

اإلســالمية  باملعتقــدات  يتعلــق  ومــا  باألنبيــاء ومزاجهــم وطبيعتهــم  املتعلقــة 

الســمحة مــع مزيــد مــن اإلشــارات إىل أنــواع املأكــوالت والفواكــه، التــى تجعلــه 

كتابــا تغطــى ثقافــة واســعة ىف العــامل . 

 نالحــظ أن كلمــة الغــام تعتــرب كعنــر إيجــايب ىف اللغــة العربيــة بخــالف مــا 

 white cloud »هــو لهــا معنــى ســلبي ىف اللغــة اإلنجليزيــة ولــذا ترجمهــا بكتــال

» مشــريا إىل معناهــا اإليجــايب عــى ســبيل ّمــا حيــث أن الغــام يــراد بهــا نعمــة 

اللــه الجليلــة ىف اللغــة العربيــة ملــا أن مــن يعيــش ىف الصحــراء الحــارة يرجــو 

الغــام إلبعــاد حرارتهــا الطبيعييــة بخــالف طبيعــة اإلنجليزيــني الذيــن هــم عــى 

قيــد الــربودة متامــا.
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اخلامتة 

قــد ركــزت هــذه الورقــة عــى قضايــا ترجمــة القــرآن الكريــم مــن مختلــف جوانبهــا 

النظريــة والتطبيقيــة التــى بينــت إثرهــا عــدم إمكانيــة ترجمــة القــرآن وعــدم التكافــؤ 

مــع تحليــل  بالتقريــب  الــكيل والغمــوض وخســارة املعنــى ومفهــوم املســمى 

والبالغيــة  واملعجميــة  والدالليــة  والرفيــة  النحويــة  أي  اللغويــة  مشــاكلها 

والثقافية، ومع رسد الناذج املالمئة عى سبيل الوضوح . ومزيدا عى ذلك 

أشــري إىل ان إنتاجــات حســني عبــد الــرؤوف مــن جانــب املســلمني ىف مجــال 

 Quran Translation( دراســة ترجمة معاىن القرآن وكتبه الغري املثالية ككتاب

Discourse، Texture and Exegesis:( وكتابه الصادر ىف هذه السنة )2017( 

 New Horizons in Quranic Linguistics : A syntactic،( املعنــون ب 

semantic and stylistic analysis( يقــوم بــدور ممتــاز ىف الدراســات العميقــة 

ىف نفــس املجــال. 
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 فتحي يكن )1933 - 2009( 
حياته واإ�سهاماته

ال�شيدة �شمية
باحث الدكتوراة، قسم اللغة العربية بجامعة كرياال

مقدمة

يكــن،  يكــن أو األســتاذ محمــود فتحــي محمــد عنايــت رشيــف  الداعيــة فتحــي 

ســيايس ورجــل ديــن لبنانيوهــو مــن أصــل تــريك. فتحــي محمــد عنايــة املعــروف 

الحركــة  أهــم رجــاالت  مــن  يكــن نســبة إىل جــده ألبيــه و«يكــن1 »، هــو  بفتحــي 

اإلسالمية اللبنانية ويف العامل اإلسالمي، بل هو من الرعيل األول الذي أسس 

الحركــة اإلســالمية يف لبنــان مــع مجموعــة مــن إخوانــه يف الخمســينيات، بعــد أن 

زارهــم الدكتــور مصطفــى الســباعي رحمــه اللــه مــن ســوريا.

العــريب،  العــامل  الحركــة اإلســالمية يف  تأســيس وتأصيــل فكــر  ســاهم يف 

وانتــرشت سلســلة مؤلفاتــه الفكريــة يف العاملــني العــريب واإلســالمي؛ لتكــون 

منارة لجيل الصحوة اإلسالمية، وقد ترجمت بعضها إىل عدة لغات، من أهمه 

تعني ابن أخت السلطان  1
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مؤلفاتــه: مــاذا يعنــي انتــايئ لإلســالم، مشــكالت الدعــوة والداعيــة، أبجديــات 

التصــور الحــريك للعمــل اإلســالمي.

بقــي مســؤول عــن أمانــة الجاعــة اإلســالمية حتــى نجاحــه يف االنتخابــات 

النيابيــة يف العــام 1992م. وهــو مشــارك يف املؤمتــرات اإلســالمية العامليــة

حياته

ُولِــد الداعيــة الدكتــور فتحــي يكــن يــوم 9 فربايــر/ شــباط 1933م بطرابلــس يف 

لبنان، وحصل عى شــهادة الدكتوراة يف الدراســات اإلســالمية واللغة العربية. 

متــزوج مــن الســيدة الدكتــورة منــى حــداد يكــن2، ولهــا أربــع بنــات وولــد. وتعــود 

أصول عائلته إىل تركيا، فوالده محمد عناية ووالدته عائشة،. حائز عى دكتوراه 

الهندســة  عــى  دبلــوم يف  العربية.وحصــل  الدراســات اإلســالميةواللغة  يف 

الكهربائيــة مــن كليــة الالســلي املــدين يف بــريوت. 

نشــأيف بيئة متدينة محافظة أبـــا ً عن جد.. وعاش طفولته األوىل يف كنف 

جدته ألبيه، املرحومة السيدة)وسيلة مرحبا(التي وَجَدت به السلوى والعوض 

عــن زوجهــا جــده املرحــوم )محمــود رشيــف يكن(الــذي تــويف قبــل والدتــه بأيــام.

كانــت جدتــه رحمهــا اللــه عــى جانــب كبــري مــن التديــن، صارمــة وذات شــخصية 

قويــة. تعلــم عــى يديهــا الوضــوء والصــالة واألدب، وخصــاال ال تــزال تالزمــه حتــى 

املــوت: النظافــة، الرتيــب، الحــزم ومحبــة املســاكني،أما والدته)عائشــة(رحمها 

اللــه رحمــة واســعة فكانــت كتلــة مــن عاطفــة، ولكنهــا جامحــة يصعــب التحكــم 

فيهــا، أو التخفيــف مــن رضامها،عــى مدخــل البــاب الخارجــه كان والــده محمــد 

عنايــت يكــن »رحمــه اللــه” قــد أثبــت لوحــة للبالغــات ، يذكــر أن حضــوره وهيبتــه 

ورصامتــه قــد تركــت أثــرا عــى كل أفــراد العائلــة، حتــى القطــط التــي كان ال يخلــو 

وهي من القليالت بين نساء الحركة الالتي عرفن بجهدهن الفكري والدعوي. حاصلة على   2

دكتوراه من جامعة السوربون مؤسسة العمل النسائي اإلسالمي في لبنانرئيسة جامعة الجنان 
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بيته من واحدة منها، فقد كانت تختفيه عن األنظار عندما كانت تسمع صوت 

مفاتيحــه وهــو يعالــج قفــل البــاب !..

درا�شاته

تلقــى العلــم يف اآلســتانة وعــاد اىل الفيحــاء يحمــل الشــهادات العليــا ، كــا نهــل 

مــن علــوم شــيوخها وأعالمهــا كالشــيخ محمــود نشــابه 1813-1890 و الشــيخ 

عبدالغني الرافعي 1816-1890 والشيخ عبدالقادر الرافعيوغريهم، التحق يف 

ســن مبكــرة مبدرســة )النجــاح الوطنيــة(، ثــم مبدرســة )النموذج(الرســمية، وكان 

يومهــا يف العــارشة مــن عمــره. كان يديــر املدرســة الدكتــور حســن الحجــة، بينــا 

يتوىل الشيخ نصوح البارودي التعليم الديني فيها ،يف العام 1946 التحقوالده 

باملدرســة االمريكيــة للصبيــان، والتــي تضــم أبنــاء معظــم العائــالت الطرابلســية 

والشــالية املعروفة.وقــد أتيــح لــه يف هــذه البيئــة الجديــدة أن يتعــرف ويف ســن 

مبكــرة عــى أمنــاط شــتى مــن النــاس والتيــارات واألحــزاب والطوائــف واملذاهب.

 High( الدبلــوم ونــال شــهادة  مــن هــذه املدرســة  تخــرج  عــام 1953  يف 

School(وحــاز عــى دكتــوراه يف الدراســات اإلســالميةواللغة العربية.وحصــل 

بــريوت. علىدبلــوم يف الهندســة الكهربائيــة مــن كليــة الالســلي املــدين يف 

حركاته 

مجلــة  مــن  أعــداد  وصلتــه   1952 عــام  وتحديــدا   ، الخمســينات  مطلــع  يف 

الدعوةاملريــة، التــي يــرأس تحريرهــا املرحــوم صالــح عشــاوي .. والحقيقــة 

أنــه تأثــرت بهــذه الصحيفــة تأثــرا كبــريا ، حيــث أســهم يف بلــورة شــخصيته الحركيــة 

، وانتقلبــه مــن حــال التديــن الســلبي اىل حــال التديــن االيجــايب ، ومــن دائــرة الهــم 

الفــردي اىل دائــرة الهــم الجاعــي .. كان كل ذلــك بدايــة التأســيس الحــريك يف 

حياتــه. كان العــام 1953 بدايــة املســرية الحركيــة يف حياتــه .. راحيستكشــف 

أجــواء املدينــة.
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رسعان ما ساقه القدر اىل محضن دعوته األوىل واملتمثل بـ )جمعية مكارم 

األخــالق االســالمية(حيث ضمنــه اىل نخبــة مــن رجالهــا والعاملــني فيهــا ، ويف 

مقدمتهم فضيلة الشيخ صالح الدين أبوعلريئيس البعثة األزهرية يف لبنانوالتي 

كانــت تضــم حــوايل 36 أزهــري رافــق هــذا األمــر قيــام املجموعــة بتنظيــم أحاديــث 

دعوية اسبوعية يف مسجد )التوبة(3.

