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املحا�سن الفنية يف الق�صائد القادرية لل�شيخ عبد القادر م�سليار
		

د .حممد ف�ضل اهلل �شريف
األستاذ المساعد  :كلية ايه كيه ايم الشرقية التابعة للجامعة العثمانية ،غاتشي غوره حيدرآباد

ملخص البحث
يتناول هذا البحث القيم املتواضع املحاسن الفنية
يف القصائد القادرية للشيخ عبد القادر مسليار،
ويركز البحث عىل نبذة من حياته ثم بيان املحاسن
الفنية لشعره وقصائده بأنه كان يظهر حبه وعاطفه
لرسول صىل الله كثريا ،ونجد املوسيقية ،واملجانسة،
وصوتية األلفاظ ،وغزارة املعنى ووفرته وجودته ،كام
يستخدم كثريا القوايف واألوزان الشعرية ،ويستعمل
يف الشعر حساب الجمل ،ولكنه كان يورد كثريا
الكلامت العجمية يف قالب العربية بدقة من غري
تأن وارتياب أنه قرض الشعر يف املناسبات املختلفة
يف مدح الرسول صىل الله عىل الله عليه وسلم ،ويف
األدعية ،ويف الزهد ،والتهنئة ،واملرايث وغريها ،توصل
البحث إىل النتيجة بأن قصائده تجمع محاسن
الفنية الشعرية ،وتصور املعنى واملطلب بكل معنى
التصوير ،كام نجد يف شعره العمل واالبتكار واإلنتاج
يف املعاين واملطالب.

التوطئة
إمنا متتاز منطقة «كرياال»
5

بخدماته العلمية،

والحديثية ،واألدبية ،ونرش الثقافة اإلسالمية،
وتعميمها بني قاطنيها ،وتعرف بتمسك أهاليها
بالرشيعة اإلسالمية الغراء ،واعتصامهم بالتعليامت
اإلسالمية السنية بالنواجذ ،منذ أن جاء اإلسالم يف
أول وهلة يف الهند من طريق البحر إىل هذه الديار،
وقد مضت هناك شخصيات فذة باهرة ،بارعة يف
العلوم والفنون ،ويف الرشيعة اإلسالمية ،وعملوا يف
مجاالت مختلفة ،وأنجزوا أعاملهم يف حقل الدين
والزود عن الرشيعة ،وإحقاق الحق وإبطال الباطل،
وأدوا دورهم يف تنمية اللغة العربية واألدب العريب
لغة القرآن والحديث النبوي الرشيف ،نرثا ونظام،
وخاصة مديح النبي صىل الله عليه وسلم تفيض به
قلوبهم ،وكان أكرث شعرهم يف مديح النبي صىل الله
عليه وسلم ،وهذا يدل متاما كانت قلوبهم مليئة
بالحب النبي املصطفى صىل الله عليه وسلم ،وكان
لهم ذوق ووجدان ومهارة تامة وبراعة كاملة يف اللغة
العربية ،وكان شغفهم باللغة العربية وحبهم لها ال
يداينه وال يساويه يشء ،ومن بني هذه الشخصيات
الفذة الجامع بني الكامالت واللياقات املختلفة
الشيخ عبد القادر مسليارالكندوري ،له خدمات
واسعة ،وانجازات وأعامل يف نرش الدين والعلوم

المحاسن الفنية في القصائد القادرية للشيخ عبد القادر مسليار

اإلسالمية ،ودور ملموس يف الزود عن الرشيعة
الغراء،كان له يد طوىل وعلو كعب يف الشعر العريب،
خاصة يف مديح النبوي عليه ألف ألف تحية والسالم،
كان من املتصوفني يف الرشيعة الغراء ،بجانب علمه
الجم ،وخدماته يف األيتام واألرامل ،عرف بعناياته
الخاصة باملساكني والغرباء» بغريب النواز « بجنوب
الهند ،كام عرف الشيخ خواجه معني الدين الجشتي
بهذا اللقب يف شامل الهند ،وقد أسس الشيخ « دار
التعليم الغوثية» لكفالة األيتام والطلبة املحتاجني
والفقراء ،وقد أدى خدمات جليلة مشكورة يف هذا
الصدد.

نظرة رسيعة عىل حياته:
كان الشيخ من مواليد مسليارب رِ ُِت ْو َرنْغَا ِد ْي  /19يوليو
عام 1935م ،نشأ وترعرع يف قرية كُ ْن ُد ْور التي الصق
اسمها والزمها ،حيث دفن بعد فيها ،وكان رضيحه
مرجع الناس وويبقى مأواهم إىل اآلن ،كان والده
قد تويف وهو يناهز سنتني من عمره ،فأكمل دراسته
برعاية جدها العالمة سيدال مسليار ،بعد ما تفرغ
من دراسة الصف الخامس يف املدرسة الحكومية
طفق يطلب العلم يف حلقات العلامء واملساجد،
كام كان دأب الطالب آنذاك ،فتنقل وتردد لحصول
العلم عىل أساتذة مختلفة ،فمن أساتذته الشيخ
السيد يك ام اس أي فوكوي تنغل ،والشيخ محمد
مسلياركرنغناد ،وعىل األستاذ علوي مسليارارنغلور،
املشهور علوي مسليار الصغري ،جاء نصبه كمدرس
أثناء دراسته يف كالري تشنكل عام  ،1962ثم قصد
إىل جامعة الباقيات الصالحات بويلور ،فحصل هناك
عىل شهادة « املولوي الفاضل الباقوي « عام ،1963
وتخرج من الجامعة عام 1965م ،ثم وصل بكالري
رشع ،حيث انضم يف سلك التدريس ،واستمر يف

اإلفادة والتدريس خمسة وعرشين سنة ،ثم بايع
عىل يد شيخه محمد حسن الجفني ،وانرصف
نفسه باذال جميع أوقاته يف الذكر والفكر والعشق
واملدح وإصالح املجتمع وإحياء علم رشعي ،وإغاثة
امللهوفني واملنكوبني.
وافته املنية مساء يوم الثلثاء  /28صفر /28 ،1428 ،
ووري جثامنه يف حشد
مارس 2006 ،م ،وصىل عليه
ّ
( .)1
كبري

شعره:
وكان لشعراء كرياال ،دور ملموس يف تنمية األدب
العريب وتطويره ،وكان لهم مساهمة كبرية يف هذا
الحقل ،ولهم فهرس طويل ،وإمنا شعرهم يساوي
يف بعض األحيان شعراء العرب ،بل وإن منهم من
فاق عىل أقرانهم يف العرب يف قرض الشعر ونظمه،
فمنهم الشيخ عبد القادر مسليارالكندوري ،وكان
الشيخ شاعر فحل ،يرتجل الشعر يف مناسبات
مختلفة ،وتتناول أشعاره من املرايث ،والرتحيب،
واملديح ،وكان املديح النبوي أكرث املوضوعات
تناوال عند الشاعر الكندوري ،وقد طبعت قصائده
يف املدائح النبوية بعنوان « القصائد القادرية يف
إظهار املحبة املصطفوية» ،وهذه املجموعة تشتمل
عىل املدائح واملرايث واألناشيد واملواليد ،ويبلغ عدد
املدائح النبوية يف هذا الكتاب تسعة قصائد ،وعدد
أبياتها  212بيتا.
وكانت أشعاره سليمة من التعقيد ،والكلامت
الغريبة بل هي سهلة يسرية سلسةموسقية بال تصنع
وال تكلف ،سيطرت فيها العاطفة واملحبة رمبا تصبح
اللغة عائقة بني محبته والشعر ،فيضطر إىل استخدام
كلامت مليبارية توحي حقيقة العاطفة التي تنبع
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من حشاشة العاشقة ،يبدو أنه مكافحة ضد القواعد
املستمرة ،ولكن نرى قلبه مفتوحا يف كل كلمة
وأكرث ما قرض املديح النبوي صىل الله عليه وسلم
 ،ثم مديح الصالحني ،واملرايث والتهاين ،والرسائل
( )2
والشفاعات

الله بارك فيك دوما دامئا
لله أنت محبّتي لك أعظم
صليّ عليك الله خري األنبيا
واآلل واألصحاب نعم األتقياء
والحمد دوما دامئا لك ربنا
تعس ّن أمورنا
يس وال رّ
رّ

املحاسن الفنية يف قصائده
هنا سنلقى الضوء الكامل عىل املحاسن الفنية يف
قصائده ،فهي كام ييل:

-1

الحب والعاطفية:

ونجد يف املدائح النبوية العاطفة الفياضة ،والتوسل
واالستشفاع ،والصالة املتنوعة ،يستخدم األلفاظ
الرائجة ،مع رعاية الجناس واملوسيقي ،مام يجعل
يزيد سالسة األلفاظ وترمنها.
ومن أهم ما نظمه « إين جائع « ومطلعه:
يا روض َة املختار إين جائع 			
عطشان رويني وإين راجع
فيك املطامع من جوار املصطفي
أثنى عليك تفني مــن وايف ويف
كم من ذوي الشئوون حازوا منك من
خريات دارين بأمن املؤمتن
خري الربيّ ِة والصحابة بارشوا
قرب بادروا
بصالتهم وبكل ٍ
فرجاء أكرثنا الصال ُة مع الدعا
ثم السالم عىل النبي ومن معه

7

هذي الوظائف ال انتهاء وال ملل
الزلل
يف كل وقت يا لها تنفي ُ

		

هنا يظهر الشاعر جوعه ،ويطلب الكرم من
املصطفي كأنه هو الطعام الذي يشبعه ،ويرويه،
ويس ّد جوعه ،ويسيغه ،كام شبه روضته صىل الله
عليه وسلم بروضة الجنة املعطرة ،ال املختار! كأن
شكايات الشاعر ال لصاحب القرب – بل للقرب نفسه .
وإن حب الكندوري حب صاف جيل سائل مستفيض،
ليس فيه أي نوع من الغموض ،والغرابة ،وال استخدام
التعابري الغامضة ،والرتاكيب املعقدة ،بل أظهر حبه
يف عبارة ساذجة سهلة ميسورة ،فيقول:
يا خري من وطئ الرثى خري الورى
إنا اسرتحنا من رياحك عنربا
		
ما املسك ما الكافور ليسا مثلكم
() 3
بل أنت أغىل يا حبيبا أطهرا
		
يقول الشاعر أن وجود النبي صىل الله عىل الله
وسلم عىل األرض يفوح عنربا ،بل كان عرقه وريحه
يزيد يف الرياح املسك والكافور؛ بل أغىل من ذلك.
ويقول :
فلام وصلنا وححطنا رحالنا
وجدنا مقرا قرة طيبا هنا
		
يطيب بها األرواح جن وإنسنا

المحاسن الفنية في القصائد القادرية للشيخ عبد القادر مسليار

وجدنا بها خريا ونرتاح مسكنا

ملجأنا وخذنا إليك.) 7(.

( )4

وقد أنشد يف حب الرسول أناشيد شتى ،منها ما قرض
مواجها للقبة الخرضاء
		

واها للقبة الخرضاء القبة سيد الكونني
أفضل قرة العينني
واها ملولد قرة العينني أرشف خلق
أحمد طه رسول الله
		
ملجا ومنجا ومرتاح املشتاق حب الثقلني
أجمل خري الفريقني
		

( .)5
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املوسيقية:

فاملوسقية التي تظهر من الجناس ،واملجانسة

إن شعر الكندوري مليئة باملوسقية ،نجد املوسيقي
يف شعر الكندوري بكرثة كاثرة يف مواضيع عديدة،
يدل عىل ذلك عىل براعته ونبوغه وطول باعه يف
قرض الشعر ونظمه.
يقول الكندوري يف موضع آخر:
		
قد أتاك باغتنام من رضاك
نرجو هطاال هداك يا رحمة العاملني .
( )8

قصائد الكندوري غلبت عليها املوسيقية ،وأصبحت
كأنها املوشحات ،غلب يف أشعاره رصانة األلفاظ
وجزالته.

والتكرار يف قصيدة الكندوري مام يهتز به القلوب-3 .
يقول يف شعر:

طوىب ملن زار أو زار من زار خري الورا ورد 		
		
قد ارتوى من كأسه رشدا(.) 6
وينشد :
طوىب ملن أين واعتنى بالهنا لهناك
يس يا سيدي  ،لهداك
		
		
آن زورته طاب روزته مبناك
زر رضيحا له ،قل فدك
		
صل يا قَلِ َق
سلّم حني اللقا ِّ
لِ ُد َع َاك آمني يا َربّنا بر َج َاك
		
		
حب سيّدنا َو َرضَ َاك
ِّ
رب فا ْرزُقنا َّ
َدائمِ ًا َه ُه َنا َو ُه َن َاك
		
هل لنا غ ُريك أنت موىل و َحامك

املجانسة:

كذلك فانظر املجانسة التي تصدر من تكرار الراء
والدال والزاء واملد ،هناك كثري من األمثلة حول ذلك،
نقدم واحدا منها.

نرجوا رأيته هنا بهنا وهناك
صل سلم عليه فداك
			
آن زورته طاب روضته مبناك
زر رضيحا له قل فداك
			
كام كان يحب النبي صىل الله عليه وسلم ويحب
الصالحني واألولياء ،فيمدحهم ،ويثني عليهم.

-4

صوتية األلفاظ:

إن لصوتية األلفاظ تأثريا بالغا يف تحديد املعنى ،نرى
عند الكندوري رصانة األلفاظ ،وخالبتها ،وعذوبة
الصوت وحلوتها ،بجانب التناغم واالنسجام ،مام
يجعل القاري يطرب يف حني ويغضب يف حني آخر
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مع تناغم األلفاظ.

		

نرى أنواع الطرب حينام نتلو قصيدة الكندوري عن
احتفال املولد:

املوسقية ظاهرة ،واملعني أيضا هنا ظاهر ،ولكن
ليس له معنى غري ظاهر.

		
فقوموا يا أحبتنا رسيعا
مبيالد النبي له ذريعا
		
		
هلموا واصلوا من غري بطء
فقد ضاق الزمان عن البطئ
		
بأموال وأعوان وطيب 				
بطيب النفس من قلب اللبيب
		
وال تلقوا النفوس إىل الهالك
مبن قد بال مل نرى من فكاك
		
سواء قال أو قيل ونال
من الدنيا القصور فال يبايل
		
فمدحا ثم مدحا ثم مدحا
حبيب الله أثناه رصيحا (.)9
		

-5

أدوات االستفهام:

-6

غزارة املعنى :

-7

إن مل تنجينا مأوى الحائرين.

استخدام القوايف واألوزان.

إن الكندوري ال يلتزم القوايف واألوزان يف بعض
أعامله الشعرية ،ولكن يلتزمها غالبا ،انظر إىل قوله :
ويغفر الذنوب والخطايا 				
ويرزق الرضوان واملزايا
		
ويدفع الظالم يف أمريكا 				
		
وينرص املظلوم ال تفريقا(.)10
أيت بالقاف دون الكاف ....ولكنه التزم القوايف
واألوزان يف املدائح النبوية صىل الله عليه وسلم ،
كام نرى ذلك واضحا ومبينا يف قصيدته يف املديح
النبوي صىل الله عليه وسلم له ،.بل وقرض املديح
يف البحر البسيط وهو – مستفعلن فاعلن مستفعلن
فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مثل:

يا خري من فاح منه الطيب أطيبه
يا خري من ضمه ترب نعظمه
كام نجد عند الكندوري استخدام أدوات االستفهام		 ،
وصيغ التعجب من أفعل التفضيل فيقول يف شعر يف
ولكن اهتم الكندوري باألناشيد ،بعضها تشبه متام
مديح النبي صىل الله عليه وسلم .
بالشعر الحر ،ولكن ليست هي غنية باملعنى ،ولكن
ما أبهى ما أحىل أجمل خلق الله.
ملئ بالعاطف مزين باملوسيقية.
كام نرى يف شعره غزارة املعنى وجودتها ،فشعر
واحد وبيت واحد يشبع القارئ ،ويكفيه للدالة عىل
املعاين الكثرية:
إنا يا خري األنام جئناك نيل املرام

9

		
طوىب ملن بنا قبة املدينة قد أقاما
صل يا ربنا وسالما
			

-8الكلامت العجمية يف قالب العربية:
كان الشاعر الكندوري شاعرا مرتجال ،يقرض الشعر
بديها ،من غري تأن وارتياب ،ولكنه يف بعض األحيان

المحاسن الفنية في القصائد القادرية للشيخ عبد القادر مسليار

يستخدم الكلامت العجمية ،ولكنه يقدمه يف قالب
العربية  ،فمثال:
		
الحري
أدخله بالصدق هو
ّ
ال تسأللنهالبيس يا أخي
		
إال بنصف ماله نصري
فييض
		
إال أخوه فارض يا ّ
«البيس» املراد منه الرسوم.

الرقم ( )3والحرف (م) يقابله الرقم (  )40والحرف
( ر) يقابله ( )200فمجموع الحروف ج  +م +ر =
.243 = 200 + 40
إن األستاذ الكندوري يستخدم كثريا حساب الجمل
حينام يريث أو يتقدم بتأسيس أو افتتاح مؤسسة أو
دار ،كام يقول يف رثاء أستاذه العالمة محمد باب
مسليارترنقايل يف بيتني ،لخص فيهام حياته وموته،
يقول فيه أنه كان جميع حركاته كرامات.

بل وأنه يستخدم يف بعض األحيان الكلامت الكثرية فارق الدنيا س ّمى الغوث عبد القادر			
كل حركته كرامات لدى البصائر
العجمية ،بكل جرأة وحامسة ،فيعربه ويقدمه 		 ،
فمثال يقول يف خادم مؤسسته دار التعليم الغوثية :
وبدي ارخ الوفاة يل من الهجري 			
		
ويحمل الرمل مبأل جدي
ولرفعنا لك ذكرك يا له من ذاكر (.)11
والكل والحجر كذمل مدي
«جدي» يف املليامل «القدر»« ،فالكل» – الحجر،
و»مدي» الحطب.

-9

حساب الجمل :

 -10شعره يف مختلف املناسبات:

كام سبقنا الذكر أن الكندوري كان له يد طوىل وعلو
كعب يف الشعر العريب ،أنه قرض الشعر يف املدح
والرثاء ،والرتحيب ،والتهاين واالستشفاع ،والزهد،
واألدعية .مل يرتك أي نوع من أنواع الشعر وإال وله
مساهمة فيها.

نرى الكندوري يراعي حساب الجمل ،والحساب
األبجدي طريقة حسابية توضع فيها أحرف الهجاء
العربية مقابل األرقام ،مبعنى أن يأخذ الحرف الهجايئ فقد قال يف مدح الصوفية:
القيمة الحسابية للعدد الذي يقابله وفق جدول
قطب الزمان السيدي يف منربم 			
معلوم ،يقوم حساب األبجدي عىل حروف أبجد أو
فالله يحمي ويقينا من برم
		
الحروف األبجدية ،وهي  :أبجد ،هوز ،حطي كل ُمن،
			
سعفض ،قرشت ،ثخذ ،ضظغ ،ومجموعها مثانية كام رشيد الدين موسان كدي
وعرشون حرفا ،تسعة منها لآلحاد ،وتسعة للعرشات		 ،
وعيل ويل الله كويا مدي(.)12
وتسعة للمئات ،وحرف لأللف.
ويف الرثاء  ،يقرض الشعر يف أستاذه الراحل
طريقة حساب الج ّمل  ،إذا قرأت عن حدث وقع يف
وأفجع قلب املؤمنني فراق من
سنة (جمر) مثال ،فهذا يعني يف حساب الج ّمل ،أ ّن
به عزة اإلسالم لالئم
		
الحدث قد وقع سنة ()243؛ ألن الحرف (ج) يقابله
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جواهر علم أخبئت يف قلوبهم
فنعم محال حل قلب للعامل.
		

ويف التهنئة  :قال يف تهئنة الزواج.
مر حبا باحارضين املكرمني الرشفا
لنكاح راغبني فضله ورشفا
		

فيا حبذا من صب منه بقلبه
وذلك فضل الله يعطي لنادم.
		

			
حبذا خري الربايا رغب وس ّنه
س ّنة قويّة وبالتناسل أردفا
		

ويف األدعية:
أمني سهل امر حامل لنا
بوالدة اليرس وامن ذاخر
		

ياله فضال هنيئا نعم خريا عفّفا 			
قرن بالطبيب مورثا لن الصفا.
		

باملصطفى بدر التامم شفيعنا
وكل ذي جاه الهي عطّرا
		

الخامتة

ويف الزهد:
				
أال بذكر الله تطمنئ
والعاشقون قلوبهم تح ّن
		
			
فاذكر لتذكر يف املال ويف الخال
للذاكرين أع ّد أجر وعال
		
ويف الرتحيب :ترحيب للسيد علوي املاليك.
		
يا مرحبا نال الرسور لكلّن
بحضور من طاب الخصال املاليك
		
		
يف عيشة مرضية يرضاه
درسا ومدح املصطفى للامليك
		
		
يحبه األمصار واألنصار
وكل أهل العلم دار املاليك.
ّ
		

إن الشيخ الكندوري شاعر مطبوع ،يتميز شعره
بصدق اللهجة والخلو عن التعقيد واأللفاظ
الحوشية ،والبعد عن سخف القول وهجر الحديث
والهمجية ،نجد يف شعره جزالة األلفاظ ،وفخامة
املعاين ،وكلامت عذبة مألوفة خالية عن التكلف
والتصنع ،يقول الشاعر ما يقول من شعره من أعامق
فؤاده ،ويستخدم التعبريات البليغة ،واملعاين الرائعة،
والتشبيهات الجميلة ،واالستعارات البديعة ،التي
تثري العواطف واملشاعر ،ولكن شعره سهل ميسور،
معظمها قصري ،وهي منظومة عىل بحور مختلفة من
بحر الكامل ،والبسيط ،واملتقارب ،والرمل ،والوافر،
قرض الشعر يف حمد الله ،ومديح النبي صىل الله
عليه وسلم ،واملدح لرجال الدين والعلم واألدب،
والوصف ألولياء الله الكرام ،كام كتب الشعر
مبناسبات مختلفة من الرتحيب ،والتهنئة ،والتربيك،
والحفالت الدينية ،ونظم األناشيد املختلفة.

الهوامش
 . 1بشري فييض ونكود  ،األستاذ غريب نواز الهند الجنويب،78 :
علوي الثقايف كلتور.2008 ،
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 .2محمد فيصل األحسني الصديقي ،دراسة مقارنة بني قصيدة
الربدة لإلمام رشف الدين محمد البوصريي ،والقصائد
القادرية للشيخ عبد القادر مسليارالكندوري ،56 :كلية
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 .7املرجع السابق .17:

الدعوة نرصة اإلسالم رندتاين ،الهند.
 .3الشيخ عبد القادر الباقوي القادري ،القصائد القادرية يف
إظهار املحبة املصطفوية  /جامعة نرصة اإلسالم رندتاين :
 ،22الطبعة 2011 :م.

 .8الشيخ عبد القادر الباقوي القادري ،القصائد القادرية يف
إظهار املحبة املصطفوية  /جامعة نرصة اإلسالم رندتاين ،
الطبعة 2011 :م.

 .4الشيخ عبد القادر الباقوي القادري ،القصائد القادرية يف
إظهار املحبة املصطفوية  /جامعة نرصة اإلسالم رندتاين :
 ،26الطبعة 2011 :م.

 .9املرجع السابق .11 :

 .5الشيخ عبد القادر الباقوي القادري ،القصائد القادرية يف
إظهار املحبة املصطفوية  /جامعة نرصة اإلسالم رندتاين :
 ،7الطبعة 2011 :م.
 .6املرجع السابق .11 :

 .11املرجع السابق .11 :
 .12الشيخ عبد القادر الباقوي القادري ،القصائد القادرية يف
إظهار املحبة املصطفوية  /جامعة نرصة اإلسالم رندتاين :
الطبعة 2011 :م
 .13املرجع السابق .71 :

املصادر واملراجع
 -1بشري فييض ونكود  ،األستاذ غريب نواز الهند الجنويب ،
علوي الثقايف كلتور.2008 ،
 -2محمد فيصل األحسني الصديقي ،دراسة مقارنة بني قصيدة
الربدة لإلمام رشف الدين محمد البوصريي ،والقصائد
القادرية للشيخ عبد القادر مسليار الكندور ،كلية الدعوة

نرصة اإلسالم رندتاين ،الهند.
 -3الشيخ عبد القادر الباقوي القادري ،القصائد القادرية يف
إظهار املحبة املصطفوية  /جامعة نرصة اإلسالم رندتاين :
الطبعة 2011 :م.
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�شعر ورق�ص �أوفنا (:)Oppana
املمثل ال�سامي لتحالف احل�ضارات بني الهند والعرب
د .تاج الدين املناين

1

وإن علامء اآلثار ( )Archeologistsيثبتون عالقة
الهند بالبلدان العربية الخارحية بتبادل الحضارات
مع أدلة قاطعة مكشفة التي وجدت يف موهنجودارو
( )Mohenjo daroوهارابا ( )Harappaونهر السند
( )River Sindhuالتي يقال بحضارة وادي السند
( .)Indus Valley Civilizationويرى املؤرخون
أن هذه العالقة ترجع جذورها إىل ثالثة آالف
سنة قبل امليالد .ومن دالئله النقود الرومانية التي
وجدت بالقرب من مدوراي يف املسح األثري .يقول
الدكتور عبد القادر يف كتابه ’مقاالت عربية عىل
عناوين مختلفة ذات أهمية‘" :ويذكر أن العالقات
التجارية بني الدول العربية مثل جزيرة العرب
ومرص وفلسطني كان متواجدة منذ زمان قديم جدا.
وكان امللك سليامن عىل نبينا وعليه الصالة والسالم
قد تحصل عىل الذهب والفضة والعاج والقرود
والطواويس من جنوب الهند .وعلامء اآلثار قد عرثوا
عىل النقوش الحجرية باللغة العربية والعربية يف
مكان يسمى بريياباتنم .وأيضا قد عرثوا عىل النقود
والجواهر الذهبية املنقولة من الخارج .ويف عام
1985م قد قامت طائفة من علامء اآلثار بتنقيب عن
13

اآلثار يف بريياباتنم وعرثوا عىل عدد كثري من النقود
الذهبية املنقوشة بالعربية والدالة عىل أنها رضبت
يف القرن الثاين قبل امليعاد .وكذلك يف عام 1989م قد
حفر علامء اآلثار عىل مدينة قدمية مدخل نهر ويغي
يف الغنكومل وعرثوا عىل النقود املنقوشة بالعربية.
واستمرت هذه العالقات التجارية بني العرب والهنود
أيضا بعد انتشار اإلسالم يف جزيرة العرب وانتشارها
يف البلدان املجاورة لها .وانترش اإلسالم بجنوب الهند
بطريق هؤالء تجار العرب املسلمني قبل انتشاره يف
شامل الهند" .2
هذا أمر يشهد به دالئل كثرية بأن بني الهند والبالد
العربية اتصاالت مكررة قبل اإلسالم بل قبل والدة
خاتم األنبياء محمد صىل الله عليه وسلم .وكانت
بني جنوب الهند خاصة كرياال وتاميل نادو والبالد
العربية عالقة وطيدة ومل يكن آنذاك عالقات العرب
مع أجزاء الهند األخرى .وال حاجة إىل دالئل لثبوت
هذا األمر .وهذا التعلق لقرب مسافة هذه املنطقة
بينهام .وكذلك البضائع الثمينة الفريدة املوجود يف
الكرثة يف جنوب الهند من سائر أقاليم الهند مثل
الفلفل وغرانبو وغريها .ومام يدل عىل قدم العالقات
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التجارية بني الهند والعرب قول القدماء بأن السفن
التجارية كانت تصل ’أوفري‘ مرة يف كل ثالث سنوات
يف عهد سليامن عليه الصالة والسالم وتحمل من
هنا الذهب والفضة واملجوهرات والبخور والعاج
3
والقردة وغريها .
وتامل نادو وأهلها نالوا فضال من الله الكريم املنان
بوجدهم صحابيني مشهورين اللذين دفنا يف تامل
نادو متيم األنصاري (ر) املدفون يف كوومل وعكاشة
(ر) املدفون يف محمود بندر.
ويورد األستاذ الدكتور اسامعيل الندوي بعض األشياء
املستوردة من الهند إىل البالد العربية مع الرتقيم
التي نالت الشهرة عند العرب ناقال عن مجلة ثقافة
الهند (ديسمرب 1955م) .وهي-:
 .1األحجار الثمينة مثل املاس والدر والبلور
والسنباذج الذي يعالج به الجواهر.
 .2أنواع الطيب مثل الكافور واملسك والصندل
والعنرب والعود الهندي واملنديل والقامري
والصنفي والقامروين واأللوة والهيل والقسط
والفلفل والقرنفل والكركم.
 .3األخشاب مثل الساج والساسم والقنا والوشح
والخيزان.
 .4والقطن واملنسوجات مثل الشال والشيب
والفوطة.

 .7املعادن مثل اآلنك واألرسنج والتنكار.
 .8املصنوعات املختلفة مثل الفانيد (نوع من
الحلوى) واألنبجات (هي املربيات) والداذي
(نوع من الخمر) والتوتياء .4
أوفنا هو شكل من أشكال الرتفيه الشعبية االجتامعية
يف أوساط املجتمع املاباليني ( )Mappilaيف والية
كرياال بجنوب الهند ،وانتشارا يف كل مكان ،خصوصا
يف املنطقة الشاملية من ماالبورام (.)Malappuram
وكلمة املاليبارية 5أوفنا باتو (غناء أوفنا) هو اشتقاق
من اللغات التاميلية . 6وقد نشأت أوفنا مبناسبة
النكاح من العرائس البنات .اآلن وقد انقرضت أوفنا
يف والية تاميل نادو .ولكن يف والية كرياال قد أحيت
هذا الشكل الفني مع شعبية كبرية يف أداء مراحل
مهرجانات الشباب يف املجتمع الطاليب.
وقد اشتهر هذا الفن التمثييل طول كرياال وعرضها
حتى النصف األول من قرن العرشين باسم ’الغناء
الزواجي‘ ( )marriage songألنه يوجد بشكل
النشيدة املخلوطة بالصفقة يف مناسبات احتفال
الزواج ووليمته ( )marriage celebrationوحنائه
( )henna celebrationإما أن يكون يف بيت
العروس أو العروسة ويف مناسبات محافل الختان
( )Circumcisionومحافل خرم األذن (pierce the
 .)earsوهي صورة ممتازة من أغنية جولية ومستديرة
( )round songأو أغنية الرواق ()portico song
لتكوين الرواق منصة التمثيلية ورقصه.

 .5األلوان واألصباغ مثل القرمز والنيلج والهرد
والبقم والرصف والورس.

املناسبات لرقص أوفنا:

 .6الحيوانات والطيور مثل الفيل والعاج والكركدن
والطاووس والجاموس.

كان أهل مليبار يحرصون عىل األعياد الدينية
واإلحتفاالت الفرحية واملهرجان املوسيقية واألغذية
كتاب امل�ؤمتر
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والغناء والسينام ،ولعل أكرثها مرتبطة بالعقيدة
اإلسالمية كام يف العيدين األضحى والفطر وميالد
الرشيف وأيام رمضان .وهكذا مرتبطة بالحياة
اإلجتامعية كالحلقات الشعرية واألندية األدبية
والعادات العيدية وبالتقاليد القومية مثل غسل
النساء بيوم األربعني بعد الوالدة وخنت الصبيان
وتحليق األطفال .ومن الجدير بالذكر كلهم يشرتكون
يف هذه املناسبات وينتفعون منها كثريا حيث تتفق
عقيدتهم وحرمتهم الدينية.
ويف هذه الحفالت املتعددة يجتمع جامعة من
املغنني الذكور واإلناث بالغناء املخصوصة التي لها
دور حاسم يف تكريم األضياف الذين ينتقلون إليها
وترحيبهم حيث أن يجعلوها مملوءة الفرح والرسور
لكل الحارضين فيها .وإذا وقع أي نقصان أو غلط
فيها رمبا يقطع األنساب به .وهذه الجامعة تغن
النشائد باتباع الصفقات والحركات الجسمية مع
الخطوط القدمية واليدوية وأمثالها.
وهكذا ال يزال املغنون بأناشيدهم يف السقيفة حتى
يستعد العروس أو العروسة لإلنتقال إىل بيت الزوج
مع أصحابهم .وينتقل العروس مع املغنني واملمثلني
ثم يبدؤون رقص أوفنا .ويقادونه بعد وقت قليل إىل
بيت زوجته ويصادف بها األناشيد العربية واألشعار
الحالية واألشعار الحربية خصوصا املليبار الجنويب.
فيقرص الطريق الطويل بسبب هذه الغناء الجميل
مع الرقص.

أغنية أوفنا
يكرث الغناء بأوفنا يف مدح أصحاب البيت والعريس
والعريسة أويف وصف كرامة صاحب البيت مع ذكر
جوائزه يف املجتمع أو يف وصف شجاعته باألخالق
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املمدوحة وما إىل ذلك .ويجيئ فيها الذم والعتاب
عىل خصوم صاحب الدار الحالية التي فيها الرقص.
هذه تنبه وتذكر أشعار العرب الذين عاشوا يف العرص
الجاهيل واألموي والعبايس حيث قرضوا األشعار يف
مدح صاحبهم وسالطينهم وملوكهم وسيدهم .فطبعا
تنبت املنازعات والحروب الغنائية بني الجامعات
حتى تشتد وتطول إىل أيام عديدة يف بعض األحيان.
ألنهم قد يحاولون الوصول إىل القمة العليا وإظهار
عبقريتهم ومهارتهم عىل اآلخرين مثلام القينا يف
أسواق العرص الجاهيل.
يظهر هنا املغنون النقائض أيضا يف بعض اآلونة ملا
يستعد سيدها ملسابقات األغنية .وقد انزلق أوقنا
بطول هذه املجادالت واملعارك النشيدية والتمثيلية
تلحينا لألغنية وحامية السيد .وإن قاعة البيت أو
السقيفة املستعدة تكون معرضا لهذا الفن التمثييل
للذكور ،وأما اإلناث فهن ميثلن مستديرات حول
العريسة مع مختلطات بالصبايا .فيوجد لكل
واحد من الجامعات رئيسهم املعروف ’موبان‘
( )Moopanأو ’األستاذ‘ ،ورئيستهم املعروفة ’موبايت‘
( )Moopathiأو األستاذة.
ويبدأ عادة رقص أوفنا جالسني يف حلقة أو كتلة
مفرشة وقد يخالف هذه العادة ،ولكن هذه كلها
مبناسبة الغناء التي يلقاها يف أوفنا هذا .وهكذا عدد
الراقصني والراقصات ستة عىل األقل فيكرث .فيغني
الراقصون والراقصات الغناء الجميلة مع الرقص .وقد
يكون هناك املغنون واملغنات الخواص بدون الرقص.
ويبدأ بالبسملة والحمدلة والثناء عىل الرسول صىل
الله عليه وسلم بدون صفقة اليد وحركة الجسم
وخطى األقدام ،بل يرفع أيديهم إىل السامء وبعد
املقدمة يبدأ أن يحركوا أجسامهم وأقدامهم ببطء
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ومتهل .فيفتح رئيسهم األناشيد األوفانية ويتبعه
الباقون وميثلون حسب الغناء والنظام والقانون
بالصفقة.

األدوات املستعملة يف أوفنا:
مل يستعمل الراقصون والراقصات القدماء األدوات
قط .ولكن أجمع بعض الفنان املاهرون يف أفنا عىل
استحسان استعامل األدوات املوسيقية املعارصة
حيث يجد السامعون حالوة الغناء كامال .بل الغناء
مع املوسيقى تجذب نفوس السامعني إىل محض
أوفنا دون التعرض إىل أي شيئ آخر ،فيستطيعون
أن يتبعوا خطوات الرقص والغناء بدون نقص.
فيحرضهم السامعون بصفقة أيديهم عىل الرقص.
ويف هذه األدوات األحمر الشفوي والزعفران وألوان
اإلصبع وغريها من محسنات الجامل .قد يرحب
معالجة اللباس الحريري والحيل واأللوان يف وجوه
الراقصات عند الحاجة املاسة.
تعرض وتنعكس هذه األدوات واألغنية حضارات
أهل مابال وأهل مليبار .ملبسهم عادة اإلزار
(املئزر) والقميص األبيضان لكل من الذكور واإلناث

والقلنسوة الخرضى للذكور فقط والحجاب لإلناث
فقط ،بل قد يستعمل الرساويل األبيض والقبعة
للذكور .وال يستحسن القمح والصندل يف هذه
املناسبات.
يشاهد العامل واملجتمع العرصي هذا الفن القديم
يف املجالس األدبية ومؤمترات الدولية والسنيام
واملرسحية كثريا .ويدور هذا الفن يف العرص الحارض
عىل األحداث واأللحان املوسيقية املعارصة ممتعني
إليها بأنها وسيلة لحل املشاكل النفسية املواجهات
يف الحياة املزدادة يوما فيوما .بل توجهوا إىل الفنون
املفرتع وفرقها مثل ديسكو أفنا ()disco oppana
وأوفنا املرسحية ( )dramatic oppanaحيث يكون
خطوات الراقصني ولباسهم تتغري دورا بدور.
وإن أوفنا له عالقة وطيدة عميقة باللغة العربية
وأدبها الشعري والنرثي وآدابها املختلفة بل الغناء
العريب أيضا .ويستعمل كثريا األلفاظ العربية
واألفكار العربية يف األغنية األوفنية .وبعض يتحد
عىل الوزن العريب مشافهة .بل رقص أوفنا وحده هو
املمثل السامي لتحالف وتبادل الحضارات العربية
واإلسالمية إىل الحضارات الهندية القدمية.

الهوامش
 .1رئيس قسم اللغة العربية بجامعة كرياال ،الهند
 .2الدكتور عبد القادر’ :مقاالت عربية عىل عناوين مختلفة ذات
أهمية‘ ،قسم اللغة العربية ،كلية جامل محمد ،ترييش،
2008م ،ص.105 :
 .3الدكتور محي الدين اآللوايئ’ :الدعوة اإلسالمية وتطورها يف
شبه القارة الهندية‘ ،دار القلم1986 ،م.

 4الدكتور محمد اسامعيل الندوي’ :تاريخ الصالت بني الهند
والبالد العربية‘ ،دار الفتح للطباعة والنرش ،بريوت ،بال
تاريخ ،ص.33 :
 .5اللغة يف والية كرياال إحدى واليات الهند.
 .6اللغة يف والية تاميل نادو إحدى واليات الهند.
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املخدوم زين الدين املعربي وق�صائده العربية:درا�سة حتليلية
د .حممد �شميم النظامي

األستاذ المساعد للغة العربية ،المجمع البحري الهندي ،كيراال  -الهند

التمهيد
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا
ورسولنا محمد وعىل آله الطيبني الطاهرين وعىل
أصحابه الحامة للدين املبني وبعد:
ال شك أن والية كرياال  -التي تعرف يف الوطن العريب
باسم ديار مليبار أو ماالبار قدميا وحديثا  -متتاز عن
باقي الواليات الهندية يف الثقافة العربية يف منوها
وازدهارها واحتكاك أبناء جلدتها بالعرب وثقافتهم
العريقة مبارشة بسبق زمني ،فكان لهم قصب
السبق يف األخذ واإلعطاء يف مجاالت الثقافة واللغة
والدين ملوقعها الجغرايف وتسامح أهلها مام أوجد
العالقات الوطيدة بني العرب الوافدين وأهايل كرياال،
ومن خالل هذه الظواهر السامقة لقد جاء الدين
اإلسالمي يحمل معه اللغة العربية بنوعيها األدب
املنثور واملنظوم ،فتضلع عدد كبري من مسلمي كرياال
يف الثقافة العربية حيث تعلموا لغتها ،ودرسوا آدابها،
وتثقفوا بثقافتها؛ فأصبحوا مؤرخني كبارا وشعراء
فحوال وكتابا نابهني.

ومن بني أولئك الشخصيات ظهرت شخصية اإلمام
العالمة املخدوم زين الدين بن عيل بن أحمد
الشافعي املعربي املليباري من األرسة املخدومية
 التي لها تاريخ حافل مبحاوالت جادة يف الدعوةواإلرشاد ونرش العلوم الرشعية إىل جانب اهتاممها
باللغة العربية وآدابها  -يف السبعينات من القرن
التاسع الهجري يحمل لواء اإلسالم إىل أهايل جنوب
الهند ويبلغ الدعوة اإلسالمية إىل عامة الناس كام
ينهض ويشمر عن ساق الجد لتغذية الطالب
والسالكني بلبان العلم الرشعي واملعرفة اإللهية
القامئة عىل الحقيقة والطريقة ،بعدما أخذها من
أعالم العلوم اإلسالمية وأساطني السلوك ومشايخ
التصوف ،إىل جانب براعته وإبداعه يف اللغة العربية
نرثا ونظام ،حيث ألف كتبا عديدة يف موضوعات
شتى تمَ ُُّت بصل ٍة إىل العلوم اإلسالمية والدعوة
اإلسالمية ،حيث يربوعددها عىل عرشين مؤلفا ما
بني املطبوع واملخطوط املفقود.
كام كان لإلمام إملام دقيق بنظم القصائد وقرض
األشعار باللغة العربية املحكمة عىل البحور الخليلية
حول املواضيع الشتى ،ويف أغلب الظن أن كمية كبرية
كتاب امل�ؤمتر
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من قصائده قد ذهبت أدراج الرياح يف عواصف
الزمان وكل ما وصل إلينا من قصائده وأشعاره خري
منوذج ملوهبته الشعرية وبراعته يف اللغة والثقافة
العربيتني.
حاولت يف هذا املقال إىل تقييم قصائده شكال
ومضمونا وتحليل معانيها ومطالبها من حيث
املوضوعية والجدية وإبراز سامتها البارزة يف ميزان
البناء الفني للشعر العريب.