ولقــد عهــد ايل أن يكــون أول املتكلمــني يف هــذا النشــاط .. وكانــت املــرة 

األوىل التي يتحدث فيها أمام الناس ويف مسجد ، يوم مل يكن يؤم املساجد 

عبــاد  وأجدادهــم، مثنشــأ جاعــة  آبائهــم  أعــار  مــن  والعجائــز  الســن  االكبــار 

الرحمنفــي بــريوت يف اعقــاب هزميــة عــام 1948، كــردة فعــل اســالمية أفرزهــا 

وبــني جاعــة عبــاد  بينهــم  لقــاءات  عــام 1954 عقــد  . ويف  األليــم  املصــاب 

الرحمــن، انتهــت بالتحاقهــم بها،وافتتــاح فــرع لهــا يف مدينــة طرابلس،مــا أتــاح 

لهم فرصة االحتكاك بأوساط العاصمة اللبنانية بريوت وبقية املناطق اللبنانية. 

أنشــأ الجاعــة اإلســالمية يف مطلــع الســتينات وتــوىل األمانــة العامــة فيهــا 

حتى العام 1992حيث قدم استقالته منها بعد نجاحه يف االنتخابات النيابية 

ليتفــرغ للعمــل الربملانيوأســس مــع زوجتــه جامعــة إســالمية خاصــة وهــي جامعــة 

و1992أميناً عاماً للجاعة اإلسالميةوهي  الجنانفي طرابلس. أصبح بني 1962 

فرع اإلخوان املسلمينفي لبنان. انتخب كعضو يف مجلس النوابسنة 1992 . 

بقــي نائبــاً يف الربملــان النيــايب حتــى العــام 1996 حيــث أصــدر ثالثــة كتــب حــول 

التجربــة النيابية:-

األول : التجربة النيابية بني املبدأ والتطبيق. 

الثاين : التجربة النيابية عرب اإلعالم. 

الثالث : التجربة النيابية يف امليزان. 

يقع بمحاذاة نهر ابي علي ، وفي الوسط الشعبي ملدينة طرابل.  3
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و شــارك يف معظــم املؤمتــرات اإلســالمية يف مختلــف أنحــاء العــامل دوَّن 

معظمهــا يف كتابــه: »فقــه الســياحة يف اإلســالم ومنــاذج لرحــالت دعويــة قــي 

أرض اللــه الواســعة«. 

وأســس جبهــة العمــل اإلســالميمع املحافظــة عــى عضويتــه يف الجاعــة 

اإلسالمية. توىل مبادرة سياسية للخروج من أزمة السلطة القامئة بني الحكومة 

اللبنانيةبرئاسة فؤاد السنيورةوحلفائها واملعارضةبقيادة حسن نراللهوميشال 

عونونبيــه بــري، وأم املصلــني وخطــب الجمعــة يف أكــرب تجمــع للمعارضــة يــوم 

الجمعــة 8 ديســمرب2006يف ســاحة ريــاض الصلــح يف بــريوت

موؤلفاته 

أبجديات التصور الحريك للعمل اإلسالمي( 1

احذروا االيدز الحريك( 2

اإلستيعاب يف حياة الدعوة والداعية( 3

اإلسالم فكرة وحركة وانقالب( 4

اإلسالم والجنس( 5

النيابيــة ( 6 لبنــان ) التجربــة  النيابيــة اإلســالمية يف  أضــواء عــى التجربــة 

عــرب االعــالم(. 

أضــواء عــى التجربــة النيابيــة اإلســالمية يف لبنــان )التجربــة النيابيــة بــني ( 7

املبدأوالتطبيق(

أضــواء عــى التجربــة النيابيــة اإلســالمية يف لبنــان )التجربــة النيابيــة يف ( 8

امليزان(

اإلنسان بني هداية الرحمن وغواية الشيطان( 9

االولويات الحركية يف اعقاب تداعيات 11 ايلول( 10

بلغت مؤلفاته الواحد واالربعني مؤلفا( 11

البرييسرويكا من منظور إسالمي( 12
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تحديات القرن الحادي والعرشين يف ضوء فقه الفطرة( 13

الربية الوقائية يف اإلسالم( 14

حركات ومذاهب يف ميزان اإلسالم( 15

حكم االسالم يف السحر ومشتقاته( 16

الخصائص الحركية ملنهجية االمام البنا( 17

خصائص الشخصية الحركية لإلخوان املسلمني( 18

الدعوة بني السائل واملجيب( 19

الشباب والتغيري( 20

العامل اإلسالمي واملكائد الدولية خالل القرن العرشين( 21

العوملة ومستقبل العامل اإلسالمي( 22

العيادة الدعوية( 23

فقه السياحة يف االسالم( 24

القضية الفلسطينية من منظور إسالمي( 25

قطوف شائكة من حقل التجارب اإلسالمية( 26

قوارب النجاة يف حياة الدعاة( 27

كيف ندعو إىل اإلسالم؟( 28

ليت قومي يعلمون( 29

ماذا يعني انتايئ لإلسالم؟( 30

املتساقطون عى طريق الدعوة( 31

املتغريات الدولية والدور اإلسالمي املنشود( 32

املسألة اللبنانية من منظور إسالمي. ( 33

مشكالت الدعوة والداعية( 34

املناهج التغيريية اإلسالمية خالل القرن العرشين( 35

منهجية االمام الشهيد حسن البنا ومدارس االخوان املسلمني( 36

املوسوعة الحركية )2( تراجم اسالمية من القرن الرابع عرش هجري. ( 37
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املوسوعة الحركية)1(حركات اسالمية من القرن الرابع عرش هجري. ( 38

نحو حركة إسالمية عاملية واحدة( 39

نحو صحوة إسالمية يف مستوى العر( 40

نظرة يف تطوير الحركة االسالمية( 41

وفاة الداعية 

أعلــن رســميًّا الســبت 2009/6/13 املوافــق لــه 20 جــادى اآلخــرة 1430 هـــ 

وفــاة الداعيــة اإلســالمي الكبــري الدكتــور فتحــي يكــن يف مشــفى “أوتيــل ديــو”يف 

بــريوت عــن عمــر ناهــز الـــ76 بعــد رصاع مــع املــرض. وكان الداعيــة يكــن قــد دخــل 

يف حالــة مــوت رسيــري اليــوم قبــل اإلعــالن عــن وفاتــه رســميًّا الســاعة الخامســة 

مســاًء، وســط حالــة مــن الحــزن يف أوســاط محبيــه، ونقــل جثــان الداعيــة يكــن 

إىل مســقط رأســه يف مدينــة طرابلــس شــال لبنــان؛ حيــث يُصــىَّ عليــه بعــد 

صــالة العــر يف مســجد “طينــال البلد”ليــوارى الــرى يف مدافــن بــاب الرمــل، 

يف حني يتقبل ذووه ومريدوه التعازي يف جامعة الجنان يف منطقة أيب سمرا 

يف املدينــة. 

اخلامتة 

فقــد العــامل االســالمي جوهــرة أخــرى ، وتــرك الكثــري مــن الخدمــات يف االســالم 

خاصــة يف الحــركات . ولــه دور هــام يف سياســية لبنــان وإقليمــه ، وقــد لعــب 

أزمــة  مــن  دورا هامــا يف وقــف معركــة املخيم،تــوىل مبــادرة سياســية للخــروج 

بقيــادة حســن  الســنيورة وأحالفهــا واملعارضــة  بــني حكومــة  القامئــة  الســلطة 

أكــرب  بــري، وأم املصلــني وخطــب الجمعــة يف  نبيــه  نراللــه وميشــال عــون و 

تجمــع للمعارضــة يــوم الجمعــة 8 ديســمرب 2006، يــرشف عــى موقــع دعــوة نــت 

اإللكــروين. تظهــر مؤلفاتــه ميــال لكتابــات ســيد قطــب، عــى الرغــم مــن أن أداءه 

الســيايس يوصــف باملعتــدل.
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وفتحــي يكــن لــه محطــات طويلــة مــع العمــل الســيايس اإلســالمي يف لبنــان، 

إيصــال  السياســية ونجاحهــا يف  اللعبــة  الجاعــة يف  انخــراط  بعــد  خصوصــا 

بعض مرشحيها اىل الندوة الربملانية. ففي انتخابات 1992 حصلت الجاعة 

اإلســالمية عــى ثالثــة مقاعــد يف املجلــس النيــايب، الدكتــور فتحــي يكــن وأســعد 

هرموش وخالد الظاهر، ويف انتخابات 1996 مل تحصل الجاعة إال عى مقعد 

مثلــه خالــد الظاهــر. الدكتــور فتحــي يكــن ســيكون مثــريا لالهتــام جــدا بالنســبة 

مــن الخدمــات  لنــا كنــوزا  تــرك  النظــر إىل تقلبــات واملنعطفــات،  لنــا ملراقبــة 

الجليلــة الخالــذة .

امل�شادر واملراجع

أبجديات يف تساور الحرايك ليل أمل اإلسالمي، ياكان فتحي الدكتور ( 1

2. https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=433188
3. http://www.islamist-movements.com/26004
4. https://ar.wikipedia.org/wiki/فتحي_يكن

5. www.aljazeera.net/.../dc98d5fa-1afb-4ada-b780-5b22e85ba84
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 الجتاه الإ�سالمي يف اأعمال 
جنيب الكيالين

حممد تف�شري اأيوبي
قسم اللغة العربية جامعة غالم شاه بادشاه، راجوري جامو و كشمري، الهند

تعريف الأدب ال�شالمى

إن األدب االســالمى هــو أدب جديــد مــن جهــة وضعــه يف مناهــج الدراســة األدبيــة 

يف دور العلم ومعاهده، ونحن لسنا بأول من دعا إىل اقامة مذهب اسالمى يف 

األدب،  بل امنا توجد  آثار كثريةلطائفة من أعالم املسلمني وأدباؤهم املرموقني.

ملحة تاريخية عن الأدب الإ�شالمي:

كتــب كثريمــن األدبــاء والكتــاب عــن  األدب االســالمى ولكــن أول مــن تنــاول  هــذا 

املوضــوع ونبــه اليــه، هــو فضيلــة الشــيخ أبــو الحســن عــى النــدوي، وذلــك حــني 

اختري عضوا يف املجمع العلمى العريب يف دمشق، حيث قدم بحثا دعا فيه 

إىل اقامــة األدب االســالمى والعنايــة بــه.

األدب  فكــرة  بــادر إىل  إذ  الناقــد ســيد محمــد قطــب،  األديــب  تــاله   ثــم 

االسالمى بالعمل املنفذ الجاد بقلمه الحاد يف الجريدة املساة ب« االخوان 
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املســلمني » تحــت عنــوان » منهــج األدب » يف الســنة  النبويــة عــام1952م، 

وبذل ما يف وســعه حتى ألف كتابا قيا وشــامال باســم«منهج الفن اإلســالمي« 

اســتجابة لدعــوة شــقيقه ونــرشا و تركيــزا لفكرتــه.

ويف عام 1963م ألف نجيب الكيالىن كتابه الشــامل يف األدب االســالمى 

ألــف الدكتــور عــاد الديــن  باســم » االســالمية واملذاهــب األدبيــة » وكذلــك 

خليــل كتابــا باســم » يف النقــد االســالمى املعــارص » فخطــا خطــوة رائــدة مقدمــة 

يف األدب االســالمى، وهكــذا انفتــح املجــال واســعا للمنشــئني والدارســني يف 

هــذا املضــار، والحــق أن تقديــم فكــرة الشــيخ أبــو الحســن عــى النــدوي عــن 

األدب االســالمى عقــد مؤمتــر باســم » النــدوة العامليــة لــألدب االســالمى » فهــو 

الخلفية األصلية والتاريخ الحقيقى لنشوء املذاهب االسالمية يف األدب مثل 

املذاهــب األدبيــة األخــرى.

مفهوم الأدب ال�شالمى

األدب بصفتــه عامــة لــون مــن ألــوان الفنــون، وهــو أكرهــا شــيوعا وتأثــريا وشــعبية، 

الفنــى كالقصــة واملرحيــة واملقالــة والخاطــرة  النــر  ألنــه يضــم الشــعر وأنــواع 

وترجمــة الحيــاة وغريهــا . وهــو أدب مســؤول، واملســؤولية االســالمية التــزام نابــع 

من قلب املؤمن وقناعاته، التزام متتد أوارصه إىل كتاب الله الذى جاء بلسان 

عريب مبني، ويحرص أشد الحرص عى مضمونه الفكرى النابع من قيم االسالم 

العريقــة، ويجعــل مــن ذلــك املضمــون ومــن الشــكل الفنــى نســيجا واحــدا معــربا 

الحيــاة كلهــا، ويتنــاول شــتى قضاياهــا ومظاهرهــا  تعبــري، ويســتوعب  أصــدق 

ومشــاكلها، وفــق التصــور االســالمى الصحيــح لهــذه الحيــاة وال يزيــف حقيقــة، أو 

يخلــق وهــا فاســدا، أو يحــاىب ضــالال ويزيــن نفاقــا ويطلــق نريانيــه عــى شــياطني 

االنحــراف والقهــر والظلــم، ومــن ثــم ينــر قضايــا املظلومــني، وينهــض بعزائــم 

املســتضعفني، ويخفــف مــن باليــا واحــزان املعذبــني، ويبــرش بالخــري والحــب 

والحــق والجــال، ويعــرب بصــدق وأمانــة عــن آمــال االنســان الخــرية، ويتنــاول نواحى 
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الضعــف والــردد واالنحــراف فيــه بتســليط األضــواء عليهــا لفهمهــا والشــفاء منهــا، 

وتصور لالنسان نابع من وصف الخالق للمخلوق كا قال الله تعاىل يف القرآن 

الحكيــم » أال يعلــم مــن خلــق وهــو اللطيــف الخبــري » امللــك 16.

والتصــور  الســليم،  والوجــدان  الحــي،  الضمــري  أدب  االســالمى  األدب  إن 

الصحيــح والخيــال البنــاء، والعواطــف املســتقيمة، الينحــرف إىل انحــراف نفــيس 

أو اعتدال شعوري، أو مرض فلسفى تفشت جراثيمه يف املاء والهواء والفنون 

مــن ذات مؤمنــة  واألفــكار والســلوكيات، وهــو تعبــري فنــى جميــل مؤثــر، ونابــع 

ومرجــم مــن الحيــاة واإلنســان والكــون، وفــق األســس العقائديــة للمســلم وباعــث 

للمتعــة واملنفعــة، ومحــرك للوجــدان والفكــر.

ميزات الأدب ال�شالمى

يتميز األدب االسالمى عن غريه بأنه :

أدب رساىئ ( 1

أدب إنساىن( 2

أدب شموىل( 3

أدب عاملى ( 4

أدب متنوع ( 5

أدب وسطى( 6

أدب إيجايب..( 7

نبذة عن حياة جنيب الكيالنى

يعد نجيب الكيالين الروايئ اإلسالمي األوَّل يف اللغة العربية، ولد عام 1931م 

يف قريــة رششــابة مبحافظــة الغربيــة، حفــظ معظــم أجــزاء القــرآن، ثــم حصــل عــى 

شهادة التوجيهية » الثانوية العامة » القسم العلمي عام 1949، والتحق بكلية 

الطــب. أمــال أن يحــذو حــذو مثلــه األعــى طبيــب الوحــدة العالجيــة »املثقــف 
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تقــدم ملســابقة وزارة الربيــة والتعليــم يف  الصحي«وأثنــاء املرحلــة الجامعيــة 

الرواية الطويلة » عام 1957،وفاز بالجائزة األوىل عن روايته » الطريق الطويل«، 

وقــد قدمــت يف الســينا » طريــق األمــل«. ويف عــام 1960 تخــرج يف كليــة. 

وشــاء اللــه أن يحقــق أمنيتــه عندمــا عمــل يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

وأصبــح العضــو الدائــم يف وفــد اإلمــارات العربيــة لــدي مجلــس وزراء الصحــة 

لــدول الخليــج العــريب. 

نــرش أول مجموعــة شــعرية وهــو يف الســنة الرابعــة الثانوية،بعنــوان: »نحــو 

العــال« وواىل النرشبعــد ذلــك، انضــم إىل جاعــة اإلخــوان املســلمون  واعتقــل 

األمــر يف دولــة  أول  الخليج،فعمــل طبيبــا يف  بعــد ذلــك إىل  مرتــن، وســافر 

الكويت، وثانيا يف دولة اإلمارات العربية، ثم تقلب يف مجموعة من املناصب 

املتعلقة مبهنته كطبيب، كان أهمها أنه قى عرش سنوات كاملة كمستشار 

أول لوزيــر الصحــة باإلمــارات العربيــة. ثــم وصــل بعــد ذلــك إىل منصــب مديــر 

الثتقيــف الصحــي بــوزارة الصحــة، وهــذه الفــرة هــي التــي عرفــت كتاباتــه الطبيــة 

الناضجــة، وملــا أحيــل عــى املعــاش ســنة1992،ثم عــاد إىل مــر بعــد غربــة 

تجــاوزت ثالثــا وعرشيــن ســنة، وتــويف بالقاهــرة يف مــارس مــن ســنة 1995.

وقــد تواطــأ التآمــر اإلعالمــي والثقــايف والســيايس يف مــر وغريهــا عــى أن 

يحــرم نجيــب الكيــالين حتــى يف هــذه اللحظــة الوحيــدة مــن حياتــه اســم نجيــب 

الكيــالين لظلــت مجموعــة قصصيــة منفصلــة متداخلــة يف قصــة كبــرية ولكــن مــن 

يعــرف نجيــب الكيــالين يعــرف ســريته، ويعــرف مهنتــه، يــدرك بأنهــا ســرية ذاتــه لــه 

هــو طبيبــا.