الشعر العريب يف ديار ماالبار
الظهور والتطور
ازدهر فن الشعر يف هذه املنطقة قبل ستة قرون
وترجع جذورها إىل األلفية التاسعة من القرن
الهجري ،وبرز فيها كثري من األدباء والشعراء الذين
ذاع صيتهم يف البالد العربية واألجنبية .فإنهم اختاروا
اللغة العربية وسيلة لتعبري أفكارهم وعواطفهم
وطموحاتهم أمام املجتمع ،وهذا مام يشهد عىل
تلهف أهاليها بشوق وشغف إىل اللغة العربية ،وأنها
كانت متداولة ومنترشة يف جميع أنحاء املنطقة
يستخدمها الناس يف حياتهم اليومية ،وبالتايل إن
اإلنتاجات الشعرية للعلامء والباحثني املليباريني
تحتل مكانة سامية يف األوساط العلمية واألدبية
يف الهند وخارجها من البلدان العربية وإندونيسيا
وماليزيا وبعض الدول اإلفريقية وآسيا الوسطى.

تقسيم الشعر العريب يف كرياال
قد قسم الدكتور ويران محي الدين الفاروقي يف
كتابه «الشعر العريب يف كرياال :مبدؤه وتطوره»
األعامل الشعرية وأصحابها عىل خمسة أقسام:
19

أوائل الشعراء – الذين قرضوا أشعارهم قدميا لذكر
حوادثهم اليومية ولتقييد علومهم الدينية بالعربية
ويف عريب مليامل  ،-عرص النهضة الحديثة – الشعراء
الذين برزوا يف القرن التاسع عرش وهم قد تأثروا
بالنهضة العربية الحديثة ،فجاءت أعاملهم الشعرية
بالكرثة الكاثرة ،وتنوعت موضوعاتها ،وتجددت
أساليبها ،ودخلت الجدة والرباعة يف الخيال
واملضمون ،وترصعت بالجامل الفني والروعة اللغوية
 ،فحول الشعراء – هؤالء شعراء القرن العرشينولكن التجديد والروعة يف املوضوع واملضمون
التي دخلت يف أشعار الطبقة الثانية لقد نضجت
وبلغت ذروتها يف هذه الطبقة من الشعراء ،وقد
عالج هؤالء الشعراء املوضوعات الحديثة االجتامعية
وبهذه امليزات هم يجارون الشعراء العرب لتفوقهم
وبراعتهم يف فن الشعر ،-العرص الحديث – هؤالء
شعراء العرص الحديث الذين ولدوا وماتوا يف القرن
العرشين ولكنهم مل يبلغوا مبلغ شعراء الفحول ،-
الشعراء املعارصون  -وهؤالء هم الذين ما زالوا عىل
قيد الحياة .وهو يف الحقيقة ثالثة أقسام فقط فإن
فحول الشعراء يندرجون ضمن شعراء عرص النهضة
الحديثة وكذلك شعراء العرص الحديث يشملهم
القسم املذكور ،أما التغريات يف املوضوعية والجدية
فهي عمل يستمر عىل النمط الطبيعي؛ حتى يبلغ
إىل منتهاه ،فتأيت نزعة أخرى تغايرها .وأما الكالم
عن االتجاهات الشعرية النقدية والتيارات الحديثة
السائدة يف البلدان العربية ،فال نجد مسحتها يف
الشعر العريب يف هذه الديار ،اللهم إال نذ ًرا يس ًريا ال
يعتد به.
والجدير بالذكر أن شعراء كرياال قرضوا أشعارهم
يف جميع األوزان الخليلية من طويل وبسيط ورمل

المخدوم زين الدين المعبري وقصائده العربية:دراسة تحليلية

ووافر وما إىل ذلك ،كام نظموا قصائد عربية يف
البحور واأللحان املحلية.

عوامل التكوين الشعري لإلمام املليباري
االنسجام الثقايف العريب
يعد الشيخ اإلمام زين الدين املليباري من أوائل شعراء
العربية يف مقاطعة كرياال وقد سبقه أستاذه القايض
أبو بكر بن رمضان الشاليايت املتوىف  885هـ 1480 /م
يف هذا املضامر ،فقد كان للقايض براعة فائقة يف
قرض األشعار باملناسبات والظروف ،ومعظمها كانت
تنبثق من العاطفة الدينية .أما اإلمام املليباري فقد
تتلمذ عليه واستقى من منهله الصايف ذوقه الشعري
وإحساسه املرهف ،وقد كان قىض زمنا طويال يف
مكة املكرمة ومرص من البلدان العربية اللتان متآلن
بالنزعة الشعرية واالندالع الكبري إىل كتابة الشعر
وعقد املحافل الشعرية ،ويكرث بهام صفوة طيبة
من الشعراء البارزين ،فكان من أساتذتهم من له
إملام كبري واهتامم زايد بقرض األشعار ونظم القصائد
التي أثرت يف تكوين شخصية اإلمام املليباري كشاعر
وناظم التي راحت تتطلع إىل آفاق الشعر العريب
والبوح عام يخطر بباله من األفكار والرؤى بقالب
شعري رصني؛ حتى يتسهل له الوصول إىل أعامق
نفوس املتوسلني والسالكني املتعلمني.

االرتباط بالطريقة الجشتية
وقد ساعده يف منو هذا اللون من الذوق األديب
والنزعة الشعرية ارتباطه بالطريقة الجشتية التي
تبيح السامع والغناء وتعتني بهام ،وبل هام من
أهم العوامل لقطع املراحل السلوكية والرتقية
فيها ملا أن النفس اإلنسانية لها ميل وتعلق شديد

باألصوات العذبة وال سيام يف أوقات حلقات الذكر
أو قراءة القصائد.واذا كان الصوت عذبا حلوا منغام
والقصيدة جيدة مختارة مؤدية بصوت رخيم
وأسلوب مؤثر جذاب رسعان ما تندفع النفوس إىل
االنفعال الروحي مع هذا الحال الذي تكونه إجراء
الذكر املفعمة بربكات املشايخ الوفرية التي تعم
الذاكرين جمي ًعا وتنتابهم إثر ذلك الطرب والسكرة
اإللهية الروحية التي تتحقق بحضور أرواح املشايخ
حيث ينتقل املريد إىل عوامل جديدة من الطرب
والغبطة والحضور سابحني يف العامل العلوي.

املخزون اللغوي
باإلضافة إىل ذلك كله كان لإلمام املليباري كائن حي
من املخزون اللغوي يتملك به ناصية اللغة العربية،
ويتمتع برثوة هائلة ملفرداته ،وقد تعرف عىل كمية
هائلة لألساليب البيانية وكيفية دقيقة للتعبري العبق
عن مكنونات نفسه أثناء قيامه بالبالد العربية،
ودرس علم العروض وأوزان البحر عند األساتذة
النابهني الذين مل يكن َه ُّم ُه ْم إال أن يغرسوا يف جنات
قلوب الطالب حب اللغة العربية واملحاكات بها يف
أطوارها املختلفة وأمناطها املتنوعة.

امللكة الشعرية والشخصية العبقرية
كان اإلمام زين الدين املليباري من العلامء واملشايخ
الذين يشد إليهم الرحال فيفد إليه الطالب واملريدون
من هذه املنطقة وخارجها حتى من البالد األخرى
من إندونيسيا وماليزيا رشقا ومرص والحجاز غربا،
توافدوا إليه وإىل قرية فنان لتلقي العلوم اإلسالمية؛
فمن خالل هذه العوامل الرئيسة التي اجتمعت
يف شخصية اإلمام املليباري لقد تدفقت املواهب
الشعرية إىل الظهور عىل حيز الوجود متمثلة يف
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األبيات والقصائد .وقد وجد اإلمام يف هذا الفن من
الوسائل التي متكن من خاللها إظهار ما كان يختلج
يف فؤاده وينبش إحساسه يف أبلغ تعبري وأدق بيان؛
ولذلك نجده يكتب الرسائل والخطابات املنظومة إىل
امللوك واألمراء ووجهاء الناس .وهذه النزعة الشعرية
كانت مصبوغة بالصبغة الدينية التي انفجرت من
ينابيع الفكر اإلسالمي املستنبط من القرآن الحكيم
والسنة املطهرة كام نجد يف قصيدته األوىل «هداية
األذكياء إىل طريق األولياء» وقصيدته الثانية
«تحريض أهل اإلميان عىل جهاد عبدة الصلبان»،
فهذه القصائد كلها ذات طابع ديني وعاطفة
إسالمية حيث نجد فيها كرثة التناص باآليات القرآنية
واألحاديث الرشيفة وأقوال العلامء واملشايخ .وقد
اعتنى اإلمام بالبالغة واملحسنات اللفظية واملعنوية
يف قصائده؛ حيث استخدمفي كثري من أبياته أنواع
التشبيه والجناس واملجاز وأدوات الجامليات البالغية.

قراءة جديدة يف قصائد اإلمام زين الدين
املليباري
قصيدة هداية األذكياء إىل طريق األولياء

هنا نستطيع أن نصف القصيدة بأنها قصيدة يف
مهامت التعليم والرتبية لكل من يسلك سبيل العلم
واملعرفة أو يريد تزكية القلب وبلوغ مقام اإلحسان
يف التصوف ،فهي قصيدة يف التصوف واألخالق كام
هي قصيدة تعليمية.
وجدت االختالف يف عدد األبيات يف هذه القصيدة،
فهي عند األستاذ عبد الشهيد األزهري مائة وواحد
تسعون بيتا؛ ولكن الباحث أحمد فرمانشاه قد ذكر
يف بحثه أنه مائة ومثانية ومثانني بيتا ،وحسب ما
سطره الشارح العالمة أبو بكر عثامن بن محمد
شطا الدمياطي البكري ،فهي تبلغ إىل مائة وتسعة
وسبعني بيتا ،األقرب إىل الصواب القول األول ،ألن
الباحث قد قام بالبحث عنها يف النسخة الخطية
اليدوية واعتمد عليها.
تبدأ القصيدة بالحمدلة والصالة عىل الرسول
صىل الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم
بإحسان ،ثم يأيت إىل بيان التقوى وما يرتتب عليه من
اآلثار املحمودة ،وكذلك اتباع الهوى والنفس األمارة
وما يتسبب عن النتائج الوخيمة ،فيقول:
الحمد لله املوفِّق لل ُعال 			
حمدا يوايف ب ّره املتكامال

املوضوع واملضمون
نظم اإلمام زين الدين هذه القصيدة عىل بحر
الكامل التي أجزاؤها متفاعلن ست مرات ،يف
األخالق والخصائل الحميدة وتعليم السالكني مبا
يلزمهم من اختيار التقوى والتحيل بالخلق الحسن،
واالبتعاد عن اتباع هوى النفس وركوب املعايص،
كام أنه يشري للمتعلمني الدارسني إىل تصحيح النية
واالستفسار من األستاذ واملواظبة عىل املطالعة
املتكررة ،واالعتامد عىل املتون دون الرشوح .ومن
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ثم الصالة عىل النبي املصطفى
واآلل مع صحب وتُ َّبا ٍع ِول

		

تقوى اإلله مدا ُر كل سعادة
رش حبائال
وتِبا ُع أه َوى رأس ٍّ

		

ثم ملا بني أن التقوى مدار كل سعادة فذكر أن
الطريق املوصل لآلخرة رشيعة وطريقة وحقيقة
فهذه الثالثة تلزم اآلخر وال بد للسالك من الجمع بني
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هذه الثالثة ألن الحقيقة بال رشيعة باطلة والرشيعة
بال حقيقة عاطلة فمجرد الرشيعة ال تكفي للنجاح
والفوز بالسعادة الرسمدية ،كام أن الطريقة وحدها
ال تنفع بدون األخذ والتمسك بالرشيعة ،وقد أيت
يف األبيات التالية تشبيها بديعا ،فشبه الرشيعة
بالسفينة والطريقة بالبحر والحقيقة بالدر ،فيقول
أن من أراد الدر فأوال يركب السفينة ثم يغوص يف
البحر ثم يحصل عىل الدر وهي الحقيقة ،فالثالثة
متالزمة حيث يقول:
إن الطريق رشيعة وطريقة
وحقيقة فاسمع لها ما ُمثِّل

		

فرشيعة كسفينة وطريقة 			
كالبحر ثم حقيقة ُد ٌّر غال
فرشيعة أخ ٌذ بدين الخالق 			
وقيا ُمه باألمر والنهي انجال
وطريقة أخ ٌذ بأحو َط كالورع
وعزمي ٌة كرياضة ُمتَ َبــــتِّال

		

وحقيقة لَ ُو ُص ْولُه للمقصد 			
ومشاه ٌد نور التجيل بانجال
من رام د ًّر للسفينة يركب 			
حصال
ويغوص بح ًر ثم د ًّر ّ
وكذا الطريقة والحقيقة يا أخي
من غري فعلِ رشيع ٍة لن تحصال

		

فعليه تزي ٌني لظاهر ِِه الجــــيل
قلب ُم ْجتَال
برشيعـة ليــنور ٌ

		

وتزول عنه ظلمة يك يمُ ْ ِكــ َنا
لطريقـة يف قلــبه أن تنـزِل

		

وبعد هذه األبيات التي هي درة يتيمة ونسخة
كيميائية يف سبيل إسعاد اإلنسان حياته ،يأيت إىل
بيان كيفية حصول السالك عىل الدرجات الرفيعة،
فيقول أن السالك بعد اختياره بالرشيعة والطريقة
يلزمه أن مييض يف سبيل تربية األنام ويكرث من
األوراد والوظائف ويداوم عىل الصوم والصالة ،كام
أن له مهمة اجتامعية وهي السعي إىل خدمة الناس
ونفعهم ماديا؛ فيقول يف أبياته:
ولكل واحدهم طريق من طرق
يختاره فيكون ِمن ذا ِ
واصال

		

ِ
كجلوسه بني األنام مربِّيا 			
وككرثة األوراد كالصوم الصال
وكخدمة للناس والحمل الحطب 		
لِتَ َص ُّدقٍ بمِ ُ َح َّصل ُمتَ َم ِّوال
من رام أن يسلك طريق األولياء
فليحفظن هذا الوصايا عامال

		

ثم ملا بني أن الطريقة والحقيقة جزء ال ينفك من
الرشيعة وأنهام تتوفقان عليها فنصح السالك
بالوصايا التسع اآلتية:
أوالها التوبة ،وهنا وضح حقيقة التوبة ورشوطها،
وحاجة العبد إليها ،فيذكر أن العبد لو صدرت منه
الذنوب بغفلة فليتبادر إليها ،وكذا تأدية حقوق
اإلنسان ومحاسبة الذات والحفاظ عىل العني وكف
اللسان ويقول يف مجمل القول أن التوبة مفتاح لكل
طاعة وأساس لكل الخري ،كام يذكرها قائال يف القطعة
التالية:
أطلب َمتابا بالندامة ُمقلعا
وبعزم ِ
ترك ال َّذن ِْب فيام استقبال
ِ
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وبه ُ
أرباب ال ُعال
ينال مقا َم ِ

		
وبراء ٌة من كل حق اآلدمي
ولهذه األركان فَاْ ْر َع وكَ ِّمل

الطريق
ومحب دنيا قائل أين
ُ
أين الخالص كَ ُم ْس َك ٍر شرَ ِ َب الطِّال

		
و ِقه َد َوا ًما باملحاسبة التي
ت َ ْن َه َاك تقصريا جرى وتساهال
وبحفظ عني واللسان وسائر ال
أعضاء جميعا فاجهد ْن ال تكسال
مفتاح لكل طاعة 			
فالتوب
ٌ
ُ
وأساس كل الخري أجمع أشمال
ليت بغفلة أو صحبة
فإن ابتُ َ
يف مجلس فتدارك ْن ُم َه ْر ِول

والوصية الرابعة تعلم العلم الرشعي وهو مجموعة
من العلوم الثالثة وهي .1 :العلم الذي يصحح
العبادة و .2العلم الذي يصحح العقيدة و .3العلم
الذي يصلح ويزيك القلب ،فيقول اإلمام عن هذه
الحقيقة:
وتعلمن علام يصحح طاعة
وعقيدة ومزيكَ القلب اصقُال

		

ثانيتها :القناعة :وهي الرضا باليسري والقليل وترك
ما تتطلبه الهوى من إشباع الغزائر وإمتاع النفس
بامللذات.
واقنع برتك املشتهى والفاخ ِر
ٍ
ومالبس ومنازل
مطعم
من
ٍ

		

من يطلنب ما ليس يَ ْع ِنيْ ِه فقد
فات الذي يعنيه من َغيرْ ِ ائ ِتال

		

منصب بعد التُّقى 		
والزهد أحس ُن
ٍ
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وهذي الثالثة فرض عني فاعرفن 		
واعمل بها تحصل نجاة واعتال
الوصية الخامسة هي املحافظة عىل السنن واآلداب
املأثورة عن النبي صىل الله عليه وسلم ،وهذه
املحافظة عىل السنن واآلداب ألن متابعة الرسول
صىل الله عليه وسلم هي الطريق املوصل إىل املعرفة
اإللهية والفوز بالسعادة األخروية ،و هي وطرية ثابتة
للصوفيني ،حيث يقول:

ومن هنا يقفز إىل مضامني الزهد والرقاق واإلعراض
عن الدنيا والزهد فيها ،وهي الوصية الثالثة؛ فينصح
فيها السالكني بإزالة املعرقالت يف سبيل مرامه؛ حتى
لو تكون زوجه ،ويلمح فيها إىل نكتة لطيفة وهي أن
الزهد هو فقد عالقة القلب باملال وليس فقد املال
نفسه  ،حيث يقول:
واز َه ْد وذا فق ُد عالق ِة قلب َِك			
باملا ِل ال فق ٌد له ت َُك أعقَال

		

أتت
حافظ عىل سنن وآداب ْ
مأثورة عن خري من جا مرسال

		

إن التصوف كله لهو األدب
ومن العوارف فأطلبه وع ّوال

		

إذ ال دليل عىل الطريق إىل اإلله 		
إال متابعة الرسول امل ُ ْك َمل
التوكل هو الوصية السادسة من الوصايا التسع،
والوصية السابعة هي اإلخالص الثامنة هي العزلة
والوصية التاسعة هي حفظ األوقات ،وهو أن يرصف
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أوقاته يف طاعة الله وعبادته ،يكشف اإلمام عن
أرسار هذه الوصايا األربعة يف األبيات التالية:
وتوكلن متجر ًد يف رزقك
ثق ًة بوعد الرب أكْ َر َم ُمف ِْضال
أما امل ُ ِع ْي ُل فال يجوز قعوده
عن مكسب لعياله متوكِّال
ال تب ُذلَن للناس ِعرضَ ك طامعا
يف مالهم أو جاههم متذلال

		
		

وعن اإلخالص يقول:
أ ْخلِ ْص وذا أ ْن ال تريد بطاع ٍة
إال التقرب من إلهك ِذي ال ِكال

		

ال تَق ِْص َد ْن معه إىل َغ َر ِض ال ُّدنَا
توصال
كَثَ َنائِهِم أو نحو ذلك ُّ

		

وعن العزلة يقول:
أهل بطال ٍة
ال تصحنب من كان َ
وتساهلٍ يف الدين ذاك هو البال

		

والعزلة األَوىل إذا فسد الزمن
أو خاف من فنت بدين مبتل

		

وعن حفظ األوقات يقول:
وارصف إىل الطاعات وقتك كُلَّه
ال ترتكن وقتا ُس ًدى متساهال

		

وتصري أوقاتُ امل ُ َبا ِح بنية 			
فاصح بال ائ ِتال
مرصوف ًة بالخري
َ
وزِّع بعون الله وقتَ َك وارصفن
ك اًُّل مبا هو الئق ُمتَبَتِّل

		

ويف أعقاب هذه الوصية الهامة يذكر كيفية توزيع
األوقات يف الطاعة والعبادة وأهمية الصلوات
املكتوبة والنافلة يف مختلف األوقات فيذكر صالة
اإلرشاق والضحى وآداب الصالة من الخشوع
والخضوع وما هي فضائل الصالة بالجامعة وما
هي العواقب الوخيمة لرتكها وتفويتها ،كام يذكر
االشتغال باألوراد وكيفية املراقبة ويذكر املشاهدة
وكيف يحصل عىل النور القلبي ،ثم يقول دواء
القلب خمسة وهي تالوة القرآن الكريم بالتدبر يف
املعاين واملفاهيم وقيام الليل وصالة التهجد والدعاء
ترضعا بوقت السحر ومجالس الصالحني من العباد،
يذكر أوصاف قارئ القرآن واألخالق الحسنة ،ثم
يأيت إىل أبواب الخري من الجود والسخاوة ومكارم
األخالق والحلم والتواضع كام يذكر رذائل النفس
من الرياء والحسد واحتقار اآلخر ،وكذلك يذكر
فضل العامل واملتعلم وفضائل طلب العلم وما له
من األنوار والربكات ،وينصح طالب العلم عىل ضبط
األوقات واالجتهاد يف مرامه ،وعليه أن يعتمد عىل
املتون دون الرشوح ،فإن الرشوح ليست لها قيمة ما
للمتون وأن فهم سطر للمنت أحسن وأفضل من فهم
عرشة أسطر للرشح ،ثم يذكر أنواع العلوم فيقول
أن العلوم العالية هي علم الكتاب والسنة والفقه
وأصوله آداب مثانية :وهي علم اللغة وعلم الرصف
وعلم النحو وعلم املعاين وعلم البيان والبديع ،وعلم
العروض والقوايف وفروع هذه العلوم إنشاء النرث
والنظم واملحارضات والخطوط ،ويف نفس الوقت
يحذر الطالب من التوغل يف علم املنطق والكالم.
ويف آخر القصيدة يتحدث عن أفضل األعامل وكيفية
الذكر والورد كام يورد بعض فضائل ال إله إال الله
ويوضح حقيقة املجاهدة واملعرفة اإللهية والجهاد
كتاب امل�ؤمتر
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مع النفس ويحث عىل التكثري من القول بـ ال حول
وال قوة إال بالله يف نهاية املطاف يذكر كالم اإلمام
شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد السهروردي
يف املشاهدة ،فينصح السالك بكرثة التالوة وتكرار
الكلمة الطيبة وهي ال إله إال الله واملناجاة والدعاء
حيث يقول:
ويصري حقا ذك َر ذات ذك ُرهُ
حصال
هذي املشاهدة الرشيفة ّ

		

هذا الذي أوىص الشيوخ الكمل
الله وفقنا له متفضال

		

والحمد للباقي الرؤوف مصليا
أعىل الصالة عىل الرسول محوقال.

		

وبهذا الصدد يقول العالمة أبو بكر عثامن بن محمد
شطا الدمياطي البكري يف كتابه «كفاية األتقياء
ومنهاج األصفياء عىل هداية األذكياء إىل طريق
األولياء»:
«يعنى ال يزال العبد يردد كلمة الذكر وأفضلها ال إله
إال الله مع مواطأة القلب حتى تصري الكلمة متأصلة
يف القلب مزيلة لحديث النفس ،وينور معناها
القلب بدال عن حديث النفس إذا استولت الكلمة
وسهلت عىل اللسان ويتساير بها القلب فلو سكت
اللسان مل يسكت القلب وهنا يتسكن نور اليقني يف
القلب حتى إذا ذهبت صورة الكلمة من اللسان
والقلب ال يزال نورها متبلورا ويتخذ الذكر مع رؤية
عظمة الله سبحانه وتعاىل ويصري الذكر حينذاك ذكر
الذات وهذا الذكر هو املشاهدة واملكاشفة واملعاينة
وهو املقصد األقىص من الخلوة وقد يحصل هذا ال
بذكر الكلمة بل بتالوة القرآن إذا أكرث من التالوة
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واجتهد يف مواطأة القلب اللسان حتى تجري التالوة
عىل اللسان ويقوم معنى الكالم مقام حديث النفس
فيدخل العبد سهولة يف التالوة والصالة ويتنور
الباطن بتلك السهولة يف التالوة والصالة ودون هذه
املوهبة ما يفتح عىل العبد من العلوم اإللهامية
اللدنية وإىل حني بلوغ العبد هذا املبلغ من حقيقة
الذكر والتالوة إذا صفا باطنه ،قد يغيب يف الذكر من
كامل أنسه وحالوة ذكره حتى يلتحق يف غيبته يف
الذكر بالنائم».

وجوه البالغة يف القصيدة
لقد صاغ اإلمام املليباري هذه املنظومة عىل أدق
تعبري وأبلغ بيان مستخدما فيها وجوه البالغة من
أنواع التشبيه والكناية وغريها ،وهنا أرسد بعض
األمثلة لها.

التشبيه املرسل ،والتشبيه البليغ:
		
فرشيعة كسفينة وطريقة
كالبحر ثم حقيقة در غال
يف هذا البيت يشبه اإلمام الرشيعة بالسفينة يف أنها
آلة الوصول إىل اآلخرة فاملشبه هو الرشيعة واملشبه
به السفينة ووجه الشبه هو كونهام آلة الوصول إىل
الغاية واملقصد ،وذكر فيه األداة وهي الكاف وحذف
وجه الشبه فسمي تشبيه مرسل مجمل ،ومل يكن
وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد فسمي
تشبيه غري متثيل.
وفيه يشبه الحقيقة بالدر وحذفت األداة ووجه
الشبه فكان تشبيها بليغا.
وهذا كان عىل سبيل املثال وإال فتوجد يف هذه
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القصيدة أنواع املجاز من املجاز العقيل واملجاز
املرسل وأنواع الكناية واالستعارة وغريها من جوه
البالغة.

التناص اللفظي واملعنوي
لقد كرث التناص باآلي القرآنية واألحاديث النبوية يف
قصائد اإلمام زين الدين املليباري ،ومعظم أبياته
تضمن معنى أو آية أو مفهوم حديث ،وهذا ألنه
كان عاملا متبحرا ،له طول باع يف العلوم الرشعية
اإلسالمية وجميع مؤلفاته وكتاباته تشهد بذلك،
وتذخر بهذه املعارف والعلوم ،فكذلك كثريا ما دمج
يف هذه القصيدة معاين القرآن الكريم ومفاهيم
األحاديث النبوية كام صاغ بعض أبياته مقتبسا من
القرآن والحديث النبوي صورة ومعنى معاً ،وهنا
سأذكر بعض األمثلةلهذه الظاهرة الفنية.

التناص باآلية القرآنية
يقول اإلمام يف قصيدته:
ثم اشتغل بالورد ال تتكلمن
مستقبال ومراقبا ومهلال

		

بطريقة معهودة ملشايخ 			
لرتى به نارا ونو ًر حاصال
يقول يف هذه األبيات إذا فرغت من صالة الصبح
فاشتغل بالورد من األذكار والتسبيح واألدعية وهذا
هو يقول الله عز وجل «فسبح بحمد ربك قبل طلوع
الشمس وقبل غروبها» وقوله تعاىل «ومن آناء الليل
فسبح وأطراف النهار» وقوله تعاىل «واذكر اسم ربك
بكرة وأصيال».

التناص بالحديث النبوي

ويف األبيات التالية يوجد تناص بالحديث النبوي:
فلعامل فضل عىل من يعبد 			
فضل البدور عىل الكواكب يف الجال
هناك حديث مشهور رواه أبو داود يف سننه
والرتمذي يف جامعه عن أيب الدرداء يقول إين سمعت
رسول الله صىل الله عليه وسلم يقول من سلك
طريقا يبتغي فيه علام سلك الله به طريقا إىل الجنة
وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وأن
العامل ليستغفر له من يف السموات ومن يف األرض
حتى الحيتان يف املاء وفضل العامل عىل العابد كفضل
القمر عىل سائر الكواكب»

قصيدة تحريض أهل اإلميان عىل جهاد عبدة
الصلبان
املوضوع واملضمون
لقد صاغ اإلمام هذه القصيدة يف النداء العام بفرضية
الجهاد ضد الربتغاليني املستعمرين وحث أبناء هذه
املنطقة عىل املقاومة والكفاح حينام اشتدت عليهم
الحال وتفاقم ظلم الربتغاليني عىل الشعب املليباري،
وتحتوي عىل مائة وخمسة وثالثني بيتا .وتشتمل عىل
املضامني التالية - 1 :مقدمة يشمل الحمد والصالة،
والدعاء - 2 .طلب النرصواملعونة من حكام املسلمني
وأمرائهم مع بيان ضعف املسلمني يف مليبار - 3 .بيان
مظامل الربتغاليني للمسلمني وسوء معاملتهم معهم4 .
 بيان وجوب الجهاد ضد الربتغاليني واستعامرهم5 . تحريض املسلمني عىل الجهاد ببيان فضائل الجهادوثوابه مقتبسا باآليات القرآنية واألحاديث النبوية.
رشا-7 .
 - 6النداء إىل الجهاد ضد الربتغاليني ندا ًءمبا ً
املنع عن مواالة الربتغاليني واتخاذهم أولياء.
كتاب امل�ؤمتر
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وقد تناولها عدد من الباحثني بالدراسة التحليلية
فلذا اكتفي بتحليل بعض األبيات ههنا وأقوم بإبراز
السامت البارزة فيها.
مطلع القصيدة بدأ بالحمدلة والصالة عىل الرسول
صىل الله عليه وسلم ،وهي كالتايل:
لك الحمد يا الله يف كل حالة
وأنت عليم بالكروب وحاجـة
صالة وتسليم عىل خري خلقكا
محمد الداعـي إىل خري ملة
وجل
ثم يلتفت اإلمام إىل الدعاء ،فيدعو الله عز ّ
أن يدفع عنه وأهل زمانه ،البليات  ،وجلب البغيات،
ثم أن ينرص الغزاة واملجاهدين الذين يجاهدون يف
سبيل الله إلنقاذ األمة من الكروب واملصائب التي
حلت بهم بعد قدوم الربتغال .فيقول:

سالم عليكم يـــا مــآال آلمل
معاذا ملضطر مــالذا ألمة
مددنا إليكم كف ضعف وحاجة
ّ
وذل وإقتار لدفع ملمة
ثم يتحدث عن ضعف املسلمني يف دياره بعد قدوم
الربتغاليني املستعمرين ومحاربتهم مع الربتغاليني
تحت رعاية ملوك املنطقة ،وتحالف بعض أمرائها مع
الربتغاليني ،وانهزامهم فيها .ثم ميد إليهم رجاءه يف
نرصهم املسلمني يف مقاومة الربتغاليني واستعامرهم.
فيقول:
وإنا عىل ضــــــعف وقلة عــــدة
غزوناهم األعوام قدر اإلطــــاقة
ووافقهم يف ذاك بعض رعـــاتنا
فلم يحصل الفتــح املزيل لنـــكبة

وندعوك يا رحامن يا خري نارص
لدفـع بليـات وجلب لبغية
وتنرص من يغزو إلنقـاذ أمة
من الكـرب والرضا وكفر وذلة

فيا أيها السادات أنتم رجـــاؤنـــا
بفضل إله العرش فـــي كل شدة
		

طلب النرص واملعونة من حكام املسلمني وأمرائهم
مع بيان ضعف املسلمني :بعد أن فرغ من الحمد
والصالة والسالم والدعاء لله ،يطلب اإلمام النرص
واملعونة من سالطني املسلمني وأمرائهم وحكّامهم مع
بيان ضعف حالة املسلمني ،وقلة عدتهم ،وانهزامهم
بعد تتابع الحروب مع الربتغال املستعمرة لسنوات
متوالية .فأ ّوال يظهر طلب النرص واملعونة يف بداية
القصيدة ،كام نراها يف بيتي الخامس والسادس،
حيث يقول؛
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ونحن عطاش أنتم السحب متطر 		
فيا ليت شعري هل نفوز بريـــة
ثم يح ّرض اإلمام األمراء عىل الجهاد ببيان ثواب
الجهاد ودرجاته التي يحصلونها من الله الكريم
حيث يقول:
فإن أنتم أنقذمتونـــا من الكـــرب
وجدتم ثوابا ليس يحصــى لكــرثة
فقد ح ّرض املوىل عىل الغزو للـعدى خصوصا عىل
غزو لتفـــــريج كربة

ويف يشري يف أبياته التالية:
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وقد قال خري املرسـلني محمد
شفيع الورى بحر الندى ذو مكانة

وتحريق أموال وتخنيق مسـلم
وتعويق أسفار وتعطيـل عيشة

ملن نفّس الكرب الذي جاء مسلام ينفس عنه كرب
يوم القيامة

وتخريب بلدان وتعبيد مــؤمن
وتزيني نسوان لتفتني نسـوة

إىل قوله رسول الله  ،يف حديث عن أيب هريرة عن
أيب هريرة ريض الله عنه ،قال :قال رسول الله َ “ :م ْن
َّس اللَّ ُه َع ْن ُه
َّس َع ْن ُم ْؤ ِمنٍ كُ ْربَ ًة ِم ْن كُ َر ِب ال ُّدنْ َيا نَف َ
نَف َ
س
س َعلىَ ُم ْع رِ ٍ
كُ ْربَ ًة ِم ْن كُ َر ِب يَ ْو ِم الْ ِقيَا َم ِةَ ،و َم ْن يَ رَّ َ
س اللَّ ُه َعلَ ْي ِه فيِ ال ُّدنْ َيا َوالآْ ِخ َر ِةَ ،و َم ْن َس رَ َت ُم ْسلِماً
يَ رَّ َ
َس رَ َتهُ اللَّ ُه فيِ ال ُّدنْ َيا َوالآْ ِخ َر ِةَ ،واللَّ ُه فيِ َع ْونِ الْ َع ْب ِد َما
كَا َن الْ َع ْب ُد فيِ َع ْونِ أَ ِخي ِه»

وفك عرى البلدان والثغر كلهـا
ودك ذرى األمصار مع كل قرية

الفضائح التي ارتكبها الربتغاليون ضد
املليباريني
بني اإلمام مظامل الربتغاليني للمسلمني وسوء
معاملتهم معهم ،وكذا يبني املظامل والفساد التي
ارتكبتها الربتغال ،من شتى األنواع من أرس رجالهم
ونسائهم ،ونهب أموال املسلمني .يص ّور هذه الحالة
املؤملة يف أبياته التالية:
فإنا كربنا بارتكاب شـدائد
بإفرنج عباد الصليب وصورة
طغوا يف بالد الله من كل ممكن
وقد أكرثوا فيها الفساد بشهرة
بغوا يف مليبار بأصناف بــغيهم
وأنواع شــدات وأجناس فـــتنة
من األرس والنهبى وإحراق مسجد 		
وخرق كتاب ثم هتك لحـــرمة

		

بيان فرضية الجهاد ضد الربتغاليني واستعامرهم:
ثم يلتفت اإلمام إىل بيان فرضية الجهاد ضد هؤالء
املستعمرين من الربتغال ،ويقول أن جهاد هؤالء
كل مسلم
املستعمرين الربتغاليني فرض عني عىل ّ
قوي بنفسه ،والزاد ،والع ّدة ،حتى عىل العبيد بال إذن
ّ
سيدهم ،والنساء القويّات بال إذن أزواجهن ،وعىل
الولدان ممن كان دون مسافة القرص .ويجب عىل
من فوق مسافة القرص أيضا إذا مل يكن ممن دون
مسافة القرص من يكفي عىل جهادهم ،ألنهم دخلوا
بالد املسلمني مفسدين ،مظلمني ،مطعنيني يف الدين.
فيقول اإلمام يف أبياته:
كل مسلم
جهادهم فرض عني عىل ّ
قوي بنفس ثــم زاد وع ّدة
ّ
حتى عىل عبد بال إذن سيد
وولد بال إذن وزوج قوية

		

ولو كان فيام فوق قرص صالتنا
ذا مل يكن من دونه ذا كفــــاية

		

		
ملا دخلوا دارا ألمة أحمد
وقد ق ّيدوا باألرس أهل رشيعة
تحريض املسلمني عىل الجهاد ببيان فضائل
الجهاد وثوابه مقتبسا باآليات القرآنية واألحاديث
كتاب امل�ؤمتر
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النبوية :بعد أن بني اإلمام سوء حالة املسلمني
تحت االستعامر الربتغايل ،وظلم الربتغاليني عليهم،
وفرضية الجهاد ضدهم ،وطلب النرص من األمراء
والحكام يف مقاومة القوة املستعمرة وإخراجهم
من أرض مليبار ،يبدأ اإلمام ببيان فضائل الجهاد،
وثوابه ،ودرجات الشهداء ،واملوت يف سبيل الله،
وفروضية اإلنفاق يف سبيل الله والجهاد وغريها مام
يتعلّق بالجهاد ،باألحاديث النبوية واآليات القرآنية،
تحريضا للمسلمني للقيام بالجهاد يف سبيل الله ضد ّ
الربتغاليني واستعامرهم .فيقول؛
وقد جاء أخبار صحاح كثرية
بفضل جهاد فاسمعن بنـبــذة

		

ثم يشري يف األبيات التالية إىل بعض األحاديث النبوية
واآليات القرآنية:
لغدوة شخص يف سبيــل إلهه
لخري من الدينا ومال كروحـة
إيل قوله رسول الله يف حديث عن أنس عن النبي
صىل الله عليه وسلّم :وقال غدوة يف سبيل الله أو
روحة خري من الدنيا وما فيها».
وقد ذكر فضائل اإلنفاق يف سبيل الغزاة وإعانتهم،
وفضيلة الشهادة التي ينالها الشهيد يف اآلخرة ،ثم
يأيت إىل غاية نظم هذه القصيدة وهي النداء إىل
جهاد املسلمني ضد الربتغاليني واستعامرهم نداء
مبارشا ،ويدعوهم أن يستجيبوا هذا النداء الذي
يكون فيه رىض الله والخلق والناس كلهم ،ثم يبشع
التحرف والتويل من القتال وما له من عذاب واصب
يف اآلخرة .ويذكر ما يلقاه الغازي ضد الربتغاليني يوم
القيامة من األجر الجزيل والثواب العظيم.
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التناص باآليات القرآنية واألحاديث النبوية
كل بيت من أبيات هذه القصيدة تشتمل عىل آية
قرآنية أو حديث نبوي أو يشري إىل ما جاء يف هذين
األصلني من القواعد الكلية ،ومن يقرأ القصيدة يصل
إىل هذه الحقيقة ،وقد أرشت إيل بعض منها يف
السطور السابقة.

الخامتة
يعد اإلمام زين الدين املليباري من أوائل الشعراء
املتفوقني يف منطقة كرياال الذي كانت له بصرية تامة
وبراعة فائقة يف قرض األشعار ونظم القصائد كام
كان يعد من العلامء املتبحرين يف العلوم الرشعية
اإلسالمية ،ومرجع للخالئق من السالكني واملريدين.
كان يجيد اللغة العربية ويتقنها ،ألنه قد حصل عليها
من أصحابها كام كان له معرفة تامة بعلم العروض
والقوايف ،وكل من ميعن النظر يف قصيدته يالحظ
أنه كان ميتلك مخزونا كبريا من املفردات اللغوية
العربية وكانت لها انسياب وافر لدى اإلمام زين
الدين ،فكان يتفنن يف استخدامها واجتمعت عوامل
عديدة يف تكوين شخصيته متيل إىل فن الشعر وقول
القصائد منها ارتباطه بالطريقة الجشتية.
قصائد اإلمام الدين املليباري تنبثق من عاطفة دينية
وتحمل رسالة خالدة إىل كافة العامل ،وأشهر قصائده
هي قصيدة هداية األذكياء إىل طريق األولياء وهي
منظومة يف التعليم واألخالق والتصوف قد اهتم
العلامء بهذه املنظومة رشحا وتفسريا ،وقد ظهرت
لها عدة رشوح.
وأما قصيدة تحريض أهل اإلميان عىل جهاد عبدة
الصلبان ،فهي تسجل لنا حدثا تاريخيا وهو هجوم
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الربتغاليني عىل منطقة مليبار وسيطرتها عليها ،يقدم
اإلمام زين الدين املليباري الخطابات بصيغة املتكلم
ويستخدم البحر الطويل يف صياغته ،وأسلوبه سهل

ميسور وأنها من باكورة أعامل اإلمام الشعرية وأيضا
تعد من اإلبداعات الشعرية العربية األولية يف
منطقة كرياال.