اأعماله ال�شعرية:

دواوينه الشعرية: 	 

أغاين الغرباء 1963	 

عر الشهداء 	 
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كيف ألقاك 1978	 

مهاجر 1986	 

مدينة الكبائر 1988	 

أغنيات الليل الطويل 1990. 	 

اأعماله الق�ش�شية

عند الرحيل	 

موعدنا غداً	 

العامل الضيق 	 

رجال الله	 

فارس هوازن	 

حكايات طبيب 	 

الكابوس. 	 

أعاله الروائية	 

الطريق الطويل	 

اليوم املوعود 	 

قاتل حمزة	 

ليل وقضبان 	 

رجال وذئاب 	 

حكاية جاد الله	 

نور الله  و مواكب األحرار.	 

أعاله األخرى:	 

إقبال الشاعر الثائر 	 

شوقي يف ركب الخالدين 	 

مدخل إىل األدب اإلسالمي	 
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اإلسالمية واملذاهب األدبية. 	 

الأو�شمة واجلوائز

حصل عى جائزة الرواية 1958 والقصة القصرية 	 

وميدالية طه حسني الذهبية من نادي القصة 1959، 	 

واملجلس األعى للفنون واآلداب 1960، 	 

وجائزة مجمع اللغة العربية 1972، 	 

وامليدالية الذهبية من الرئيس الباكستاين 1978. 	 

الإجتاه ال�شالمى يف اأعماله

ليــس فيهــا شــك عــى أن نجيــب الكيــالىن هــو اتجــه إىل األدب االســالمى، ألنــه 

انضم إىل جاعة اإلخوان املسلمني منذ أيام كليته، وبسببه أخذ إىل السجن 

مرتــني أوال ســنة 1955م، ومــرة أخــرى ســنة 1965م، وىف ذلــك الوقــت كانــت 

األمــة اإلســالمية متــر مبرحلــة حاســمة مــن تاريخهــا، ألن كثــريا مــن البــالد اإلســالمية 

قــد اســتقلت حديثــا عــن االســتعار، وتعــد تجربــة الســجن أقــى التجــارب التــى 

بــدا ذلــك واضحــا يف نتاجــه  بــه يف حياتــه وقــد تركــت أثــرا عميقــا لديــه  مــرت 

الشــعري والقصــي . 

والدكتــور نجيــب الكيــالىن قــد حفــظ أكــر ســور مــن القــرآن الكريــم، وأنــه قــد 

أعجــب بدعــوة اإلخــوان املســلمني، فانضــم اليهــم عــن اقتنــاع وإميــان، ولــذا فــال 

غرابــة أن نــرى الــروح اإلســالمية تــري يف أعالــه األدبيــة والعلميــة كلهــا، فــإن 

مــن املناســب أن نشــري إىل أن اإلتجــاه اإلســالمى لديــه، ليــس وقفــا عــى أعالــه 

الروائيــة والقصصيــة، ولكنــه يبــدو يف نتاجــه كلــه.

فقــد رأينــا مشــاركته يف بحــث قضايــا األمــة اإلســالمية املعــارصة مــن خــالل 

كتبــه ودراســاته التــي تعــد إضافــة جيــدة إىل مكتبــة الثقافــة اإلســالمية، وبخاصــة 

كتابيــه » تحــت رايــة اإلســالم » و » حــول الديــن والدنيــا » وغريهــا مــن البحــوث 
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والدراســات املوضوعيــة عــن مشــكالت املســلم املعــارص، كــا يف مجــال رســم 

معــامل أدب إســالمى معــارص، فــإن كتابــه » اإلســالمية واملذاهــب األدبيــة » يعــد 

محاولــة رائــدة يف بابــه، وكان الدكتــور نجيــب الكيــالىن مــن أوائــل الداعــني إىل 

أن يكــون للمســلمني أدب متميــز، يتفــق مــع منطلقاتهــم الفكريــة والعقائديــة، 

ويتمــش مــع التوجيهــات الربانيــة إلقامــة املجتمــع اإلســالمي الــذى يتــوىل عــارة 

األرض ومحاربــة الفســاد والظلــم.

يف جمال الرواية والق�ش�ض:

قــدم الدكتــور نجيــب الكيــالىن كثــري مــن الروايــات ومجموعــة القصصوفــاز كثــري 

مــن الجوائــز القوميــة وغريهــا. لعــل روايــة » نــور اللــه » هــى أطــول رواياتــه، وقــد 

جعل أحداثها تدور يف عر النبي صى الله عليه وسلم، وكان يرى أن مهمته 

عســرية وشــاقة ألن فجــر اإلســالم مــيلء بالبطــوالت، واألحــداث، فالكاتــب يــرى 

نفســه أمــام عــر فــذ بــكل مافيــه مــن رجــال ووقائــع ومبــادي.

كاعالج الكيالىن مفهوم الحرية يف رواية » قاتل حمزة » واستطاعأن ينفذ 

إىل أعاق نفس بطل روايته، ليصور لنا املعناة الشديدة التي عاناها » وحش 

بن حرب » قاتل  حمزة بن عبد املطلب عم رسول الله صى الله عليه وسلم، 

والروايــة » اليــوم املوعــود » فقــد كان موضوعهــا الحملــة الصليبيــة الســابعة عــى 

مــر، وهــي مــن أوىل الروايــات التــى كتبهــا يف بدايــة حياتــه األدبيــة، ومل يحــر 

بــل وجدنــاه  القديــم فحســب  التاريــخ االســالمى  الكيــالىن اهتامــه يف دائــرة 

يتنــاول بعــض مواقــف التاريــخ اإلســالمى الحديــث واملعــارص، فمــن الروايــات 

التى استلهم موضوعها من التاريخ الحديث هى رواية » مواكب األحرار » التى 

دارت حــول حملــة » نابليــون بونابــرت » عــى مــر، كــا صــاغ الكاتــب أحــداث 

حملــة الجــرنال االنجليــزي » فريــزر« عــى مــر ســنة 1907م، يف شــكل القصــة 

تحمــل عنــوان » طالئــع الفجــر »، ثــم قــدم بعــد ذلــك أحــداث ثــورة  1919م ضــد 

االنجليــز مــن خــالل روايتــه » النــداء الخالــد ». 
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وقدم يف روايته » الرحلة إىل الله » جوانب متعددة من تاريخ حركة اإلخوان 

املسلمني، وعن آخر الحروب العربية اإلرسائيلية، كتب الكاتب قصة » رمضان 

حبيبي » وصور فيها ما حدث يف معركة من العارش من رمضان 1973م.

وىف مجال التاريخ املعارص أيضا كتب سلسلة » روايات اسالمية معارصة 

» مؤكدا بذلك، ارتباط األديب املسلم بقضايا عاملية والتزام بها ،وعن احتالل 

الصــني وتركســتان الرشقيــة واحتــالل روســيا وتركســتان الغربيــة كتــب الدكتــور 

نجيــب الكيــالىن روايتــني » ليــاىل تركســتان » و » عالقــة الشــال » وتحــدث 

فيهــا عــن أحــوال نيجرييــا .

يف جمال امل�شرحية

ويف مجــال املرحيــات لــه مرحيــة بعنــوان » عــى أســوار دمشــق » التــى قــد 

كتــب يف أثنــاء وجــوده يف الســجن، ويــدور موضــوع املرحيــة حــول مرحلــة غــزو 

التتار لبالد املسلمني ووقوفهم عى أسوار دمشق، وقد حاول نجيب الكيالىن 

مــن خاللهــا أن يقــدم شــخصية العــامل املســلم املجاهــد » إبــن تيميــة » وجهــوده 

يف إيقاذ املسلمني وإعدادهم للمعركة الفاصلة مع أعداء الله، وكيف انتر 

املســلمون بعــد ذلــك انتصــارا مــؤزرا .

يف جمال الدرا�شات الطبية

الشك فيها عى أن نجيب الكيالىن هو طبيب ماهر وعمل يف الكويت ومر 

كطبيب، لكن يف مجال الدراسات الطبية اليغيب عنا ذلك التوجيه اإلسالمى 

وإضفــاء الــروح اإلســالمية عــى الحقائــق العلميــة، فكتــب كتابــني هامــني » يف 

رحــاب الطــب النبــوي » و » الصــوم والصحــة » هــا منوذجــان مناســبان يف هــذا 

املقــام، حيــث بــني فيهــا مبــا اليقبــل الشــك أن مــا صــح ثبوتــه عــن الرســول عليــه 

الســالم مــن إرشــادات يف بنــاء اإلنســان الجســمى والعقــى والنفــى، أن ذلــك 

هــو الحــق بعينــه.
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يف جمال ال�شعر

يبــني الكيــالىن يف أشــعاره عظمــة اإلســالم واملســلمني، ويدعــو إىل التمســك 

بأهداب ديننا الحنيف، ففيه النجاة من الضياع، كا يف ديوانه » أغاين الغرباء 

» ومن هنا ميكننا أن نعد ديوانه ذاك صوتا إسالميا يعرب عن حياة الداعية إىل 

الله واستمساكه مببدئه الذى عليه يحيا، وعليه ميوت وعليه يلقى الله تعاىل.

ونتيجــة إلميــان نجيــب الكيــالىن بأهميــة التاريــخ االســالمى ورضورة تقدميــه 

بصــورة تالئــم جاللــه وعظمتــه، فقــد أفــاد منــه يف اســتلهام تلــك الروايــات التــى 

أرشنا اليها، وهكذا اســتمر الكيالىن يعمق اتجاهه االســالمى من خالل العديد 

من املقاالت والروايات والقصص التى تجعل من حلمه الكبري يف إقامة منهج 

إســالمى يف األدب حقيقــة واقعــة.

امل�شادر واملراجع

اإلسالمية واملذاهب األدبية، الدكتور نجيب الكيالىن، مكتبة النور، طرابلس، ليبيا .( 1
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الصوم والصحة، الدكتور نجيب الكيالىن، مؤسسة الرسالة، بريوت .( 3

الطريق إىل اتحاد اإلسالمى، الدكتور نجيب الكيالىن، مكتبة النور، طرابلس، ليبيا .( 4

ملحــات مــن حيــايت، الدكتــور نجيــب الكيــالىن، » الســرية الذاتيــة » مؤسســة الرســالة، ( 5

بــريوت .
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10. www.eltwhed.com.
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تاريخ اللغة العربية واآدابها يف الهند

حممد طارق
باحث الدكتوراه بقسم اللغة العربية وآدابها، بجامعة لكناؤ، لكناؤ )الهند(

كانــت العالقــات بــني الهنــد والعــرب قدميــة قبــل دخــول اإلســالم وبــدأت هــذه 

العالقــات للتجــارة فقــط، تعلــم الهنــود اللغــة العربيــة لكــرة رحالتهــم إىل البــالد 

العربيــة قبــل اإلســالم.

وقال العالمة السيد سليان الندوي: »ذكرت يف كتب التفسري واألحاديث 

النبويــة قصــة ســيدنا آدم عليــه الســالم، فهــي تــدل عــى نزولــه يف الهنــد، وطئــت 

أقدامــه أرض رسانديــب )رشي لنــكا( وأثــر ذلــك موجــود عــى جبــل مــن جبالهــا، 

وقال ابن جرير، وابن أيب حاتم والحاكم: إن أرض الهند التي مى عليها سيدنا 

آدم عليه السالم تعرف بالدجناء. )تفسري الدر املنثور: 55/1(

وذهــب غــالم عــيل آزاد البلجرامــي يف كتابــه »ســبحة املرجــان« إىل حــد 

القــول بــأن هبــوط آدم عــى أرض الهنــد ونــزول الوحــي عليــه فيهــا يثبــت أن الهنــد 

هــي مهبــط الوحــي األول، ومبــا أن النــور املحمــدي كان وديعــاً يف جبــني آدم، 

فــإن أرض الهنــد هــي التــي ترشفــت بالظهــور املبــديئ ملحمــد صــى اللــه عليــه 

وســلم، ولهــذا الســبب بالــذات قــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: »إين أجــد 

رائحــة ربانيــة مــن جانــب الهنــد.
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ومن بواعث الحرية أنه حسب ما ادعى به سوامي ديانند )1824-1883م( 

كان هناك رجال يف الهند يعرفون اللغة العربية حتى يف عر »مها بهارات« 

أي قبل مئات السنني من ميالد املسيح.

وكل مــا ذكــرت يــدل عــى أن التواصــل بــني العــرب والهنــد بــدأ قبــل مئــات مــن 

الســنني من غزو محمد بن قاســم للســند عام 93هـ.

ثم جاء اإلسالم إىل الهند من ثالث طرق:

التجارة( 1

الهجات( 2

العلــاء والشــيوخ الذيــن تركــوا بالدهــم، واســتوطنوا الهنــد، كــا ورد يف ( 3

ســبحة املرجــان عــن آثــار هندوســتان.

ولكــن مــع ظهــور اإلســالم بــدأت مرحلــة جديــدة يف تاريــخ األوارص الهنديــة 

العــريب،  والعــامل  الهنــد  بــني  الثقــايف  الحــوار  بحقبــة  العربيــة ميكــن وصفهــا 

وبلغــت العالقــات مســتويات جديــدة، وخصوصــاً يف مجــال الفكــر والثقافــة 

واألدب خــالل العــر العبــايس، فــكان يف هــذه الحقبــة أول اتصــال للعــرب 

بالفكــر والفلســفة والديــن والثقافــة والعلــوم والفنــون الهنديــة مــن خــالل تعريــب 

املؤلفات السنســكريتية بقلم علاء ومســافرين عرب كثريين، فأبدى يحيى بن 

خليل الربمي اهتاماً كبرياً بالحضارة الهندية وجمع حوله يف بغداد مجموعة 

مــن املثقفــني والعلــاء الهنــود، وهــم ســاعدوا يف ترجمــة العديــد مــن املؤلفــات 

السنســكريتية إىل اللغــة العربيــة، يقــول ســيد ســليان النــدوي بصــدد بدايــة 

الرجمــة مــن اللغــة السنســكريتية إىل العربيــة »بــدأ العــرب يفكــرون يف رضورة 

ترجمــة الكتــب العلميــة مــن اللغــات األخــرى إىل العربيــة منــذ منتصــف القــرن 

األول الهجــري«، وملــا كان مركــز الخالفــة يف ســوريا، كان اهتامهــم منصبــاً عــى 

العربانيــة والريانيــة، ولكــن بعــد مــا اتخــذ العباســيون مــن العــراق مقــراً للخالفــة 

ومركــزاً لحكمهــم، نالــت اللغــات الهنديــة واإليرانيــة أيضــاً نصيبهــا مــن عناية الدولة 

عــامل هنــدي  للعلــم«، ذهــب  اشــتهر املنصــور »برعايتــه  العباســية، فعندمــا 
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للهيئــة والرياضيــات بكتــاب »ســدهانت« مــع وفــد مــن الســند إىل بغــداد يف 

العــام 154هـــ )771م( وقــام برجمــة بأمــر مــن الخليفــة مــن اللغــة السنســكريتية 

إىل العربيــة مبســاعدة إبراهيــم القــزاري. )عــامل مــن علــاء الرياضيــات يف بــالط 

الخليفــة(

ثم ترجمت كتب عديدة يف علوم الطب والنجوم والهيئة واألدب واألخالق 

من اللغة السنسكريتية إىل العربية تحت رعاية الربامكة.

األمر الذي زاد الهند سمعة طيبة وزاد العرب إعجاباً.

لكــن اللغــة العربيــة بعــد مــا فتــح الســند بيــد عــاد الديــن »محمــد بــن قاســم 

الثقفــي« إىل وفــاة الســلطان »أورنــج زيــب« يف عــام 1707م يف شــكل التعليــم 

الدينــي يف الهنــد، يعنــي منــذ نــرش اإلســالم فيهــا وكان منحــراً يف املســاجد 

واملكاتيــب ألن يف الهنــد لغــات كثــرية، نظــراً إىل الشــعوب واألمــم املختلفــة، 

وقد أثبتت اإلحصائيات أن هناك أكر من »خمس مائة« لغة، فاللغة الهندية 

التــي هــي ســليلة اللغــة السنســكريتية وهــي لغــة رســمية، وهنــاك لغــة أرديــة وهــي 

لغــة تكونــت مــن الفارســية والعربيــة والهنديــة وغريهــا، ثــم بــدأ املســلمون يؤلفــون 

يف كل موضــوع مثــل التفســري والحديــث والفقــه والتصــوف والفلســفة والتاريــخ 

والســرية والنحــو وعلــوم اللغــة، وقــد بلــغ ازدهــار املســلمني ذورة الكــال يف زمــن 

اإلمرباطوريــة املغوليــة العظيمــة.

وعندمــا دخــل »اإلنجليــز« الهنــد، بــدأت تتغــري الظــروف وانفتحــت األبــواب 

الثامــن عــرش »باســم رشكــة الهنــد  القــرن  الجديــدة يف تاريــخ الهنــد يف أوائــل 

الرشقيــة«، وجــاؤوا بفــن الطباعــة واملطابــع ألهــداف تبشــريية ولكنــه مل تبــق هــذه 

املطابــع لخدمــة األهــداف التبشــريية فقــط، بــل توســعت دائرتهــا إىل املجــاالت 

األخــرى، واملدينــة التــي خدمــت اللغــة العربيــة بنــرش تراثهــا منــذ دخــول الطباعــة 

فيها، هي مدينة »كولكاتا« وكانت مقراً لالستعاري اإلنجليزي يف الهند، وقد 

ســاعدها وجــود املســترشقني فيهــا، أســس الربيطانيــون فيهــا الجمعيــة اآلســيوية 

)يف البنجال( يف 15 يناير 1784م، وكان مؤسسها ورئيسها األول »السري وليام 
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جونــز« الــذي نــرش »مــن الراجيــة« مــع ترجمتــه إىل اإلنجليزيــة وكذلــك أســس 

»وارن هاســتنغس« )Warren Hastings( أول حاكــم عــام بريطــاين للبنجــال، 

»املدرســة العاليــة« يف أكتوبــر 1780م، وتحمــل نفقاتهــا الســنتني حتــى وافــق 

مجلس اإلدارة الربيطاين برف النفقات للمدرسة، ومنحت الحكومة الهندية 

اآلن هذه املدرســة درجة الجامعة، وألهمية اللغة العربية يف الهند مل يســتطع 

الربيطانيون رصف النظر عنها، فاختاروا من الكتب العربية املخطوطة وحققها 

املســترشقون الربيطانيــون مــع جاعــة مــن »علــاء الهنــد« ونرشوهــا مــن رشكــة 

الهنــد الرشقيــة والجمعيــة اآلســيوية ومــن مطابــع أخــرى بكولكاتــا.