الهوامش
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 )1999ص .341
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كفاية األتقياء ومنهاج األصفياء عىل هداية األذكياء إىل طريق
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( )4عفة زكريا
الطريقة الصوفية الجشتية وأهم أعالمها ،مجلة الخطاب
الصويف ،العدد الثالث ،السنة 2010م ،جامعة الجزائر
( )5فرمانشاه ،أحمد
صور التشبيه يف كتاب هداية األذكياء إىل طريق األولياء
لزين الدين املليباري :دراسة بالغية (رسالة املاجستري
املقدمة إىل جامعة رشيف هداية الله اإلسالمية جاكرتا –
إندونيسيا ،عام 2011م)
( )6مجيب ي ك
مقا ومة كُتّا بكريا البا للغة ا لعر بية ض ّد ا الستعام را لغر يب
(أطروحة الدكتوراه املقدمة إىل الجامعة امللية اإلسالمية
بنيو دلهي – الهند)
( )7النووي الجاوي ،العالمة أبو عبد املعطي محمد بن عمر بن
عريب بن عيل اإلندونييس
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سالمل الفضالء عىل هداية األذكياء إىل طريق األولياء»
(النسخة املصورة املطبوعة من املطبعة الخريية بجاملية،
مرص ،يف سنة 1303هـ)
( )8ويران ،الدكتور محي الدين الفاروقي
الشعر العريب يف كرياال :مبدؤه وتطوره ،النارش :عرب نت،
كاليكوت ،الهند ،ط 2003 ،1م.
( )9املعربي ،عبد العزيز بن زين الدين بن عيل املليباري
مسلك األتقياء ومنهج األصفياء يف رشح هداية األذكياء إىل طريق
األولياء( ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلمية ط 2013 ،1م)
( )10ثقافة الهند ،املجلد  ،64العدد 2013 ،3م.
(Ammad Kunnath, Makhdum family and the )11
cultural and literary efflorescence“The rise and
1792 A.D. To 1498 growth of Ponnani from
A.D.” Thesis. Department of History, University
of Calicut
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دورال�شيخ زين الدين بن علي يف مقاومة اال�ستعمار الأوربي يف
�ضوء ق�صيدته «حتري�ض �أهل الإميان على جهاد عبدة ال�صلبان»
د .حممد �سليم

األستاذ المساعد ،األكاديمية البحرية الهندية بإيزيماال ،كيراال

لعب العلامء من الفقهاء واألدباء والشعراء دورا ً
مهامً يف الرصاع بني الهنود واألوربيني يف القرون
الوسطى حيث كان لهم دور كبري يف مقاومة
الغزو الصليبي الربتغايل ،هذا الدور قد اتخذ عدة
أوجه بدءا ً بتحريض الحكام واألمراء والناس عىل
املقاومة واالنخراط فيها ،إىل مرحلة املشاركة يف صد
العدوان ثم املشاركة الفعلية يف معارك التحرير التي
خاضتها الجيوش الهندية واملقاومة الشعبية ،منهم
العالمة اإلمام الشيخ أبو يحي زين الدين بن عيل
(1467-1521م) املخدوم األول الشافعي األشعري
املليباري املعربي رحمه الله( ،جد الشيخ زين الدين
املخدوم الصغري صاحب « تحفة املجاهدين») من
كبار علامء كرياال يف القرون الوسطى من منطقة
مليبار الخرضاء ،الذي نادى بالجهاد ضد الربتغاليني
واستعامرهم بتحريض املسلمني وغريهم من أهايل
مليبار عىل حامية الوطن العزيز .حينام عرف
املجاهد الجليل واملخدوم األول الحقد الكمني يف
أفئدة الربتغاليني وجورهم ضد املسلمني وإحراقهم
ملعاهد املسلمني ومساجدهم ومتزيق عزة املسلمني،
حيث انهم أجربوهم أحيانا عىل اعتناق النرصانية،

ونهبوا ممتلكاتهم واعتدوا عىل أعراضهم وسلبوا
تجاراتهم وأموالهم.
فأدرك املخدوم أن مقاومة هذه األعداء األلداء من
وجه األرض ،فرض لألمة املسلمة ،وكرس حياته لهذا
األمر العظيم ،حتي حث املسلمني بالخطابة والكتابة
للجهاد والدفاع وأعلن قائال:
« ان مقاومة الربتغاليني واستأصالهم جهاد ،ومن قتل
فهو شهيد ،حي يرزق عند ربه ،فتساقط املسلمون
عىل الجهاد تساقط الظآمن عىل املاء».
فمن املصنفات التي الفها الشيخ رحمه الله
لهذاالغرض النبيل ،قصيدته املشهورة « تحريض أهل
األميان عىل جهاد عبدة الصلبان» باللغة العربية ،لها
أهمية كبرية وإهتامم تاريخي ،ولها شهرة عظيمة
رغم وجود القصيدتني األخريني «هداية األذكياء إىل
طريق األولياء» و»األرجوزة» .حينام أدرك الشيخ
خطورة اإلحتالل الربتغايل يف منطقة مليبار ،قام
بكل إخالص بالدفاع عن وطنه العزيز من العدوان
الربتغايل ،وحرض إخوته املسلمني والهندوس عىل
املقاومة ضد أعدائهم ،ونفخ روحاً إسالمي ًة وشعل ًة
كتاب امل�ؤمتر
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إمياني ًة يف نفوس املسلمني للكفاح ضد الربتغاليني
()1
اإلستعامريني.

بيان مظامل الربتغاليني للمسلمني وسوء معا مالتهم
معهم.

وهذه القصيدة تشتمل عىل مثاين صفحات وتبحث يف
تاريخ الهجوم الربتغايل عىل مليبار ،وتحرض املسلمني
عىل القيام مبقاومة الربتغاليني الذين احتلوا مليبار يف
عرص عاش فيه صاحب هذه القصيدة القيمة ،وتوجه
دعو ًة مخلص ًة إىل املسلمني أن يقوموا بالجهاد ضد
أعداء اإلسالم ،وتبني فضل الجهاد يف اإلسالم ،وتشجع
املسلمني عىل تضحية النفس من أجله وإنفاق املال
()2
يف سبيله.

بيان فرضية الجهاد ضد الربتغاليني وإستعامرهم.

والقصيدة تلقي الضوء عىل حالة بائسة للمسلمني
خالل فرتة االستعامر الربتغايل وترتكز عىل املسؤلية
الدينية للمسلم بإجراء الكفاح املسلح ضداالربتغاليني،
وتحث الهنود عىل الجهاد لطرد املستعمرين،
وقد انترشت نسخ هذه القصيدة يف القرى واملدن
لهذه املنطقة و كان يحرض املسلمني عىل الجهاد
بهذه القصيدة ،وكان بينه وبني الحاكم ساموتري
عالقة وطيدة ،وكان الشيخ رحمه الله املرتجم يف
املفاوضات بني ساموتري والسالطني الغرباء ،وكان
لهذه النشاطات من جانب املخدوم أثر كبري يف
املليباريني.

موضوعات القصيدة:
تحتوي هذه القصيدة عىل مائة وخمسة وثالثني بيتا
وتشتمل عىل املضامني اآلتية:

مق دمة من الحمد والصالة والدعاء.
طلب النرصواملعونة من حكام املسلمني وأمرائهم
مع بيان ضعف املسلمني .
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تحريض املسلمني عىل الجهاد ببيان فضائل الجهاد
وثوابه مقتبسا باآليات القرآنية واألحاديث النبوية.
النداء إىل الجهاد ضد الربتغاليني نداء مبارشا.
املنع عن مواالة الربتغاليني واتخاذهم أولياءا.

مقدمة القصيدة:
يبدأ الشاعر قصيدته بحمد الله والصالة عىل النبي
صل الله عليه وسلم و من ثم يستعني بالله ،يدعو
إليه ملساعدة هوالء املسلمني الذين يناضلون
ضدالربتغاليني قائال:
لـك الحمد يا الله يف كل حالة
وأنت عليم بالكروب وحاجة

		

صالة وتسليم عىل خريخلقكا
محمد الداعي إىل خري ملة.

()3

ثم يتوجه الشاعر إىل الدعاء فيدعو الله أن يدفع عنه
وعن أهل زمانه البليات التي حلت بهم ،وأن ينرص
الغزاة واملجاهدين الذين يجاهدون يف سبيل الله
إلنقاذ األمة من الكروب واملصائب التي حلت بهم
بعد قدوم الربتغاليني فيقول:
وندعوك يا رحامن يا خري نارص
لدفع بليات وجلب لبغية
وتنرصمن يغزو إلنقاذ أمة
()4
من الكرب والرضا وكفر و ذلة.

دورالشيخ زين الدين بن علي في مقاومة االستعمار األوربي في ضوء قصيدته

		

طلب املساعدة من حكام املسلمني وأمرائهم:
بعد الحمد والصالة يطلب الشاعر املساعدة
واملعونة من أمراء البلدان القريبة لتفريج هذة
الكربة مع بيان حالة ضعف املسلمني يف منطقة
مليبار ،وقلة عددهم ،وإنهزامهم بعد تتابع الحروب
مع الربتغال املستعمرة لسنوات متوالية كام نراها يف
البيتني الخامس والسادس قائال:
سالم عليكم يا مآال آلمل
معاذا ملظطر مالذا ألمة
مددنا إليكم كف ضعف وحاجة 		
()5
و ذل وإقتار لدفع ملمة.
يحرض الشيخ األمراء عىل الجهاد ببيان ثواب الجهاد
ودرجاته التي يحصلونها من الله الكريم.

 :شعره
		
		
فإن أنتم أنقذمتونا من الكرب
()6
وجدتم ثوابا ليس يحىص لكرثة.

سلوك الربتغاليني:
يصف الشاعر سوء حالة املسلمني بعد قدوم الربتغال
إىل سواحل كرياال ،وسلوكهم معهم ،وكذا يبني العنف
الذي شنته الربتغال ،من شتى األنواع .ويصور يف هذه
القصيدة أنهم طغوا يف بالد الله ،وأرسوا املسلمني من
رجالهم ونسائهم وولدانهم ،ونهبوا أموالهم ،وأحرقوا
بعض املساجد ،وحرقوا القرآن ،وهتكوا حرمات الله
وحرمات الدين والقرآن ،وحرمات نساءاملسلمني،
وأحرقوا أموالهم و قتلواهم ورضبواهم ،وعطلوا
أسفارهم كأسفار التجارة والحج ،فتعطلت تجارتهم
حتى شاعت الفاقة والفقر فيهم وجعلوا املسلمني

األحرار عبيدهم ،وقتلوا الحجاج وغريهم ،ورشعوا يف
سب رسول الله جهارا ،وعذبوا األسارى تعذيبا مؤملا،
حتى أجربوهم عىل عبادة الصليب وقبول النرصانية.
يصور هذه الحالة املؤملة يف أبياته من البيت السابع
إىل البيت الخامس والعرشين ( أذكر بعض أبيات
القصيدة مثاال):
فإنا كربنا بارتكاب شدائد
بإفرنج عباد الصليب وصورة
طغوا يف بالد الله من كل ممكن
وقد أكرثوا فيها الفساد بشهرة
بغوا يف مليبار بأصناف بغيهم
وأنواع شدات وأجناس فتنة
من األرس والنهبى وإحراق مسجد
و خرق كتاب ثم حتك لحرمة
وتحريق أموال و تخنيق مسلم
و تعويق أسفار و تعطيل عيشة
وتخريب بلدان و تعبيد مؤمن
()7
و تزيني نسوان لتفتني نسوة.

إعالن فرضية الجهاد:
إن الشاعر يتوجه إىل بيان وجوب الجهاد ضد هؤالء
املستعمرين من الربتغال ،ويقول إن الجهاد خالفا
لهؤالء املستعمرين الربتغاليني فرض عني عىل كل
مسلم قوي بنفسه ،حتى عىل العبيد بدون إذن
سيدهم ،والنساء القويات بال إذن أزواجهن ،و عىل
الولدان ممن كانوا دون مسافة القرص ،ألنهم دخلوا
بالد املسلمني مفسدين مظلمني مطعنيني يف الدين.
كتاب امل�ؤمتر
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فوجه الشاعر التفاته إليهم قائال:

لكم ويدخلكم الجنة؟ غزوا يف سبيل الله ،من قاتل
()10
يف سبيل الله فوق ناقة ،وجبت له الجنة».

جهادهم فرض عىل كل مسلم
قوي بنفس ثم زاد وعدة

نداء مبارش للجهاد:

حتى عىل عبد بال إذن سيد
وولد بال إذن وزوج قوية
ولو كان فيام فوق قرص صالتنا
إذا مل يكن من دونه ذا كفاية

		

ملا دخلوا دارا ألمة أحمد
و قد قيدوا باألرسأهل رشيعة

		

وإنا عىل ضعف و قلة عدة
غزونا هم األعوام قدراإلستطاعة.

بعد الفراغ من بيان فضائل الجهاد وفرضيته وثوابه
ودرجات الشهداء والغزاة ،واإلنفاق يف سبيل الله،
يحث الشاعر املسلمني للقتال والجهاد جسميا وماال
وأسلحة ضد الرب تغاليني وإستعامرهم يف قول بليغ
بالوضوح والترصيح ،ويدعوهم أن يستجيبوا لهذا
النداء الذي يكون فيه رىض الله والخلق والناس
كلهم قائال:
فيا أهل إسالم وأمة أحمد
هلموا إىل هذا الجهاد بهمة

(8

الجهاد يف ضوء القرآن الكريم والحديث
النبوي:

ففيه رىض الخالق والخلق إنسهم
وجن ووحش والطيور ودابة

يحث الشاعر بذكر فضائل الجهاد وثوابه،
ودرجات الشهادة ،ووجوب اإلنفاق يف سبيل الله
يف ضوء األحاديث النبوية واآليات القرآنية ،تحريضا
للمسلمني ليقوموا بجهاد يف سبيل الله ضد ّ الربتغاليني
واستعامرهم كام يقول:

فإن تهملوا هذا الجهاد خرستـم
غنى دار دنيا ثم أخرى بحرسة

وقد جاء أخبار صحاح كثرية
بفضل جهاد فاسمعن بنبذة

		

لغدوة شخص يف سبيل إلهه
()9
لخري من الدنيا ومال كروحة.

		

وإنه أشارإىل قول رسول الله يف حديث روي عن أيب
هريرة ريض الله عنه قال ،قال رسول الله صل الله
عليه وسلم « فإن مقام أحدكم يف سبيل الله أفضل
من صالته يف بيته سبعني عاما ،أال تحبون أن يغفرالله
35

		

		

فقال وال تلقوا بأيديكم إىل
هالك إذ األعداء تصري بقوة
وال تبخلوا من كان يبخل فإمنا
()11
مرضته تأيت عليه بضنة.

		

يعظ الشاعر السامعني والدارسني يف األبيات املذكورة،
أن اليهملوا يف جهاد الربتغاليني ،فتكون الحرسة
والخسارة عليهم يف الدنيا واألخرة من شتى أنواع
املصائب ،من الخوف والذل ،والقحط والفقر ،وغري
ذلك.
يشجعهم عىل إنفاق األموال يف سبيل الله ،ويحذرهم
بوعيد الله عىل البخل يف اإلنفاق مقتبسا بقوله
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تعاىل» و أنفقوا يف سبيل الله وال تلقوا بأيديكم إىل
()12
التهلكة ،و أحسنوا إن الله يحب املحسنني».

وداخلها ينعم ويخلد بال ثياب
وال يفنى شباب بشيبة

ال تجعلوا إفرنج أوليا:

بها بحر ماء ثم بحر لشهدنا
وبحر أللبان وبحر لخمرة

األبيات اآلتية تشري إىل أن الشيخ عليه الرحمة قد منع
املسلمني عن مواالت الربتغاليني واتخاذهم أولياء،
لئال يرتددوا يف القتال والجهاد واملقاومة ،وليزدادوا
عدوانهم ضد الربتغاليني وليكون هذا تحريضا لهم
يف مقاومة اإلستعامر الربتغايل ،كام صورها يف البيت
الرابع والثامنني والخامس والثامنني:
وال تجعلوا إفرنج يا قوم أوليا
وإن خفتم هلكا وفوت تجارة
فقد منع املغني مواالتهم ومن
توالهم يحرش إليهم بعرصة.

()13

		

ثم ينادي من البيت ،مائة والثاين والعرشين إىل
آخر القصيدة ،إىل الجهاد ضد املستعمرين ،أعدائهم
وأعداء دينهم وبالدهم ،و مهاجمتهم والخروج يف
قتالهم بكل استعداد و ان ال يخافوا فيها إالالله،
وأن ال يجنبوا من املوت ،و يحثهم لإلنفاق وثوابه
يف الجهاد.
فصولوا عىل أعداء دين محمد
وصونوا به دينا ودنيا برغبة

		

وال تجبنو فالله نارص دينه
()14
وكارس صلبان ونارش سنة.

		

ويف نهاية القصيدة صورالشيخ الجنة ونعيمها قائال:
ونلتم به دارالسالم و حورها
مبلك عظيم دائم وغنيمة

ومن هذه األنهارتجري إىل فنا
()15
منازل كل الداخلني لنزهة.

االتجاهات األدبية يف قصيدته:
كام يقول الدكتور سهيل إبراهيم يف مجلة ثقافة
الهند:
«هي قصيدة الرسد ،والشاعر نفسه هو الراوي ألنه
يشاهد األحوال واألحداث التي كانت تقع أمام
عينيه و يبينها بدون االتقصري والتزويد ،يتخذ البحر
الطويل ،أسلوبه سهل يسري ،و الحاجة ملقارنة هذه
القصيدة بالقصائد األخرى ،قدمية والحديثة ،ألن
الشاعر مل تكن عبقريته كشاعر بل كانت شهرته يف
فقهه الواسع و علمه الكبري ،و إن أهمية عمله ترجع
إىل شأنه أنها قصيدة باكورة يف هذا السدد يف ذلك
()16
القرن».

آثاره العلمية:
للشيخ مؤلفات عديدة يف اللغة العربية يف الشعر
والنرث ،والفقه والتصوف والحديث والنحو واإلرشاد
وغريهايف الفنون والعلوم املختلفة ،منها:
رساج القلوب وعالج الذنوب :يصف فيه الحوادث
التي تجري يف حياة اإلنسان بعد ان غادرت حياته
يعني يف التصوف.
املسعد يف ذكر املوت يف الرقائق.
كتاب امل�ؤمتر
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مرشد الطالب إىل كريم الوهاب ،كتاب فلسفي يف
الوعظ واإلرشاد للمتعلمني.
شمس الهدى ،مجموعة املواعظ والنصائح.
تحفة األحباء وحرفة األلباء يف األدعية املأثورة.
إرشاد القاصدين ،يف تلخيص منهاج العابدين للعالمة
حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل.
شعب اإلميان ،وهو ترجمة عربية لكتاب فاريس بهذا
اإلسم للسيد نور الدين أيجى.
كفاية الفرائض يف اختصار الكايف يف الفرائض يف
الفقه.
وبدأ يألف قصص األنبياء ،يتناول فيه سري األنبياء
الذين ذكرت أسامءهم يف القرآن الكريم ومل يستطع
الشيخ أن يكملها إال من سري آدم إىل داؤد عليهم
الصالة والسالم.
هداية األذكياء إىل طريق األولياء ( قصيدة جميلة
يف الفلسفة).
األرجوزة ( قصيدة).
وكتب أيضا الرشوح القيمة باللغة العربية لبعض
الكتب املشهورة والهامة منها:
تسهيل الكافية لرشح الكافية إلبن حاجب يف النحو.
كفاية الطالب يف حل كافية ابن الحاجب ،حاشية
عليها.
حاشية مخترصة عىل ألفية ابن مالك يف علم العربية.

اإلرشاد إلبن املقرئ يف الفقه .عىل حاشية
رسائل متعددة نظام ونرثا إىل امللوك واألمراء.
نهاية املطاف :ففي الحقيقة ان هذه القصيدة تدل
عىل أن الشيخ املخدوم األول املليباري رحمه الله قد
أدى دورا مهام يف مجال السياسة واإلجتامع وتحريض
الناس عىل حب الوطن وإىل الدفاع عن البلد واألمة،
واإلتحاد بني الهندوس واملسلمني ،وأن هذه القصيدة
كموسوعة هامة فيام يتعلق بالتحريض للجهاد ،و
صار املخدوم األول قدوة لجميع الناس يف مشاركته
مع الناس يف آالمهم ومشاكلهم ،ويف مقاومته ضد
األوربيني.
لهذه القصيدة لها أهمية كبرية يف تاريخ القرون
الوسطى ،وتعترب من إحدى األعامل التاريخية لكرياال
يف القرن السادس العرش لتحريض املسلمني خالف
دخول الربتغاليني يف املناطق الساحلية الجنوبية
الرشقية لشبه الجزيرة الهندية ،ولها تأثري كبري يف
تاريخ الهند ،تم تأليفها عام 1502م.
فرحم الله الشيخ املجاهد ،كان بقية السلف الصالح،
وسريته تذكرنا مبناقب كبار الزهاد ومآثر أولياء األمة،
فقد قال يف مناقبه مؤرخ الهند الكبري العالمة عبد
الحي الحسني عليه الرحمة:
« قام لنرش العلم واملعرفة ،وكان كثري األذكار
واألشغال ،موزعا أوقاته يف الخري ،ناصحا للخلق ،نارشا
للعلوم ،قامئا بدفع البدعة واملنكر ،ونرص املظلوم،
كم من منكرات أزالها ،وسنن أظهرها ،انتفع به خلق
كثري ،وأسلم عىل يده خالئق ال يحصون كرثة)17(».

حاشيتان عىل التحفة الوردية لإلمام عمر بن الوردي.
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مصادر البحث و مراجعه:
 .1ويران محي الدين الفاروقي ،الشعر العريب يف كرياال ،مبدأه
و تطوره ، 2003 ،ص 68

رقم الحديث  ، 2792الجزء السادس ،دار املعرفة ،بريوت،
ص84 ،

 .2أشفاق أحمد ،مجلة الداعي ،ديسمرب و يناير  ،العدد 2-1
 2009،السنة 34

 .11املخدوم ،زين الدين بن عيل ،تحريض أهل اإلميان عىل
جهاد عبدة الصلبان ،ص ،75كلية فاروق ،كاليكوت2008 ،
م

 .3املخدوم ،زين الدين بن عيل ،تحريض أهل اإلميان عىل
جهاد عبدة الصلبان ،ص ،75تراث املقاومة ضداإلستعامر،
كلية فاروق ،كاليكوت 2008 ،م
 .4املصدر نفسه’ ص 75

 .12البقرة 195
 .13املخدوم ،زين الدين بن عيل ،تحريض  ، ...ص ،86كلية
فاروق ،كاليكوت2008 ،م

 .5املصدر نفسه’ ص 75

 .14املصدر نفسه ،ص 89

 .6نفس املصدر،ص 79

 .15املصدر نفسه ،ص90 ،

 .7املصدر،ص 78-76

 .16د .سهيل إبراهيم ،ثقافة الهند ،املجلد ،64العدد ، 03
 ،2013ص 42

 .8املصدر نفسه ،ص 78
 .9املصدر نفسه ،ص 80
 .10العسقالين ،أحمد بن عيل بن حجر ،فتح الباري برشح
صحيح البخاري ،أبوعبد الله محمد بن إسامعيل البخاري،

 .17األدب العريب يف شبه القارة الهندية ،الدكتور أحمد ادريس
 ،الطبعة األوىل 1998 ،م ،ص  395و عبد الحي الحسني،
نزهة الخواطر وبهجة املسامع والنواظر ،دارإبن حزم،
بريوت341/1 ،1999 ،
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املدائح النبوية يف �أ�شعار ال�شيخ عبد الرحمن الأريكلي املليباري:
ديوان «اجلوهر املنظم» �أمنوذجا
حممد �أ�سلم�.إ.ك

باحث بجامعة جوهرالل نهرو ،نيو دلهي

متهيد

عليه وسلم وهي أبيات يقول فيها:
إن ابن آمنة النبي محمـــــدا
عندي مبثل منــــازل األوالد

		

سجل تاريخي واجتامعي
الشعر ديوان العرب هو ّ
للعرص الجاهيل ويقول عمر بن الخطاب ريض الله
...................
عنه»:علم قوم مل يكن لهم علم أعلم منه» .وكان 		
الشعر جزءا ال يتجزء من حياتهم ومن الطبيعي أن
		
وأمرته بالسري بني عـــمومـة
يلعب الشعر دورا كبريا يف دعوة اإلسالم بعدما بزع
بيض الوجوه َمصــالِ ٍت أنجاد
بزوع اإلسالم يف الجزيرة العربية يف القرن السادس
امليالدي وكان الشعر املنارص لإلسالم مديحا للرسول
حتى اذا ما القوم برصى عاينـوا 		
صىل الله عليه وسلم ويع ّد هذا املديح هو البذرة
القوا عىل رشك من املرصاد
األوىل لفن املدائح النبوية الذي ق ّدر له بعد قرون
		
حربا فأخربهم حديثا صادقــا
يستقل بذاته ويصبح من أكرث موضوعات الشعر
ّ
أن
عنه ور ّد معارش الحســــــــاد
حظا من القبول والذيوع.
قوما يهودا قد رأوا ما قــــد رأى 		
لعل أول ما نعرفه من الشعر الذي قيل يف الرسول
ّ
3
ظل الغامم وع ّز ذي األكيـــاد
ّ
صىل الله عليه وسلم يف الدور امليك من حياته هو
نص محمد بن سالم عىل
الشعر املنسوب اىل أيب طالب عم الرسول ويقول ابن القصيدة الوحيدة التي ّ
السالم إن أبا طالب كان «شاعرا جيّد الكالم» ويع ّده أنها «أبرع ما قاله أبو طالب» هي قصيدته الالمية
من أبرع شعراء مكة .1
الطويلة التي مطلعها:
وهذه هي قصيدة نسبها ابن اسحاق أليب طالب
يذكر فيها لقاء الراهب بحريا 2للرسول صىل الله
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ملا رأيت القوم ال ود بينهم			
4
وقد قطعوا كل العرى والوسائل
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وبعدما هاجر الرسول صىل الله عليه وسلم اىل يرثب
بعد أن ظل يف مكة ثالث عرشة سنة كان سالح
الشعر من أمىض األسلحة بني املسلمني وكفار مكة
خصوصا شعراؤها وكان منهم أبو سفيان وعبد الله
بن الزبعري ورضار بن الخطاب وغريهم فاستأذن
بعض املسلمني الرسول يف أن ينتدب عيل بن أيب
طالب للرد عىل هؤالء ،غري أن صىل الله عليه وسلم
آثر أن يضطلع شعراء األنصار بهذه املهمة وسأل
صىل الله عليه وسلم »:ما مينع القوم الذين نرصوا
رسول الله بسالحهم أن ينرصوهم بألسنتهم؟» فقال
حسان»:أنا لها» .ومنذ هذه اللحظة أصبح حسان
شاعر الرسول األول وأبرز املدافعني عن اإلسالم.
ويكفيه فخرا ان الرسول دعا له فقال»:اللهم أيّده
بروح القدس» وحينام دعاه الرسول لهجاء أيب سفيان
وهو ابن عم الرسول ،سأله كيف يهجوه ويهجو
قومه والرسول منهم ،فقال»:والله ألسلنك منهم كام
يسل الشعر من العجني».
ومن شعراء الرسول كعب بن مالك وعبد الله بن
رواحة وكذلك كعب بن زهري صاحب «الربدة» التي
هي أشهر مدائح الرسول القدمية وأنيس بن زنيم
وأبو سفيان الذي هاجى الرسول سابقا ثم اعتنق
اإلسالم وأصبح مدافعا عن الرسول واإلسالم.
ظل الشعر مفككا يف موجة نشأة
ويف العرص األموي ّ
للتكسب
املذاهب والفرق السياسية واستعمل أكرثا
ّ
وال نرى من بني الشعراء من اتّخذ السرية النبوية
ولعل أكرث الشعراء ارتباطا بشخصية
موضوعا رئيسيا ّ
الرسول هم شعراء الشيعة الذين كانوا ي ّدعون
الخالفة حقا آلل بيت الرسول وألهب مشاعر الشعراء
الشيعيني مقتل الحسني بن عيل يف كربالء وكان
املوضوع فضائل آل بيت الرسول يف أشعار الشعراء

ولعل الكميت بن زيد األسدي أ ّول من شعراء نجد
ّ
لديهم عودة اىل املديح النبوي وهو صاحب القصائد
املشهورة املسامّة بـ»الهاشميات» والخزين الكناين
والسيد الحمريي ودعبل الخزاعي والرشيف الريض
ومهيار الديلمي وغريهم أيضا كانوا من أهم الشعراء
فيهم.
وخالل الخالفة الفاطمية يف مرص قد أعطي اهتامم
بالغ بعدد من املواليد وأصبحت أعيادا رسمية
وكان من أهمها مولد الرسول صىل الله عليه وسلم
يف الثاين عرش من ربيع األول ثم مولد عيل ومولد
فاطمة وحينام قىض صالح الدين األيويب عىل الخالفة
الفاطمية يف سنة  567وأبطل رسومها وأعيادها ،مل
يستبق من هذه األعياد اال املولد النبوي وكل ذلك
حملت املسلمني عىل العودة اىل شخصية الرسول
وسريته ورمبا كان من أوىل قصائد املديح التي أنشئت
خالصة للرسول صىل الله عليه وسلم خالل العرص
الفاطمي هي القصيدة املعروفة بـ»الشقراطيسية»
نسبة اىل مؤلفها أيب عبد الله محمد بن أيب بكر
الشقراطييس وقد اهت ّم بها األدباء اهتامما كبريا
وكانت مام ير ّدده املنشدون يف االحتفاالت التي
كانت تقام إبان العرص الفاطمي باملولد النبوي.
وكان ذلك منطلقا لحركة شعرية واسعة النطاق،
موضوعها تلك املدائح النبوية مام كان ينشد
مبناسبة هذه االحتفاالت التي أصبحت منذ ذلك
الوقت تقليدا ثابتا يف جميع بالد املرشق يف العراق
والشام ومرص حتى أننا نرى دواوين كاملة تفرد لهذا
املوضوع وشعراء كادوا يتخصصون فيه. 5
ورمبا كان من أ ّول هؤالء الشعراء جامل الدين يحيى
بن يوسف األنصاري املعروف بالرصرصي ويقول
كتاب امل�ؤمتر
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عنه ابن شاكر الكتبي «إنه صاحب املدائح النبوية
السائرة يف اآلفاق ،ال أعلم شاعرا أكرث من مدائح
النبي أشعر منه وشعره طبقة عالية» .6
ومنذ بداية القرن السابع يكاد املديح النبوي يكون
موضوعا ال يتخلف عنه شاعر يف مرص فمنهم
املقل ومنهم املكرث ومنهم من د ّونوا دواوين كاملة
ّ
وازدهار الفكر الصويف أيضا قد ساعد عىل ذلك
ولإلمام البوصريي يف هذا القرن وما بعده إسهام كبري
يف رواج املديح النبوي وله قصائد عديدة يف هذا
الفن وأه ّمها معارضته لكعب بن زهري والميته يف
الرد عىل أهل الكتاب وهمزيته أيضا مشهورة بني
أوساط األدب العريب.
وقد ازداد إقبال الشعراء عىل فن املديح النبوي
يف العصور التالية بعد القرن التاسع طوال العرص
العثامين وهو عرص تراجعت فيه العلوم فأصبح
ه ّم األدباء هو تقليد من سبقهم أو معارضتهم أو
التعليق عىل آثارهم ولهذا فقد كرثت املدائح النبوية
خالل هذا العرص وحتى النهضة األخرية ومع كل هذا
بقيت «بردة» البوصريي هي النموذج األعىل للمديح
النبوي.
ويف العرص الحديث خطى مثل البارودي وأحمد
شوقي صاحب «نهج الربدة» و»الهمزية النبوية»
خطوا خطوات حظوى يف املديح النبويومن العجاب
انه مل تنقطع سلسلة املدائح النبوية التي بدأت يف
حياة أفضل البرش حتى يومنا هذا بل ال يزال يجري
فيضانها بكل ش ّدة وق ّوة.

الشيخ عبد الرحمن محمد أحمد األريكيل
املليباري
41

يقول العالمة أبو الحسن عيل الحسني الندوي:
«وقد اطلعت عىل الديوان وتصفحت صفحاته
وأبياته الشعرية فاذا هو ديوان شعر عريب يشري اىل
أن صاحبه يتمتع بوجدان شعري جيد وذوق أديب
رفيع وله ملكة يف النظم قوية ويتمكن بها من نظم
األحداث والوقائع بكل سهولة وبلغة عربية رشيقة
وأسلوب شعري جميل وقد أعجبت بأبيات من
قصيدته الطويلة حيث أنها مصوغة يف قالب الشعر
العريب الخالص وعىل غرار شعراء العربية الذين ال
يفارقهم روح املوضوعية والهدف األسمى يف رحلتهم
الشعرية يف أي حال». 7
هذه هي شهادة أيب الحسن الندوي لصاحب نقاشنا
يف هذا املوضوع الشيخ عبد الرحمن األريكيل الشاعر
العريب املشهور بوالية كرياال وهو من مواليد 1938م
فنشأ هذا العامل الشاعر يف مهد العلم والشعر حتى
يقول شاعر عن قبيلة الشاعر األريكيل:
أريكل دار طيب العلم أهلها
وفضلهم آباء مجـــد مؤثــــل
واذ قيل اي الناس خري قبيلة
يشار إليهم يف جميع املحافل

8

		
		

وكانت دراساته التمهيدية يف مساجد جامعة
مختلفة حيث كانت تع ّد يف املايض منابر ومراكز
علمية ثم التحق الشاعر بكلية دار العلوم العربية
بوازكاد وكان له مهارة فائقة يف علوم وفنون علمية
مختلفة .وقام بالتدريس بعدما حظي بقدر كبري من
العلوم واملعرفة يف دروس املساجد وكانت كلامته
شعرية تجري عىل لسانه دون معرفة منه ويشد
األبيات للطالب ويحكيها عليهم يف أوقات الدروس
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ويف سنة 1968م عينّ الشيخ األريكيل محارضا يف
الكلية العربية الرحامنية بكدمريي إحدى املعاهد
الدينية املشهورة بشامل كرياال وأصحبت هذه فرصة
سانحة له لقرض الشعر وحصل عىل جمع غفري من
املستمعني اىل أشعاره واملتمتعني بها واستم ّر هناك
بخدمة جليلة بقلمة ولسانه حتى ارتحل اىل جوار
الرحمن سنة  2005م يف شهر ديسمرب.

وأ ّول ما وصلت إلينا من إنتاجاته هي تهنئته
لالحتفال السنوي لجمعية العلامء املنعقد بويدكارا
ومطلعها:
		
نهني سادة الكرباء

من الفضالء واألمراء

ومن آثاره األدبية العربية:
 .1الدر املنظم يف مناقب غوث األعظم

شعره وشاعريته

 .2الدرة القيمة يف مناقب السيدة نفيسة

قد قرض األريكيل األشعار منذ طفولته إىل أن يلتحق
جسده بالرتاب الذي خلق منه ولكنه من املؤسف
أنه قد ضاع معظم أشعاره عرب العصور بعدم مباالته
عىل حفاظها وميكن لنا أن نصل إىل األفكار التالية
عند البحث عن ضياع وبقاء آثاره الشعرية:

 .3منحة القوي يف مناقب السيد علوي

أوال إن األشعار العربية يف أوائل وأوسط حياته
مل يكن يهتم بها الناس يف مليبار ولذا مل يجد لها
متمتعني ومستمعني إليها فضاع بعضها وكذا مل تسع
الظروف الطباعة وتدوين شعره يف صورة الكتب يف
هذا العرص.
ثانيا أن معظم أشعاره تم قرضه عىل غري مطالب بل
ظهرت مرتجلة مثل املدائح فانها قرضت حبا للنبي
املكرم واما األشعار املدونة حسب الطلب والحاجة
فهي باقية يف أوراق أصحابها ومجالتها واألشعار
املسموعة يف الصفوف والدروس هي باقية يف حفظ
الطالب وكراساتهم
ثالثا املجلة الفصلية العربية «البلجة» التي كانت
تصدر من الكلية الرحامنية قد اعتنت بنرش إنتاجاته
الشعرية يف بعض أعدادها فهي أيضا موجودة بال
ضياع وفوات.9

 .4الشامئل املحمدية
 .5النور األول
 .6نظم قرة العني لفتح املعني
وللمدح مكانة عظيمة يف األدب العريب ألنه مرآة
األمة والحضارة والشعر نفسه والشاعر األريكيل له
آثار ق ّيمة يف املدح خصوصا يف مدح الرسول صىل
الله عليه وسلم وله ديوانان يف مدح الرسول وهام
«الجوهر املنظم يف سرية النبي املكرم» و»الدر
املنضد يف كامالت النبي» والديوانان كالهام واحد
يف املوضوع وجعل الشاعر الثاين رائدا لديوانه األول.
ولألشعار يف املدح صور مختلفة حيث يتجاوز
الشعراء الحدود يف الوصف واملدح اىل أن وضعوا
مناصب اإلله واألرباب و وأما املزايا التي يتحلىّ
بها الشاعر األريكيل يف مدائحه هي اعتامده عىل
أمهات الكتب مثل «زاد املعاد» البن قيم الجوزي
و»تهذيب سرية ابن هشام» و»نور اليقني»و
«السرية الحلبية»10اختالفا عن بعض أسالفه الشعراء
الذين ش ّوهوا وجه الرسول الباسم مببالغاتهم يف
كتاب امل�ؤمتر
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املدائح النبوية.
ويف ختام الدر املنضد يقول الشاعر:
خالصــة أحواله منذ بـــعثه
رسوال اىل ان يف املدينة ينتدي

		

ومن كتب الهدى الصحاح التقاط ما		
ترى فيه منظوما كدر املنضــد
بأخصــــــر وجه يف سهولة لفظــه 		
وتقريبـــــــه للفهم دون تقعـــــد

املدائح النبوية يف ديوان «الجوهر املنظم»
ابتدأ الشاعر ديوانه الجوهر املنظم بالحمدلة
والصالة والدعاء كام جرى عليه أسالفه ومطلعه:
لرب الورى الحمد املوايف ألنعم
تواىل علينا منه دون تصــــــرم

		

وأعظم بيوم فيه بدء ابتعاثه
وإرشاق شمس أذهبت كل غيهم

		

وذلك يف سن الكامل بلوغه			
12
من العمر فوق األربعني املت ّمم
وتدهشننا عندما نطالع أبياته فصال بعد فصل أنه
قد ح ّرك قلمه الشعري عن كل األمور ويف الفصل
رسا بعد نزول الوحي
الثاين يتكلم عن تبليغ الرسول ّ
ويرشح عن إسالم خديجة وأيب بكر الصديق وعثامن
حيث يقول:

هدانا اىل اإلسالم أكرمــــــنا به
فرصنا به أصحاب خري ومـكرم

		

كام أسلمت زوج النبي خديجة
فأسدت عليه ذي وذاك بأنعم

		

وم ّن علينا مرسال خري خلقـــــه
رسوال إلينا هادي النــــهج األقوم

		

يل وهو مل يك بـــــالغا
كذاك ع ّ
13
وزيد وهذا كان موىل املك ّرم

		

عليه صـــــــــالة الله ثم سالمه 		
11
مع اآلل والصحب األىل هم كأنجم
ويرسد الشاعر لنا السرية النبوية من بعثه اىل أن
قدم املدينة املنورة وقد بينّ أحوال النبي يف هجرته
من مكة اىل املدينة وتبليغ رسالته رسا وجهرا واألذى
عانها خالل دعوته اىل الله واإلرساء واملعراج وما اىل
ذلك من األمور والوقائع املهمة يف حياة أفضل البرش
محمد صىل الله عليه وسلم.
43

وبعد مق ّدمة أرجوزية وجيزة يبدأ الشاعر ببدء
الوحي ومل يدع الشاعر أية قعطعة تاريخية تتعلق
ببدء الوحي ويتكلم عن س ّن الوحي وارتجاف الرسول
بسبب الوحي وطلبه من أم املؤمنني خديجة ريض
الله عنه لتزميله وما اىل ذلك ومطلع هذا الفصل
يبدأه الشاعر:

حتى يقول عن اجتامع سادة قريش يف دار األرقم ثم
يدخل يف الفصل الثالث اىل الجهر بالتبليغ ويبدو لنا
أحيانا أنه مؤ ّرخ مشهور كام هو واضح يف سياق مثل:
فقال أبو لهب تبابك هل لــــذا
جمعت قريشا بئس قول املنقّم
وقد لعن الرحامن هذا وزوجه
بسورة ت ّبت يف الكتاب املعظّم

14

		
		

ويتذكر يف كل حدث من األحداث التي وقعت يف
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حياة الرسول كل ما يتعلّق به من نزول القرآن به
وحديث الرسول فيه وقطعة تاريخية معروفة فيه
ويقوم باقتباس من النص ويضعها يف أبياته يف صورة
شعرية وهناك عناوين الفصول مثل ر ّد قريش عليه
الصالة والسالم وشكايتهم له اىل أيب طالب وأذيّة
قريش له وما اىل ذلك وهذه ّ
تدل أن هذا الديوان
ديوان السرية النبوية الكاملة.
رصح بها العالمة أيب
وأساليبه الشعرية جذابة كام ّ
الحسن الندوي ويص ّور حالة كفار مكة وعدم قبولهم
لدعوة الرسول حيث يقول:
فهل ينفع اإلنذار من ضاع عقلــــه 		
وما معه إال صورة اللحم والدم
وهل يبرص الرمداء شمس الضحى وهل
يحس بطعم العذب محرتق الفم
ّ
والعناوين مثل انشقاق القمر والتح ّدي بالقرأن
والهجرة األوىل والثانية اىل الحبشة وعيشة بني هاشم
يف الشعب ونقض الصحيفة ووفد نجران قد عالج كل
هذه وما بعدها بعني املؤرخ وبأسلوب شاعر وفوق
كل هذه بلغة سهلة يفهمها كل واحد يقرأها.
ويف فصل يتحدث عن حادثة اإلرساء واملعراج يبينّ لنا
كل ما وقع فيها يف تلك الليلة الق ّيمة وهذه األسطر
تكفينا دليال لها:
وبالصلوات الخمس يف كل ليلة
ويوم قىض املوىل عىل كل مسلم

		

وإبداله الخمسني فرضا بعرشه
بال نقص أجــــر من جالئل أنعــم

		

15

وإنه يختم ديوانه بهجرة النبي اىل يرثب وهذا الفصل

يحتوي عىل صفحات عديدة وأبيات فوق مائتني
بيت
ويقول يف آخره عن لغته وأسلوبه وموضوعه الذي
عالجه يف هذا الديوان:
فهاك كتابا فيـــــه هدي النبي من 		
نبوته حتى املدينـــــة والزم
أخذت من الكتب الصحيحة أصله 		
وأخرجته نظـام قريب التفهم
وبالغت يف تســـــهيل ألفاظه وقد 		
ترى فيه ما تحتاج فيه ملعجم
وحررت قويل حــــــــاذفا لزوائد 		
16
وجنبت نظمي كل قول مر ّجم
ويف نهاية املطاف يرفع أياديه اىل الرحامن كام هو
معتاد لدى جميع الشعراء وهذه هي األبيات األخرية
يف ديوان «الجوهر املنظم»:
وأدخل جمعيا يف الجنان ون ّجـهم 		
من النار يا رحامن ربيّ وسلمي
كف رضاعـــتي 		
اىل وجهك اللهم ّ
مددت فال تقطع رجايئ وتـحرم
رب فاستجب 		
فمن يل اذا خ ّيبتني ّ
17
رب متّـــم
دعايئ وبالخريات يا ّ
ويقوم الشاعر بطرق بيانية مثل التشبيه وغريه
بصورة جميلة سهلة كام يف األبيات التالية:
أضل ال
أولئك كاألنعام بل هم ّ
عقول لهم تهدي اىل النهج األقوم
كتاب امل�ؤمتر
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من الصخر أقىس بعضها معرض الهمي

ويف مكان آخر:
وكانت قريش كلام زادها الدعا
تزيد فرارا عنه كالسهم قد رمي

		

ويف سياق آخر:
فهم قسوة مثل الحجارة بل همو 		

وصفوة القول إن الشاعر األريكيل كان ذا مقدرة
ميسة ومل
عظيمة شعرية مع أساليب رشيقة ولغة رّ
يخ ّيل إ ّيل يف أية لحظة خالل مطالعتي لهذا الديوان
يف املديح النبوي أنه ت ّم تأليفه بيد من غري أهل اللغة
العربية وقد سار هذا الشاعر عىل منوال الشعراء
العرب لغة وأسلوبا وتركيبا ورغم فوات معظم
أشعاره أو ك ّم هائل منها يجب عىل الجيل الجديد

الهوامش

 .1املدائح النبوية ،الدكتور محمود عيل ميك ،ص ،8:نقال عن
طبقات فحول الشعراء ،ص344-333:
 2.خالصة هذا الخرب املشهور أن أبا طالب خرج يف ركب تاجرا
اىل الشام ومعه الرسول صىل الله عليه وسلم وهو آنذاك
ابن تسع سنني أو اثنتي عرشة سنة ،فلام وصل الركب
اىل برصى من أرض الشام نزلوا بقرب صومعة بها الراهب
بحريا وكان إليه علم النرصانية ،فرآى بحريا الرسول وغاممة
تظله من بني القوم ،فصنع للركب طعاما ودعاهم إليه.
.3

املدائح النبوية ،ص8:

 .4نفس املرجع ،ص9 :
 .5نفس املرجع ،ص103 :
.6

نفس املرجع ،نقال عن  :فوات الوفيات ،ج،4:ص319-298:

 .7كلمة التقريظ ،الجوهر املنظم يف سرية النبي املكرم ،عبد
الرحمن األريكيل ،ص9-8:
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 .8نفس املرجع ،ص83 :
.9

الجوهر املنظم ،الشيخ األريكيل ،ص88-87،

 .10انظر مقدمة الجوهر املنظم يف سرية النبي املكرم-الشيخ
عبد الرحمن األريكيل ،ص5:
 .11املدائح النبوية ،ص10 :
 .12نفس املرجع ،ص13:
 .13نفس املرجع ،ص15 :
 .14نفس املرجع ،ص17:
 .15نفس املرجع ،ص52-51:
 .16نفس املرجع ،ص78:
 .17نفس املرجع ،ص82 :

المدائح النبوية في أشعار الشيخ عبد الرحمن األريكلي المليباري

�إ�سهامات الأ�ستاذ ك .ت حممد مانو م�سليار يف ال�شعر العربي
�سعيدة ك ت
باحثة الدكتوراه ،قسم اللغة العربية ،جامعة كيراال

امللخص
كان األستاذ ك ت محمد مانو مسليار عبقريا يف
مجاالت مختلفة وعاملا خطيبا شاعرا أديبا كاتبا ،وكان
يعرب عام يف ضمريه بكلامت رائعة وتعبريات رائقة
وكانت خطبه وكتاباته يف رحيق مختوم من الفصاحة
والبالغة .وكان من أبرز العلامء الدينية واملصلحني
يف مجال التنمية ويف مجال التعليم االجتامعي .كان
األستاذ ك ت أسوة حسنة وقدوة ممتازة ال مثيل
لها مدى استطاعة التطور النطايس لعامل ديني ينمو
يف إطار تربية الحلقة التقليدية من املساجد كام
تعود عليه القرون األوىل من األمة املسلمة يف كل
مقام البصارة العميقة وسعة الصدور السعيدة خالل
تشمريه العزيم معتمدا عىل عبقرياته التفوقية التي
صب الله عليه من سجال فضله ورحمته .وكان
مشهورا بأسامء عديدة متباينة كام ناداه الدهر إبنه
الرجل  :ك ت كنت ،أبو سهلة ،أبو شهاب ،األلف
والصويف يف الجرائد اليومية واألسبوعية واملجالت
الشهرية مثل الجريدة «جندركا « و»سني تيمس
1
«ويف املجلة «فردوس «.

درس من كبار العلامء بوالية كرياال وخارجها مثل
 :مال أيلنكوليان ،األستاذ كنج محي الدين ،األستاذ
كنج أحمد مسليار ،الحاج يس ك محي الدين أربرا،
الشيخ آدم حرضت ،الشيخ أبو بكر حرضت ،الشيخ
عبد العزيز حرضت ،الشيخ مريان حرضت وغريهم.
ساعد هؤالء األساتذة يف تكوين شخصيته املتميزة
بعد جهود أمه ،يقول األستاذ عنها « ساهمت أمي
مساهمة كبرية يف تكوين شخصيتي....لو ال تربيتها
الحسنة وإرشاداتها القيمة ما كنت أصل إىل هذا
2
املكان» .
بعد تخرجه من كلية الباقيات الصالحات عني قاضيا
ومدرسا يف مسجد إرنغاتري من مقاطعة مالبرم يف
ثالث رمضان عام 1376ه املوافق الرابع أبريل عام
1957م ،وبدأ األستاذ تدريسه هناك باسم « سبل
الرشاد « ولهذا الدرس ميزات كثرية ،وقد اشتمل فيه
خارج املنهج كتب كثرية مثل تفسري املدارك ،أذكياء،
بانت سعاد ،قصيدة الربدة والهمزية إلخ ،وأسس
«جمعية حامة اإلسالم « لتنمية املواهب اللغوية
واألدبية يف الطالب ،وأصدر مجلة خطية باسم «
الذكرى ، « 3خالل هذه املجلة استطاع الطلبة لتنمية
كتاب امل�ؤمتر
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قدرتهم يف الكتابة .وتخرج عىل يديه آالف من الطلبة
املاهرين الذين يعملون يف مختلف أنحاء العامل.
ويف عام 1978م أختري األستاذ أمينا عاما للجنة
التعليم الدين اإلسالمي لعموم كرياال بإرشادات
شمس العلامء إي ك أبو بكرمسليار .ال نبالغ إذا
قلنا إن له دورا عظيام يف تحويل لجنة التعليم إىل
وكالة تعليمية قوية بتنفيذ املشاريع القيمة املختلفة
مثل  :املنهج العايل ،التقويم املركزي ،االمتحانات،
تسهيالت اإلنرتنت ،التدريبات العالية للعامل إلخ.
ومعها كان األستاذ ناشطا يف مجال الرتبية العامة
يف نظام تنسيقي مع اهتامم القيم األخالقية ،من
دالئلها الظاهرة كلية العربية لدار النجاة تابعة
لجامعة كاليكوت ،وكلية اآلداب والعلوم ،واملدرسة
اإلنجليزية تابعة ل  ،CBSEومدرسة امللياملية فوق
دار األيتام ،ومدرسة الدينية ،وكلية الرشعية تحت
مركز دار النجاة اإلسالمي ،بكرواركوند يف مقاطعة
مالبرم ،وهو مؤسسها
فوق هذه األوصاف كلها كان األستاذ ك ت شاعرا
موهوبا يف اللغة العربية ويف العربية امللياملية ويف
امللياملية من املدح والرثاء والوصف والنصيحة و
أشعار القصصية اإلسالمية وأشعار األطفال وغريها.
رتلها األستاذ بحالوة الرتنيم الغنائية جيدا كام نظمها
مالزما للقواعد الشعرية جدا يف اللغة العربية
واألمية.
وستستمر ذكرى األستاذ ك ت إىل األبد ألعامله
البارزة الجلية وأخالقه الجذابة الفطانة وخطبه
الفصيحة البليغة وأشعاره اللذيذة الفنية.

األستاذ ك ت محمد مانو :والدته وحياته
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االستاذ محمد بن عبد الرحمن (كنجار) بن زين
الدين الخريايت املعروف باسم وضع الله له القبول يف
األرض وحياة مستمدة يف لب قلب األمة مدى الزمان
«ك .ت مانو مسليار» .هو أستاذ األساتذة وأعجوبة
الدهر ونادرة العرص ونبع من فلذة فؤاده ينبوع
العلوم دار حوله رحى األمة وفجر وتدفق عني النجاة
من بر الفالة ،ناداه الدهر «دار النجاة اإلسالمي»
ولد يف  28ذي الحجة سنة  1349هـ 1932 /م بقرية
«كنت» بكرواركوند يف مقاطعة ماالبرم يف أرسة
فقرية إىل الله يف كل مجال الحيوة زهرتها وزهدتها
توكال عىل الغني وتشبها بالنبي الفقري .وكان أبوه
عبد الرحمن معلام يف كتاب القرية العادية وانتقل
أبوه إىل رحمة الله مجيبا لندائه وابنه الجليل مل يبلغ
الثانية من عمره .ونشأ يتيام وترعرع فقريا وأذاقه
الله املرارة البلية وحرمه الله الحالوة الطرية وهيأه
الله للحالة النقية.
وبعد وفاة أبيه ربته األم الحنون فاطمة كتي بنت
عنيز تربية اصالحية حسب قوانني الحيوة االسالمية
وفق أحكام الرشيعة السمحة الساموية .وكانت من
السيدات األمهات الطيبات الطاهرات آنذاك.
وتعلم العلوم الدينية واملادية من مدرسة حكومية
بكنت ومسجد بكرواركوند تحت سيادة األساتذة
املاهرين ثم ارتحل رحلة علمية إىل الباقيات الصالحات
بويلور ونال من الدراسة العليا وبذل جهد حياته
بعد الفراغ من الباقيات للدرس والتدريس والخدمة
يف املحالت االسالمية املختلفة حاربا من املحراب
ﻹقتالع األشواك الدخيلة من رشيعة اإلسالمية  .وشد
مئزره للنقاء يف األمور االجتامعية والسياسية وامعن
نظر رحمته وسالمته إىل تكفل األيتام طامعا مرافقة
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الحبيب يف الجنة بوعده أنا وكافل اليتيم هكذا رافع
اصبعيه وإىل بناء املساجد لله راجيا من الله بيتا له
يف الجنة وإىل تأسيس املدارس والكليات عىل ممر
األيام واالعوام حتى أتاه اليقني.

شخصيته وأوصافه

هيئة تعليم املسلمني ،مؤسس دار النجاة اإلسالمي
وامينه العام حتى الوفاة  ،األمني لجمعية الخطباء
 ،رئيس التحرير ملجلة املعلم ،املنسق العام لكلية
الهندسة أم .أي  .أى ،رئيس التحرير لألفكار السنية
4
وغريها .

كان فضيلة األستاذ عاملا حكيام وخطيبا مصقعا شاعريته الفنية

وناظام نعيام وشاعرا مفلقا يف اللغة العربية ونابغا
يف الفنون األدبية والعلمية .خلفه الله خلفا سويا
للسلف الصالحني وابنا رشيدا ألب كريم وهاديا ايل
الله وصادق القول واملقالة ومرشدا لألمة والجيل
القادم وسيدا متفوقا لجمعية العلامء لعموم كريال
وأسطوانا متينا وعروة وثيقة للحركة املدرسية التي
أصبحت ثورة عظيمة حتى هبت عاصفة عىل
الخرافات املغربة يف مجال الدين ومحال دعوته.
وكان عسوما للجنة التعليم الدين االسالمي لعموم
كريال وكوكبا دريا يتألأل يف مجال الدعوة اإلسالمية
وشيخا صالحا ألهل السنة والجامعة وحضورا فعاليا
يف مناهج الخدمة وبطال رضغاما عىل الطوالح وأسوة
سنية وقدوة ثنية يف مجال االصالحات االجتامعية
والثقافية وعاملا تربويا له البصارة يف مدارج الرتبية.
عىل رغم ذلك كله كان فقيها شافعيا متواضعا
وصحفيا ماهرا.

مسؤولياته الرسمية الهامة
وقد تقلد األستاذ خالل عمره عدة مناصب يف املعاهد
الدينية املختلفة والجمعيات اإلسالمية العديدة ومن
أهمها  :نائب األمني مجلس جمعية العلامء املركزي
لعموم كرياال ،األمني العام لجنة التعليم اإلسالمي
لعموم كرياال ،املسؤول العام لجنة كلية الهندسة

وقد كان ك .ت مانو مسليار فذا فريدا من أبرز
العلامء والشعراء الذين انجبتهم وأش ّبتهم الوالية
كريال .وكان شعره ممتازا باألساليب البسيطة واملعاين
القيمة القومية والقوايف اللينة اللذيذة وكان ظافرا
بالرتنيم والرتتيل يف الحالوة املويسيقية باألبيات
وااللحان .ومن أشهر أشعاره العربية «املنقول
من مدح الرسول صىل الله عليه وسلم» والعربية
امللياملية « قصيدة حج ياترا» .هذه القصيدة طويلة
من ألحان مختلفة يشتمل فيها من أمور املشاورة
للحج وتقديم الطلب و اإلنتظار والوداع والسفريف
سفينة واإلحرام وأعامل الحج ومكة املكرمة ومدينة
املنورة وما حولهام من البالد التاريخية والرجوع إىل
بلد الشاعر يف 1246بيتا من  47قصيدة  ،وله قصائد
عجيبة عديدة يف مجال املدح والرثاء والوصف
وغريها يف اللغة العربية واألمية .

املنقول من مدح الرسول صىل الله عليه وسلم
«املنقول» مولد ألفه األستاذ مانو مسليار يف سرية
الرسول صىل الله عليه وسلم راحال وراء أشعة النور
القرآين وضوء األحاديث الصحيحة النبوي .هذا املولد
محتوي عىل  11مجموعة من القصائد مع القصيدة
السالم ( يف  24بيتا ) عىل سيدنا محمد إنسان عني
الوجود والسبب يف كل موجود تحية بأحسن التحية
يف البداية طموحا يف ود الودود.حيث يقول :
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السالم عليك يا حب السالم		
السالم عليك يا لب األنام
		

			
ولد الهدى فالكائنات تضوأ
وجه الزمان مرسة تتألأل
		

السالم عليك ياماحي الظالم		
السالم عليك يا ضوء التامم
		

			
وطلوع شمس سعادة ترتقب
أجزا العوامل كلها تتهنأ
		

			
السالم عليك يا داعي الوئام
السالم عليك يا مبدي القوام
		

			
ظهرت إشارات بشارات كام
بدت انقالبات شهري تقرأ
		

			
السالم عليك يا رأس الكرام
السالم عليك يا صدر العظام
		

			
وتنكست أنصاب رشك حينام
ولد الذي يف الكون نوراميأل
		

ومطلع القصيدة األوىل  :يبني الشاعر فضل الرسول قد أصبحت ناراملجوس مخمدة 			
بعد الرضام طويلة ال تطفأ
الله صىل الله عليه وسلم ومكانته العلية الرشيفة 		
بني األنبياء والرسل يف  18بيتا :
غاضت بحرية ساوة غار مياهها 			
سبحان من خلق األكوان مبتدعا 			
فاضت ساموة تغريات تنبئ
		
كل السامء بال عمد ترى رفعا
إيوان كرسى انكرس مع رشفاته 			
شمس تضيئ كام قمر ينري بها 			
جمعاء آية هلكه ال يدرأ
		
نور الكواكب فيها دام ملتمعا
		
وبعد اصطفاء الله إياه بالنبوة ويبني الشاعر عن
محمد سيد لألنبيا ختموا 				
وقائع مدهشة يف حياته صىل الله عليه وسلم
به كذلك يف القرآن قد قطعا
		
ومعجزاته يف  12بيتا :
تحت لوائه يوم الحرش آدم ث 			
م األنبياء كذا يف الخرب منسطعا
		

منك ظهرت معجزات وآيات بها 			
شهد حساد عدا مااستطاعوا جحدها

			
فالله أرسله للعاملني مبا
يهدي إىل النورصار الجهل منقلعا
		

			
أعظم اآليات منها كتاب أنزل
مبدع األشيا له ملكها تدبريها

			
صىل وسلم رب العاملني عىل
هذا النبي دواما مااستجيب دعا
		

رست مع جربيل من عند بيت الله ل
يال لبيت املقدس والرباق ركبتها

		

ويقول مشريا إىل املعجزات التي وقعت عند مولد
النبي صىل الله عليه وسلم يف  9أبيات :

ثم جاوزت الساموات راقيا إىل 			
ما أراد الله من فوق فوق املنتهى
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والجامد والنبات عليك سلام
كلم البهائم وهي ال عقل لها
		
			
كان ما بني األصابع ملاء منبعا
يف يد الجود الحصا سبح بركاتها
		
كثو قل األطعمة واكتفى الجيش بها			
خارق العادات ال ينتهي تعدادها
		
إنشقاق للقمر إذ أرشت إىل البدر 			
آية منك ظهر واشتهر أنبائها
		

يف حياته .
مطلعه :سبحان من أبداك يا خري الورى
نورا تلقف ظلمة البطالن
		

		

إذ جئت يف هذا الوجود تنكست 			
أصنام رشك مع مزيد هوان
		
قد أصبحت نار املجوس مخمدة 		
بعد الرضام طويلة األحيان
		

وتدكدكت رشفات كرسى فارس 		
سقطت عىل األرض مع اإليوان
والدعاء ختم لهذه القصيدة مبتهال إىل الله بفضله 		
وبرحمته فبذلك فليبتهل املبتهلون ،يدعو فيها :
غاضت بحرية ساوة أين مياهها 			
غابت وصار ساموة يف الفيضان
		
ربنا ارزقنا نجاة من جميع املهاكات 			
من بليات وآفات وكل مرديات
		
			
كل يشري إىل تغري عامل
من جهله للحق والفرقان
		
واغفر لنا الذنوب كفرن السيئات 			
كل ما نحتاج واقض آتنا حسن الصفات
يبني الشاعر ك ت يف ستة األوىل من األبيات عن
		
وارفعن من كل أدىن للعىل والصالحات
تبديل ظلمة البطالن إىل الحق والفرقان مبيالد
إننا نرجو شفاعة النبي هادي الهداة
الرسول صىل الله عليه وسلم  ،وعن اآلثار العجيبة
التي وقعت عند مولد النبي صىل الله عليه وسلم .
		
والجوار خالدين يف الجنان الواسعات
6
ربنا ارحمنا جميعا واهدنا للباقيات
ويف الستة التالية من األبيات يدعو الشاعر عقولنا
إىل أحوال الجاهلية قبل ظهور اإلسالم  ،ترك الناس
شعره يف املدح
الدين الذي أىت به الرسل الكرام من قبل  ،وقد غابت
ومن أشهر مدائحه «نونيته املشهورة» يف مدح النبي منهم سرية هؤالء الرسل  .وكذلك غلب عىل الناس
صىل الله عليه وسلم وفيها  78بيتا .وكان يخاطب الجهل والظلم  ،وضيعوا روح العدالة من بينهم
النبي صىل الله عليه وسلم يف القصيدة ووفق الله وغرقوا يف الخمر والنساء ويف القتل والسلب  ،ويف
لألستاذ أن يق ّدمها يف حرضة محبوبه صىل الله عليه الربا و الخيانة وأجازوا القتال الدائم ووأد البنات
وسلم روضة من رياض الجنة .هذه القصيدة تصور وغريها من الرديئة و الشنيعة  ،وكذلك انحلوا إىل
حالة الجاهلية قبل بعثة الرسول صىل الله عليه درجة األنعام والحيوان أو إىل أسفل منها .هكذا :
وسلم وبعدها ووالدته وأهم األحداث التي وقعت
ماجابه الرسل الكرام قد اندرس 		
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ترك األناس إثارة األديان

يف ظلمة الجهل مشوا وتخبطوا 			
سقطوا إذن يف الغي والطغيان
		
			
والظلم فاش والعدالة نائية
والعيش يف الخمر ويف النسوان
		
			
قتل وغصب ميرس وخيانة
أكل الربا تجري بغري عنان
		
			
وأد البنات صنيعهم وتقاتل
من غري سبب بل من العدوان
		
فالناس كاألنعام بل منها أضل 			
صور األنايس صورة الحيوان
		

7

واشتملت األبيات التالية عىل كثري من الحوادث
الهامة التي مضت يف حيات النبي صىل الله عليه
وسلم  .ذكر األستاذ ك ت عن حياة النبي صىل الله
عليه وسلم بني هؤالء الجهالء ،ولد فيهم النبي وعاش
فيهم كرميا وبعيدا من الناس العصاة  .أي يربيه
ويؤدبه ربه يف تربيته فنذكر هنا قول النبي صىل
الله عليه وسلم « أدبني ريب فأحسن تأديبي « .بني
يف األبيات عن اصطفاء النبي صىل الله عليه وسلم
لتبليغ رسالة الله يف أربعني من عمره  .وبدء الوحي
بواسطة روح األمني جربيل عليه السالم من معجزته
العظيمة القرآن الكريم  .وبعث النبي صىل الله عليه
وسلم فيها خاتم الرسل واألنبياء إىل الناس كافة .
ويف األبيات التالية الباقية يبني الشاعر عن دعوته
عىل الناس إىل دين الحق وتكذيبهم عنها ملا كانوا
يسمونه من قبل « الصادق األمني « ،وقابلوا النبي
صىل الله عليه وسلم بالظلم واإليذاء .منعت قريش
النبي من أداء أمانته وتبليغ الرسالة سهولة إىل الناس
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 .ووعدوا له الرئاسة والقيادة والدرجة العالية بينهم،
وظنوا بأنه صىل الله عليه وسلم راج وطامع إىل امللك
والشهرة  ،وبعضهم ظنوا قد أصابه مس الشيطان أو
الجن  ،وطلبوا أن يعالجه  .لكن أجاب النبي صىل
الله عليه وسلم لهذا « لو وضعوا الشمس يف مييني
والقمر يف يساري أن أترك هذا األمر حتى يظهره الله
أو أهلك فيه ما تركته «  .وبعدها قد أكرثوا شدة
اإليذاء عىل النبي صىل الله عليه وسلم .
ثم بني األستاذ عن محاولة قريش لقتل النبي صىل
الله عليه وسلم مبشاورة رؤسائهم يف دار الندوة،
وبني يف األبيات التالية عن هجرة النبي صىل الله
عليه وسلم من بداية خروجه صىل الله عليه من
بيته إىل إستقبال املدينة إياه وأصحابه ترحيبا بهم
مع الفرح والرسوروالبهجة  ،وأهل املدينة ظهروا
رسورهم بنشيدة « طلع البدر علينا ».....
بعد بيان حادثة الهجرة يبني الشاعر عن بناء بيت
النبي ومسجد النبوي  ،وإقامته صىل الله عليه وسلم
يف املدينة مع األمن والسعادة  ،ويحدث بعدها «
يوم التقى الجمعان « أي يوم بدر وانتصار املسلمني
عىل األعداء األشداء ونرص الله عىل املؤمنني من جنود
املالئكة  .ثم يبني فيها عن فتح مكة بقيادة النبي
املصطفى صىل الله عليه وسلم  ،وإعالنه « إذهبوا
أنتم الطلقاء « ظهروا منها أن النبي صىل الله عليه
وسلم رحمة للعاملني  .ودخول الناس إىل دين اإلسالم
أفواجا  .ويبني بعدها عن حجة الوداع والخطبة
فيها  ،واإلعالن فيها الحقوق والواجبات عىل اإلنسان
 ،وأسس االحياة والفالح يف الدنيا واآلخرة  .ووصية
للرجال أن يجاملوا باإلحسان مع نسوتهم وغريها .
ويف آخر القصيدة يدعو األستاذ إىل الله أن يوفر
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جزاءا وافرا إىل النبي صىل الله عليه وسلم وسالمه أخاذ قلب السامع حدا به
تبيينه يبدي يحل املشكال
عليه يف كل أوان  .وطلب األستاذ مخلصا ومتواضعا 		
من شفيعنا وحبيبنا الشفاعة يف يوم القيامة وجواره
صىل الله عليه وسلم  .وختمت القصيدة بالصالة شعره يف الوصف
والسالم عىل خري الورى محمد صىل الله عليه وسلم صور األستاذ يف أشعاره بعضا من الطيور والحرشات
وآله وصحبه والتابعني لهم باإلحسان إىل يوم البعث التي وردت عنها اآليات القرآنية مثل الغراب
والجزاء وامليزان .
والعنكبوت والنملة وكذلك يبحث فيه عن
املوضوعات القرآنية  ،أشعره األطفال يف الغراب من
شعره يف الرثاء
عرشة أبيات  ،منها :
ومن أشهر مرثياته مرثيته لالستاذ شمس العلامء إ .ك
أنت أستاذ الب
*
يها الغراب شكرا
ابوبكر مسليار وفيها  53بيتا :
وقت ميت يف القرب
*
أنت علمت بن آدم
			
بكت السام وارتجت الغرباء
ويف العنكبوت من مثانية أبيات منها :
كمد العوام وأقعد الرؤساء.
		
9

			
قلق الصدور وفاضت األعيان
ذهلوا والة األمر والعلامء
		
			
وا كربتاه قد جاء خرب غروب
وقت الطلوع وذاعت األنباء
		
يف كل ناحية فحار وسار 				
8
من سمعها فمليئة أنحاء
		

أنت حيوان صغري *

أنت حيوان حق

أنت حيوان ضعيف *

أنت بالذكر جدير

ويف النملة من مثانية أبيات منها :
خلييل شف إىب النمل * قد اصطفوامع الشمل
مع األمراء يسعون *

مطيعني بال جدل

10

ورثائه أيضا لألستاذ ناتك وي .موىس املولوي و فيها وفاته

 40بيتا :

مطلعا :وجال الدموع عن الفؤاد قد امتال 		
حزنا شديدا من فراق من اعتال.
		
			
أقرانه بالعلم والفهم وبال
عقل فام فيهم له من مثال
		
		
هو مصقع يلقي الخطابة حسبام ال
حال اقتضت طبع له ذاك انجال
		

الشمس تطلع وتغرب والكوكب يتألأل ويغيب
وكذلك أفلتت هذه الرثيا وانتقلت إىل جوار ربه
خالل حفلة اليوبيل الذهبي لجمعية املعلمني لعموم
كريال التي انعقدت يف ساحل البحر العريب بكالكوت،
وكان ذلك يوم االثنني ،يوم بكت عليه الساموات
واألرض ،يوم شخصت أبصار قافلة وهم يف فالة
فانفلت منه سيدها ،السادس من صفر سنة 1430هـ
املوافق فرباير  2009م وذكراه ممزوج بالهواء وراء
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آثاره وباقية وراء خدماته الجليلة .وآثاره القيمة
القومية ومؤلفاته العجيبة الثمينة شاهدة عىل أنه
الرجل بىل عىل أنه الجبل بىل كالدهر يف همة بل
سيد كبري .دفن بجوار أبنائه األيتام أمام مسجد دار
النجاة االسالمي.
فأدع موىل القدير جل شأنه أن يتقبل منا جميع
أعاملنا الصالحة وينفعنا يوم ال ينفع مال وال بنون
إال من أىت الله بقلب سليم -آمني.

الخامتة

القصائد من منقول من مدح الرسول صىل الله عليه
وسلم قد نالت ذروة األدب والفن بتحلية القافية
وتزيني الوزن وتحسني مبحسنات اللفظية البديعية
( مثل  :حب السالم ،لب األنام ،حرز الوصال ،حسن
الخصال ،كذلك نرى طول أبياته كلها) ،وفيها أنبتت
حبة الحب الخالص لحبيب الرحمن بالقوة اإلميانية
يف عمق قلبه والحس السليمة والقريحة املتدفقة
بالحيوية والنشاط .وهكذا األشعاراألخرى ألستاذ
ك ت من الوصف والرثاء واملدح كلها مزينة بفنية
البالغية .وكان شعره ممتازا باألساليب البسيطة
واملعاين القيمة القومية والقوايف اللينة اللذيذة.

الهوامش
 .1املقاالت املختارة لألستاذ ك ت (يف امللياملية)  ،من مقدمة
هذا الكتاب ،السيد حيدر عيل شهاب  ،ص 15
.2

توقيعات الحياة (يف امللياملية) ،ك ت مانو مسليار ،ص16

 .6بن عبدالرحامن الخريايت الباقوياألبيات من كتاب منقول
من مدح الرسول صلعم  ،ك ت محمد
 .7توقيعات الحيات  ،ص123-121

 49 .3املصدر السابق  ،ص

 .8املصدر السابق  ،ص124

 .4املقاالت املختارة  ،ص13

 .9املصدر السابق  ،ص127

 .5حج ياترا  ،ك ت محمد مانو مسليار (يف اللغة العربلة
امللياملية)

 .10ك ت من الورقات الخطية لألستاذ

املصادر واملراجع

•

االستاذ ك ت مانو مسليار ،التوقيعات الحياة (يف اللغة
امللياملية ) ،مطبعة أكرشم بكس ،مركز دار النجاة اإلسالمي،
كرواركوند 2007م

•

حسن فييض كرواركوند ،املقاالت املختارة لألستاذ ك ت (يف
اللغة امللياملية ) ،مطبعة أكرشم بكس  ،مر كز دار النجاة
اإلسالمي  ،كرواركوند 2013م

•

ك ت محمد مولوي ،حج ياترا (يف اللغة العربية امللياملية)،
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مطبعة جمعية إدارة املدارس يف نطاق كرواركوند ،صحافة
البيانية  ،فرفننغادي 1969م

•

محمد بن كنجارا (عبد الرحامن ) الخريايت الباقوي  ،منقول
من مدح الرسولصىل الله عليه وسلم  ،مكتب النرش املعلم
 ،تشيالري2008 ،م

•

األشعار الخطية من ورقات الشخصية لألستاذ ك ت.
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�إ�سهامات الأ�ستاذ �سعيد م�سليار الوزجنمي يف ال�شعر العربي
�شبانة .ن

باحثة الدكتوره ،قسم اللغة العربية ،جامعة كيراال .ترفانترم.

مقدمة
إن الشعر العريب يف والية كرياال ازدهر خالل أكرث من
عرشة قرون ،حيث انجب كثريا من األدباء والشعرء
الذين اشتهروا يف البالد العربية والعجمية .فإن
الشعراء يف كرياال اختاروا اللغة العربة وسيلة للتعبري
عن أفكارهم وعواطفهم أمام املجتمع العريب من
سكان كرياال ألن اإلسالم انترش يف كرياال بوفود من
العرب ومل يزل نسلهم يعيشون هنا .إن مؤلفات
أدباء كرياال يف مجال الشعر نالت مكانة مرموقة
ونظموا يف شتى املوضوعات يف القرون املاضية ،منهم
العامل الشاعرالعريب من كرياال وهو األستاذ سعيد
مسليار 1وقد عاش يف أحوال متغايرة بعدما أوصله
الله إىل تعلم اللغة العربية بدأ ينشد األشعار العربية
وينظم القصائد الدينية والدنيوية إىل أن اشتهرت
قصائده يف األوساط العلمية يف الهند ويف الخليج
فلننظر إيل نبذة من حياته.

من أهلها يف ثقافتهم وأعاملهم وخرفهم حتى توصل
إىل أن صار إماما يف مسجد بحارضة إبراء  2وقد
اشتهر بشعره وقصائده يف سلطنة عامن ونرش بعضها
يف جرائد عامن وخاصة جريدة عامن الرسمية كام
نرش نرثه يف مجلة النهضة الحكومية وجرائد عاملية
أخرى ،توىل مناصبا عديدة يف مجال الدين والعلم
كام عينّ مديرا إداريا ملؤسسة راشد حمود العيرسي
للتجارة واملقاوالت وكاتبا معتمدا للمستندات
العربية مبكتب مشهور بحارضة إبراء قرابة عرشين
سنة وزعيم جمعية العلامء للعاصمة ترفاندرم حتي
صار فخرا لكرياال يف ساحة اللغة العربية وفصاحتها.

نشأته وثقافته

ولد بتاريخ  1948 17/12/ببلدة وزنجم يف منطقة
محيطة بجوانبه الثالثة بالبحر العريب قرب مسجد
محي ال ّدين التاريخي والتي يبنى فيها حاليا امليناء
الكبري املعتربة بب ّوابة الرشق وكان أبواه من أصل
األستاذ سعيد مسليار بن شاه الحميد من بلدة مينية وصلوا هنا لنرش اإلسالم ،أبوه شاه الحميد بن
وزنجم وهو عامل وشاعر مرموق يف والية كرياال وقد موىس بن عبد الله القادري وأمه رحمة بنت ملك
ولد يف بيئة محيطة بالبحر العريب وعاش كواحد محمد بن عبد الله القادر بن ملك مركار 3وكانوا
صفوة من أهل التقى والورى.
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دراسته
كانت عائلته تدرس ال ّدين باملدارس األهلية وال
تدخل أوالدها يف املدارس الحكومية وكان مشتاقا يف
التعلم ولكن مل يتسن له الحظ حتى بلغ سادسة من
عمره عندئد رأى ثوبا ألبيه مفرشا للتجفيف يف داخل
املنزل من املطر الخارج فعاين يف الثوب كتابات عن
مصنع الثوب ورأت أمه من بعيد أنه يركز النظر يف
الكتابة ثم خرج ورجع برتب من ساحل البحر وفرشه
تحت الثوب طوال ثم جلس يتابع الكتابة من الثوب
إىل الرتبة وأمه تراقبه من بعيد فأيقظت أباه من
دون أن يشعر ونظراه وهو يكتب فرفع ولده إىل
صدره ويف اليوم الثاين أوصله ود ّخله يف املدرسة
الحكومية وهكذا كان أول دارس من عائلته ولكن
لألسف الشديد مل تطل حياة أمه حيث توفيت يف
عام 1956وفقد حنان أمه وهو ال يزال صغريا ثم
تولت جدته العناية به هكذا بدأ حياته مخرتفا يف
محن مختلفة منذ طفولته ويخدم الناس لقروش
وبيزات يحصل عليها بعد خدمة شاقة ويوصلها إىل
جدته وهي تعتني بها شئون األرسة كلها .ثم حصلت
مأساة أخرى إذ توفيت جدته وفقدت العناية وهكذا
صار يشق طريق الحياة ثم عاش مع أخته جميلة
بيوي حيث إن الحكوكة دولت املنطقة ألجل إنشاء
املرفعة فمسحت بيوتا وأراىض ألجل املرفعة فصار
من ضمنها بيت األستاذ وحصل من نصيب عيال أم
األستاذ ثالث مئة روبية فأهدوها مرتاضني فيام بينهم
ألختهم جميلة بيوي.

تحوله إىل الزارعة
فاشرتوا بهذا املبلغ عىل رغبة زوج أختهم عبد الوهاب
مسليار قاربا لصيد السمك من البحر وأجروه ملن
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يعمل به يف البحر عىل أن يحصل منه سهم القارب
أجرة أو سمكا أي يوم يصيدون به فكان هذا مورد
رزق إضافة إىل العمل ذاته .فلام مىض عىل ذلك سنة
باع القارب عىل رأي زوج أختهم وتحول بهذا املبلع
إىل بلدة برينجعملة التي فيها كلية إقبال املشهورة
وإشرتوا بها ثالثني سيندن من قطعة األرايض الزراعية
فبنوا بها بيتا بدل ببت مفقود يف مسقط رأسه
بوزنخم فكان األستاذ وهو صغري يف سن السادسة
عرشة تقريبا ويزرع يف هذا األرض ويصعد األشجار
الرفيعة فصار مزارعا مخرتفا.

تحوله إىل مجال العلم
وطالت عيشته الزراعية حتى انتقل زوج أخته عبد
الوهاب مسليار إىل محلة أخرى خطيبا أيضا .وحل
محله يف برينجعملة السيد طه إمبيجكويا تنغل
بن السيد املشهور بالسيد السبع الجبالEzhimala
 Thangalخطيبا ومدرسا وكان ذا وقار ومهابة
فطلب منه األستاذ سعيد مسليار أن يتلمذ لديه
فوافقه رغم أن بقية الطلبة يدرسون كتبا واألستاذ
سعيد مسليار يبدأ باملبادئ العربية فأخد القاعدة
البعدادية ودرس منها لدى الشيخ السيد وأكملها
حفظا ودراسة خالل أقل من شهر وهكذا كان يكمل
كتابا فوق كتاب خالل شهر أو شهرين ولكن بقية
الطلبة كانوا يسخرون منه ألنه مثل أكربهم سنا
وأصغرهم دراسة بل يرمون عليه باألوساخ وكان
يصرب ال يحربأحدا حتى مىض عليه عام قد وصل إىل
ما وصل إليه بقية الطالب فلام صار العام الثاين كان
يندرج عليهم حفظا ومطالعة ومراجعة.
ثم ارتحل إىل مليبارخاصة إىل قرية مندبرمب
 Munduparampفاستقبله األستاذ بحفاوة وعناية
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ألنه بعيد الدار فكان يتعلم بج ّد وإجتهاد وال يعود
إىل ترفنتربم أو وزنجم يف اإلجازة األسبوعية وهكذا
أتم سنتني هناك وكان أستاذه أم.ك عبد الرحامن
الفضفري يعتني به أميا عناية ويصاحبه إىل بلدة
بلربم  Pallipuramكام يصاحبه إىل بلدة زوجته بانج
 .pangفمن حب األستاذ له كان يد ّرسه أيام الجمعة
ملا يجيئ األستاذ إىل املسجد للخطبة وإمامة الجمعة
وينتهز فرصة الفراغي للتدريس الكتب الصوفية
لتلميذه سعيد مسليار اذ كان هو أيضا متشوقا ملزيد
العلم فلام أتم سنتني هكذا قال له أستاذه املحرتم
عبد الرحامن الفضفري «يا سعيد إنك أخدت خالل
سنتني علم عقدين من العلم واملعرفة « ويف هذه
الفرتة مل تهب له أي شعورشعرية إال أن قال يوما
ألحد زمالئه املشاكس:
إن شاء ريب بعد أذهب بلدا
من فتنة الفتاين عني خاليا

		

فأجابه صديقه املشاكس هل أنت شاعر يا سعيد
وهذا مثل الشعر فقال له لعيل أقول الشعر فيام
بعد إن شاء الله فأخدت كلمة زميله له تفكر يف
ااشعر.