.)1()Kolkata حالياً كولكاتا ،Calcutta( مطابع كلكته

كانــت يف كولكاتــا مطابــع كثــرية، ســاهمت يف نــرش طباعــة الكتــب العربيــة، 

منها مطبعة كوبر )Cooper Press(، وطبع معجم املفردات الفارسية والعربية 

واإلنكليزيــة لوليــام كريــك باتريــك )Kirkpatrick( يف فــرع لنــدن ســنة 1785م، 

ثــم طبــع ملحــق لــه يف فرعهــا بكولكاتــا ســنة 1799م.

وإيست انديا كوباين بريس )East India Company Press( التي طبعت 

كليات ســعدي )أعال الشــيخ الســعدي الفارســية والعربية( يف مجلدين ســنة 

1791م و1795م، وكذلك نرش بييل جان )John Belli( من هذه املطبعة كتب 

القواعــد العربيــة بعنــوان: مجموعــة الكتــب املتداولــة لــدرس النحــو يف ثالثــة 

مجلــدات، يشــتمل األول منهــا عــى مائــة عامــل ورشح مائــة عامــل واملصبــاح، 

وطبــع ســنة 1802م، والثــاين عــى هدايــة النحــو والثالــث الكافيــة وطبعــاً ســنة 

 Asiatic( 1803م و1805م بالرتيــب ومطبعــة إيشــياتك ليثوغرافــك كومبــاين

Lithographic Company( التــي طبعــت »الفتــاوى الحاديــة« ســنة 1825م، 

و«فصول العادي« و«در املختار« كليها سنة 1827م، كلها يف فقه األحناف 

واملغنــي يف رشح املعجــز لســديد الديــن الــكازروين ســنة 1828م يف الطــب.

واملطبعة الطبية )Medical Press( التي نرشت الهداية يف الفقه والكافية 

كلكته ىك قديم اردو مطابع، ص: 29-21.  1
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يف النحــو، ثــم ســميت هــذه املطبعــة مطبعــة مظهــر العجائــب، فنــرشت هــذه 

املطبعة تاريخ ملوك األرض سنة 1866م، ونفحة اليمن للرشواين، ثم سميت 

هذه املطبعة »أردو كائد بريس« )Urdu Guide Press( وطبعت نفحة اليمن.

متييــز  اإلصابــة يف  كتــاب  نــرشت  التــي  بريــس(  )كوليــج  كوليــج  ومطبعــة 

بــة. الصحا

ونرشت مطبعة أيدوكاتشيون )مطبع - Education( »الفتاوى العاملكريية« 

أو الهندية يف ستة مجلدات ضخمة بني 1828-1829م، كا طبعت »األشباه 

والنظائــر« ســنة 1844م، ولكــن قــد بــدأت تتغــري الظــروف عقــب دخــول القــوة 

االســتعارية إىل شــبه القــارة الهنديــة، أحكمــوا الســيطرة السياســية واالقتصاديــة 

والحضاريــة عــى األرجــاء املختلفــة للهنــد وأخــذ أعضــاء هــذه الرشكــة الهنديــة 

الرشقيــة الربيطانيــة يراقبــون بدقــة الظــروف السياســية الهنديــة الســائدة، كــا 

بــدؤوا يدرســون أوضاعهــا االجتاعيــة، بالعمــق واإلمعــان، فــأول مــن انتبــه لخطــر 

القــوة االســتعارية مــن الحــكام الهنــود هــو »حيــدر عــيل« وابنــه »فتــح عــيل خــان« 

املشــهور بـ«ـــالسلطان تيبــو« حاكــم ميســور )م 1212(، قــال الجــرنال هارســن: 

عى وفاته »من اليوم الهند لنا« وبعد ذلك جاءت حركة السيد أحمد الشهيد 

اإلصالحيــة إىل حيــز الوجــود، فدعــا الســيد أحمــد ورفاقــه كافــة املســلمني إىل 

الديــن الخالــص النقــي، وأوقــدوا يف قلوبهــم شــعلة اإلميــان والحاســة الدينيــة 

اإلســالمية وحرضوهــم عــى الجهــاد فقتــل اإلنجليــز كثــريا مــن العلــاء البارزيــن، 

كــا نفــي عــددا كبــريا مــن املثقفــني والنوابــغ إىل جزائــر أندمــان.

أساســياً  التــي اســتمرت ملــدة طويلــة كانــت ســبباً  وهــذه الحالــة القاســية 

وقــد دخلــت  واالقتصــاد،  والعلــم  الثقافــة  مجــاالت  املســلمني يف  لتخلــف 

وأخــذت  للميــالد،  األول  القــرن  يف  الهنديــة  القــارة  شــبه  »املســيحية« يف 

الفــرق املســيحية املختلفــة تنــرش املبــادئ املســيحية يف أرجــاء الهنــد، وثبــت 

الدعايــات ضــد تعاليــم اإلســالم ومعتقداتــه، وكانــت بعــض األحيــان »تهاجــم 

املدارس« و«املساجد«، وباإليجاز كان املسيحيون يبذلون جهودهم لتحويل 
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الهنــد إىل بلــد مســيحي، ففــي هــذه الظــروف القامئــة ظهــر يف الهنــد نوعــان 

مــن القيــادة للمســلمني، النــوع األول هــو القيــادة الدينيــة، والثــاين هــو قيــادة 

أمــا القيــادة الدينيــة فركــز أصحابهــا  »الســري ســيد أحمــد خــان« »التعليميــة«، 

اهتامهــم عــى االحتفــاظ بالبقيــة الباقيــة مــن العاطفــة الدينيــة ومظاهــر الحيــاة 

اإلســالمية والدعــوة إىل تجنــب الحضــارة الغربيــة وتخريــج الدعــاة واملرشــدين 

مــن معاقــل املــدارس العربيــة، فــأراد بعــض زعــاء القيــادة الدينيــة أن يؤسســوا 

املــدارس العربيــة اإلســالمية بعــدد كبــري يف مختلــف مناطــق الهنــد، ونحــوا يف 

بلــدة ديوبنــد الصغــرية عــام  النــوع يف  تأســيس أول معهــد إســالمي مــن هــذا 

1866م، كان تأسيســها عــى يــد العــامل الجليــل املخلــص الشــيخ محمــد قاســم 

النانوتــوي )1298هـــ( وقــد خرجــت رجــاالً كثرييــن عاملــني يف مجــاالت الدعــوة 

اإلسالمية والتعليم والربية، وبعد تأسيس دار العلوم بديوبند أنشئت معاهد 

عربيــة إســالمية بعــدد كبــري يف الهنــد مثــل مظاهــر العلــوم يف مدينــة ســهارنفور 

)1283هـــ( ونــدوة العلــاء بلكنــاؤ )أكــرب مركــز لتعليــم اللغــة( ومدرســة شــاهي 

»مبرادآباد« ولجاعة أهل الحديث أيضاً مدارس خاصة منها الجامعة السلفية 

يف بنــارس واملدرســة الرحانيــة يف دلهــي ومدرســة أحمديــة يف لهريــا رسائ.

مــدارس خاصــة، وتوجــد معظــم هــذه املــدارس  أيضــاً  وللشــيعة اإلماميــة 

يف مركــز هــذه الطائفــة العلمــي والدينــي بلكنــاؤ، ومــن أهمهــا مدرســة ســلطان 

املدارس، واملدرسة الناظمية، وللمسلمني يف جنوب الهند )مدراس وكرياله 

وبالد ماالبار( نشاط كبري يف نرش التعليم الديني واملدين وتأسيس املدارس 

كريالــه  واليــة  ماالبــار يف  أهــل  اإلســالمية، وميتــاز  والكليــات  العربيــة  الدينيــة 

بشــغفهم باللغــة العربيــة ومتســكهم بهــا، ولهــم مــدارس منتــرشة يف املديريــات 

واملــدن الكبــرية ومــا يتبعــه مــن القــرى تعلــم فيهــا اللغــة العربيــة، مثــل »روضــة 

العلوم« و«سبل السالم« و«مدينة العلوم« و«الجامعة الندوية« التابعة لندوة 

املجاهديــن وغريهــا، وعلــاء هــذه املنطقــة أقــدر عــى اللغــة العربيــة منهم عى 

اللغــة األرديــة التــي هــي لغــة الشــعب اإلســالمي يف الهنــد.
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اللغــة  اندمــاج  تــم  الحكوميــة،  واملعاهــد  الجامعــات  تأسســت  وعندمــا 

الهنــد  يوجــد يف  الحكوميــة، حيــث  الجامعــات واملعاهــد  العربيــة يف هــذه 

تــدرس  العــايل، حيــث  مــن الجامعــات واملعاهــد للتعليــم  مــن 20  أكــر  اآلن 

اللغــة العربيــة وآدابهــا ويف كل هــذه الجامعــات واملعاهــد العليــا يوجــد قســم 