إسهاماته يف الشعر العريب
فلام فارق مندبرمبا تعلم يف عدة بالد وعند أساتذة
كرام ,منها كلّورولة بكلية معدن العلوم عند األستاذ
السيد طه امبجكوي تنغل أيضا يف جامع جونكربم
لدى األستاذ املرشد رئيس العلامء شهاب الدين
مولوي رئيس جمعية العلامء لجنوب كرياال ثم اتجه
األستاذ نحو متلناد قاصدا رسالة من األستاذ ك.ك
أبوبكر حرضة والذي كان عميدا لكلية املحرضة
القادرية بكايلبدنم وكان هدف األستاذ أن يأخد

منه رسالة ليدخل كلية الباقيات الصالحات إال
أنه ملا وصل املحرضة القادرية وتقابل مع الشيخ
العميد وتكلم مع األستاذ باللغة العربية فأجابه
األستاذ بالعربية أيضا ارتاح الشيخ وأمره بالجلوس
معه وقال له الشيخ أنت يا سعيد عندك العلم
أكرث ممن يتخرج من الباقيات الصالحات فأقم
هنا يف املحرضة القادرية لدينا دارسا ومدرسا دارسا
عندي ومدرسا للفصول العادية فأطاعه وقال له
سمعا وطاعة وهنا نبغت شعوره الشعرية وجادت
قريحته وأمر األستاذ العميد بالتحدث يف املحافل
التي تجرى داخل املحرضة القادرية حينا بعد حني
وذلك بحضور األساتذة والطالب وأحيانا يحرض
فيها أعضاء إدارة املحرضة القادرية فبذل جهده يف
التحدث أمامهم باللغة العربية وجرت العادة هكذا
حتى كان الطلباء يقصدونه لكتابة رسائلهم باللغة
العربية وبعضها يرسلوها إىل الرتكية بعد عرضها
عىل األساتذة فكانوا يص ّوبون الرسالة قبل إرسالها
إىل الرتكية ألجل استجالب كتب مطبوعة منها مجانا
وكان حينئذ يف الرتكية مكتبة 4عظيمة يتز ّعمها رجل
صالح محب الله ورسوله ومساند لعقيدة أهل السنة
يقال له حيسن عاشق حلمي بن سعيد استانبويل
تحت منشئته الدينية ( مجلس الدعوة وتحقيق
اإلسالمي ) فكانوا يرسلون كتبا كثرية غالية الثمن
يف أنحاء الدنيا وهكذا تجيئ كتب وفرية إىل عنوان
املحرضة القادرية حتى أن األستاذ العميد ك.ك أبو
بكر يوليه بعض األمور مثال جعله خطيبا يف جامعة
ترجندور 5فكان يتوىل خطبة إمامة صالة الجمعة
طوال وجوده بكايل بدنم .قد بدأ األستاذ يفكر يف
الشعر ملا طلبه قليل من الطلبة يف إنشاء الشعر
عنهم فح ّمسه هذا وكان قد نظم أبياتا معدودة
للطلبة الصغار عىل أن يبتهلوا بها يف بداية الدرس
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بعد صالة املغرب كعادة الدروس ومنهم الطاللب تأثري الخليج يف نبوغه يف الشعر

السيد ب.ب نلّكويا 6تنغل بن سيد كويا فقال:
طاب البي يب ّنل كويا

نسل السيد كويا تنغل

بنبت بيوي أنرتويت

جاطالبا علم الدين

من جزيرة أنرتويت

زاد اإلله علام فهام

طالب العلم األنرتويت.
وهكذا نظم بيتا عندما طلبه طالبان من بلبدي:

7

من بلبدي جاء صبيان إىل
حفيد نبي خري الرباية

		

قاهرة فطن طالبا علم العىل
أحدهام عبد املجيدي القادري

		

قد فاق علام من أخيه يف التال
ثانيهام جالل الدين القادري.

		

هكذا بدأت محاوالته يف الشعر يف كايل بدنم ويف
األيام األوىل كانت أبياته غري مالمئة لقانون الشعر
ثم أخد فكره يتجه إىل الشعر فكان يطالع كل
كتاب يف املدائح واألشعار هكذا نشأت فيه حقيقة
الشعور يف الشعر ثم إنه مال إىل الصوفية وكان يف
كايل بدنم شيخ معروف بالشيخ عبد القادر الصويف
العامل النوري الصديقي القادري القاهري وكان هذا
الشيخ يف زمرة الطريقة القادررية ويحرض كل ليايل
الجمعة يف حفل أذكارهم و وبايعه األستاذ وازداد
محبته للشعر بعالقته مع الشيخ املذكور ألنه كان
يقرض الشعر يف كل مناسبة من املناسبات وأثر هذا
يف تقدم أفكار األستاذ نحو الرشيعة والحقيقة أيضا
يف كتابة النرث والشعر.
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ويف سنة  25/11/1976سافر إىل سلطنة عامن حيث
هي منبع العلم ومنابغ البالغة والفصاحة وكبار
العلامء والشعراء وهي بلدة أكرث حبا للعلم والشعر.
فصار األستاذ يندرج إليهم بالتدرج ويجلس معهم
يف مسامرهم محافلهم فكانوا يزورونه وهو يزورهم
وكان محبا لهم حتى أخد يقرض الشعر ويساجلهم
يف محافلهم الشعرية ومجالسهم البالغية .ويف
البداية كانوا يدعونه فيجيب لهم فيلتف الشباب
حوله إلستامع منه ألنه كان يحفظ كثريا من املدائح
واملرايث الشعرية لعلامء أخرين من الهند ويأتون إليه
حتى يسجلون منه وهكذا نشأت املحبة العلمية
الشعرية بينه وبني مواطني عامن ومرت األيام
حتى فتح مكتبا لكتابة الطلبات والرتجمة وتخليص
املستندات وإلحصاء الحسابات التجارية والعلمية
فبدأ الناس يزورونه من أنحاء الواليات تجارا شيوخا
وشبانا .فامتأل املكتب بالزوار يوميا منهم الكتاب
والشعراء والعلامء فتعرف إليهم وتعرفوا إليه
وهكذا ساعدته األحوال عىل اإلقتباس واإلستمداد
من بالغتهم وهكذا جادت قريحته الشعرية فصفت
لديه اللغة فكان كام يكتب بدأ يقرض الشعر إضافة
إىل املقاالت ونرشت بعضها يف وسائل النرش العامنية
منها مقالته «عامن بلد محروس باإلميان» 8نرشت يف
مجلة النهضة العامنية الرسمية .وأول قصيدة نرشت
له قصيدة «املسجد األقيص وفلسطني»  9يف جريدة
عامن اليومية الحكومية الرسمية وأن هذه القصيدة
متتاز بلغتها ومعناها.
ثم تابع رحلته العلمية والعملية حتى أن العرب
جعلوه خطيبا يف جامع بعاصمة إبراء سنة 1984
وبالفعل أن الخطبة بال كتاب بل من موهبة العلم
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القلبي فكانوا يستمعون خطبه حتى يطلبون التطويل
عن القدراملعتاد .ويف عام  1987وقع حادثة سقوط
األستاذ من سقف البيت إىل األرض فحصل منه
تقطع أسفل الظهر(املفصل) وكان السقوط شديدا
فحصل تشقق عديد وطال العالج يف مستشفى إبراء
فلام تم األسبوع حاول األستاذ بالدعاء إىل الله تعاىل
مناجيا ربه نظم قصيدة يف نصف الليل وشعر يف
السحربانصياب األمل من الجسد فيقول األستاذ «إين
ناشدت ريب من نظم قصيدة أطلب الشفاء فشفاىن
الله» .ثم استمر وتقدم يف محاوالته الشعرية حتى
إذا فرع نظم قصيدة يف موضوع يهم املجتمع ومتس
أمر اإلسالم حتى وصلت قصائده إىل أكرث من أربعني
منها املناجات إىل الله تعاىل واملدح العذري يف خري
الربية محمد(صلعم) ويف الشئون العامية واملرايث
كام سيأيت بيانه ومنها أن األستاذ رد وجاوب ملن
كتب عن الهند وكرياال خاصة من أهل عامن منهم
الشيخ سعيد بن خلف بن محمد الخرويس مساعد
مفتي عام سلطنة عامن .وكان إسم قصيدة الشيخ
«بهجة األبصارورحلة إىل مليبار» سنة 1994/11/9
وإسم قصيدة األستاذ الذي جاوب بها عىل الشيخ
« فرحة األبرار يف بهجة األبرار» سنة  1998وقصيدة
الثالثة التي جاوب بها الشيخ دليال لقبول فرحة
األبرار وهذه القصائد الثالثة هي ثروة لبلدنا الهند
وباألخص لبالد كرياال حكومة وشعبا ألنها تحتوي عىل
وصف الهند وكرياال متضمنة تراثها ومنبهة عن ثقافتها
ومأثيها وأخالق أهلها يف ضيافة الوفود وزواركرياال
وفيها أيضا حث عىل السياحة كرياال والهند .فالعرب
إذا قرئوا هذه القضائد يحبون للزيارة هذه البالد
املنعوتة بهذه األوصاف الجميلة واملناظر البهيجة
واألنهار الصافية وحقا أن والية كرياال كمزرعة خرضاء
وساحاتها ترس الناظرين فأنا أعجبت إلكتشاف هذه

القصائد من عند األستاذ فهي عزة ونفع يف مجال
الدين والدنيا.

فرحة األبرار يف بهجة األبصار
يف بهجة األبصار شوقي قدنهم
يف رحلة الشيخ األغر املحرتم
اعني سعيد بن حلفف قد غنم
نظرا لكريله ترى كالدرر
ال ال افوق بيانه يف الكشف
عن كري له من رام وصفا يقتفى

		

يف بهجة األبصار بحثا يكتفي
دينا ودنيا عن بالد الخرض

خصائص شعره ومميزاته
ومن أهم خصائص شعر األستاذ أن قصائده متتاز
بأسلوبها ومعانيها وكانت كلها فطرية ال تعقيد فيها
وال خلة كام نرشت أول قصيدته «املسجد األقىص
وفلسطني»  10يف جريدة عامن اليومية الحكومية
وعادة هذه الجريدة أن ال تنرش فيها إال ما وافق
القوانني اللغوية فصاحة وبالغة ومعنا مفيدا وكذلك
الينرشون فيها أي موضوع مختلف فيه عامليا
وقصيدة األستاذ نرشوها بعد تحقيق ومتجاوزا
نسق الرتتيب وهذه القصيدة متتاز مبوضوعها ولغتها
ومع ذلك هذه القصيدة متيز مبعناها يعرب فيها عن
أهمية بيت املقدس وقضية فلسطني وظلم اإلرسئيل
الذين احتلواعيل أهلها ويعالج األحوال التي يعانيها
الفلسطينيون ويعده األستاذ فضال من الله بأنه ليس
عربيا ولكنه هندي هذا فضل لألدب العريب يف والية
كرياال.
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املسجد األقيص وفلسطني
بيت تقدس يف رىب األقداس
فارتاح فيه القلب باإليناس

		

قد بارك الرحامن حول اإلله
نسكا طهورا مرحل األجناس

أن كل قصيدة نظمها األستاذ برضورة املناسبات ولو
نرشت معظم قصائده لع ّده من أشهر البلغاء العرب
يف والية كرياال.

رمز الصداقة
يا مرحبا بضيفنا املعوان
أهال به يف كرياال األعوان

قد بارك الرحامن حول املسجد ال
أقىص وحافظه عن األنجاس

جاء الرشيف برفقة النجباء
سلطان نور العلم واإلميان

فاختار رسول الله مكث حامه لل
قربات حبا يف صفى األنفاس
وبالجملة أن لألستاذ إسهامات جل ّية يف الشعر العريب
كام عرفنا أن قصائده املنشورة قليلة جدة وألنه
ما اهتم يف نرش القصائد وبعد وصوله إىل الخليج
نرشت ما نرشت منها يف الجرائد واملجالت الرسمية
كام أنها نالت قبوال جدا يف األوساط العلمية واألدبية
وألنها كانت قصائده مالمئة لألذواق العربية والعرص
أيضا .قد نبغ األستاذ يف الشعرالعريب بعد وصوله إىل
الخليج مع ذلك معظم القصائد التي نظمها األستاذ
غري املنشورة لعدم اهتاممه يف النرش وقد اطلعت
عىل كثري من املستندات والخطابات والرسائل لكثري
من األدباء العرب العظام ميجدون قصائده ويرفعون
من شأنها .وبالجملة لديه قصائد رسية يف األدب
العريب ويفوق عددها أربعني تقريبا وكثريا منها
تستحق الدراسة يف الفصاحة والبالغة ولكنه غري
متحمس يف نرشها إال أنه اذا همه موضوع ونظم
فيه وجدير بالذكر أن حاكم الشارقة السلطان بن
محمد بن سقر ملا وصل كرياال لزيارة رسمية نظم يف
ترحيبه قصيدة سامها «رمز الصداقة «  11هذا يدل
عىل نباغته وثقافته يف األدب العريب ومنها نعرف
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قد حاز علم العرص واألديان
عضو األعىل مجلس األوطان
شيوخ القواسم حاكم للشارقة
بدر التعاون قدوة األعيان

قامئة قصائده املنشورة
• قصيدة املسجد األقىص وفلسطني يف جريدة
12
عامن اليومية الحكومية الرسمية.
• قصيدة موطن الوقار يف مجلة الفاروق.

13

• قصيدة البيئة والنظافة يف جريدة الوطن

14.

• قصيدة العقد الفيض امليمون يف مجلة
15
النهضة.
• قصيدة دورالثقافة يف مجلة الثقافة.

16

• قصيدة رمز املحاسن (نظم هذه القصيدة يف
17
مدح العيد الوطني إلمارات العربية املتحدة).
• قصيدة خري الربية يف مجلة النور.

قامئة قصائده غرياملنشورة
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• قصيدة إبراء.

• قصيدة اإلبتهال.

• قصيدة الثقافة.

• قصيدة الدعاء العام

• قصيدة الوفاء بني الشفاء.

• قصيدة املوطن الوقار

• قصيدة الهند بلد ال تهان.

• قصيدة شيخي هداين

• قصيدة خري الربية صىل الله عليه.

• قصيدة الفليج

• قصيدة الرضاعة واملباعدة.

• قصيدة رثاء الريض

• قصيدة فرحة األبراريف بهجة األبصار  -رحلة إىل
مليبار.

يبلغ عدد قصائده غري املنشورة نسبة خمسة
وثالثني كلها نظمها األستاذ برضورة املناسبات مع
ذلك أنه نظم قصائد مختلفة يف اللغة امللياملية.

• قصيدة مركزالثقافة.
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 .6مقابلة شخصية مع األستاذ 2017/8/5 .

إسهامات األستاذ سعيد مسليار الوزنجمي في الشعر العربي

ا�ستخدام ال�شاعرية يف تقدمي امل�سائل الفقهية :
ال�شيخ �أنور عبد الله الف�ضفري منوذجا
حارث – بي

الباحث  ،قسم اللغة العربية  ،جامعة كيراال ،ترفاندرم

مقدمة
الحمد لله خالق الخلق من العدم ،الذي علم بالقلم،
وعلم اإلنسان ما مل يعلم ،والصالة والسالم عىل
الرسول املك ّرم ،وعىل آله وصحبه وسلم.أما بعد.
فإن الشعر التعليمي هو الذي يتمثل من أنواع
الشعر العريب املتمثل باملنظومات يف الفنون املختلفة
»،وهو لون من ألوان الشعر وأحد أنواعه األربعة
يهدف بها الشعراء إىل تعليم الناس شئون دنياهم و
أخراهم ،وتزويدهم بالحقائق واملعلومات املتعلقة
بحياة الفرد و الجامعة ،و أرسار الطبيعة»« . 1وهو
القصائد التاريخية أو العلمية التي جاءت يف حكم
الكتب ،وكذلك الكتب التي نظموها فجاءت يف
حكم القصائد ،وهو ما يعرب عنه املتأخرون باملتون
املنظومة ،كألفية ابن مالك وغريها مام يجمع مسائل
2
الفنون وضوابطها»
ولهذا النوع من الشعر دور مهم يف خدمة العلوم
الرشعية ،لسهولة حفظها وتناسق عباراتها وعذوبة
ألفاظها ورسعة اسرتجاعها ،وهذا النوع من الشعر
مبثابة القاعدة أو الشاهد الذي يعني عىل فهم

املسألة ،اعتنى العلامء بهذا النوع الشعري فقاموا
بنظم العلوم الرشعية بأنواعها املختلفة ،ففي علم
النحو «ألفية ابن مالك» ،ويف أصول العقيدة «جوهر
التوحيد» للقاين ،ويف علم الحديث « ألفية العراقي»،
ويف الفقه «نظم ابن وهبان» و «ونظم صفوة الزبد»
و « الدرة اليتيمة» وغريها.
وهذا النوع من الشعر يسهل التعلّم ومي ّهد
السبيل إىل الحفظ بشكل أفضل بأرسع ما ميكن ،ألن
الشعر تعمق جدوره يف القلوب « ،فإن حفظ الشعر
أهون عىل النفس ،وإذا حفظ كان أعلق وأثبت،
وكان شاهدا ،وإن احتيج إىل رضب املثل كان مثال». 3
وتكشف طريقة التعليم باملنظومات عن وعي عميق
لدى العلامء املسلمني ،وذلك بأنهم أدركوا أن طاقة
العقل لدى اإلنسان تتوزع بني الحفظ والفهم وأن
إطار الحفظ يبدأ كبريا مع سن الطفولة فيام يكون
إطار الفهم واالستيعاب أقل وأضعف ثم يبدأ إطار
الحفظ بالتناقض لحساب الفهم واالستيعاب حتى
يتساويا ثم تصبح القدرة عىل الفهم واالستيعاب أكرب
من القدرة عىل الحفظ والتخزين يف الذاكرة.

املنظومات الفقهية
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إن علم الفقه من أعىل العلوم اإلسالمية قدرا،
وأعظمها نفعا ،وأشملها معالجة لجميع جوانب
حياة اإلنسان ،إذ به تحل القضايا املعقدة ،والحوادث
املتجددة ،وبه يعرف املسلم الحالل من الحرام ،وما
يجب عليه تجاه خالقه ،ولهذا حث الله عز وجل
عىل التفقه يف الدين قائالَ { :و َما كَا َن الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن
لِيَ ْن ِف ُروا كَافَّ ًة فَلَ ْولاَ نَ َف َر ِم ْن ك ُِّل ِف ْرقَ ٍة ِم ْن ُه ْم طَائِ َف ٌة
لِ َيتَ َف َّق ُهوا فيِ الدِّينِ َولِ ُي ْن ِذ ُروا قَ ْو َم ُه ْم إِذَا َر َج ُعوا إِلَ ْي ِه ْم
لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْح َذ ُرونَ} ، 4وكام قال النبي صىل الله عليه
5
وسلم « :من يرد الله به خريا يفقهه يف الدين»
املنظومات الفقهية هي األشعار التي تبني فيها
املسائل الفقهية التي أحرز النجاح عىل التعلم
والتعليم ،وألقت عليهام ضوء مع سهولة الحفظ
والوعي ،وكان هدفها تقديم املسائل الفقهية بشكل
منظومات ،يحفظها طالب العلم بيرس وسهولة وقد
أتت بثامرها اليانعة  ،وقطافها الجنية ،عىل ك ّر العصور
وم ّر األيام .وقد برزت يف الفقه عدة منظومات لها
من القيمة العلمية الشأن الكبري نالت عناية العلامء
بالرشح والتعليق واالستشهاد ،وعكف عليها طلبة
العلم حفظا وإتقانا .ويف الفقه نظم ابن وهبان عند
الحنفية ،ونظم صفوة الزبد عند الشافعية ،ونظم
اإلمام الرصرصي عند الحنامبة ،و أحمد بن سليامن
الجزويل عند املالكية وغريهم من العلامء البارزين.
ومن املنظومات الفقهية املهمة كالتايل:

املنظومات الفقهية عند الحنفية
 )1منظومة الخالفيات  -كتبها اإلمام أبو حفص
نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي )
ت 538هـ ) تناول املؤلف يف هذه املنظومة خالف
األمئة الفقهاء  :أيب حنيفة وأيب يوسف ومحمد وزفر
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والشافعي ومالك رحمهم الله يف  2669بيتا بعرشة
أبواب.
 )2مستحسن الطرائق  -ألفها ابن الفصيح أحمد بن
عيل بن أحمد من فقهاء الحنفية ،نظم فيها الكاتب
منت كنز الدقائق لحافظ الدين النسفي ،ومتكن
أهمية املنظومة كونها نظام ألحد املتون املتداولة
واملقبولة يف الفقه الحنفي.
 )3قيد الرشائد ونظم الفرائد  -ألفها ابن وهبان
عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الحاريث الدمشقي
فقيه حنفي و أديب .ويف هذه املنظومة  1000بيت
تناول فيها الكاتب ما تيرس له نظمه من فروع فقهية
نادرة.انتقاها من عدد كبري من كتب الفقه الحنفي.
 )4در املهتدي وذخر املقتدي  -ألفه أبو بكر بن عيل
بن موىس رساج الدين الهاميل من علامء الحنفية
من مين ،نظم فيها كتاب بداية املبتدي يف أربع آالف
ومائتني وخمسني بيتا.
 )5الفرائد السنية  -كتبه محمد بن حسن بن أحمد
الكواكبي ،نظم فيه الكواكبي منت النقاية مخترص
الوقاية« .رغب فيه الطالب لكونه وافيا باملطالب
من غري إطناب وارتاح إليه األذكياء من أويل األلباب
6
لكونه كافيا باملآرب من غري إسهاب»

املنظومات الفقهية عند املالكية
 )1تنظيم مشكالت الرسالة  -ألفه محمد بن أحمد
بن الغازي  ،نظم فيه كتاب الرسالة يف الفقه املاليك
ملحمد بن عبد الله بن أيب زيد القريواين.
 )2الجواهر املكنونة  -نظمه شيخ أحمد بن
سليامن الجزويل املاليك ،منظومة يف بحر الرجز ،وفيه

استخدام الشاعرية في تقديم المسائل الفقهية  :الشيخ أنور عبد الله الفضفري نموذجا

 432بيتا.وقد رشحها أيضا يف كتابه «إيضاح األرسار
املصونة يف الجواهر املكنونة يف صدف الفرائض
املسنونة».
 )3بغية الطالب النبيل بنظم قسم العبادات من
مخترص سيدي خليل  -ألفه عبد العزيز بن صالح
املاليك ،وفيه ثالثة آالف بيت ،وقد أورد فيها املصنف
أرجح األقوال الواردة يف «مخترص سيدي خليل» .7

املنظومات الفقهية عند الشافعية
 )1منت الزبد  -ألفه الشيخ أحمد بن حسني بن
حسن بن رسالن الشافعي « ،وكان أعظم أهل عرصه
اتباعا للسنة النبوية واقتفاء لآلثار املصطفوية ،
فكان يراعي ذلك حسب اإلمكان يف دقيق األمور
وجليلها ويؤاخذ نفسه بفاضل األقوال واألعامل
دون مفضولها» 8وهذه املنظومة يف بحر الرجز
وفيه أربعون وألف بيت تقريبا ،وقد طبعت هذه
املنظومة مرات من املطبوعات املختلفة.
 )2نهاية التدريب يف نظم غاية التقريب  -رشف
الدين يحيى بن الشيخ نور الدين ،نظم فيه املألف
كتاب منت الغاية والتقريب للقايض أيب شجاع أحمد
بن حسني بن أحمد.
 )3الرحبية  -ألفه أبو عبد الله محمد بن عيل
بن محمد الحسن الشافعي ،وهذه املنظومة يف
الفرائض ،والرحبي نسبة إىل رحبة بن مالك رحمه
الله .ويف هذه املنظومة  175بيتا من بحر الرجز،
وهي من أنفع ما صنف يف هذا العلم للمبتدأ.وقد
قسمها املصنف إىل واحد وعرشين بابا مفصال فيها
أحكام املواريث.

املنظومات الفقهية عند الحنابلة

 )1الدرة اليتيمة واملحجة املستقيمة  -نظمه جامل
الدين أيب زكريا يحيى بن يوسف ،نظم فيه مخترص
اإلمام أيب القاسم عمر بن الحسني بن عبد الله
.وقد ب ّوب ورتّب الناظم عىل ما يحكيه من مواضع
الخالف متابعا له يف جميع ذلك سوى مسائل يسرية
معدودة.
 )2النظم املفيد يف مفردات مذهب اإلمام األحمد -
نظمه محمد بن عيل بن عبد الرحمن الحنبيل ،جمع
فيها املصنف مفردات مذهب اإلمام أحمد بن حنبل
ريض الله عنه ،وهي ألف بيت تقريبا.
 )3نيل املراد بنظم منت الزاد  -ألفه سعد بن حمد
بن عتيق رحمه الله ،ومل يكمله وقام بإكامله الشيخ
عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سمحان ،ويف هذه
املنظومة أربعة آالف ومثامنائة وسبعني بيتا ،لسعد
منها ألفان ومئتا بيت  ،ولعبد الرحمن منها ألفان
وستامئة وسبعون بيتا.
 )4روضة املرتاد يف نظم مهامت الزاد  -ألفه
سليامن بن عطية بن سليامن املزيني رحمه الله،
وهذه املنظومة من البحر الرجز  ،وعدد أبياته ألف
وتسعامئة كام ذكر الناظم يف املقدمة.
 )5تيسري املطالب نظم دليل الطالب  -نظمه عبد
القادر القصاب رحمه الله ،نظم فيها كتاب «دليل
الطالب لنيل املطالب» للشيخ مرعي بن يوسف
الحنبيل رحمه الله.

املنظومات الفقهية يف والية كرياال
وقد برزت املنظومات الفقهية يف والية كرياال ،ألن
الكريليني يهتمون بالعلوم الفقهية اهتامما فائقا ،ومن
املنظومات الفقهية املهمة يف واليتنا هذه «مقاصد
كتاب امل�ؤمتر 19 -18من أكتوبر  /شباط  -عام 2017م 64

النكاح» لقايض محمد بن عبد العزيز الكالكويت،
«وهي قصيدة طويلة تشتمل عىل أحكام النكاح
يف املذهب الشافعي و تحتوي عىل  252بيتا». 9و
«الفرائض امللتقط» لقايض محمد بن عبد العزيز
الكالكويت « ،وهي كام يشري إليها اسمها تشتمل عىل
أحكام الفرائض يف اإلسالم واملرياث منظومة طويلة
تحتوي عىل  194بيتا»« . 10ومقاصد النكاح» للقايض
عمر بن عيل البلنكويت ،وهي قصيدة طويلة تشتمل
عىل أحكام النكاح و ما يتعلق به من األمور الالزمة
وفرائضها ومسنوناتها واملؤنة عىل الزواج وما إىل
ذلك .ومثلها قد ألف كثري من املنظومات الفقهة من
أياد الشعراء الكريليني.

الشيخ أنور عبد الله الفضفري
هو أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن
الفضفري ،ولد بقرية بدينجات مري ضاحية كرياال،
يف عام 1379هـ .املوافق 1959م  .وهو من عائلة
فضفري املشهورة يف والية كرياال التي تعترب منبعا
لكثري من العلامء ،مثل والده الشيخ عبد الرحمن
الفضفري ،وجدوده الشيخ عبد القادر الفضفري
والشيخ يوسف الفضفري .وعائلته تنتسب إىل الوفد
القادمني من اليمن للدعوة إىل الهند يف القرن الثاين
الهجري.
أخذ العلم بقريته إىل مرحلة الدراسة الثانوية ،ثم
اتجه إىل التخصص يف الرشيعة واللغة واألدب ،ودرس
عىل كثري من طالب والده ،وأتقن علوم العربية من
نحو ورصف وأدب وبالغة وعروض وقواف وخط
وغريها ،ومتكن من الفقه وأصوله والتفسري وأصوله
وأخذ علم الحديث والعقيدة واملنطف والفلسفة
وغريها مام كانت متداولة بني مشايخ الهند ،ودرس
65

لغات مختلفة .نال الشهادة العليا للدراسة اإلسالمية
من كلية الباقيات الصالحات.
بعد نيل الشهادة العليا عام  1984م أخذ التدريس
 ،فعني مدرسا ثم عميدا للكلية اإلسالمية «معونة
اإلسالم» مبدينة بناين كرياال حتى قدم إىل اململكة
العربية السعودية ومل يزل بها مبدينة الرياض مشتغال
بالعلوم إفادة واستفادة.

منظوماته الفقهية
ومن الذين برزوا يف املنظومات الفقهية من والية
كرياال الشيخ أنور عبد الله الفضفري الذي هو
عامل كبري اشتهر يف مجال النظم والشعر العريب
وامللياملي وتعليم العلوم الرشعية إلخوة العربيني
من الرياض ،وكتب حوايل عرشين كتابا قيام يف علوم
مختلفة من الفقه وأصوله وقواعده  ،والتفسري،
والنحو ،والبالغة وغريها التي تم طبع أكرثها يف
اململكة العربية السعودية .مثل «الشيخ عبد القادر
الفضفري وخدمته للغة واألدب «و» الرشح الرثي
عىل ثالثيات الفضفري ىف لطائف القوائد النحوية»
و «البلغة ىف فنون البالغة» و «رسالة لطيفية ىف
االستثناءات من القواعد اللغوية» .وله أيضا كثري
من الشعر العريب وامللياملي يف الفنون املختلفة ،ومن
منظوماته الفقهية« :النظم الوايف يف الفقه الشافعي»
وهو ملخص نظمي لكتاب قرة العني و» املنظومة
الفضفرية يف القواعد الفقهية» و «النظم الجيل يف
الفقه الحنبيل» و « املئوية الفرضية الفضفرية».

 )1النظم الوايف يف الفقه الشافعي
هذه املنظومة ملخصة لكتاب قرة العني يف الفقه
الشافعي للعالمة زين الدين بن محمد املليبار ،قد أىت
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فيه عىل جل مسائله ،وذيلها بالزيادات واإليضاحات  ) 3النظم الجيل يف الفقه الحنبيل

الرائعة ،التي تدل عىل علو كعبه وطول باعه ورسوم
قدمه يف الفقه الشافعي ،وهو يشمل عىل  999بيتا
وفيه تعليقات مفيدة من قبل الناظم  .وهو 114
صفحة  ،وطبعه ونرشه من دار الصميعي للنرش
والتوزيع يف الرياض من اململكة العربية السعودية.
أنه نظم هذه املنظومة تسهيال ملن يريد تعلم قرة
العني ألن لهذا الكتاب شهرة واسعة يف املذهب
الشافعي كام قال الناظم :
قرة عني كاسمه مزدهرا *يف قلب أهل العلم من
دون
أىت الفضفري فيها باملسائل مقترصا عىل املهم مع
رشحه يف املواضع النافعة ملتزما باإليجاز يف جميع
األبيات مع أنه بني كلام يف قرة العني كام يقول :
مقترصا عىل املهم منه زيادة من رشحه مام نفع
ومن حواشيه كتعريفات وبعض أبواب وتقديرات
ملتزما بغاية اإليجاز

مجتنبا عن وسمة األلغاز

 )2املنظومة الفضفرية يف القواعد الفقهية
وهذا يشمل عىل  144بيتا ،وهو  140صفحة،
وطبعه ونرشه من مطابع الحمييض يف الرياض من
اململكة العربية السعودية .وهذه املنظومة أرجوزة
من القواعد الفقهية جمعها املصنف من أقوال أهل
العلم و من رشحهم كام يقول يف بدايتها :
وهذه أرجوزة محوية

وهو يشمل عىل  888بيتا يف  132صفحة  ،وفيه
تعليقات مفيدة .وطبعته األوىل عام  2009م  ،وطبعه
ونرشه من دار اليامن للنرش والتوزيع يف سوريا .
وقال عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل « :أنه نظم
أكرث ما فيها من تعريفات ورشوط وأركان وواجبات
وغريها ،نظمها بأرجوزة مخترصة بلغت مثانيا ومثانني
ومثامنائة بيت ،مفيدة يف بابها نافعة ملن حفظها
واعتنى بها»11وقال الدكتور سعد بن تريك الخثالن
« :قد قرأت هذا النظم املوسوم فألفيته نظام نافعا
مفيدا لطالب العلم ،ومن املعلوم أن النظم أقرب إىل
الذهن وأيرس للحفظ والضبط من غريه ،ولهذا فإن
12
هذا النظم مام يعني عىل ضبط املذهب الحنبيل»
وقد أىت املصنف فيها معظم أبواب الفقه ،ما عدا
الفرائض وذلك لكون علم الفرائض فنا مستقال،
وقد اقترص املصنف عىل ذكر التعريفات واألركان
والرشوط والواجبات ،والسنن واملكروهات ،واألقسام
والتقديرات مام هو راجح من يف مذهب اإلمام
أحمد،معرضا عن ذكر األقوال والتفاصيل ،كام يقول
يف مقدمة الكتاب :
وهذه أرجوزة محوية

يف معظم الفوائد الفقهية

مثل حدود وفروض وسنن وواجبات ورشوط فاعنت
مقترصا مبا يرى معتمدا
أحمد

يف مذهب الحرب اإلمام

فيها من القواعد الفقهية  )4املئوية الفرضية الفضفرية

جمعتها من قول أهل العلم
من نظم

ورشحهم من نرث أو

وهو نظم مع رشح لطيف ويشمل عىل  102بيت
يف  64صفحة ،وأصل هذا النظم باب الفرائض من
كتاب امل�ؤمتر
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كتاب النظم الوايف ىف الفقه الشافعي ألنور عبد الله
 ،وطبعه ونرشه دار الصميعي للنرش والتوزيع يف
الرياض من اململكة العربية السعودية.وبني فيها
الناظم املسائل التي تتعلق بعلم الفرائض لـفضله
الكبري مع إيجاز اللفظ مع ازدياد حدة يف املعنى كام
بني يف مقدمة األبيات :
ال سيام علم املواريث فقد
أعيل فضله بتنزيل الصمد

		

فهاك نظام موجزا قد احتوى

		

عىل املهامت التي فيها انطوى
و هكذا قد أسهم أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد
الرحمن الفضفري إسهامات بارزة يف الشعر العريب
عموما ويف املنظومات الفقهية خصوصا .وهو حاليا
األمني العام لللجنة اإلدارية للمجمع اإلسالمي
الفضفري الواقع بقريته والذي أسس باسم والده
رحمه الله ،كام يتوىل منصب القايض الرشعي بقريته
والقرى املجاورة لقريته مع أنه ال يزال مدرسا للعرب
يف الرياض.

الهوامش
 - .1حول الشعر التعليمي ،الدكتور صالح آدم بيلو ،مجلة
الجامعة اإلسالمية ،املدينة ،العدد .53
 - .2مصطفى صادق الرافعي :تاريخ آداب العريب ،ص – .767
 .3جاحظ :الحيوان ،جـ  ، 6ص – .284

خليل بن إسحاق بن موىس بن شعيب
.8

أحمد بن رسالن  :منت الزبد ،ص – .5

 .9الدكتور ويران محي الدين الفاروقي :الشعر العريب يف
كرياال مبدؤه وتطوره ،ص – .83

 .4سورة التوبة  :اآلية – .122

 .10نفس املرجع :ص – .84

 .5أبو عبد الله محمد بن إسامعيل البخاري :صحيح البخاري،
جـ  ،1ص – .39

 .11أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن الفضفري  :النظم
الجيل يف الفقه الحنبيل ،ص.3-

 .6محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي  :الفوائد السمية يف
رشح نظم الفرائد السنية ،ص – .2

 .11أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن الفضفري :املرجع
السابق ،ص – .4

.7

كتاب من أمهات الفقه املاليك غني بفقه الفروع ألفه

املصادر واملراجع
) ابن رسالن  ،أحمد :منت الزبد ،مكتبة الثقافة ،مكة املكرمة،
الطبعة األوىل.1984 ،

 )4الرافعي ،مصطفى صادق :تاريخ آداب العرب ،مؤسسة
هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة.2012 ،

 )2البخاري ،أبو عبد الله محمد بن إسامعيل :صحيح البخاري،
دار بن كثري ،دمشق ،بريوت.

 ) 5الفاروقي ،الدكتور ويران محي الدين :الشعر العريب يف كرياال
مبدؤه وتطوره ،أرب نت  ،كالكوت.2003 ،

 )3الجاحظ ،أبو عثامن عمرو بن بحر :الحيوان .تحقيق عبد
السالم محمد هارون ،دار الجيل  ،بريوت1996 ،م.

 )6الفضفري ،أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن :النظم
الجيل يف الفقه الحنبيل .تحقيق عبد الله بن رجب الزهراين
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 ،دار اليامن ،الطبعة األوىل2009 ،م.
 )7الكواكبي ،محمد بن حسن بن أحمد :الفوائد السمية يف
رشح نظم الفرائد السنية ،املطبعة الكربى األمريية  ،مرص،
الطبعة األوىل.1322 ،

املقال
 )1بيلو ،الدكتور صالح آدم« :حول الشعر التعليمي» .مجلة
الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  ،العدد .53
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القا�ضي عمر البلنكوتي وم�ساهماته يف ال�شعر العربي
ح�سينة ج

باحثة ،كلية الجامعة ،ترفاندرم

القايض عمر البلنكويت

ملخص
قد حققت اللغة العربيةيف كرياال  1تقدما هائال يف
مجال الشعر العريب.وكان للشعراء منزلة رفيعة يف
املجتمع أيضا ،وقد بدأ الشعر العريب يف كرياال أوال
باملقطعات الصغرية ثم األبيات ثم القصائد حسب
الحاجة الدينية أو غريها .وهناك كثري من العلامء
الذين خدموا اللغة العربية بذوقهم الشعري فألفوا
قصائد يف املناقب واملدائح واملرايث إضافة إىل املواليد
والتصوف والتاريخ والعلوم الروحية والفلسفة
والقواعد وكدا ،ومن أشهرهم بعد املخدومني األول
والثاين  2القايض محمد بن عبد العزيز والقايض عمر
البلنكويت والقايض محيي الدين الكاليكويت والشيخ
عبد القادر الفضفري والشيخ محمد أبو الكامل
الكاديري وا لشيخ أحمد الشعراين ومحمد الفليك
الجاميل وأبو ليىل محمد بن مريان والشيخ عبد
الرحمن األريكيل 3رحمهم الله ،وهناك من املعارصين
شعراء بارزون يف الشعر العريب كالشيخ أنور عبد الله
الفضفري والفاضل علوي كويت الكوتوري وغريهام.
وهذه الورقة تتمحور يف إسهامات الشاعر الكبري
القايض عمر البلنكويت يف الشعر العريب.
69

القاضي عمر البلنكوتي ومساهماته في الشعر العربي

القايض عمر بن عيل البلنكويت (1179هـ 1757 /م
4
– 1273هـ1852 /م) من مواليد بلدة بلنكوت
القريبة من الفوناين ،كان رجال تقيا ،ومتمكنا من
اللغة العربية ،و شاعرا ممتازا وعاملا بارعا يف العلوم
املختلفة مثل علم األفالك وعلم الهيئة .وكان صاحب
التبجيل والتعظيم لدى كافة الناس ،وكان يحل كثريا
من القضايا الهامة وكان رجال تقيا وقام أ ّوال مبحاربة
اإلنجليزيني وعاملا بارعا يف العلوم املختلفة.