الجامعــات  هــذه  ومــن  اإلســالمية،  والدراســات  وآدابهــا  العربيــة  للغــة  خــاص 

يتخــرج الطلبــة بالكالوريــوس واملاجســتري والدكتــوراه يف األدب العــريب واللغــة 

العربيــة والدراســات اإلســالمية، ويف كل جامعــات توجــد مكتبــة واســعة ضخمــة 

ومخصصــة للغــة العربيــة والدراســات اإلســالمية مثــل »جامعــة عــيل كــره التــي 

الزعيــم املســلم الشــهري »رس  الهنــد، أسســها  أرقــي الجامعــات يف  مــن  تعــد 

ســيد أحمــد خــان« والجامعــة املليــة اإلســالمية يف دلهــي والجامعــة العثانيــة 

يف حيدرآبــاد وجامعــة دلهــي وجامعــة جواهــر الل نهــرو بدلهــي وجامعــة لكنــاؤ، 

والجامعــة الهندوكيــة ببنــارس وجامعــة بتنــه، وجامعــة كلكتــه وجامعــة بومبــايئ 

وجامعــة كاليكــوت وجامعــة كشــمري وكليــة جــال محمــد يف ترشــنابيل، والكليــة 

اإلســالمية يف وانيــم بــادي )Vaniyambadi( وكليــة فــاروق يف مالبــار والكليــة 

العثانيــة يف كورنــول )Kurnool( وغريهــا.

ومن املؤسسات العلمية الكبرية التي كان لها فضل كبري يف إحياء الكتب 

الدينيــة والعربيــة »دائــرة املعــارف يف حيدرآبــاد ويف واليــة أترابراديــش مطبعــة 

بريــيل ويف عــيل جــره  »معــارف« بأعظــم جــره ومكتبــة »دار عرفــات« يف رايئ 

»مجمع السري سيد العلمي«، بجامعة عيل جره اإلسالمية، وتعترب مدينة دلهي 

أيضــاً مــن أكــرب مراكــز طباعــة الكتــب العربيــة يف الهنــد ومــن املكاتيــب القدميــة 

فيهــا أحســن املطابــع والجمعيــة بريــس وجيــد برقــي بريــس ومطبــع حســني محمــد 

واملكتبــة الرحيميــة واملكتبــة الرشــيدية ومكتبــة مجتبــايئ ويف واليــة كــرياال يس 

إتــش محمــد كويــا وأوالده للكتــب، وبيانيــه يف برابــان غــادي، وأمينــة بــوك ســتال، 

تاالشــريي وغريهــا مــن املجاميــع.
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وظهرت الصحافة العربية بالهند متأخرة، بعد أن ظهرت الصحافة اإلنجليزية 

والفارســية واألرديــة فبدايــة مــن جريــدة »النفــع العظيــم ألهــل هــذا اإلقليــم« التــي 

تعتــرب أول جريــدة عربيــة أنشــئت يف الهنــد يف أكتوبــر 1871م مــن مدينــة الهــور 

الجريــدة املذكــورة  الديــن وظهــرت  الجريــدة األســتاذ شــمس  أنشــأ هــذه  وقــد 

يف البدايــة مثــاين صفحــات، ثــم وصــل عــدد صفحاتهــا إىل عــرش، وبعــد هــذه 

الجريدة ظهرت مجلة عربية باســم »البيان« من لكناؤ عام 1902م ونالت قبوالً 

الــكالم  أبــو  يف األوســاط األدبيــة والثقافيــة ومــن كلكتــه تحــت إرشاف »موالنــا 

آزاد« صــدرت جريــدة »الجامعــة« وبعــد الجامعــة ظهــرت مجلــة »ثقافــة الهنــد« 

يف عــام 1950م، ثــم ظهــرت مجلــة »البعــث اإلســالمي مــن دار العلــوم لنــدوة 

العلــاء لكنــاؤ يف عــام 1955م التــي أسســها األســتاذ محمــد الحســني وتتابــع 

ظهــور صحــف عربيــة يف الهنــد مثــل الرائــد )لكنــاؤ عــام 1959م( و«دعــوة الحــق« 

)ديوبنــد عــام 1965م( و«صــوت األمــة« )بنــارس عــام 1969م( و«مجلــة املجمــع 

العلمــي الهنــدي« )عــيل جــره 1976م( وغريهــا مــن املجــالت، وبفضــل هــذه 

املجالت نشأت الصحافة العربية كثرياً يف الهند وال تزال تلعب دوراً ملموساً 

يف مخاطبــة قضايــا اللغــة العربيــة وتطويــر آدابهــا وكذلــك كانــت مســاهمة الهنــد 

يف نــرش اللغــة العربيــة عــرب العصــور بوجــه عــام، ويف الوقــت الراهــن، بــدأت 

األوضــاع تتغــري، ألن اللغــة العربيــة مل تعــد لغــة املســلمني فقــط، ولكــن هنــاك 

إقبــاالً كبــرياً مــن غــري املســلمني أيضــاً لتعلــم اللغــة العربيــة وذلــك بســبب الفرص 

املوجــودة يف الــدول الخليجيــة بالخصــوص عــى كل، فهــذه إطاللــة عــى جهــود 

العلــاء املســلمني يف مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة يف الهنــد ودراســة رسيعــة 

ملدارســها وجامعاتهــا ومكتباتهــا التــي تعتنــي بتعليــم اللغــة العربيــة.

وما توفيقي إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
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د. محمد إرشاد ندوي، آزاد هندوستان مني عريب زبان وادب ( 4

د. محمد إساعيل الندوي، تاريخ الصالت بني الهند والبالد العربية( 5

سيد سليان ندوي، عرب هند ىك تعلقات.( 6

غالم عيل آزاد البلجرامي، سبحة املرجان يف آثار هندوستان.( 7

القايض أطهر املباركفوري، رجال السند والهند.( 8
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“The pleasure of the Lord lies in the pleasure of the parent. The 
anger of the Lord lies in the anger of the parent.”

In the sociological view point the care and honor the parents 
is very systematic one. The care and honor the parents are one of 
the fundamental united Nations’ principles. The importance of the 
care and honor the parents is highlighted by this recognition by 
the world community. It has assumed a different dimension in the 
modern milieu because of increasing longevity of life, changes in 
the nature and structure of the family, and changes in socio-eco-
nomic backgrounds. Most of them require care in their old age. 
Several sociological thinkers have tried to explain the various 
dimensions of the care and honor the parents. Its important to 
mention the work of C.Thomas, J. Finch, H.Graham, K.S.Singh 
and D.Cogwill

Conclusion

In this modern age old parents and aged people face so many prob-
lems such physical, mental, etc the most adoptable way to solve all 
these problems are the Islamic behavior. The main problems are isola-
tion, neglect, abuse, fear, failing health, lack of money, loss of control 
etc, and the solutions are inclusion, care, protection, reassurance etc.
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Various interpreters of the Holy Quran say as follows
1. Sahih International: And your Lord has decreed that you 

not worship except Him, and to parents, good treatment. 
Whether one or both of them reach old age [while] with 
you, say not to them [so much as], “uff,” and do not repel 
them but speak to them a noble word.

2. Pickthall: Thy Lord hath decreed, that ye worship none 
save Him, and (that ye show) kindness to parents. If one 
of them or both of them attain old age with thee, say not 
“Fie” unto them nor repulse them, but speak unto them a 
gracious word.

3. Yusuf Ali: Thy Lord hath decreed that ye worship none but 
Him, and that ye be kind to parents. Whether one or both 
of them attain old age in thy life, say not to them a word 
of contempt, nor repel them, but address them in terms of 
honour.

لِّ ِمــَن الرَّْحَمــِة َوقُــل رَّبِّ ارَْحْمُهــَم كَــَم َربَّيَــاِن  َواْخِفــْض لَُهــَم َجَنــاَح الــذُّ

َصِغــرًا )17:24(

1. Sahih International: And lower to them the wing of humility 
out of mercy and say, “My Lord, have mercy upon them as 
they brought me up [when I was] small.”

2. Pickthall: And lower unto them the wing of submission 
through mercy, and say: My Lord! Have mercy on them 
both as they did care for me when I was little.

3. Yusuf Ali: And, out of kindness, lower to them the wing of 
humility, and say: “My Lord! Bestow on them thy Mercy 
even as they cherished me in childhood.”

Prophet Muhammad says that:

رَِضا الله ِف رَِضا الَْوالِِد، َوَسَخُط الله ِف َسَخِط الَْوالِدِ . 

)صحيح البخاري(
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Early intervention, through education and awareness gener-
ation, is needed to prevent a negative feeling to inevitable loss of 
control. It is also important for society – and individuals – to learn 
to respect people for what they are instead of who they are and 
how much they are worth. When the feeling is severe, individuals 
and their families may be counseled to deal with this. Improving 
the health of the elderly through various levels of health care can 
also help to improve control. Finally, motivating the elderly to 
use their skills and training them to be productive will help gain 
respect and appreciation.