مسرية حياته
القايض عمر بن عيل البلنكويت ولد يف بيت عريق
يف الدين والعلم يف أرسة معروفة يف قرية بلنكوت.
5
ووالده الشيخ عيل مسليار وأمه السيدة آمنة
 .وماتت أمه وهو يف السنة الثامنة .وترعرع عند
والده وخالته ،وتلقى التجويد والعلوم الفقهية من
والده الذي تويف وهو يف سن العارشة .ثم التحق
مبدرسة تانور وقرأ هناك ألفية ابن مالك عىل يد
األستاذ أحمد مسليار .وكان القايض عمر شديد
التأثري بلحن الشاعرية الذي يغمر أبيات األلفية

أكرث من تأثره باملسائل النحوية .وقرأ عليه عدة
كتب مثل الفتح املعني والتحفة وتفسري الجاللني
ومنهاج العابدين ورشح الحكم حتى متهر يف الفنون
اإلسالمية كلها وفاز يف إثراء آفاق العلوم والفنون من
الفقه والتصوف والتفسري والحديث والبيان واملعاين
والبديع والعروض والقوايف والنحو والرصف واملنطق
واألصول والحساب والطب وما إىل ذلك من فنون
العلوم املتعددة.
نشأ القايض عمر منذ طفولته عىل األخالق الفاضلة.
وكان مشهورا بذكائه وقوة حفظه وخلقه وحلمه.
اتخذ السالح بالتقوى والعزة والصدقة والتوكل وروح
التعاون والتضحية والثبات بالحق .وكان القايض ماهرا
يف علم الطب الريايض وعلم الحساب أيضا .وكان
يخطب يوم الجمعة يف كثري من املساجد قرب الفنان
 .وكان له عالقة عميقة مع أستاذه ممي كويت مسليار
والحاج كنجامويت مسليار وموالنا سعيد مسليار
الكارسكودي وأبوبكر املسليار من الفرفننغادي.ويف
سنة 1782م تويف هذا الكاتب العبقري.
وهو أ ّول من قام من العلامء مبحاربة الحكم األجنبي
اإلنجليزي يف الهند .وسجن يف سجن شاوكات أ ّوال ثم
يف سجن كاليكوت بسبب حركاته ضد حكم اإلنجليز.
ويف السجن أيضا استم ّر يف دوره املقاوم بحث الناس
عىل مخالفة الحكم الربيطاين يف الهند .وعمل القايض
ألجل التفاعل اإليجايب بني املسلمني والهنادكة .وكان
يتعامل مع اإلخوان الهنادكة ويتدخل يف شؤونهم
حتى صار أحب الناس إليهم .وعرف القايض أيضا
بقيامه مبعالجة األمراض.
ويف يوم من العام 1857م أصابه الصداع والقيء
الشديد ،واستمر يف حالة املرض ثالثة أشهر .وتويف

هذا املجاهد الكبري يف  23من ذي الحجة سنة
1857م ودفن بجوار مسجد الجامع ببلنكوت الذي
كان مقرا ألعامله.

مساهامت القايض يف الشعر العريب
إن القايض عمر البلنكويت من الشعراء الذين ساهموا
كثريا يف تطور الشعر العريب يف كرياال.ة ومعظم
أعامله يف الشعر كان يف املدائح النبوية .ومن أشهرها
القصيدة العمرية يف مدح ‘خري الربية’ وكتاب ‘نفائس
الدرر’ يف النظم يف العقائد ومدائح (الرسول محمد)
وقصيدة ‘الف العايص’ و’ملا ظهر’ و ‘الح الهالل’
ومقاصد النكاح وغريها .وكان بارعا يف الفصاحة
والبالغة وعلم املعاين والبيان والعروض والقوايف.
وكام له تأليفات عديدة يف الفقه والتصوف والحكم
ومدح الرسول ،وقام مبظاهرات عنيفة ضد االحتالل
الربيطاين .وله فيه أبيات كثرية تتخللها املصطلحات
املحلية وبعض األلفاظ امللياملية.

القصيدة العمرية يف املدائح النبوية
هذه القصيدة تعرف أيضا بقصيدة «املرشفة صىل
اإلله» .أنشدها عند باب الروضة املرشفة باملدينة
املنورة حينام رآها مغلقة حينام جاء إليها ليك يترشف
بزيارتها .والحراس رفضوا فتحها يف وقت ممنوع فتح
الروضة فيه حسب القوانني الرسمية .فأنشد القاىض
عمر هذه القصيدة التي نبعت من عميق قلبه
اململوء بالعواطف-عاطفة الحب والشعف والحرمان
والحزن -والدمع يسيل من عينية منسكبا .وما فرغ
من إنشادها والدمع يسيل من عينية حتى فتحت له
أبواب الروضة فرآها وقرت منها عينه .
كتاب امل�ؤمتر
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استهل القايض القصيدة مصليا عىل الرسول صلعم،
مشريا إىل وصف القرآن الكريم له بأنه عىل خلق
عظيم حيث يقول:
صىل االله عىل ابن عبد الله ذى 		
خلق بنص الله كان عظيام
فظا غليظا مل يكن بل لينا
برا رؤوفا باملؤمنني رحيام

		

صلّوا عليه وسلّموا تسليام
ويشري الشاعر إىل فضل محبة الرسول صلعم ومدحه
ويقول:
النبي ومدحه خري العمل
حب ّ
وعمى اإلله به يبلّغه األمل

		

وله ينيل شفاعة طه كفل 			
عند اإلله من ّعام تنعيام
صلّوا عليه وسلّموا تسليام
ثم يشري الشاعر إىل قصته من أنه أىت من بلد بعيد

ال من كريم مثلكم للمرتجى
فيمن مىض قبل وال فيمن يجى

وأنا اللهيف فكربة ىل فرج حريان 		
من ذنبى أسفت كظيام
صلّوا عليه وسلّموا تسليام
ما جف دمع سال من عينني
لكنه يجرى عىل خدين

		

من حب قلبى سيدالكونني
حيا وميتا يف الرتاب رميام

		

صلّوا عليه وسلّموا تسليام
اذ جئت طيبة روم زورة قربه
فهناك قمت أشم ريا نرشه
أغميت مدحوشا لهيبة قدره
حبا وإن كنت امليسء أثيام

يا أكرم الكرما عىل أعتابكم
عمر الفقري املرتجي لجنابكم

		

يرجو العطاء عىل البكاء ببابكم
والدمع يف خديه سال سجيام
صلّوا عليه وسلّموا تسليام

71

القاضي عمر البلنكوتي ومساهماته في الشعر العربي

		

صلّوا عليه وسلّموا تسليام

مرتجيا زيارته وشفاعته (ص) ،ويبني أحواله املؤملة نفائس الدرر

من منعه من الدخول إىل داخل الروضة،ويلتمس
الرحمة واملغفرة من الحب العميق لسيد الكونني،
ويشتاق إىل شفاعته ولقائه مبارشة يف جنات النعيم،
ويقول:

		

تعترب «نفائس الدرر يف توحيد امللك املقتدر ومدح
سيدنا محمد خري البرش» من أبرز مؤلفات القايض.
وهي قصيدة طويلة تحتوي عىل قسمني كام هو
واضخ من اسمها .القسم األول يف بيان بعض املسائل
االعتقادية عن وجوده تعاىل ووحدانيته ومعرفة
أرساره من الطبيعة وغريها .وأيضا يف تفصيل كلمتي
الشهادة ومجموعة أجوبة ألسئلة وجهها إليه بعض
أصدقائه .أما القسم الثاين فهو يف املديح النبوي.
ويبدأ الشاعر هذا القسم مصليا ومسلام عىل النبي
(ص) ويقول:

أزىك الصالة مع السالم املنترش
ما الح نجم والدياجي تحتكر

		

أهل الصالح ومأمول السامح ومع دود السالح وكرار
ملصطدم

ترتى عىل خري البنني من مرض
من بني رسل اللّه واسطة الدرر

		

ملا ظهرا

يختم الشاعر القصيدة بالصالة والسالم عىل النبي
وآله وصحبه أجمعني ويقول:
وعىل النبي وآله النجب الغرر
صلىّ املهيمن يف األصيل ويف البكر

		

وعىل الصحابة أجمعني بال حرص 		
ما انهلت السكبا مباء منهمر
متت بعون اللّه إذ هان العرص
حق الشكر
حمدلت حمدا وافيا ّ

ملا ظهرا ع ّم البرشى
ضاء البرصى كرسا انكرسا
غاضت ساوة فاض ساموة

الح الهالل
وهذه قصيدة يف املديح النبوي قد نظمها القايض
باستخدام الحروف غري املنقوطة فقط.فهي تدل
عىل متكنه يف العربية مام صار هذاميزة له .وهذه
القصيدة تحتوي عىل  25بيتا .يبدأ القايض القصيدة
بتشبيه النبي(ص) بالهالل الالمع ثم يبني فضل النبي
(ص)ورشفه ويقول:
اله الهالل هالل المع العلم
للّه داع الرسول اللّه لألمم

		

الحاكم العادل الصدر املع ّد له
كل املكارم سمح واسع الكرم
ّ

		

يصف فيها الشاعر النبي وأصحابه قائال:

وهذه القصيدة تسمي القصيدة العمرية الرائية’نظرا
لقافيتها .وهي يف أسلوب األغنية امللياملية،وتبدأ
القصيدة بلفظ’ ملا ظهرا’،ولذا اشتهرت يهذااالسم.
وتحتوي القصيدة عىل  38بيتا،وهي رائعة ومركبة
من البدائع اللفظية واملوسيقية من األوزان والقوايف
ومؤلفة يف شكل بحيث تنتهي كل جملة من كل
بيت عىل حرف واحد وآخرها عىل حرف الراء.
			

أهل عداوة نادوا حذرا

ويختم الشاعر القصيدة بالصالة عىل النبي (ص)
ويقول:
وعىل الطاهر صلىّ القادر مهام الذاكر يذكر ذكرا
مع من أمىس عنه ينمى 			
بل يف اإلمسا يشمل بكرا

ألف العايص
وهذه القصيدة أيضا من املدائح النبوية التي تدل
عىل مقدرة القايض اللغوية،وهي منسقة ومرتبة وفق
الحروف الهجائية يف بداية الصدر والعجز .وتحتوي
القصيدة عىل  34بيتا يف مدح الرسول والدعاء توسال
به (ص).

موالهم وسمهم واها لعددهم سم ألعداهم الرحام يبدأ الشاعر القصيدة بالبسملة والحمد والصالة
ويقول فيها:
لرهطهم
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ألف العايص الذي يف البكر والآلصال صال أنظام يف
مدح من هو يف ذرى املعال عال

مقاصد النكاح
وهي قصيدة طويلة تشتمل عىل أحكام النكاح وما
يتعلق به من األمور الالزمة وفرائضها ومسنوناتها
واملؤنة عىل الزواج وما إىل ذلك .وهذه القصيدة تأيت
فيها بعض التشبيهات الرائعة التي تدل عىل خيال
الشاعر البديع.
يقول الشاعر يف مقدمة القصيدة خاطبا للقضاة:
يا من إليه النظر يف النكاح
وليت أمر الناس لإلصالح

		

إياك والتفريط كم مسكينقد
صار مذبوحا بال سكني

		

فاهتم أن تهديهم لصالح
واحذر عن اإليقاع يف السفاح

		

وكانت من عادة القايض أن يكتب املقطعات
الشعرية مرتجال حني يرتكز يف قلبه بواعث الشعر
يف سفره وحرضه .وهذه هي بعض القصائد واألشعار
التي قرضها القايض عمر البلنكويت يف الشعر العريب.
وهذه األشعار كلها تدل عىل قريحة الشاعر البارعة
يف قرض الشعر وعىل مقدرته الفائقة عىل اللغة
العربية.

الخامتة
كان الشيخ اإلمام العارف بالله والشاعر البليغ
القايض البلنكويت داعيا إىل الله ومجاهدا يف سبيله
وحاربا حكومة الربيطان .وكان شاعرا بليغا متضلعا
من اللغة العربية .ومن مصنفاته الشعرية :نفائس
الدرر ،والقصيدة العمرية ،وصىل اإلله وغريها .قد
انطبعت يف الشعر العريب يف كرياال يف ِأسلوبه ومعانيه
وخياله وما إليها من املحسنات الشعرية كثري من
الطبائع الكريالية واألمثال والكلامت الحكمية
والوقائع والوطنية بني ثناء وهجاء كام نجد فيها
الحوادث العاملية .

الهوامش
 .1تقع والية كريال الهندية عىل الساحل الجنويب لشبه القارة
الهندية.
 .2يعنيشيخ اإلسالم زين الدين املخدوم الكبري املعربي الفناين
املليباري وزين الدين املخدوم الثانيالصغري( ۹۹۱-۹۳۷هـ)

كرياال
 .5الشعر العريب يف كرياال:مبدؤه وتطوره-الكتور ويران محي
الدين الفاروقي
.6

تانورهي مدينة صغرية ىف مقاطعة ماالبورم ىف والية كرياال.

 .3هو من مواليد قرية مويفوت القريبة من واداكرا سنة
1932م ،وأسلوبه الحر الطليق ونظم هذا الشاعر قصيدته
التي وصلت أبياتها إىل أكرث من خمس مائة شعر مبناسبة
حلول القرن الخامس عرش الهجري،

.8

يعنياإلمرباطورية الربيطانية

 - Veliyangode .4هي قرية من منطقة ماالبورام يف والية

.9

chavakkad
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 .7القايض عمر البلنكويت:حسان مليبار-الدكتور عبد
الرحيمزمزك،مجلة ملبار2016،

 .10الشعر العريب يف كرياال:مبدؤه وتطوره-الدكتور ويران محي
الدين الفاروقي،عربنيت،كاليكوت.
 .11القايض عمر البلنكويت:حياته ومؤلفاته(يف اللغة

امللياملية)،ص222-202:
 .12الشعر العريب يف كرياال:مبدؤه وتطوره-الدكتور ويران محي
الدين الفاروقي،عربنيت،كاليكوت.

املصادر واملراجع

 . .1الفاروقي ،د/ويران محي الدين :الشعر العريب يف كرياال:مب
دؤهوتطوره:عربنيت،كاليكوت،كرياال،الطبعة األوىل2003م.

 .3املولوي ،د/م.سليامن:مشاهري األدب العريب :مجمع األدب
العريب،ترفاندرم،الطبعة األوىل 2013م.

 .2القاسمي ،عبد الغفور عبد اللّه :املسلمون يف كرياال:مكتبة
أكمل،مليبار،كرياال،الطبعة األوىل2000م.

 .4مجلة ملبار :مجلة تصدر من كلية ب.ت.م
برينتاملنا،مالبرم2016،م.
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االعتبارات القرءانية يف الق�صيدة العمرية ( �صلي االله)
جنيد كي .وي جوركال

متهيد

عن الجهل (انحاه).

بسم الله الرحمن الرحيم املنان والحمد لله
العليم الغفور الحنان والصلوة والسالم عىل النبي
املهيئ مرسحا للحسان وعىل آله وصحبه ذوى
الوفاء والرضوان ومن تبعهم إىل يوم الدين باالميان
واالحسان وبعد.

يتضح لنا من خالل النصوص املذكورة أعاله أن
للشعر ناحيتني يف منظور اإلسالم ،اإليجابية والسلبية.
أما األوىل فام تسوق املتناول إىل أبواب الحسنة
والثانية ما تسوقه إىل أبواب السيئة .تتضمن األوىل
من العلامء األعالم الذين حاولوا من خالل أشعارهم
أن يحيي اإلسالم ويهذب املسلمني .وإنهم عىل قسمني
الفقهاء الشعراء والشعراء الفقهاء .أما األول فيشتمل
عىل من بلغ ىف العلم والشعر ما بلغ حتى ال يتميز
ما هو األبلغ .إنهم ال يقترصون حياتهم النفيسة
ىف إنشاد األشعار وكتابتها وظيفة بل يخوضون ىف
االجتهاد واالستنباط ويرسخون ىف العلوم واملعارف
ورمبا يقرضون مقتطفات األشعار من مشاعريهم
املخلصة .بل هي جديرة بالحكم املستوعبة وخليقة
بالنصح املسرتشدة ومليئة بالعنارص املستحسنة.

فهذه الورقة املتواضعة تحتوي عىل االعتبارات
القرءانية يف القصيدة العمرية .إمنا اخرتت
هذاملوضوع لتوعية أهمية االعتامد عىل ألفاظ
القرءان يف سائر عملياتنا األدبية ولبيان مهارة القايض
عمر البلنكويت يف هذالعنرص األديب .وقبل تناول روح
املوضوع إليكم هذا التمهيد.
لقد قال الله تعاىل ىف القرءان الكريم إال الذين
ءامنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثريا وانترصوا
من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
ينقلبون مستثنيا من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون
وىف كل واد يهيمون ويقولون ماال يفعلون وقال صىل
الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة ( ابن ماجه
 .)622وقيل معناه أن من الشعر كالما نافعا مينع
75

كان القاىض عمر البلنكوىت من أجلهم قدرا وأوفرهم
حظا وأعظمهم شأنا .إن شخصيته كانت شخصية
الحكيم والفقيه ىف آن واحد .يلتزم كونه من الفقهاء
الشعراء أن يكون معتمدا عىل االعتبارات القرءانية
من ألفاظها وأساليبها ،ألن القرءان الكريم هو مصدر

االعتبارات القرءانية في القصيدة العمرية ( صلي االله)

املصادر لللغة العربية من حيث إنه يحتوى متاما عىل
اللغة اإللهية .نعرث عىل هذه السمة العظيمة وامليزة
الجليلة والخصوصية املستفيدة ىف شعره « صىل اإلله
« من املهد إىل اللحد .إن القاىض قد أعلن رصيحا
ىف مطلعه بقوله :صىل اإلله عىل ابن عبد الله ذى
خلق بنص الله كان عظيام .يعنى إنه يعرب عن خلق
حبيبه ومحبوبه صىل الله عليه وسلم بصفة العظمة
التي هي نص الله ىف تنزيله .إنك لعىل خلق عظيم
 .وأردف يقول  :فظا غليظا مل يكن بل لينا برا رؤوف
املؤمنني رحيام .قد صف صفوف الصفات الكرمية
معتمدا عىل جنود الله تبارك وتعاىل.
فلذلك ،ينبغى علينا أن تحتوى حول اإلعتبارات
القرءانية التى اعتمد القاىض عليها ىف قصيدته
صىل اإلله .سيعالج هذا البحث املتواضع إن شاء
الله نفس العنوان عىل أتم اإلمكانيات وأكمل
اإلستطاعات .إضافة ايل ذلك تحتوي هذه الدراسة
حول نبذة من تفاسري األي التي اعتربها القايض عمر
رحمه الله تعايل عليها يف القصيدة العمرية  .وفقنا
الله مبعونته ونرصته آمني.

نبذة عن صاحب القصيدة
ولد القايض عمر البلنكويت سنة  1177يف العارش من
شهر ربيع األول يف أرسة عريقة بالقوة الروحية ابنا
موفقا عزيزا لعايل مسليار و أمنة  .ماتت أمه وهو
ابن مثانية عمرا كامشهد التاريخ يف حياة معظم
األعالم العظام  .أخذ القايض الدراسة اإلبتدائية
الدينية عن والده الكريم .و لكنه مل يستمد إال إيل
عدة من السنني حتي انتقل بقضاء الله القاطع إيل
جواره و هو ابن عرشة عمرا.
ثم التحق بدرس تانور فبجامع الفناين بعد مكثه ثلث

سنني بتانور  .وتلقي عن العامل العالمة مامي كويت
مسليار املشهور  .كان اية يف التقوي و الورع و العلم
و العبادة  .فإليك هذه القصة التي استحقب مكانة
جليلة يف نجاة حياة القايض عمر رحمه الله تعايل .
ذات يوم كان األستاذ مامي كويت مسليار يختلف إيل
داره حامال بقبس  .تبعه القايض مفتقرا إيل تربية
األستاذ و متعطشا ملاء التزكية و املراتب السنية يف
مجال الروحية حتي انتهي إيل ضحية دار األستاذ.
دخل األستاذ إيل داخل البيت بهذالقول « :يا عمر ,
قف هنا ,ال تذهب ,سايت «  .ثم غلق الباب و عكف
يف العبادات كثري األوقات حتي مل يخرج منه إال بعد
أن أذن املؤذن لصلوة الفجر  .فتح األستاذ الباب
بعد قيامه با الصلوة املستحبة قبل املكتوبة  .وسأل
تلميذه الصابر الذي مل يبدل حاله الذي كان حني
دخل داخل البيت « .من أنت ؟ « فقال القايض  :أنا
عمر بن عايل « سأل األستاذ « ماالذي أوقفك هنا ؟
« فقال  « :امنا أمرك»  .بش األستاذ و هش يف موقف
تلميذه ذي األدب الوافر  .و أتحفه ما احتاج القايض
منه من االجازة للسلوك إيل طريقته املسلسلة إيل
النبي األمني صيل الله عليه وسلم .ملا تويف األستاذ
مامي كويت مسليار انتقل ايل السيد علوي املنفرمي .
و بعد ذلك اختري قاضيا يف كثري املحالت  .كان القايض
نودي ايل الحرم ثالث مرات لحج البيت يعون الله
وتوفيقه .
ان القايض كان شاعرا ماهرا و فقيها حاذقا و قاضيا
ممتازا و رجال شجاعا و دافعا جسورا .و فوق ذلك
كله انه كان و ليا لله عز وجل.

القصيدة العمرية صيل االله
يقال وراء ازدهار القصيدة العمرية صيل االله
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تاريخا مدهشا عجيبا مبديا لكرامة القايض عمر
البلنكويت رحمه الله .حينام أيت بروضة النبي األمني
صيل الله عليه وسلم فاضب من صميم فؤاده
أبياتا فذة ممتازة بلغة العربية التي جمعت جميع
العنارص البديعة وأولعت يف عشقه الذي كان وسيع
السامءعميق البحر حتي فتح باب الروضة خاضعا
ومترضعا أمام املحبة املخلصة واملودة املفنية نفسه.
ان هذا ما بلغنا بعد تناوله من خالل أفواه الرشيفة
من السلف األعالم والعلامء الكرام حيث ال يستطيع
لنا أن نجعله يف محل االفرتاء والكذب و الله تعايل
أعلم و أحق با الصواب .أدخلنا الله معه النعيم
و نفعنا بعلومه و أرساره يف الدارين .أمني يا رب
العاملني.

البيت األول مشحون بألفاظ القرءان
صيل االله عيل ابن عبد الله ذي 		
خلق بنص الله كان عظيام
		
		

فظاغليظا مل يكن بل لينا 		
برا رؤوف املؤمنيرنحيام

لقد امتاز القايض عمر البلنكويت من خالل هذه
الطلييعة البديعة عن غريه من سائر املداح الحذاق
حيث أمكن أن يشمل ستة أنواع من الصفات
الفائقة املوافقة لخلق النبي الكريم صيل الله عليه
وسلم سواء ا مبا وصف به الله تبارك وتعايل يف قرءانه
املجيد .فإليك بيانها كام ييل .
األويل :كان خلقه عظيام .مصداقا لقوله تبارك وتعايل
إنك لعيل خلق عظيم (سورة القلم )4
فقد ورد كثري من االحاديث يف بيان خلقه صيل
الله عليه وسلم .مثال قال :سعيد بن هشام :قلت
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لعائشةأخربيني عن خلق رسول الله ،قالت ألست
قرأ القرآن؟ قلت :بىل قالت :فإنه كان خلق النبي
عليه الصالة والسالم» وسئلت مرة أخرى فقالت :كان
خلقه القرآن .وروى هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة قالتام كان أحد أحسن خلقا من رسول الله
صىل الله عليه وسلم ،ما دعاه أحد من أصحابه وال
من أهل بيته إال قال :لبيك قال أنس :خدمت رسول
الله صىل الله عليه وسلم عرش سنني ،فام قال يل يف
يش فعلته مل فعلت ،وال يف يشء مل أفعله هال فعلت.
ملا ذا وصف الله تعايل بصفة العظمة دون غريه؟ قال
االمام الفخر الرازي إن الله تعاىل وصف ما يرجع إىل
قوته النظرية بأنه عظيم ،فقال :وعلمك ما مل تكن
تعلم وكان فضل الله عليك عظيام (النساء)113 :
ووصف ما يرجع إىل قوته العلمية بأنه عظيم فقال:
وإنك لعىل خلق عظيم فلم يبق لإلنسان بعد هاتني
القوتني يشء ،فدملجموع هاتني اآليتني عىل أن روحه
فيام بني األرواح البرشية كانت عظيمة عالية الدرجة،
كأنها لقوتها وشدة كاملها كانت من جنس أرواح
املالئكة .ويف روح البيان لالمام اسامعيل الحقي
الربوسوي رحمه الله كان خلقه عظيام النه مظهر
العظيم فكان خلق العظيم عظيام فافهم جدا وىف
تلقيح األذهان لحرضة الشيخ األكرب قدس رسه األطهر
اوىت عليه السالم جوامع الكلم النه مبعوث لتتميم
مكارم األخالق كام قال عليه السالم ولذلك قال الله
تعاىل وانك لعىل خلق عظيم .ويف تفسري القرطبي
قال الجنيد :سمي خلقه عظيام ألنه مل تكن له همة
سوى الله تعاىل .وقيل سمي خلقه عظيام الجتامع
مكارم األخالق فيه ،يدل عليه قوله عليه السالم :إن
الله بعثني ألمتم مكارم األخالق .لو مل يقتبس القايض
صفة العظمة من نور القرءان ملا شمل هذه املعاين
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املستوعبة.
الثانية والثالثة والرابعة:مل يكن صيل الله عليه
وسلم فظا و ال غليظا بل كان لينا مصداقا لقوله
تبارك و تعايل بمِ َا َر ْح َم ٍة ِم َن اللَّ ِه لِ ْن َت لَ ُه ْم َولَ ْو كُ ْن َت
فَظًّا َغلِي َظ الْ َقل ِْب لاَ نْفَضُّ وا ِم ْن َح ْولِ َك فَا ْع ُف َع ْن ُه ْم
َو ْاستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَ ا ِو ْر ُه ْم فيِ الأْ َ ْم ِر فَ ِإذَا َع َز ْم َت فَتَ َوك َّْل
َعلىَ اللَّ ِه إِ َّن اللَّ َه يُ ِح ُّب الْ ُمتَ َوكِّلِ َني ( ال عمران )159

رؤوفا رحيام مصداقا لقوله تبارك و تعاليلقد جاءكم
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
باملؤمنني رءوف رحيم سورة التوبة 128
قال الحسني بن الفضل :مل يجمع الله ألحد من
األنبياء اسمني من أسامئه إال للنبي محمد صىل
الله عليه وسلم ،فإنه قال »:باملؤمنني رؤف رحيم»
وقال »:إن الله بالناس لرؤف رحيم سورة الحج . 65

الفظُّ :الغليظ الجايف قال الواحدي هو الغليظ سيئ تكرار األمر صلو عليه وسلموا تسليام

الخلق .و الغليظ هو الذي ال يتأثر قلبه وال ّ
يرق.
أن لينه صىل الله عليه وسلم مع القوم عبارة عن
حسن خلقه مع القوم قال تعاىل :واخفض جناحك
ملن اتبعك من املؤمنني (الشعراء )215 :وقال :خذ
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلني نزلت هذه
االية الكرمية ملا انهزمالقوم عن النبي صىل الله عليه
وسلم يوم أحد ثم عادوا و مل يخاطبهم الرسول صىل
الله عليه وسلم بالتغليط والتشديد ،وإمنا خاطبهم
بالكالم اللني .قال عليه الصالة والسالم« :ال حلم
أحب إىل الله تعاىل من حلم إمام ورفقه وال جهل
أبغض إىل الله من جهل إمام وخرقه»
فلام كان عليه الصالة والسالم إمام العاملني ،وجب أن
يكون أكرثهم حلام وأحسنهم خلقا .وروي أن امرأة
عثامن دخلت عليه صىل الله عليه وسلم ،وكان النبي
وعيل يغسالن السالح ،فقالت :ما فعل ابن عفان؟
أما والله ال تجدونه أمام القوم ،فقال لها عيل :أال إن
عثامن فضح الزمان اليوم ،فقال عليه الصالة والسالم
«مه» وروي أنه قال حينئذ :أعياين أزواج األخوات
أن يتحابوا ،وملا دخل عليه عثامن مع صاحبيه ما زاد
عىل أن قال« :لقد ذهبتم فيها عريضة.

لقد كرر القايض األمر ملن وفق لشهادة ازدهار
القصيدة العمرية عند روضة النبي الذي هو خري
الربية من ألف القصيدة إيل ياءها .نجد هذا االمر
مصداقا المر الله عز و جل إن الله ومالئكته يصلون
عىل النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليام)سورة األحزاب (.56
ينبه القايض من خالل تكراره املبحوث عن أهمية
دوام الصالة و رضورة إيجادها يف حياة املؤمن.
الصالة الدعاء يقال يف اللغة صىل عليه ،أي دعا له،
وهذا املعنى غري معقول يف حق الله تعاىل فإنه ال
يدعو له ،ألن الدعاء للغري طلب نفعه من ثالث أما
الصالة من الله رحمة ومن املالئكة استغفار .قال
عليه السالم :من صىل عيل مرة صىل الله عليه عرشا.
ذكر الله تعايل املصدر ( التسليم) للتأكيد ليكمل
السالم عليه ومل يؤكد الصالة بهذا التأكيد ألنها كانت
مؤكدة بقوله :إن الله ومالئكته يصلون عىل النبي.
ما الذي يجر الحاجة إيل صالتنا مع أن الله تعايل
واملالئكة يصلون عليه ؟ إمنا هي ملنفعتنا و زيادتنا يف
الدارين كام قاله املفرسون.

الخامسة و السادسة انه صيل الله عليه وسلم كان النبي األمي
كتاب امل�ؤمتر
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أحببت أميا يكون عليام 				
علام يفوق القارئني يتيام
فأتاه جربيل األمني ندميا 			
فياضة كفاه جد كرميا
إستعار القايض لفظ القرءان أيضا لترصيح عظمة
حبيبه صيل الله عليه وسلم  .أعني « أميا» مصداقا
لقوله تبارك وتعايل الذين يتبعون الرسول النبي األمي
الذي يجدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلنجيل
يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر ويحل لهم
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إرصهم
واألغالل التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه
ونرصوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم
املفلحون سورة األعراف .157
قال أهل التحقيق وكونه أميا بهذا التفسري كان من
جملة معجزاته وبيانه من وجوه :األول :أنه عليه
الصالة والسالم كان يقرأ عليهم كتاب الله تعاىل
منظوما مرة بعد أخرى من غري تبديل ألفاظه وال
تغيري كلامته والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة
ثم أعادها فإنه ال بد وأن يزيد فيها وأن ينقص عنها
بالقليل والكثري ،ثم إنه عليه الصالة والسالم مع أنه
ما كان يكتب وما كان يقرأ يتلو كتاب الله من غري
زيادة وال نقصان وال تغيري .فكان ذلك من املعجزات
وإليه اإلشارة بقوله تعاىل :سنقرئك فال تنىس (األعىل:
)6والثاين :أنه لو كان يحسن الخط والقراءة لصار
متهام يف أنه رمبا طالع كتب األولني فحصل هذه
العلوم من تلك املطالعة فلام أىت بهذا القرآن العظيم
املشتمل عىل العلوم الكثرية من غري تعلم وال
مطالعة ،كان ذلك من املعجزات وهذا هو املراد من
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قوله :وما كنت تتلوا من قبله من كتاب وال تخطه
بيمينك إذا الرتاب املبطلون (العنكبوت )48 :الثالث:
أن تعلم الخط يشء سهل فإن أقل الناس ذكاء وفطنة
يتعلمون الخط بأدىن سعي ،فعدم تعلمه يدل عىل
نقصان عظيم يف الفهم ،ثم إنه تعاىل آتاه علوم
األولني واآلخرين وأعطاه من العلوم والحقائق ما مل
يصل إليه أحد من البرش ،ومع تلك القوة العظيمة
يف العقل والفهم جعله بحيث مل يتعلم الخط الذي
يسهل تعلمه عىل أقل الخلق عقال وفهام ،فكان
الجمع بني هاتني الحالتينلمتضادتني جاريا مجرى
الجمع بني الضدين وذلك من األمور الخارقة للعادة
وجار مجرى املعجزات.
قال عليه الصالة والسالم« :إنا أمة أمية ال نكتب وال
نحسب» فالعرب أكرثهم ما كانوا يكتبون وال يقرءون
والنبي عليه الصالة والسالم كان كذلك ،فلهذا السبب
وصفه بكونه أميا.

رحمة للعاملني و ملة إبراهيم
			
جا رحمة مبكارم متزينا
متعطفا لجميع خلق محسنا
برشيعة الجد العيل متدينا			
أعني خليل اللهإبراهيام
يف هذا البيت يجدر بنا أن نعالج أمرين  .أحدهام
اقتبس القايض صفة الرحمة للنبي املصطفي
صلوات الله و سالمه عليه من ضو ء االية القرءانية
وما أرسلناك إال رحمة للعاملني)سورة األنبياء .107
وثانيهام ألقي الضياء ايل التعلقات الوطيدة و
الصالت الوثيقة التي كانت بني حبيب الله و بني
خليل الله و التي أيت بيانها يف الفرقان العظيم.
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رحمة للعاملني
إنه عليه السالم كان رحمة يف الدين ويف الدنيا لجميع
الخالئق من الجن و االنس و املالئكة و األولني و
األخرين أجمعني .كام استوعبها االمام أبو عبدالله
محمد بن سعيد البوصوري يف بردته الرشيفة محمد
سيد الكونني و الثقلني و الفريقني من عرب و من
عجم.
فإن قيل :كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف
واستباحة األموال؟ قلنا :الجواب من وجوه :أحدها:
إمنا جاء بالسيف ملن استكرب وعاند ومل يتفكر ومل
يتدبر ،ومن أوصاف الله الرحمن الرحيم ،ثم هو
منتقم من العصاة .وقال :ونزلنا من السامء ماء
مباركا (ق  )9ثم قد يكون سببا للفساد .وثانيها :أن
كل نبي قبل نبينا كان إذا كذبه قومه أهلك الله
املكذبني بالخسف واملسخ والغرق وأنه تعاىل أخر
عذاب من كذب رسولنا إىل املوت أو إىل القيامة قال
تعاىل :وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم (األنفال:
 )33ال يقال :أليس أنه تعاىل قال :قاتلوهم يعذبهم
الله بأيديكم (التوبة )14 :وقال تعاىل :ليعذب
الله املنافقني واملنافقات (األحزاب )73 :ألنا نقول
تخصيص العام ال يقدح فيه .وثالثها :أنه عليه السالم
كان يف نهاية حسن الخلق قال تعاىل :وإنك لعىل
خلق عظيم (القلم )4 :وقال أبو هريرة ريض الله
عنه« :قيل لرسول الله صىل الله عليه وسلم ادع
عىل املرشكني ،قال :إمنا بعثت رحمة ومل أبعث عذابا
« وقال يف رواية حذيفة« :إمنا أنا برش أغضب كام
يغضب البرش ،فأميا رجل سببته أو لعنته فاجعلها
اللهم عليه صالة يوم القيامة».

ملة إبراهيم

تبدي و تظهر نصوص القرءان بأن ملة نبينا محمد
صيل الله عليه وسلم يتساوي و يضاهي مبلة الخليل
إبراهيم عليه السالم يف كثري من األحكام الرشعية
كام قال الله تعايل يف القرءان الكريم قد كانت لكم
أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم
إنا برآء منكم ومام تعبدون من دون الله كفرنا بكم
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا
بالله وحده إال قول إبراهيم ألبيه ألستغفرن لك وما
أملك لك من الله من يشء ربنا عليك توكلنا وإليك
أنبنا وإليك املصريسورة املمتحنة  .4وقال أيضا ومن
يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه ولقد
اصطفيناه يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصالحني)
سورة البقرة  (130وإيل ما هنالك كثريا .لقد أشار
القايض بقوله برشيعة الجد الخ ايل هذا اعتبارا من
االيات القرءانية .

خاتم النبيني و يس صيل الله عليه وسلم
ختم االله به النبوة ظاهر 				
ما بني كتفيه الختام الفاخر
يف الفضل سابقهم و بعثا اخر
يس نبي خاتم مختوما

		

يتناول هذا البيت صفتني التني و صف القايض بهام
معتمدا عيل ضوء القرءان الكريم  .أحدهام خاتم
النبيني مصداقا لقوله تعاليماَ كَا َن ُم َح َّم ٌد أَبَا أَ َح ٍد
ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم َولَ ِك ْن َر ُس َ
ول اللَّ ِه َو َخات َ َم ال َّن ِب ِّي َني َوكَا َن
اللَّ ُه ِبك ُِّل شيَ ْ ٍء َعلِيماً سورةاألحزاب 40وثا نيهام
يسمصداقا لقوله تعايل يس )سورة يس .(1

الخامتة
و يف نهاية هذ البحث العلمي أود أن ألخص أبرز
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النقاط املهمة التي توصلت إليه.
• لعل القايض عمر البلنكويت إعترب ألفاظ
القرءان يف قصيدته العمرية صيل االله عيل أتم
األمكانيات و أكمل االستطاعات حينام وصف
حبيبه صيل الله عليه و سلم تربكا به و اشتامال
عيل معان عدة متسعة .
• تضمنت القصيدة العمرية من االعتبارات
القرءانية يف جميع أرجاءها من املهد ايل اللحد
اللهم إال يف بعض األبيات التي لها علة كام بدت
يف منظوري و خاطري .ذلك ألنه بعد ما رشع
بيان وقعة االرساء و املعراج بكلمة القرءان
أردف يرصح ويقص كثريا من معتعلقاتها .فال
نجد طوال هذه األبيات املذكورة سمتها اال قليال
من االعتبارات القرءانية.
• لقد استطاع القايض من خالل منهجه الذي
جعله يعتمد عيل األلفاظ القرءانية أن يشحن
أبياته باملعان املتعددة مع أنهامخترصة
باأللفاظ السهلة.
 .1تفسري القرطبي سورة التوبة 128

• نعرث عيل أن القايض عمر البلنكويت كان من
يستطيع أن يطول كالمه مبدح النبي املصطفي
و مكارم أخالقه و محاسن صفاته صلوات الله
و سالمه عليه من حيث يستمد ايل غري املنتهي
 .بل انه اثر عيل ما نز ل به القرءان الكريم
خاضعا و مترضعا أمام الصفات املنصوصة أو
املشار إليها من لدن حكيم عزيز .
• ومام المرية فيه ان يف االعتامد عيل اإلعتبارات
القرءانية التي هي كلامت الهية خري من
اإلعتامد عيل املكونات النفسية أو االنفعالية
التي هي الكلامت اإلنسانية.
إضافة اىل هذه النقاط املهمة أختتم هذ البحث
بقويل األول واألخري بأن جميع االعتبارات القرءانية
ال يستوعبه هذ البحث الضعيف املستعجل .بل لعل
هناك كثريا منها أيضا .فللحريص عىل تناولها عميقا
أن يعالج هذا املوضوع بأقيص املساعي واملبذوالت.
تم بعون الله وتوفيقه وال حول والقوة إال بالله العيل
العظيم .أسأل الله أن تكون هذه الدراسة نافعة
لجميعنا يف الدارين أمني يا رب العاملني.
.2
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املراجع

•

القرءان الكريم

•

االمام إسامعيل حقي الربوسوي ،تفسري روح البيان

•

االمام فخرالدين الرازي ،مفاتيح الغيب

•

سنن ابن ماجة

•

أبو عبد الله محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،تفسري
القرطبي

•

•

محمد عيل الصابوين ،صفوة التفاسري
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االعتبارات القرءانية في القصيدة العمرية ( صلي االله)

Umarqaziyudekavyasudha,
muhammedfarooquekollam

معاجلة ق�ضية ال�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي يف �شعر حمي الدين علي
حممد ريا�ض ك وي

األستاذ المساعد ،كلية حكومية كاسركوت

مشكلة الدراسة
مشكلة هذه الدراسة محدودة يف كيفية معالجة
األشعار ملحي الدين عيل للقضية الفلسطينية والرصاع
العريب اإلرسائييل ودورها يف تحليل الدائرة السياسية
واإلجتامعية والثقافية للمجتمع الفلسطيني.

أهمية الدراسة وأهدافها
تتمثل أهمية الدراسة أوال يف تناولها لكل من أشعار
املقاومة مفهومها ومعناها والطموحات املتعلقة بها
يف تحليل أي قضية عىل مستوى العامل واستثامرها يف
عرض قضايا مهمة يف العامل وثانيا يف تناولها القضية
الفلسطينية التي تعترب إحدى أهم القضايا الدولية
املثرية لإلهتامم وتوضيحها القضية الفلسطينية
وتاريخها واألحداث الجارية يف فلسطني واملعاناة
التي تتوجهها الفلسطينيون وتحليلها للواقع بصدق
وأمانة.
فأما الهدف العام لهذه الدراسة فهو التعرف عىل
كيفية معالجة هذه األشعار للقضية الفلسطينية
ومدى دورها يف خدمة القضية .وأما أهدافه الفرعية
فهي التعرف عىل املوضوعات التي تناولها األشعار

ملحي الدين عيل حول القضية الفلسطينية والتعرف
عىل أهداف هذه األشعار من حيث السياسة
واالجتامع والثقافة والتعرف عىل أهم سامت هذه
األشعار من حيث اللغة وعنارص املقاومة .واعتمدت
الدراسة عىل قصيدة ‘الصهيونية وفتنتها’ وقصيدة
‘االنتفاضة الفلسطينية’ للشيخ محي الدين عيل.
فالقصائد كلها متثل مواقفه ضد إرسائيل الفاتك
والصهيونية القاتلة وتحرر كل ما يقع يف البالد
املقدسة من االحتالل واالستبداد.