Lack of Preparedness for Old Age

A large number of people enter ‘old age’ with little, or no, aware-
ness of what this entails. While demographically, we acknowl-
edge that a person is considered to be old when (s)he attains the 
age of 60 years, there is no such clear indicator available to the 
individual. For each person, there is a turning point after which 
(s)he feels physiologically or functionally ‘old’. This event could 
take place at any age before or after the age of 60. Unfortunately, 
in India, there is almost no formal awareness program – even at 
higher level institutions or organizations – for people to prepare 
for old age. For the vast majority of people, old age sets in quietly, 
but suddenly, and few are prepared to deal with its issues. Most 
people living busy lives during the young and middle age periods 
may prefer to turn away from, and not consider, the possible re-
alities of their own impending old age.

In the Islamic aspect, it gives more important to the aged peo-
ple. So many stories and teachings of prophet Muhammad can be 
see about this. Quran says in some place about the important of 
good manners towards aged people.

ــا يَبْلَُغــنَّ ِعنــَدَك الِْكــَرَ  يَّــاُه َوِبالَْوالَِديـْـِن إِْحَســانًا ۚ إِمَّ َوقـَـَىٰ َربُّــَك أَلَّ تَْعبُــُدوا إِلَّ إِ

أََحُدُهَم أَْو كَِلُهَم فََل تَُقل لَُّهَم أُفٍّ َوَل تَْنَهرُْهَم َوقُل لَُّهَم قَْوًل كَِرميًا )17:23(.
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emotional impact. Most people who have reached the age of 60 
years or more have previously led productive lives and would have 
gained several skills during their life-time. Identifying these skills 
would be a relatively easy task. Motivating them and enabling 
them to use these skills is a far more challenging process that 
requires determination and consistent effort by dedicated people 
working in the same environment as the affected elders.

Many elderly can be trained to carry out productive activities 
that would be useful to them or benefit their families, communities 
or environment; activities that others would often be unable or 
unwilling to do. Being meaningfully occupied, many of the elderly 
can be taught to keep boredom away. For others, recreational ac-
tivities can be devised and encouraged at little or no additional cost.

Lowered Self-esteem

Lowered self-esteem among older persons has a complex etiol-
ogy that includes isolation, neglect, reduced responsibilities and 
decrease in value or worth by one-self, family and/or the society.

To restore self-confidence, one needs to identify and address 
the cause and remove it. While isolation and neglect have been 
discussed above, self-worth and value can be improved by encour-
aging the elderly to take part in family and community activities, 
learning to use their skills, developing new ones or otherwise 
keeping themselves productively occupied. In serious situations, 
individuals – and their families – may require counseling and/or 
treatment.

Loss of Control

This problem of older persons has many facets. While self-realiza-
tion and the reality of the situation is acceptable to some, there are 
others for whom life becomes insecure when they begin to lose con-
trol of their resources – physical strength, body systems, finances 
(income), social or designated status and decision making powers.
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often misused. In addition, the elderly may suffer from emotional 
and mental abuse for various reasons and in different ways.

The best form of protection from abuse is to prevent it. This 
should be carried out through awareness generation in families 
and in the communities. In most cases, abuse is carried out as a 
result of some frustration and the felt need to inflict pain and mis-
ery on others. It is also done to emphasize authority. Information 
and education of groups of people from younger generations is 
necessary to help prevent abuse. The elderly should also be made 
aware of their rights in this regard.

Where necessary, legal action needs be taken against those who 
willfully abuse elders, combined with counseling of such persons 
so as to rehabilitate them. Elderly who are abused also require to 
be counseled, and if necessary rehabilitated to ensure that they 
are able to recover with minimum negative impact.

Fear

Many older persons live in fear. Whether rational or irrational, this 
is a relevant problem face by the elderly that needs to be carefully 
and effectively addressed. Elderly who suffer from fear need to be 
reassured. Those for whom the fear is considered to be irrational 
need to be counseled and, if necessary, may be treated as per their 
needs. In the case of those with real or rational fear, the cause 
and its preventive measures needs to be identified followed by 
appropriate action where and when possible.

Boredom (Idleness)

Boredom is a result of being poorly motivated to be useful or 
productive and occurs when a person is unwilling or unable to 
do something meaningful with his/her time. The problem occurs 
due to forced inactivity, withdrawal from responsibilities and lack 
of personal goals. A person who is not usefully occupied tends to 
physically and mentally decline and this in turn has a negative 
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awareness or group counseling sessions. Activities centered on 
older persons that involve their time and skills help to inculcate 
a feeling of inclusion. Some of these could also be directly useful 
for the families and the communities.

Neglect

The elderly, especially those who are weak and/or dependent, 
require physical, mental and emotional care and support. When 
this is not provided, they suffer from neglect, a problem that 
occurs when a person is left uncared for and that is often linked 
with isolation. Changing lifestyles and values, demanding jobs, 
distractions such as television, a shift to nuclear family structures 
and redefined priorities have led to increased neglect of the elderly 
by families and communities. This is worsened as the elderly are 
less likely to demand attention than those of other age groups.

The best way to address neglect of the elderly is to counsel fam-
ilies, sensitise community leaders and address the issue at all levels 
in different forums, including the print and audio-visual media. 
Schools and work places offer opportunities where younger gen-
erations can be addressed in groups. Government and non-gov-
ernment agencies need to take this issue up seriously at all these 
levels. In extreme situations, legal action and rehabilitation may 
be required to reduce or prevent the serious consequences of the 
problem.

Abuse

The elderly are highly vulnerable to abuse, where a person is will-
fully or inadvertently harmed, usually by someone who is part of 
the family or otherwise close to the victim. It is very important 
that steps be taken, whenever and wherever possible, to protect 
people from abuse. Being relatively weak, elderly are vulnerable 
to physical abuse. Their resources, including finances ones are also 
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Economic Insecurity

The problem of economic insecurity is faced by the elderly when 
they are unable to sustain themselves financially. Many older 
persons either lack the opportunity and/or the capacity to be as 
productive as they were. Increasing competition from younger 
people, individual, family and societal mind sets, chronic malnu-
trition and slowing physical and mental faculties, limited access 
to resources and lack of awareness of their rights and entitlements 
play significant roles in reducing the ability of the elderly to remain 
financially productive, and thereby, independent.

Economic security is as relevant for the elderly as it is for those 
of any other age group. Those who are unable to generate an ad-
equate income should be facilitated to do so. As far as possible, 
elderly who are capable, should be encouraged, and if necessary, 
supported to be engaged in some economically productive man-
ner. Others who are incapable of supporting themselves should 
be provided with partial or full social welfare grants that at least 
provide for their basic needs. Families and communities may be 
encouraged to support the elderly living with them through coun-
seling and local self-governance.

Isolation

Isolation, or a deep sense of loneliness, is a common complaint 
of many elderly is the feeling of being isolated. While there are a 
few who impose it on themselves, isolation is most often imposed 
purposefully or inadvertently by the families and/or communities 
where the elderly live. Isolation is a terrible feeling that, if not 
addressed, leads to tragic deterioration of the quality of life.

It is important that the elderly feel included in the goings-on 
around them, both in the family as well as in society. Those in-
volved in elder care, especially NGOs in the field, can play a sig-
nificant role in facilitating this through counseling of the indi-
vidual, of families, sensitization of community leaders and group 
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Findings

Different religion and society deal in different aspect towards 
aged people. So the problems faced by them may be different, but 
commonly they face many problems and challenges.

Failing Health

It has been said that “we start dying the day we are born”. The 
aging process is synonymous with failing health. While death in 
young people in countries such as India is mainly due to infectious 
diseases, older people are mostly vulnerable to non-communica-
ble diseases. Failing health due to advancing age is complicated by 
non-availability to good quality, age-sensitive, health care for a 
large proportion of older persons in the country. In addition, poor 
accessibility and reach, lack of information and knowledge and/
or high costs of disease management make reasonable elder care 
beyond the reach of older persons, especially those who are poor 
and disadvantaged.

To address the issue of failing health, it is of prime importance 
that good quality health care be made available and accessible to 
the elderly in an age-sensitive manner. Health services should 
address preventive measures keeping in mind the diseases that 
affect – or are likely to affect – the communities in a particular 
geographical region. In addition, effective care and support is 
required for those elderly suffering from various diseases through 
primary, secondary and tertiary health care systems. The cost 
(to the affected elderly individual or family) of health has to be 
addressed so that no person is denied necessary health care for 
financial reasons. Rehabilitation, community or home based disa-
bility support and end-of-life care should also be provided where 
needed, in a holistic manner, to effectively address the issue to 
failing health among the elderly.
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Islamic behaviour towards aged 
people: A sociological view

Muhammd Basheer P
M Phil scholar, Department of Sociology, University of Kerala

Introduction

Aging is a nature, universal and inevitable with the passage of 
time. It is a developmental phase in the life process which begins 
at conception and ends with death. It is the last journey and the 
closing period in the life space of a man with decreased capacity 
for adaptation. Old age comprises “the later part of life; the pe-
riod of life after youth and middle age, usually with reference to 
deterioration”. At what age old age begins cannot be universally 
defined because it differs according to the context. Most devel-
oped-world countries have accepted the chronological age of 65 
years as a definition of ‘elderly’ or older person.

This paper mainly focuses the aged parents and their problems, 
issues, solution and Islamic, sociological view points towards that 
matters.

Methodology

Mainly I used the method of primary and secondary data analysis in 
this article .The tools used here are questionnaire and observation.
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