شعر املقاومة تعريفه وسامته
هو من أهم األدب العريب املعارص والذي يعد من
مواليد القضية الفلسطينية .وهو ما يبينّ بلسان
واضح دون االلتفات إىل اإلبداع يف مجال التخيل.
رصح بالحقائق
فمن ميزاته انّه ال تعقيد فيه ،بل ي ّ
والواقع وين ّبه مخاطبيه حيث يبينّ الشاعر أغراضه
بالصور الرمزيّة وغريها 1.ويف قول محمد رمضان
ّ
الناقد املشهور بغزة شعر املقاومة عبارة عن تلك
الحالة التي يعرب فيها الشاعر وبعمق وأصالة عن
ذاته الواعية ولهويتها الثقافية يف مواجهة املعتدي
يف أي صورة من صوره ،منطلقا من موروثه الحضاري
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وقيمه املجتمعية العليا التي يود الحياة يف ظلها
والعيش من أجلها.
فاملقاومة هي مرشوع حضاري أصيل ال يستطيع
أحد مهام كان سلطانه وجربوته الوقوف أمام سيل
هادر من إرادة شعب أو أمة ليمنعهم من تحقيق
أهدافهم املرشوعة والتي تكفلها رشائع السامء
ومواثيق األرض بكل أنواعها ومشاربها .و من هنا
استمدت املقاومة الفلسطينية رشعيتها الكونية
2
وذلك بتعاطف كل شعوب األرض معها.
فأما سامت شعر املقاومة فهي عديدة ومنها ارتباط
الوجدان الفردي يف القصيدة بالوجدان الجامعي
وارتباطه بالوجدان الشعبي وبعده االجتامعي
الطبقي والتصاقه بحركة الفعل الكفاحي والبعد
اإلنساين ومعرفة اآلخر.

تعريف بالشاعر
محيي الدين عيل هو شاعرعريب مليباري وزعيم كبري
للجامعة اإلسالمية الهندية بوالية كرياال ومعروف
مبيدو مولوي .بذل قصارى جهوده املتواصلة يف
تأسيس الحركات اإلسالمية يف أنحاء كرياال .ولد يف 10
شوال 1341هـ املوافق1يونيو 1923م يف قرية نريبتا
قرب نادابرم ،بقعة عريقة يف نرش الدين الحنيف.
وتلقى تعليمه األوىل يف الحلقات الدراسية باملساجد
ثم التحتق بكلية دار العلوم بوازكاد ثم بالكلية
العالية بكارسكوت ثم بجامعة دار السالم اإلسالمية
بعمرآباد لتكملة الدراسة العليا.
عمل مدرسا للعلوم الرشعية واألدبية يف املدارس
الدينية والكليات اإلسالمية يف شامل كرياال ملدة
سنوات واتصل بنشاطات الجامعة اإلسالمية الهندية
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حتى أصبح رئيسا وقائدا ألعامل الدعوة اإلسالمية يف
املناطق املختارة يف والية كرياال مثل كالكوت وويناد
وكنور وكارسكوت وأوبننغادي بجنوب والية كرنادكا.
برع األستاذ محيي الدين عىل يف مجال الخطبة فقدم
كثريا من الرساالت والخطبات يف املواضيع املختلفة
والتي تقف نداءا ملقتضيات الوقت واألمة .وله آالف
من التالميذ الذين يخدمون األمة والعلوم الرشعية
واللغة يف شتى أنحاء العامل ويقومون يف خدمة
الدعوة مبجهودات بناءة يف مختلف املجاالت.
وكان األستاذ محي الدين عىل عميد الكلية اإلسالمية
وعميدا مؤسسا لكلية القرآن بكوتيادي .واستمر يف
منصب القضية لجامعة كوتيادي حتى وفاته .وله
كتابات يف الشعر العريب واألناشيد اإلسالمية يبلغ
عددها إىل أكرث من  500رقام .وكان شاعرا مرتجال
وله نشاط بارز يف الشعر ولكن مل يحفظ كثري من
قصائده حتى ضاع معظمها .وله مؤلفات مثل
«ذكريات» مع آثار سريته الذاتية .و قام برتجمة
القصيدة املشهورة للشاعرة املسلمة كمال ثريا
املشهورة بكمالداس يف اللغة اإلنجليزية باسم «يا
الله» إىل اللغة العربية .والده عيل باتاياكودن وأمه
عائشة تنداالكندي .زوجاته رقية وخدمية وأبنائه عبد
املجيد والزبري وبشري محي الدين وعاتقة وزبيدة
وعائشة .تويف األستاذ يف  22محرم 1426هـ املوافق
 3مارس  2005م.

قصيدة الصهيونية وفتنتها
هذه منظومة تائية يف  17بيتا نظمها الشاعر يف 5
فرباير 1998م .وهذه القصيدة قرضها الشاعر تلبية
تلقائية للظروف التي عاشتها األمة املسلمة إبان
االحتالل الصهيوين لألرايض املقدسة متأثرا بالظروف
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السياسية واالجتامعية التي يعيشها .فالقصيدة تصور
هجوم الصهيونية عىل املسجد األقىص واملهاجامت
املستمرة ضد املكرمات والفتنة املتتابعة التي قامت
بها الصهيونية يف بالد املسلمني وتنتقد غفلة املسلمني
عن مكر الصهيون حتى ال يدرون سطوتهم باملسجد
األقىص وخدعتهم الدمارة.

معالجة قضية الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل يف
قصيدة الصهيونية وفتنتها
يببدأ الشاعر القصيدة منتقدا للمصلني السهاة عن
الغرض األسايس بالركوع والسجود وأدعية الصالة
واألذكار الواردات والدعاء معتكفني بزوايا املسجد
حيث أنهم اليدرون ما يقوم به الصهيون من
املهاجمة واملكر والسطوة باملسجد األقىص الذي هو
بيت العتيق ويسأل كيف يخلص املسجد النبوي من
أيدي العداة إذا مل يستيقظ املسلمون من سباتهم
العميق جيث يقول الشاعر:
فويل للمصـــــلني السهـــــــاة
عن الغرض املغيا يف الصالة

		

أتأيت بالـــركوع وبالســــجود
وأدعية الصالة الـــــــواردات

		

وتشغل بالصــــالة وبالـــدعاء
وباألذكار جو الـــــــــزاويات

		

وال تدري مهاجــمة ومكـــــرا
من الصهيون ضد املكرمات

		

سطوا باملسجد األقــىص وهذا
هو البيت العتيق منى الـــعداة

		

وهل للمسجد النبوي خــالص

		

إذا مل تستفيقوا من ســــــبات

3

ثم يسلط الشاعر الضوء عىل غوائل الصهيون
وخدعتهم والتي عمت وفاضت كالسيول الجارفات
حيث تورط فيها أصحاب الدعوة والتبليغ وإن كانوا
يف زي داعية الدعاة ووقع فيها شيوخ مجمع الفقه
الذين رهنوا رؤوسهم وعقولهم عند الصهيون حيث
ترسب فيهم االحتالل فكريا وثقافيا وهم ال يدرون
ما وراء جهودهم من أيدي الغواة حتى وقع الرجال
الذين ميسكون باألباطيل والرتهات يف مكر الربيلوي
كام يقول الشاعر:
غوائل خدعة الصهيون عمت
وفاضت كالسيول الجارفات

		

تورط كل ذي التبليغ فــــــــيها 		
وإن يف زي داعية الــــدعاة
شيوخ ‘ مجمع الفقه ’ اسمعوين
وراء جهودهم أيدي الـــغواة

		

وباملكر ‘ الربيلوي’ استعاذت
4
رجال ممسكون بتــــــرهات

		

ثم يستهزأ الشاعر من األشخاص الذين يقولون إن
الدين هو رس أمر ذايت بينهم وبني الله وقوم يبتغون
العزة طرا من الطاغوت يف الحياة وشباب يسلون
سيوفهم حيث ال يدرون ما وراء جهادهم من مكر
البغاة .ثم يشري إن حبائل الطغاة قد أحاطت رجال
الثقافة والعلم من جوانب مختلفة وهم ال يحسون
بها وهم ذهبوا ضحية أحابيل الصهيون ويقول
إن كل واحد يدعي اإلسالم دينه ولكن يف الحقيقة
يطفئ نور اإلسالم باالحتيال والخداع وايهام الناس
حيث يقول الشاعر:
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قصيدة االنتفاضة الفلسطينية

يسل سيوفهم قوم شبــــــــــاب 		
وراء جهادهم مكر البـــــغاة

يبتدأ الشاعر مبرشا الشعب الفلسطيني بفتح
مبني نتيجة ما قام به أبناءه من انتفاضة الحجارة
وهي الثورة التي أشعلها الفلسطينيون شعبية ،ومل
يُستخدم فيها السالح .يشبه الشاعر األحجار بأحجار
الطري األبابيل هزمت أصحاب الفيل ويشبه وقعها
بالنريان بدل طائرات إرسائيل بدأت بإلقاء القنابل
الدخانية واملسيلة للدموع حيث يقول الشاعر:

وقوم يبتغون العز طــــــــــ ّرا
من الطاغوت يف دنيا الحياة

رجال ثقافة منا وعلـــــــــــــم
تحيط بهم حبائل من جــهات

		

وكل يدعى اإلسالم ديني 			
5
ويطفئ نوره بالشــــــعوذات
فأخريا يسأل الشاعر من يف الدنيا لله ينرص دينه
الحنيف ويؤيده بالتضحيات ويويص بالتعوذ بالله
من الدجال والحذر من الشيطان والخشوع يف
الصالة كام يقول:
فهل لله يف الدنيا نصري 			
يؤيد دينه بالتضــــــــــحيات
من الد ّجال عذ بالله واحذر
من الشيطان واخشع يف الصالة

6

		

قصيدة االنتفاضة الفلسطينية
هذه منظومة نونية يف واحد وعرشين بيتا نظمها
الشاعر يف  8فرباير 1998م .وهذه القصيدة قرضها
الشاعر تشجيعا لالنتفاضة الفلسطينية التي تسجل
رغبة أكيدة لدى الشعب الفلسطيني القرار مصريه
واقامة دولته املستقلة .وكانت هذه االنتفاضة عبارة
عن حركة عصيان مدين تقودها الفصائل الفلسطينية
املختلفة وهي أكرب دليل للعامل عىل أن الشعب
الفلسطيني لن يستسلم وسيظل يقاوم لتحقيق
طموحاته يف بناء دولته املستقلة وعاصمتها القدس
الرشيف وعودة الالجئني إىل ديارهم.
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برشاك قدس فإن الفـــــتح قد حانا		
بنوك صبوا عىل األعداء نريانا
براعم أخذوا أحجار أبــــــــــرهة 		
7
طريا أبابيل لألعداء يرمــــــونا
ثم مدح األطفال الذين أرسعوا إىل مضامر االنتفاضة
واضاف أن أمهاتهم أرضعنهم إميانا مثل الخنساء
ضحت بأوالدها .ثم رشح الشاعر ما لألمهات من
العزم وحب الوطن حيث تخاطب ولدها أين حملت
بك أن تكون كثري املعونة وربيتك يف حضني وكنفي
أن تكون حجة يف يوم القيامة حتى أراك يف الفردوس
فرحا ومرسورا .وإليه يشري الشاعر:
تدفقوا من عرين بعد ما فــــــطموا
وأ ّمهات لهم أرضعن إيــــــامنا

		

عبد السالم زهيد عندهن وكـــــــــم
خنساء ضحني باألوالد شـبانا

		

ماكنت جابلة إيـــــــــــــاك يا ولدي
إالّ لكونك لإلسالم مــــــــعوانا

		

ربيت جسمك يف حضني ويف كنفي 			
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ليك تكون ليوم الحرش بـــرهانا
يا فلذة الروح يا نوري ويـــا كبدي 			
8
إىل لقائك يف الفردوس فرحانا

القدس ألخذه من أيدي الظغاة البغاة ولحل هذه
القضية واستهزام من خان املسلمني .وذكرا دليال أن
أبناء أفغان هزم الروس بعد تثبتها بأرضهم بسالح
واحد هو االنتفاضة .يشري إليه الشاعر:

ثم يرشع يف بيان احتالل اليهود يف القدس ووصفهم
قوما خبيثا سيئا قذرا وينذرهم أنهم ال يستطيعون
التسلط يف رحاب القدس أزمانا ويصف اليهود أنهم
قتلوا األنبياء من قبل مثل يحيى وزكريا أصحاب مل يهزم الروس من بعد التثبت 			
الخري والعزة ووصفهم عبادا للشيطان حيث يعيشون
اال االنتفاضة من ابناء افغانا
يف الذل واملسكنة حتى فتحها عمر الفاروق ولكن
ثم يويص الشاعر املسلمني باالستعانة والصالة والصرب
يد النصارى ركزت الصلبان والنواقيس يف أرجائها
ألن اليهود يف جهود متواصلة الستئصال قوة االسالم
بعد زمان حتى اقتحم صالح الدين األيويب وكرس
والبادة األمة رسا وعالنية .ويختتم بدعاء للمغفرة
الصلبان والنواقيس وجعلهم عبادا للخالفة .ثم احتل
والنجاة من رشور اليهود والعزة يف الدنيا واملرحمة
اليهود الذين الحظ لهم من الخري وال نصيب لهم
والجنة يف اآلخرة حيث يقول:
من املعروف أرض القدس وألغى الخالفة .ثم يصف
الشاعر هذه القضية قضية ما لها نوق وال جمل قلت استعينوا ولو ذوا بالصالة وبا 			
الصرب الجميل تسفوا القوم خذالنا
		
حيث يقول:
فاآلن حصحص أن االنتفاضة من 			
اوالدها الحل واستهزام من خانا

يا ويحها عمر الفــــاروق فاتحها 			
وشيّدوا بعده ع ّزا وســـــــلطـانا
			
أىت زمان ويف أرجاءها ركزت
يد النصارى نواقيسا وصـــــلبانا

الهود يف صدد استئصال قوتنــــا 			
ويف إيادتـــنا رسا وإعــــــــــالنا
		
			
رحامك يا رب فاغفر كل زلتنا
ونجنا من رشور الهود اعدانا
		

فكر ليثا صالح الدين مـــــقتحام 			
فل الصليب ورد القوم غــــــلامنا

			
وآتنا العز يف الدنيا ومرحمة
وجنة الخلد يف األخرى ورضوانا
		

ألغى الخالفة قوم ال خالف لـــهم 			
فاحتل هود ويا ظلام وعــــــدوانا
ّ

خامتة

10

فالقصيدة ‘الصهيونية وفتنتها’ والقصيدة ‘االنتفاضة
قضية ما لها نوق وال جمـــــــــل 			
الفلسطينية’ للشيخ محي الدين عيل متثل مواقفه
9
وارتجت األرض باإلنسان هيامنا
وتجسد آراءه ضد إرسائيل والصهيونية واليهود
وتعالج القضية الفلسطينية والرصاع العريب اإلرسائييل
ويشري أن االنتفاضة هي السبيل الوحيد ألوالد
بجوانبها السياسية واالجتامعية والثقافية والتاريخية.
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الهوامش
 .1سيدة رقية مهري نجاد :املقاومة يف شعر فد َوى طوقان
وميزاته ،السبت  ٢١أغسطس ،٢٠١٠منرب حر للثقافة
والفكر واألدب.
 .2مح ّمد رمضان ،سامت الشعر املقاوم نحو صياغة شعرية
و نقدية ،دنيا الوطن ،غزة
 .3الشيخ محي الدين عيل املليباري الهندي ،ديوان محي
الدين بن عيل ،الكلية اإلسالمية كوتيادي ،كرياال ،ص8 :
 .4الشيخ محي الدين عيل املليباري الهندي ،ديوان محي
الدين بن عيل ،الكلية اإلسالمية كوتيادي ،كرياال ،ص8 :
 .5الشيخ محي الدين عيل املليباري الهندي ،ديوان محي
الدين بن عيل ،الكلية اإلسالمية كوتيادي ،كرياال ،ص9 :

 .6الشيخ محي الدين عيل املليباري الهندي ،ديوان محي الدين
بن عيل ،الكلية اإلسالمية كوتيادي ،كرياال ،ص9 :
 .7الشيخ محي الدين عيل املليباري الهندي ،ديوان محي
الدين بن عيل ،الكلية اإلسالمية كوتيادي ،كرياال ،ص9 :
 .8الشيخ محي الدين عيل املليباري الهندي ،ديوان محي
الدين بن عيل ،الكلية اإلسالمية كوتيادي ،كرياال ،ص9 :
 .9الشيخ محي الدين عيل املليباري الهندي ،ديوان محي الدين
بن عيل ،الكلية اإلسالمية كوتيادي ،كرياال ،ص10 :
 .10الشيخ محي الدين عيل املليباري الهندي ،ديوان محي
الدين بن عيل ،الكلية اإلسالمية كوتيادي ،كرياال ،ص10 :

املصادر واملراجع
 -1خريية قاسمية ،القضية الفلسطينية والرصاع العريب الصهيوين،
املوسوعة الفلسطينية ،بريوت
 -2ويران محي الدين الفاروقي ،الشعر العريب يف كرياال مبدأه
وتطوره ،مكتبة عرب نت ،كالكوت2003 ،م
 -3أن .يب .صالح الدين ،ديوان محي الدين عيل  ،الكلية اإلسالمية
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كوتيادي ،كاليكوت 2014م
 -4سيدة رقية مهري نجاد ،املقاومة يف شعر فد َوى طوقان
وميزاته ،منرب حر للثقافة والفكر واألدب.
 -5مح ّمد رمضان ،سامت الشعر املقاوم نحو صياغة شعرية و
نقدية ،دنيا الوطن ،غزة

معالجة قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في شعر محي الدين علي

جت ّليات املقاومة يف ق�صيدتي ‘حتري�ض �أهل الإميان على جهاد
عبدة ال�صلبان’ و‘الفتح املبني لل�سامري الذي يحب امل�سلمني’
– درا�سة مقارنة
حممد ال�شافعي .يف

باحث الدكتوراه ،قسم اللغة العربية ،جامعة كيراال ،تريفاندرام

امللخص
كان توليد الشعر العريب وتطوره يف والية كرياال عىل
أيدي العلامء البارزين املتقدمني .وتنتمي جذوره إىل
القرن الخامس عرش ميالديا .وكانوا يعالجون مدح
الرسول ورثايا الصالحني وقضايا املجتمع السياسية
وتصوير أحواله الشنيئة التي جلبت عناية العلامء
يف قصائدهم العربية .وتعترب قصيدة ‘تحريض أهل
اإلميان’ للشيخ زين الدين بن عيل املخدوم الكبري
كأقدم قصيدة مشهورة نظمت بعنارص املقاومة ضد
االستعامر الغريب يف كرياال ،وقصيدة ‘الفتح املبني’
لقايض محمد بن عبد العزيز الكاليكويت ،ثانية من
هذا القسم .كذا تع ّد هاتان القصيدتان من أوائل
القصائد يف الجهاد واملقاومة ض ّد االستعامر ومن
أه ّمها يف تاريخ الشعر العريب بكرياال .وهذه الورقة
ستكون نتيجة محاولتي يف الكشف عن تجلّيات
املقاومة بني القصيدتني .وهي تبينّ موقف صاحبي
القصيدتني ض ّد استعامر الربتغاليني ،وتوضّ ح قيادتهام
لألمة اإلسالمية وحثّهام عىل الجهاد ضد الربتغاليني
املستعمرين .وتحلّل مظاهر املقاومة يف القصيدتني.
وهكذا تحتوي الورقة محور املؤمتر .وتركز الورقة

عىل مم ّيزات هامة لقصيدتني متكونة من مقدمة
واألبواب التالية  :مساهامت الشيخ زين الدين بن
عيل املخدوم األدبية ،تجليات املقاومة يف ‘تحريض
أهل اإلميان عىل جهاد عبدة الصلبان’ ،إسهامات
قايض محمد بن عبد العزيز الكاليكويت األدبية،
تجليات املقاومة يف ‘الفتح املبني للسامري الذي
يحب املسلمني’ ،االتفاقيات واالختالفات يف تجلّيات
املقاومة بني القصيدتني ،وخامتة مع املصادر واملراجع،
جل وعىل.
بعون الله ّ

مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمد لله
والصالة والسالم عىل أرشف رسل الله وعىل آله
وأتباعه أجمعني ،أما بعد ،فإن الشعر العريب يف والية
كرياال متتد جذوره إىل القرن الخامس عرش ميالديا.
وكان توليده وتطويره بأيدي العلامء البارزين آنذاك،
شعراء كرياال املسلمون قرضوا األشعار قدميا لذكر
حوادثهم اليومية ولتقييد علومهم الدينية يف العربية
ويف عريب مليامل .ولكنه مل يصل إلينا كثري منها حتى
إىل القرن الخامس عرش للميالد .والشعر العريب
وتاريخه قبل ذلك العرص ال يزاالن مستورين ،ويظل
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عىل خفاء لعدم املراجع املعتمدة .استهل الشعر
العريب يف كرياال بجهود القايض أبو بكر بن رمضان
الشاليايت (م سنة 885هـ 1480 /م) وزين الدين بن
عيل املعربي (م 928هـ 1521 /م) ،والقايض محمد
بن عبد العزيز الكاليكويت (م 1025هـ 1616 /م) و
إنتاجاتهم الشعرية .ويف جميع أشعار هؤالء الثالثة
من أوائل الشعراء يف كرياال مسحة دينية وعاطفة
اجتامعية عميقة ،كام أن فيها أيضا حب الوطن الذي
يسكنون يف حضنه. 1
وتعترب قصيدة ‘تحريض أهل اإلميان عىل عبدة
الصلبان’ للشيخ زين الدين بن عيل املخدوم الكبري
كأ ّول قصيدة مشهورة نظمت بعنارص املقاومة ضد
االستعامر الغريب يف كرياال ،وقصيدة ‘الفتح املبني
للسامري الذي يحب املسلمني’ لقايض محمد بن
عبد العزيز الكاليكويت ،كثانيا يف هذا املجال .كذا
تع ّد هاتان القصيدتان من أوائل القصائد الجهادية
واملقاومة ض ّد االستعامر ومن أه ّمها يف تاريخ الشعر
العريب لكرياال ،حيث أنهام تعتربا كوثائق تاريخية
توفر مجموعة من املعلومات من أحداث أيّام الحرب
والصلح ،وغريها .وهذه دراسة مقارنة يف تجلّيات
املقاومة بني القصيدتني ،تبينّ موقف الشاعرين
ض ّد استعامر الربتغاليني عىل أهل كرياال يف القرون
الوسطى ،وتوضّ ح قيادتهام عىل األمة اإلسالمية
وحثّهام عىل الجهاد ضد مظاملهم باستخدام أفكار
إسالمية يف حب الوطن وفضل الشهادة يف الجهاد
واملقاومة واملعاونة ض ّد الظاملني ،وتحلّل مظاهر
املقاومة يف القصيدتني استكشافا إلمكانية توسيع
أبعاد األفكار لدى املؤلّفني.

مساهامت الشيخ زين الدين بن عيل املخدوم
األدبية
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هو الشيخ أبو يحي زين الدين بن الشيخ عيل بن
أحمد املعربي املخدوم املليباري ،املعروف بزين
الدين املخدوم الكبري .واألرسة املخدومية تنتمي إىل
الجذور العربية .ويف بداية القرن العارش الهجري
ارتحل األرسة من معرب إىل مليبار يف والية كرياال
ونزلت يف مدينة «كوتشني» ثم انتقلت إىل مدينة
«فوناين» إحدى املراكز األوىل .ولعائلة الشيخ زين
الدين يد طوىل يف نرش العلوم اإلسالمية واللغة
العربية وآدابها يف الهند ،وال تزال عائلته معروفة يف
بلدة «فوناين» يف «مليبار» بوالية «كرياال» الهندية،
عائلة علم وأدب ودعوة ويطلق عليها أهايل مليبار
«عائلة املخدومني» و يدعي كل فرد منها بلقب
«مخدوم» قدمت األرسة املخدومية إىل معرب قريب
كايال فاتانام يف والية تامل نادو .ثم انتقل جد
الشاعر إىل كوشن يف منتصف القرن الخامس عرش.
ولد الشيخ املخدوم الكبري يف كوشن سنة  1467م .2
ثم انتقل مع عمه الشيخ إبراهيم عندما تولىّ منصب
القضاء إىل فونّاين ،ونشأ يف رعايته ،وتعلّم منه القرآن
وحفظه ،وتعلم الفقه واللغة العربية ،ثم من القايض
ايب بكر بن رمضان الشاليايت قايض الكاليكوت ،وقىض
معه نحو سبع سنوات ،وتعلّم الفقه والتص ّوف ،وعلم
النحو ،واللغة الفارسية.
ثم سافر إىل البالد العربية ،ثم إىل مرص وتعلّم
مختلف العلوم من كبار علامئها ،مثل اإلمام جالل
الدين السيوطي ،والسيد حسني الحيدرويس ،والشيخ
شمس الدين ،وزكريا األنصاري ،والشيخ كامل الدين
محمد بن أيب رشيف وغريهم .وتعلّم األحاديث عىل
األستاذ قايض عبد الرحمن املرصي .ثم التفت إىل
التص ّوف بالطريقة القاديرية .ثم رجع إىل مليبار،
وصار مشتغال بالدعوة اإلسالمية ،وإصالح األمة

تجلّيات المقاومة في قصيدتي ‘تحريض أهل اإليمان على جهاد عبدة الصلبان’ و‘الفتح المبين

اإلسالمية يف كرياال .أقام مركزا للعلوم الدينية يف
املسجد الجامع يف فونّاين .وقام بتحريض املسلمني
وغريهم عىل الجهاد واملقاومة ضد االستعامر
الربتغايل تحت قيادة امللك السامري بالشعر والنرث.
وانتقل الشيخ زين الدين بن عيل إىل رحمة الله
مبدينة «فوناين» يف السابع عرش من شعبان املعظم
3
سنة  1522م .
وله مؤلفات عديدة يف اللغة العربية يف العلوم
اإلسالمية ويف مختلف فنون العلم واألدب .ومن
تراثه يف اللغة العربية  -مرشد الطالب إىل كريم
الوهاب ،رساج القلوب وعالج الذنوب ،شمس الهدي،
تحفة األحباء وحرفة األلباء ،إرشاد القاصدين ،شعب
اإلميان ،مسالك األتقياء ،وكفاية الفرائض .وكتب أيضا
رشوحا قيمة باللغة العربية لبعض كتب العروض
والنحو ،مثل «القافية» البن حاجب و «األلفية»
البن مالك و «تحفة» البن الوردي و»اإلرشاد» البن
املقري .ومن مؤلفات املنظومة باللغة العربية منها
«تحريض أهل اإلميان عىل جهاد عبدة الصلبان»
كأرجوزة يف بيان قصة احتالل الربتغاليني لسواحل
مليبار ومظاملهم للمسلمني  ،وفيها يحث الهنود عىل
الجهاد لطرد املستعمرين.

تجليات املقاومة يف ‘تحريض أهل اإلميان عىل
جهاد عبدة الصلبان’
هذه القصيدة تحتوي عىل مائة وخمسة وثالثني بيتا،
وتتضمن فيه مقدمة من الحمد والصالة ،والدعاء،
وطلب النرص واملعونة من حكام املسلمني وأمرائهم
مع بيان ضعف املسلمني ،وبيان مظامل الربتغاليني
للمسلمني وسوء معاملتهم معهم ،وبيان فرضية
الجهاد ضد الربتغاليني واستعامرهم ،وتحريض

املسلمني عىل الجهاد ببيان فضائل الجهاد وثوابه
مقتبسا باآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،والنداء
إىل الجهاد ضد الربتغاليني نداء مبارشا ،واملنع عن
مواالة الربتغاليني واتخاذهم أولياء .ونجد يف هذه
القصيدة عدة من مظاهر املقاومة كام ييل:
• بيان مظامل الربتغاليني للمسلمني ،وتعذيبهم،
وهتك حرمات اإلسالم ،واملسلمني ،وتعطيل
تجارتهم وغريها .كام نراها من البيت الثامن إىل
البيت الرابع والعرشين .وهنا يحاول الشاعر ان
يهيج املسلمني لدفع عرضهم ومالهم وأهلهم
وفوق كلها عن دينهم .يفصل فيه كثريا من
األمور التي ارتكبت بها الربتغاليون فسادا وظلام
عىل املسلمني ،مثل :
طغوا يف بالد الله من كل ممكن 		
وقد أكرثوا فيها الفساد بشهرة
بغوا يف مليبار بأصناف بغيهم
وأنواع ش ّدات وأجناس فتنة

		

من األرس والنهبى وإحراق مسجد 		
4
وخرق كتاب ثم هتك لحرمة
• بيان فروضية الجهاد واملقاومة والقتال عىل
املسلمني ض ّد الربتغاليني .كام نراها يف األبيات
من البيت السادس والعرشين إىل البيت التاسع
والعرشين .وهذا العنرص من أهم عنارص
املقاومة ،إذ أنه يراها ويبينها كفريضة دينية،
كل مسلم صغريهم وكبريهم،
وفريضة عني عىل ّ
وذكرهم وأنثاهم .ويقول أيضا يف البيت املائة
والثاين والعرشين بهذا الغرض .هنا يتقن الشاعر
مبشاركة مام أمكن بها من املسلمني املحلّيني،
كتاب امل�ؤمتر
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حيث أن مشاركتهم قد نرصت كثريا يف الجهاد
البحرية تحت قيادة كونجايل مراكار وغريهم يف
الجيوش السامري مع جيوش نايار املشهور يف
منطقة كاليكوت ،مثل :
جهادهم فرض عىل كل مسلم
قوي بنفس ثم زا ٍد بع ّدة
ّ

		

حتى عىل عبد بال إذن سيد
5
وولد بال إذنٍ وزوج قويّة

		

• طلب النرص واملعونة من سادات املسلمني
وأمرائهم وسالطينهم ،مع بيان ضعف املسلمني
وسوء حالتهم بعد قدوم الربتغال إىل بالد كرياال،
ثم بتحريضهم عىل الجهاد ضدهم والنرص يف
هذا الجهاد يف سبيل الله .وهذا املظهر يوجد
من البيت الثالثني إىل البيت األربعني .هذا
ما أورد به الشاعر لينتفع به امللك السامري
من قدوم نرص أو دعم من القوات اإلسالمية
املتجاورة أو من بالد العرب .وقد نالت مملكة
السامري يف م ّر العصور دعام جيشيا وموادا آليا
للقتال ضد املستعمرين من عادل شاه ،ونظام
شاه ومن بعض السالطني العربية البعيدة خارج
شبه قارة الهندية ،مثل :
فيا أيها السادات أنتم رجاؤنا
بفضل إله العرش يف كل ش ّدة

		

ونحن عطاش أنتم السحب متطر 		
6
فياليت شعري هل نفوز بريّة
• تحريض املسلمني عىل الجهاد واملقاومة
ببيان فضائل الجهاد ،وثوابه ،ومنزلة الشهداء
ودرجاتهم ،وبيان فضائل اإلنفاق يف سبيل
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الله وثوابه ،وعقوبات املخلفني مقتبسا
باآليات القرآنية واألحاديث النبوية .يوجد
هذا من البيت الحادي واألربعني إىل البيت
الحادي والثامنني ،ومن السادس والثامنيني إىل
التسعني ،ومن البيت السادس والتسعني إىل
املائة والحادي والعرشين .وهذا من أهم طرق
التحريض للمسليمن حيث إن هذه العقائد
من أهم طرق التحريض للمسليمن حيث أن
العقائد اإلسالمية تد ّرس الجهاد يف سبيل الله
من أفضل األعامل بثواب وافر عند الله سبحانه
وتعاىل ،مثل :
وقد قال خري املرسلني محمد
شفيع الورى بحر الندى ذو مكانة

		

ملن نفّس الكرب الذب جاء مسلام 		
7
يُنفّس عنه كرب يوم القيامة
لغدوة ٍ
شخص يف سبيل إلهه
لخري من الدنيا وما ٍل كروحة

8

		

ومن مل يجاهد أو يج ّهز مجاهدا 		
ومل يخلف الغازي بأهلٍ لخدمة
يُصبه إله العرش والخلق كلّهم
9
بقارعة قبل القيامة جاءت

		

• املنع عن مواالة الربتغاليني واتخاذهم أولياء
وأنصار .هذا العنرص يرى يف بيتي الخامس
والثامنني والسادس والثامنني .هنا يحاول الشاعر
أن يج ّمع أمة املسلمن تحت راية السامري ملك
املنطقة ض ّد االستعامر ،حيث أن التعاون عىل
الرب والتقوى خري والتعاون عىل اإلثم والعدوان
رش ،مثل :
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وال تجعلوا إفرنج يا قوم أوليا
وإن خفتم هلكا وفوت تجارة

		

فإن متهلوا هذا الجهاد خرستم
غنا دار دنيا ثم أخرى بحرسة

فقد منع املغني مواالتهم ومن
10
تولاّ هم يُحرش إليهم بعرصة

		

وخيف بالء والغالء بداركم			
وعار ونار والبوار بحوبة.

• النداء إىل الجهاد نداءا مبارشا ليح ّرض الق ّراء
والسامعني تحريضا بالغا عىل مقاومة األعداء
والخروج يف قتالهم .يوجد هذا العنرص يف
األبيات الثاين والثامنني والثالث والثامنني ،ويف
األبيات من املائة والحادي والعرشين إىل الرابع
فصل كل الفضائل
والعرشين .وهنا بعد أن ّ
والثواب عند الله سبحانه وتعاىل ينادي الشاعر
املسلمني إىل هذا الجهاد كجهاد يف سبيل الله،
مثل :
فيا أهل إسالم وأمة أحمد 			
هلموا إىل هذا الجهاد بهمة
فيه رىض الخلاّ ق والخلق إنسهم 		
11
وج ّن ووحش والطيو ِر ودابّة
• وعيد من الله سبحانه وتعاىل بشدة العقوبة
والخرسان ملن ال يخرج للجهاد يف سبيل الله
عند الحاجة ويبينه مفصال بورود أمثال قوم
موىس عليه السالم وعواقبهم لرتكهم الجهاد .هنا
يجهد الشاعر ألن يتنبه القوم عن سخط الله
وعقوباته األليمة يف اآلخرة والدنيا ملن ال يبذل
جهده يف سبيل الله جهادا عند الحاجة .يذكّر
بأن مسكنهم ومالهم ودينهم يف الخطر وإن
مل قدموا لدفعها وحصنها ستكون النتيجة أشد
الخطورة ،ومع أنهم سيسألون عنها يوم القيامة،
مثل :

		

فقد أوعد الباري عىل تركنا الغزا 		
ٍ
برتك إلنفاقٍ ملا ٍل بورطة.
وقد تركت قوم ملوىس غزائهم
جبابرة كانوا عظاما بشوكة

		

فساروا حيارى أربعني حجيجة
12
بتيه وكانوا يف فراسخ ستة

		

• وبيان سخط الله عىل من يفر من الزحف
عند حلول القتال يف سبيل الله وبيان العقوبة
الشديدة التي تعود إليهم يف اآلخرة.هنا يساعد
الشاعر لنيل الفوز والنرص يف الحرب حيث إن
املسلمني إذا دخلوا الحرب ال يجوز لهم الفرار
منها ،وهذا من كبائر الذنوب ،ويذكر عن
عقوباتها يف نار جهنم مع ش ّدته ،مثل :
ومن ف ّر يوم الزحف من خوف سطوهم
فقد عال بالعار الفظيع بلعنة
وقد باء بالسخط العظيم لربّه
ومأواه نار ذات ح ّر وفورة

		

تزيد عىل نار دنيا بتسعة 			
13
وستني جزءا مثلها بالسويّة
• التصوير املؤثر من عقوبات الجحيم التي
تورثها من يعىص الله راغبا إىل الدنيا وش ّدة
العقوبة بتبيني أحوال من يعانونها حتى من
كتاب امل�ؤمتر
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أهونها وحثّ عىل الدعاء بحضور القلب وثبوت
واستقامة يف ساحة القتال وعدم الفائدة بالفرار
من املوت ،مثل :
ومن كان يعىص الله تشوي فيكلح 		
فتبلغ وسط الرأس عليا شفيهة
ويدىن إىل فيهم صديد فيحرق
14
وجوها ويُلقي من رؤوس لفروة

		

• تحريض املسلمني إلعانة اإلسالم واملسلمني
والجيل الذي يليهم بالجهاد يف سبيل الله يك
ال تضيع ثروة املسلمني دينا ومال وأهال وبيان
ثوابها يف اآلخرة .ويقول هنا عن فضل عملهم
يف إنفاق املال للغزو يف سبيل الله ،وصيانة عباد
رش االستعامر وحامية عرضهم وإحالة
الله من ّ
كربهم ونيل نتيجة مفيدة للدارين ،مثل :
فإن تنفقوا ماال وتغزوا أغثتم
جميع عباد الله من كل عاهة

		

رش ماكر
وصنتم عباد الله من ّ
حميتم صغارا والنساء بغرية

		

ونلتم به دار السالم وحورها
مبلك عظيم دائم وغنيمة

15

		

إسهامات قايض محمد بن عبد العزيز
الكاليكويت األدبية
قايض محمد بن عبد العزيز الكاليكويت عامل وأديب
وشاعر مشهور من أبناء كرياال يف القرون الوسطى.
ولد يف سنة 980هـ 1577 /م بكاليكوت يف أرسة
قضاة كاليكوت ،وهو حفيد القايض املشهور أبو بكر
رمضان .وتعلّم مبادئ العلوم من أبيه القايض عبد
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العزيز ثم من الشيخ عثامن عيل لبا القاييل والشيخ
عبد العزيز املخدوم ،وأتقن يف علم الحديث والتفسري
والفقه وعلم األفالك والفلسفة وعلم الحساب وعلم
النجوم .ع ّينه امللك السامري قاضيا رسميا ملدينة
كاليكوت وأخذ املسجد الجامع بكوتيشريا مقرا
للقضاء واإلفتاء له .وتويف القايض سنة 1025ه /
1616م .وقد ألّف القايض محمد خمسني كتابا إال أن
معظمها ضاعت يف م ّر الزمان .ومن أهم ما وجدناها
 :الفرائض امللتقط ،املنتخبات الفرائد ،نظم األجناس،
نظم قطر الندى ،مدخل الج ّنات ،منظومة يف تجويد
القرآن ،منظومة يف علم األفالك والنجوم ،منظومة
يف علم الحساب ،منظومة يف الخطوط والرسائل،
نظم العوامل ،الخطبة الجهادية ،قصيدة إىل كم أيها
اإلنسان ،مرثية عىل الشيخ عثامن لبا القاييل ،مقاصد
النكاح ،قصيدة نصيحة املؤمني ،الد ّرة الفصيحة،
الد ّرة الفصيحة يف الوعظ والنصيحة ،قصيدة مدخل
الجنان ،الفتح املبني للسامري الذي يحب املسلمني.
وقد اشتهر قايض محمد مبوقفه ضد االستعامر
الربتغايل نرثا يف ‘الخطبة الجهادية’ ،وشعرا بقصيدته
‘الفتح املبني للسامري الذي يحب املسلمني’ .هذه
قصيدة حربية يف بحر الرجز ،تبلغ  537بيتا .يبني فيها
عن وصول الربتغاليني إىل مليبار واستعامرهم املليبار
ثم عن بناء قلعتهم يف شاليام ،وعن محاربة السامري
ملك كاليكوت وجيشه الربتغاليني وفتحه قلعة
شاليام .فالشاعر يرى فتح القلعة الربتغالية يف شاليام
يف سنة 1571م فتحا مبينا ،وأشار إليه باسم القصيدة
‘الفتح املبني’ ،وص ّور فيها ما رآه من أيّام الحروب
والفتح من أحوال وأهوال .وأهدى هذه القصيدة
للسامري ملك كاليكوت الذي حارب الربتغال وفتح
قلعة شاليام (.مسميا لذاك بالفتح املبني *للسامري
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الذي يحب املسلمني) وكانت هذه مخطوطة إىل
أن طبعها املولوي عبد القادر الفضفري وجمعها يف
كتابه ‘جواهر األشعار’ وقد ترجم أوال هذه القصيدة
إىل اللغة املليامل املؤرخ والباحث املشهور ك.ك محمد
عبد الكريم كوندويت سنة 1986م ثم نرش الدكتور
عبد العزيز ترجمة مالياملية سنة 1992م مع مقدمة
تفصيلة للدكتور غنغادرن (.16 )Dr.Gangadharan

تجليات املقاومة يف ‘الفتح املبني للسامري
الذي يحب املسلمني’
إن قصيدة الفتح املبني تص ّور تاريخ فتح قلعة
شاليام من احوالها وأهوالها ،من بداية تاريخ
قدوم الربتغاليني املستعمرين إىل سواحل كرياال
سنة 1498م ،ومراحل املختلفة االستعامرية ظلام
وإفسادا ،وصلحا وحربا فيها ،ومقاومة املسلمني
والنايار وغريهم يف صف واحد ضد أعدائهم الغربية.
ولذا تعد من أهم كتب املقاومة األدبية العربية يف
كرياال .و يختلف املؤرخون يف تاريخ تنظيم القصيدة،
ويعترب قد نظمت يف فرتة بني سنة 1579م و1608م.
وهنا نلخص عنارص املقاومة يف القصيدة كام ييل :
• تحريض ملوك املسلمني وأمرائهم عىل مقاومة
االستعامر الربتغايل .فالقصيدة نظمت بعد فتح
قلعة شاليام يقصد بها الشاعر أن تكون تحريضا
وتشجيعا لسالطني املسلمني وأمرائهم يف مقاومة
االستعامر واملستعمرين الغربيني .إذ أن فرتة
نظم هذه القصيدة يف فرتات 1579م و1607م
كام يراها العلامء والباحثون كانت فرتة توطيد
األوروبيني سيطرتهم االستعامرية يف البالد
اآلسيوية واإلفرقية .ولذا نظّم هذه القصيدة
لتكون عربة للملوك واألمراء ممن يصالح

املستعمرين األوروبيني ،ولتكون تحريضا لهم يف
مقاومتهم ومحاربتهم االستعامر واملستعمرين،
مثل :
نظمت ومالك امللوك
ليسمع القصة سائر اامللوك

		

لعلهم إذ سمعوا يفتكـرون
يف الحرب أو لعلهم يعتربون

		

وعلمها تسري يف اآلفـاق
ال سيّام يف الشام والعراق

		

17

		
يا معرش امللوك والسالطني
وسادة األمراء واألساطني
فاعتربوا أيا ملوك املسلمني			
18
مبلك من امللوك الكافرين
• وصف السامري وصفا بالغا ألجل مقاومته
الربتغاليني ومحاولته الجادة لنرص رعيّته .وهنا
يشري الشاعر بأن هذا أمر عجيب الذي مل ير من
قبل حيث أن السامري ملك غري مسلم يبذل
كل الجهد ليعاون رع ّيته املسلمني خاصا وكان
يحبهم ويكرمهم ويعينهم عند الحوائج .وهذا
أيضا تحريضا للق ّرائني عىل مكارمه الحسنى
للتعاون عىل الرب ،مثل :
		

فإن هذي قصة عجيبة
يف رشح حرب شأنها غريبة
		
واقعة يف خطة املليبار
ومثلها مل يجر يف تلك الديار
بني محبي املسلمني السامري
وبني خصمه األفرنج الكافر
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ألنه مع كفره يحارب
وامللك املسلم ال يحارب

20

			

• بيان مظامل الربتغاليني عىل املسلمني وغريهم
من أهايل البالد وإفسادهم بيانا تاما .يبني
الشاعر عام صنعت بها الربتغاليون من أفعالهم
القبيحة ،واملظامل األليمة ،والتعذيب والفنت يف
بالد مليبار من البيت الحادي والسبعني إىل
الحادي والثامنني .فيص ّور إفسادهم وظلمهم
من إحراق البلدان ،وهدم املساجد ،وهتك
حرماتها ،وقتل األبرياء من غري ذنب والسبب،
وظلم املسافرين ،ومخالفتهم للسامري .وهكذا
نرى ثانيا ما يص ّوره الشاعر من مظاملهم
وإفسادهم يف البيت الثاين والعرشين واملائة
والثالث والعرشين واملائة .فإنهم عطّلوا وع ّوقوا
أسفار الحج والعمرة والتجارة ،وأحرقوا البلدان
واملساجد ،وصيرّ وا األحرار عبيدا .ثم يبينها ثالثا
عن مظامل الربتغاليني وإفسادهم للمسلمني يف
األبيات من السادس والستني واملائة إىل السادس
والتسعني واملائة .كذا يوفر الشاعر صورة تامة
عن مظامل الربتغاليني عىل املسلمني يف منطقة
مليبار وعىل غريهم من أهلها.
• بيان فتح قلعة كاليكوت .يبني الشاعر يف القصيدة
عن بناء قلعة كاليكوت وفتحها والحروب التي
أدت إىل فتحها .ويبني فيه الشاعر مصالحة
السامري مع الربتغال وبناء قلعة كاليكوت
من البيت الثاين والثامنني إىل البيت السادس
والتسعني عن مصالحة السامري مع الربتغاليني
وإذنه لهم لبناء قلعتهم يف كاليكوت .وكانت
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هذه املصالحة وبناء القلعة يف سنة 1515م .ثم
يصور عن عودة الربتغاليني إىل حالتهم القدمية
التي كانوا فيها من الظلم والبغي واإلفساد .ويبني
وقوع الخالف بني السامري والربتغال وفتح قلعة
كاليكوت من البيت السابع والتسعني إىل البيت
التاسع واملائة .وكان املسلمون والن ّيار وغريهم
قد خرجوا من شتى جهات البالد املختلفة يف
هذا القتال ،فحارصوا القلعة ،واستم ّروا فيها
حتى فتحوا القلعة سنة 930هـ1523 /م.
• وبيان فتح قلعة شاليام وأحوال املحارصة وأمور
الحرب بني السامري والربتغاليني .يص ّور الشاعر
يف القصيدة مصالحة السامري مع الربتغاليني
وإذنهم لهم لبناء قلعة يف كاليكوت ،وبعدها
الحروب التي استمرت إىل أربعة شهور والتي
انتهت يف فتح قلعة شاليام من أحوالها وأهوالها
وبيان الجيوش واملجاهدين ،ورؤساء املسلمني
وغريهم ووزراء السامري وغريهم ودورهم يف
الحروب .هكذا يبني مسري الحروب من كرثة
القتىل ورصف األموال وغريها .ويصور أيضا
الدور الفعال الذي قام به املسلمون والن ّيار
يف مكافحة الربتغال ومحاربتهم .ومصالحة
السامري مع الربتغال وبناء قلعتهم يف شاليام،
وبيان عجز السامري ومقاومته ،واتفاقية عادل
شاه مع نظام شاه من البيت الرابع عرش
واملائتني إىل السابع عرش واملائتني عن مشاورة
عيل عادل شاه سلطان بيجابور مع نظام شاه
سلطان حيدر آباد ،واتفاقيتهام عىل حرب
الربتغاليني ،ثم عن إرسالهام رسالة إىل السامري
ليأخذ ويقبض عىل قلعة شاليام الربتغالية.
وبيان فتح قلعة شاليام التي وقعت يف سنة
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1571م979/هـ ،ويص ّور الشاعر هذه الحوادث
تصويرا ببيان دقائقهاوتفاصيلها ،فيبني الشاعر
هذه الواقعة يف أبياته من البيت الثامن عرش
واملائتني إىل البيت الستني وأربع مائة.
• انتقاد امللوك واألمراء الذين تخلّفوا من نرص
أهايل مليبار يف إنقاذهم من سيطرة االستعامر
الربتغايل .ينتقد الشاعر يف القصيدة ملوك
املسلمني وأمراءهم الذين أهملوا وتخلفوا
عن نرصهم يف إخراج الربتغاليني من املليبار
ومحاربتهم فيها والذين صالحوهم.
• بيان تاريخ االستعامر واملستعمرين .يبني
الشاعر يف القصيدة عن وصول الربتغال إىل كرياال
وتوطيد سيطرتهم فيها صلحا وحربا واغتصابا.
ولذا تع ّد قصيدة ‘‘الفتح املبني’ من أدب
مقاومة الربتغاليني واستعامرها شعرا من عنارص
مقاومتها تحريضا وتشجيعا وبيانا كام يعدها
البعض من أدب املقاومة ما بعد االستعامر.

االتفاقيات واالختالفات يف تجليات املقاومة
بني القصيدتني
تتميز هاتني القصيدتني مبضمونهام التحريضية
وتتفقان يف بعض الشامئل النظمية واألفكار الدفاعية
كام أنهام قد رتبتا كشعر تقليدي يف البداية بالحمد
والصالة والختام مع الدعاء كذلك .وتختلفان
يف البعض بالنسبة املقاومة وتطبيق عواملها يف
القصيدة .ومن األمور الهامة التي توجد االتفاقيات
بني القصيدتني :
• ألفتا بأيدي عاملني بارزين من عائلتني عربيتني
(املستوطنة) مشهورتني يف مليبار

• معالجة قضية استعامر الربتغاليني عىل منطقة
مليبار
• منظومة يف البحر الرجز (أرجوزة)
• تحريض أمة اإلسالم يف بالد مليبار والسادات
للدفاع ضد مظامل الربتغاليني
• تصوير مظامل الربتغاليني يف مليبار وعىل أهلها
خاصة املسلمني
فمن الجدير أن تكون ‘الفتح املبني’ متأثرة بأفكار
جلية ومبحتويات تشجيعية للشيخ زين الدين بن
عيل املخدوم األول يف قصيدته ‘تحرض أهل اإلميان’
التي ألفت تقريبا قبل قرن واحد عنها .وصاحبا
القصيدتني ينتميان إىل أرستني عربيتني مستوطنتني
يف منطقة مليبار ،الشيخ زين الدين بن عيل من أرسة
املخدومية املستوطنة بفوناين وقايض محمد بن عبد
العزيز من أرسة قضاة كاليكوت التي متتد جذورها
إىل مالك بن حبيب حفيد مالك دينار .وقد ساهم
أعضاء هاتني العائلتني كثريا إىل ثروة أدبية لللغة
العربية وبعضهم كانوا ر ّوادا يف الشعر العريب بكرياال.
وتتفقان يف معالجة قضية اجتامعية ،هذه امليزة تحيرّ
املؤرخني حيث أن أدباء اللغة األهلية (امللياملية)
املشهورين املعارصين لصاحبي القصيدتني مثل
تونجات رامانوجن ايوتاتشن 21وبونتانام وميلبتور
ناراينا بهتاتريي 22مل يوفروا أية إسهامات ذات قيمة
إجتامعية أو سياسية .ومنها يفهم بتط ّور اللغة
العربية يف تربة كرياال حتى يف القرون الخامس
والسادس عرش بإسهامات جلية يف معالجة قضية
سياسية واجتامعية وتأثرياتها عىل املسلمني .وهاتني
القصيدتني من أقدم وثائق تاريخية توجد ضد
كتاب امل�ؤمتر
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االستعامر الغريب يف كرياال وعن تاريخ الوالية .وتتفقان
يف أسلوب التنظيم حيث أنهام أرجوزتني ،األراجيز
شعر منظو ٌم عىل قافية بحر الرجز ،والرجز بحر
معروف من بحور الشعر ،وتسمى قصائده األراجيز
واحدتها أرجوزة ،وإمنا سمي الرجز رجزا ً ألنه تتواىل
فيه حركة وسكون ،ثم حركة وسكون ،وهو يشبه يف
هذا بالرجز يف رجل الناقة ورعدتها ،وهو أن تتحرك
ٍ
حينئذ رجزاء.
وتسكن ،ثم تتحرك وتسكن .ويقال لها
وزنه التام « مستفعلن «ست مرات .وقد يستعمل
هذا البحر بشكل غري كامل.
وتختص هاتان القصيدتان بكونهام من أوائل النتائج
األدبية ضد االستعامر الغريب من مليبار ومبحتوياتهام
املبينة عن مظاملهم الشنيعة عىل أهلها سيام
املسلمني .وقد نجحتا يف تحريض أهل اإلميان من بالد
مليبار مبشاركة كثري منهم يف الجهاد ضد الربتغال يف
جيش امللك السامري ،وكان كونجا عيل مراكار  23من
قواد جيوش البحر للملك .وال بد من أنهم قد تأثروا
من هذه األفكار الجهادية .تطبيقا للمقاومة وترسيام
للحقائق التاريخية قد تبينتا مفصلة يف تصوير مظامل
الربتغاليني عىل أهل مليبار خصوصا عىل املسلمني،
ويهتم صاحبي القصيدتني لهذا الطرف بشكل خاص،
كام أن كثريا من أنواع الفضيحات التي جرت عىل
املسلمني بأيدي الربتغاليني قد رسمت يف األبيات،
وتوجد يف ‘الفتح املبني’ رشحا كافيا ملا ورد من
املظامل يف ‘تحرض أهل اإلميان’ مبا يئيد رأي املطالع
عىل أن ‘الفتح املبني’ كانت متأثرة من‘‘التحريض’
كام يرى فيهام مثل  :من ‘تحريض أهل اإلميان عىل
جهاد عبدة الصلبان’
طغوا يف بالد الله من كل ممكن 		
وقد أكرثوا فيها الفساد بشهرة
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بغوا يف مليبار بأصناف بغيهم
وأنواع ش ّدات وأجناس فتنة

		

من األرس والنهبى وإحراق مسجد 		
وخرق كتاب ثم هتك لحرمة

ومن ‘الفتح املبني للسامري الذي يحب
املسلمني’
وأحرقوا املصحف واملساجدا
ثم بنوالهم بها املعابدا

		

يرضب املسـلم بالنعال
وينجس املسجد باألبوال

		

ونبشـوا بظلمهم قبورا
وعمروا لهم بها قصورا

		

وهتكوا لحرمة النسوان
بني محارم وزوج عاين

		

يقود يف األسواق كا األُسارى
معذّبا مق ّيدا حيارى

		

االختالفات يف تجليات املقاومة بني القصيدتني
توجد عدة اختالفات بني القصيدتني يف الشكل
واملضمون ،أما يف الشكل قصيدة ‘تحريض أهل
اإلميان’ ألفت يف السجع – تائية املربوطة – والتي
كانت مشهورة يف عرص العباسيني بني شعراء ،واآلخر
غري مسجعة بهذا الشكل .وأما يف املضمون ،األمور
الهامة التي توجد االختالفات بني القصيدتني كام تيل
:
• سبب تأليف القصيدتني
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يشري قايض محمد يف بداية قصيدته عن سبب تأليفها
ويف النهاية يوضّ ح إرادته بتسمية هذه القصيدة ك
‘الفتح املبني للسامري الذي يحب املسلمني’ ،وأهدى
هذه القصيدة كتحفة أدبية ملساهامت امللك
السامري الذي حاول جهده للجهاد ضد الربتغاليني.
وهنا كان سبب تأليف مدح السامري تشجيعا
وعربة للملوك يف العامل من املسلمني حيث أن ملك
السامري كان كافرا ولكن يحب املسلمني ويساعدهم
يف املرضة.
نظمت بعضها ومالك امللوك
ليسمع القصة سائر اامللوك
لعلهم إذ سمعوا يفتكـرون
يف الحرب أو لعلهم يعتربون

		

وعلمها تسري يف اآلفـاق
ال س ّيام يف الشام والعراق

		

وذاك مشهور بىل لكنني 			
نظمتها لدعوة تنفعني
مس ّميا لذاك بالفتح املبني
للسامري الذي يحب املسلمني

		

الشيخ زين الدين املخدوم ألّف قصيدته مبحض
غاية التحريض والتشجيع للمسلمني كتلبية لنداء
الحرب ضد االستعامر ،وهذا الوجهة النظرية توجد
حتى من عنوان القصيدة حيث أنه سامها ‘تحريض
أهل اإلميان عىل عبدة الصلبان’ .تعني كانت
القصيدة بقصد التحريض والتشجيع للمؤمنيني عىل
املستعمرين الغربيني (عبدة الصلبان).
جهادهم فرض عىل كل مسلم
قوي بنفس ثم زا ٍد بع ّدة
ّ

		

حتى عىل عبد بال إذن سيد
وولد بال إذنٍ وزوج قويّة

•

		

وقت التنظيم والتأليف

ومن املفهوم بأن ‘تحريض أهل اإلميان’ قد ألّفت
مبضمون التشجيع والتحريض تلبية لنداء الحرب
ضد الربتغاليني يف القرن الوسطى عند حلول الحاجة
إىل املقاومة واملدافعة .لكن القصيدة ‘الفتح املبني’
نظمت كقصيدة تاريخية تصور احوال االستعامر من
قدومهم إىل بالد مليبار حتى فتح قلعة شاليام .فهذه
رغم العنارص املقاومة يف مضمونها كانت ما بعد
االستعامر او بعد فتح مللك سامري .فاألوىل ألفت
يف بداية قرن السادس عرش قبل الحرب تشجيعا
وتحريضا والثاين بعد الحرب عربة ووصفا بالغا للملك
السامري ووثقة تاريخية عن االستعامر.

•

محور القصيدتني

يف قصيد ‘تحريض أهل اإلميان’ يبينّ الشيخ زين
الدين املخدوم عن فروضية الجهاد يف سبيل الله عىل
املسلمني ويش ّجع عىل هذا بضوء القرآن واألحاديث
تفصل بثواب الجهاد يف سبيل الله وكذا
النبوية التي ّ
عن عقوبات للذين خلفوا عن الجهاد املفروض،
تعني فيها وعد ووعيد وتحريض وتشجيع وأحاديث
وتاريخ األمة املقدمة كعربة للمسلمني.
ويف قصيدة ‘الفتح املبني’ يص ّور الشاعر تاريخ
االستعامر الربتغاليني يف بالد مليبار من قدومهم إىل
فتح قلعة شاليم من قبل امللك السامري .وتتضمن
القصيدة عدة أحداث تاريخية التي جرت بني
الربتغاليني وملوك الهند الجنويب سيام عن ملك
السامري ،وتوصيفاته البالغة ومساعدته للمقاومة
كتاب امل�ؤمتر

19 -18من أكتوبر  /شباط  -عام 2017م

98

وأحوال الحرب واملحارصة ومظامل الربتغاليني .وتوجد
من مضمونها حقائق التاريخ وتوصيفات للملك
السامري كثريا مام توجد العنارص املقاومة.

•

أسلوب التحريض والتشجيع

تختلف كيفية تطبيق مظاهر املقاومة يف كلتي
القصيدتني ،أما يف ‘تحريض أهل اإلميان’ توجد عنارص
املقاومة وتجلياتها مبارشة مبحض غاية التحريض
إىل الجهاد يف سبيل الله ضد االستعامر ،واستخدم
الشاعر لهذا القصد طريقة مبارشة  ،وينادي املؤمنني
إىل الحرب ،ويفصل ثواب من ينفس كرب األمة،
ومشاركة يف الجهاد بالبدن واملال ،ويبني فروضية
الجهاد ألهل مليبار ضد الربتغاليني ،ووعدهم عن
عقوبات اآلخرة للتخلف عن املقاومة ويص ّور تاريخ
املتقدمني للعربة .وهذا هو واضح يف عنوان القصيدة
‘تحريض أهل اإلميان عىل جهاد عبدة الصلبان’.
فيا أهل إسالم وأمة أحمد 			
هلموا إىل هذا الجهاد بهمة
فيه رىض الخلاّ ق والخلق إنسهم 		
وج ّن ووحش والطيو ِر ودابّة
أما ‘الفتح املبني’ فيوجد فيها مدح السامري
وتفاصيل أحوال الربتغاليني من قدومهم إىل مليبار
حتى فتح قلعة شاليام .يبينّ الشاعر عن مظامل
الربتغاليني عىل أهل مليبار خاصة عىل املسلمني
بشتى أنواع الفضيحات ،وعن أحوال الحرب
ومحارصة القلعة وحوادث تاريخية متنوعة التي
جرت بني الربتغاليني وملوك الهنود سيام السامري،
وفتح قلعة شاليام .ورغم هذه التفاصيل ،يشري إىل
أهمية الجهاد ويشجع امللوك املتجاورة بذكر شجاعة
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السامري وميزته الخاص بتعاونه مع املسلمني .فهنا
توجد التحريض والتشجيع خالل طريقة غري مبارشة،
كعربة من قصة ملك كافر التي تعاون املسلمني وأهل
مليبار للمقاومة ضد الربتغاليني.
فهل سمعتم مثل هذا الحرب
فيام مىض من عجم أو عرب

		

يا معرش امللوك والسالطني
وسادة األمراء واألسـاطني

		

فاعتربوا أيا ملوك املسلمـني
مبلك من امللوك الكافرين.

		

خامتة
األدب املقاومة يف الشعر العريب نال ثروة عظيمة
بوالية كرياال سيام من ر ّواده يف الوالية الشيخ زين
الدين بن عيل املخدوم الكبري وقايض محمد بن عبد
العزيز الكاليكويت .فقصيديت ‘تحريض أهل اإلميان
عىل جهاد عبدة الصلبان’ و ‘الفتح املبني للسامري
الذي يحب املسلمني’ من أحسن أمثاله يف هذا
املجال .أما املخدوم الكبري نظم قصيدته تحريضا
مبارشا للمسلمني وألهل مليبار تلبية لنداء الوقت
ضد استعامر الربتغاليني وأفعالهم الشنيعة .وهذا
أقدم من نوعه يف الوالية .ولكن قايض محمد صاحب
القصيدة ‘الفتح املبني للسامري الذي يحب املسلمني’
ألّف هذه القصيدة كتحفة أدبية للملك السامري
ملحاولته الشهرية ومساعدته البالغة للمسلمني
وفتحه املبني عىل قلعة شاليام مركز قوات الربتغالية
يف بالد مليبار .فتتفقان يف هدف املقاومة ضد املظامل
الغريب ،وبحسن التحريض والتشجيع والحث عىل
املسلمني بع ّدة طرق للجهاد يف سبيل الله لحصن
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دينهم وبلدهم وأهلهم وعرضهم ومالهم .وتختلفان
يف وقت تنظيم القصيدة وسببها حيث أن األوىل
نظمت مبحض التحريض للمسلمني ضد االستعامر
والثاين كهدية أدبية للملك السامري مع توصيفات

ممدوحة له ،وتاريخ االستعامر الربتغايل يف كرياال
من القدوم إىل فتح قلعة شاليام ومعها تحريضا
ألمة اإلسالم والسالطني العربية والسادات املسلمني
املتجاورين ضد هذه الفضائح الربتغالية.
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املصادر واملراجع
•

املخدوم الكبري ،زين الدين بن عيل .تحريض أهل اإلميان
عىل جهاد عبدة الصلبان ،قسم اللغة العربية كلية فاروق،
كاليكوت 2008م.

•

الكاليكويت ،قايض محمد .الفتح املبني للسامري الذي يحب
املسلمني ،الهدى ،كاليكوت1996 ،م.

•

املخدوم ،الشيخ أحمد زين الدين بن محمد الغزايل .تحفة
املجاهدين يف بعض أحوال الربتغاليني .مؤسسة الوفاء،
بريوت 1985 ،م.
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•

الفاروقي ،د .ويران محي الدين ،الشعر العريب يف كرياال
ومبدأه وتط ّوره ،مكتبة عربنت ،كاليكوت2003 .م.

•

مجيب .إي .يك .مقاومة كُتّاب كرياال باللغة العربية ض ّد
االستعامر الغريب ،رسالة الدكتورة ،جامعة امللية اإلسالمية،
دلهي.

•

د .سلينة .أن .حركة املقاومة لعلامء كرياال كام تنعكس يف
مؤلّفاتهم العربية ،رسالة الدكتوره ،قسم اللغة العربية،
جامعة كاليكوت.

•

موقع نداء الهند ،إنرتنت.

تجلّيات المقاومة في قصيدتي ‘تحريض أهل اإليمان على جهاد عبدة الصلبان’ و‘الفتح المبين

م�ساهمات علماء كرياال يف الأ�شعار العربية الفقهية :درا�سة حتليلية
حممد م�صطفى

طالب في مرحلة البكالوريوس ،كلية منهج الرشاد ،جيالمبرا

الخالصة
إ ّن علامء كرياال الذين رسموا نقوشا المعة يف أذهان
آالف وخلّفوا آثارا ىف قلوبهم قد ص ّنفوا كتبا عديدة
يف الفقه االسالمي نرثا حيث ان بعضهم تق ّدموا أيضا
يف تصنيف مجموعات ِمن الشّ عر يف آفاق علوم الفقه
اإلسالمية .فبهذه املؤلّفات الجليلة يسهل لطّالب
العلم تفهيم وتحقيق يف ّ
وحل ألغز
فك أدق املسائل ّ
املشاكل برسعة ويستدرك تذكار املسائل الفقهية
واملفتى والقضاة رسيع الخاطر يف فتاوى الفقهيّة.
فمن هذا يريد الباحث أن يق ّدم مرجعات ومباحث
الشعر من كرياال عن منطقة الفقه كلّها وبعض عن
حل املسائل
بعضها .ويتناول جملة من مشتمل يف ّ
الشاقة عن ال ّنكاح ،وقضايا الطالق باللغة ماليامل،
الصالة ،وأحكام املسبوق واملوافق،
والوراثة ،وفضل ّ
والطريقة كندويت ،وفصول للكتاب منهاج الطالبني
وفتح املعني وغريها من كتب الفقه بكرياال .وكان
أقل
عديد من املؤلّفات حول املذهب الشافعي بل ّ
منها عن املذهب الحنبيل .ومن أشهر أشعار العربية
الفقهية من كرياال هي مقاصد النكاح للقاىض مح ّمد
وألفيّة يف الفرائض لكنجى مح ّمد مسليار واإلرشادة

الجغفرية للشيخ مح ّمد الجفري وقصيدة الطالق
املقترصة ألحمد كويا الشإلىايت والقصيدة األزهرية
يف حكم الطالق بالكلامت املليبارية ألحمد كويا
الشإلىايت و قصيدة الطالق لعمر القايض البلنكويت
ومنظومة جامع فرائض املنهاج ( 1372ه) و منظومة
فرائض فتح املعني صنفهام محمد مسليار الوادانبيل
واألريكليات لعبد الرحمن مسليار األريكيل و
غريها من كتب األشعار العديدة .ومن جملة هؤالء
التصانيف واملص ّنفون قد سجلت صفحات رائعة
بخدماتها يف مجاالت الشعر كريال ومن ّو ىف تأثري علوم
الفقه

مقدمة
ا ّن مساهامت الكريإلىني يف ساحة الشعر العريب نقية
ال متهل عنها.كان علامء كرياال ص ّنفوا كتبا جمة من
مجموعة األشعار العربية الذي هي وسيلة التعلىم
بالسهولة بانهم يرجون هي طريقة لسعادة .ا ّن
املسلمني يف كريال قرضوا أشعارهم لذكر حوادثهم
ولتعلىم دينهم يف اللغة العربية .وليس لتاريخ الشعر
ظل القرص
العريب مراجع معتمدة واألدب يزدهر يف ّ
وساحة األمراء وكان أشعارهم متميزة بتنوع األسإلىب
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والجدة يف املعاين والعذوبة يف ألفاظ وبراعة الخيال.
فربغم ما طوى بساط األرض الظاهري ال يزال
الشعر نقطة ملاعة للقاضايا املذهلة التي كانت تقع
بينهم من حني إىل حني .ولذا جمع العلامء والفقهاء
العاملقة تإلىفات غري معدودة يف الشعر الفقه كريال
أكرثهم الفقهاء .وقصائد فقهاء كريال تعادل أشعار
العرب يف جودة النظم والسبك والتصورات الفائقة.
وقد أث ّر كثري من املؤلفات الجلية يف نفوس التالميذ
تأثري السحر وقد أرضم يف قلوبهم الشوق والرغبة
يف تحصيل علم الفقه وحفظ األشعار لشعراء كريال
ّ
لفك مسائل الفقه وأنشدها عند الحاجة إىل القضاء.
وهناك كثري من الشعراء الذين ألفوا أشعار الفقه ومن
أقدمهم عمر القايض البلنكويت املتويف  1179ه 1157
وقد قرض سنة  1225ه قصيدة «مقاصد النكاح»
و»رسالة يف حكم عقعق» ومن القصائد «ملتقط
الفرائض» للقايض محمد بن عبد العزيز و»النظم يف
مفردة حنابلة يف الفرائض»ومتئعة األحاديث» النور
عبدالله الفضفرى و»نافلة مع كافلة « للودان بيل
محمد مسليار و»كشف الغوامض يف علم الفرائض»
للعبد لله ابن أحمد فناىن.
ومن أشهر أشعار الفقه ألهل كريال «أعظم الصالة
وعزة املناجاة» للباوى مسليار ويلتون و»عمدة
مريد الحكام املذهب املشيد» إلسامئيل مسليار
ادارم و»قصيدة يف جوز الهداء» ألحمد شريازي.
ويرجو الباحث أن يكون هذا البحث مضيئا إىل زوايا
األشعار ألهل كرياال التي مل يطلع علىها كثري الباحثني
والله موفق وهو املستعان
القايض محمد بن عبد العزيز الكإلىكويت
كان من أحد كبار القضاة الكالكوتيني يف زمن السامري
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وولد سنة  980ه 1077,م يف أرسة رشيفة .كان حفيد
القايض أبو بكر بن رمضان ،هو أول شاعر معروف يف
والية كرياال .قد تاق قلبه إىل طلب املزيد من العلوم
بعد التعلىم االبتدايئ فارتحل إىل األساتيذ املشهورين
حتي رمز يف أفق العلوم املختلفة من الفقه والنحو
العريب والعلم الحساب وغريها برهة من الزمان.
كانت حياته متعلقة باللغة العربية وأهل العرب
مبالقاتهم قرابة عظيمة حتى شيد اللغة الجديدة
«مالياالم وعريب»وتوىل قضاء كإلىكوت عقب قضاء
أخيه إىل الوفاة .وللقايض تإلىفات كثرية ويقال ا ّن له
من التإلىفات ما يبلغ الخسمني نرثا ونظام يف اللغة
العربية كـ»الفتح املبني» ومنظمة شعرا عن حياة
محيي الدين عبد القادر جيالين يف اللغة املاليامل التي
فيه رقة وعذوبة األلفاظ واملعاين .ولكن ص ّنف عدة
من الكتب يف إفتاء مللغظة امور املسلمني خاصة
يف الفقه وكانت أشعاره رائعة جملية ما تنيف
عىل خمسة عرش شعرا ومنها «مقاصد النكاح « و
«الفراض امللتقط « .وتويف قايض سنة  1025ه 1616
1
م

مقاصد النكاح
هذه مجموعة من الشعر املحتوي مسائل النكاح
عىل املذهب الشافعي .يبني فيها أحكام النكاح
من أركانه والسالم والطالق واألمور الالزمة التي
اذا جاء إىل القضاة من يريد النكاح وغريها.تحتوي
من األبيات عىل أربعة مائة وخمسة وأربعني .قد
تم تصنيفه سنة  1010ه اشتامال عىل أساس مسائل
الفقه بكتاب « تحفة املحتاج « للقايض ابن حجر
الهيتمي .قد ترجم هذا التإلىف الكبري إىل اللغة
التاملية لكونه رائعا وسهل الحفظ .ينظر الشاعر إىل
املحسنات اللفظية ولكنه قد اعتني بوقور املعاين

مساهمات علماء كيراال في األشعار العربية الفقهية :دراسة تحليلية

التامة.
ويقول الشاعر:
فان هذى مقاصد النكاح
للعاقدين عن مواقع السفاح
فمن وعاها فهو ناج عن جناح
وجامع بني صالح وصالح

		

قد جاء من مبرأة تزوجها
احرث ثلثي دينه وقد نجا

		

الفرائض امللتقط
وهي كام يشري اسمها يشتمل عىل مسائل الفرائض
وأحكام املرياث والسالم .وتحتوي هذه القصيدة
عىل مائة واربعة وتسعني بيتا .قد حفظ طبعة هذا
التإلىف يف مكتبة سهره محمد كويا كإلىكوت وسمي
هذا الكتاب «الفرائض امللتقط»بسبب انّها مجموعة
من الكتب املعددة .واضاف القايض فيها من ابيات
من تلك الكتب وغريها .وجمعتها ملتقط من كتب
لفظ وابيات بغري ادب منظومة والنظم سهل حفظه
واليغوت كل حني نفعه ورمبا اخذت ابوابا ملا رايتها
سهال متنظام

ومن القصيدة :
الحمد لله له ذي البقاء

مهلك ما سواه بالفناء

حتي قديم اول بال ابتدا بيان مميت اخر بال انتها

شهاب الدين احمد كويا شإلىايت
كان احمد كويا شإلىايت هو من العلامء النحارير املهرة
الصالحني مع اخد زمام الدعوة االسالمية يف شتي
انحاء كرياال .وكانت بلدة شإلىم هي التي بوركت

بوالدة هذا الفقيه سنة  1302ه اثنان وعرشون من
جامدي االخري .وبعد دراسات عميقة من ابتدايئ
العلوم من يدي ابيه كن�يإىل كويت الشإلىايت امت ّدت
حقبة من الزمان نتنبع يف علوم متشبعة وتبحر
يف فنون متنوعة باملثابرة والجهود الزمته مالزمته
الظل لصاحبه .فارتحل اىل االساتيذ من عىل مسليار
نليكوت وكونجي احمد حاجي جاالكت .بعدما عرف
من تعلىم اخذ زمام التدريس والتعلىمي يف جامعة
لطيفة بولية التى وتعلىمه فيها .وقد شهد الزمان
فيه معلام بارعا صب إىل قلوب املائات كؤس العلوم
والفنون وانترشت سمعته عىل انحرام ارقام التقويم
حتي لقب «بأزهر «.والتحق إلىه الطالب من اطراف
الهند البعيدة.قد تعمق تإلىفه يف الشعر ومناقشته
وموالد ومسائل كام اثر به تصانيف مئات ىف منطقة
التص ّوف والفقه واملنط.كان مفتيا ىف املسائل الشاقة
ىف املذهب الشافعي وحده .ولكن ىف املذاهب
األربعة بأدلة قاطعة .وقد ألّف كثريا من مؤلفات
الشعر يف منطقة الفقه ومنها «القصيدة األزهرية
يف حكم الطالق بكلامت مليبارية»و «منظومة يف
2
مسائل املسبوق»و»تقارين عىل فتح املعني «

القصيدة األزهرية يف حكم الطالق
قد ق ّرر أحمد كويا شالىاىت يف هذا القصيدة
«انعقاد الطالق بكلمة املليبارية «يف خصومة مشهور
«هل يقع الطالق بكلمة مليباري او ال « .كان هذا
جوابا الرتياق الفريد يف دعاوى اليقع الطالق بها
للفتاوى زين الدين مخدوم الثاىن وقضايا عمر
القايض البلنكوىت .نظمت مجموعة من الشعر
بالحروف متعجرف والفاظ رائعة حتى وهي ّ
تدل
عىل مهارة الشاعر يف اللغة اللعربية .قد خزن طبعة
هذا التأليف يف مكتبة األزهرية شاليم.
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قصيدة الطالق
هذا خالصة جميلة لتألىفه الكبري «القصيدة األزهرية
يف حكم الطالق بالكلامت املليبارية « ولذا كانت
متشابهة للقصيدة األزهرية يف املعاين واألسلوب
.قد أثبت أيضا فيه حكام يف جدال بانعقد الطالق
باأللفاظ املليبارية كأنها متشابهة للطالق القطيع.
واعتنى الشاعر مبخالفة الرأي واألسلوب النقي.

القايض عمر بن عىل البلنكويت
(1179ه\1852م)
كان عمر القايض من نوادر الدهر علام وأدبا
وتدبريا يف وجود الرأي .قد انبلج هذا النور العظيم
ابنا للعامل املشهور وقايض البلدة عيل مسليار وآمنة
يف بلنكوت القريبة من ناين .قد تغلعل قايض عمر
إىل مجال العلوم بتلقيه من والده عىل مسليار الذي
عزير العلم حتي امتص منه العلوم الرشعية وعلوم
القرآن .وبعد التعلم البدايئ ارتحل إىل حلقات الدرس
الستاذه الكريم الصويف ممي كويت مسليار .وكان
عاملا بارعا بعلم االفالك وعلم الهيئة .ومتهر يف تإلىف
الشعر من الطفولة وقام مبناضلة مضادة االحتالل
الربيطاين الذي الذي مل يجلس تعب ونصب عنها مع
السيد علوي املنفرمي حتي اعتقل سجينا لقيامه ضد
االحتالل الربيطاين .وانه متبحر يف التصنيف الشعر
يف الفقه والتصوف واالحكام ومدح الرسول .وله
منظومات االبيات الفقيهية خاصة .منها «مقاصد
3
النكاح» وقصيدة الطالق رسالة يف حكم العقعق»

مقاصد النكاح
هي قصيدة طويلة تشتمل عىل احكام النكاح .وما له
من االمور الالزمة وفرائضها ومؤنة عىل الزوج والّف
105

هذا عىل اساس مسائل الكتاب املشهورة «تحفة
املحتاج» لالبن حجر الهيتمي ومنظومة مختلفة
للمسائل الشاقة من الفقه.ويتناول فيها التشبيهات
الرائعة التي تدل عىل خيال الشاعر مفلقا مهارته
وتضاعف تصنيف ألف ومائة عرشة ابيات من
مقاصد النكاح للقايض محمد وتطورها سنة 1225ه
رجب 22

ومن قصيدته
يا من إلىه النظر يف النكاح
وليت أمر الناس الالصالح

		

اياك والتفريط كم مسكني
قد صار مذبوحا بال سكني

		

فاهتم أن تهديدهم لصالح
واحذر عن اال يقاع يف السفاح

		

قصيدة الطالق
قد عبرّ عمر القايض من هذا القصيدة عن احكام
الطالق وعن النكاح ونزاع الطالق وسائر املسائل
التي يتعلق به قد شيد قانون الطالق بقول مليامل
انه صحيح بادلّة قاطعة معتمدا عىل فتاوي «فتح
املعني» لزين الدين مخدوم ويظهر فيه من الفتاوي
عمر القايض مع تحقيق اقوال الفقهاء العباقرة
تحتوي.

رسالة يف حكم العقعق
قد جمع هذا فتاوي عمر القايض يف «هل يحل أكلة
العقعق» وناقش القايض حكم العقعق بانها غري
جائزة لألكلة وال تكون كرتغلة ورفض بحكمة النقي
عىل تربير كوتإىل مسليار الذي حلّل األكلة العقعق.
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السيد شيخ بن محمد الجفري

ولكن ضاع نفخك يف الرماد

كان س ّيد يسود الناس مبقاالته وتصانيفه ألنّه نابغ محمد مسليار وادانبيل

يف اإلنشاء واألدب .ولد شيخ بن محمد جفري سنة
1139ه يف بلدة تريم من بالد الحرض موت .واتحل
من بلده سنة  1109ه حتى نزل بلكإلىكوت .وامللك
السامري اهدى إلىه بقعة األرض ليبنى فيها منزل
لسكنه واهله الكريم .واستوطن شيخ الجفري
يف كإلىكوت يف عرص كان املسلمون يحتاجون اىل
الرائد فاجتمع إلىه األمة املسلمة وشاوره يف األمور
الدينية وغريها .وكان السيد الشيخ جفري عاملا
قديرا ومبلغا نشيط وشاعرا كبريا يعرف لسيد جفري
تإلىفة الشهرية يف الفقه مبجوعة من األشعار يس ّمى
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«اإلرشادات الجفرية «

اإلرشادات الجفرية
يناقش الشاعر بها عىل الدعاوى اإلصالحية التي جاء
بها محمد بن عبد الوهاب (1110ه\1202ه) وكان
اش ّد من يحارب عىل العقائد الفاسدة التى دخلت
يف األمة املسلمة بعد قرن االوىل اإلسالمية .وهو اول
من قام حاربا عىل الوهابية يف كرياال .وهذه قصيدة
تحتوي  49بيتا وفيه ينصح املسلمني ان ال يتغرو
بنصائح ابن عبد الوهاب وانّه ياىت مذهب جديد
رصح فيه باملحربة للطريقة الصوفية
يف اإلسالم .و ّ
الدخلية يف اإلسالم والوسائل التجديدة اإلصالحية يف
آن واحد.

يقول الشاعر :
لقد اسمعت لو ناديت حيا
ولكن ال حياة ملن تنادي
ونار لو نفخت بها اضائت

		

كان نسيج وحد وفريد دهره فقيد األمة محمد
مسليار وادانبيل الذي كان شاعرا مفلقا مهارته.
وانفرد اسلوبه نقيا يف مقاالته وكتبه .ولد مبحل
وادانبيل .وبعد علوم االبتداىئ سار اىل دروس كرياال
حتى اكتسب العلوم املختلفة وق ّدر بللغة العربية
بالغة .وله تصانيف كثري يف العلوم املختلفة ونظم
لحل املسائل برسعة .منها «منظومة
اشعارا يف الفقه ّ
جامعى فرائض املنهاج»و «منظومة جامعى فرائض
فتح املعني « .وانتقل محمد مسليار بجوار الله سنة
(.)1986\1393مل متت تصانيفه من صفحات التاريخ
5
التإلىف والتعلىم وان فارق روحه.

منظومة فرائض املنهاج
ا ّن هذا ترشيح باشعار املسائل الفقهية يف الفرئض
االسالمية عىل فصل الفرائض من كتاب «منهاج
الطالبني»لالمام النووي .وتحتوى عىل مائة واثنني
وعرشون بيتا .وتطور هذا التإلىف سنة أل ّن كل بيت
يوافق بالحروف واحدة يف البداية الصدر والعجز
ونهاية الصدر .ويعترب الشاعر اىل محسنات اللفطية
ولكنه قد اعتني بوفور املعاين التامة .

منظومة فرائض فتح املعني
هذه قصيدة كتأليف قبله «منظومة فرائض املنهاج
«هي نظم الشاعر عىل مسائل الفرائض مجموعة
من الكتاب فتح املعني لزين الدين مخدوم الثاىن .قد
تكمل جميع قضايا من احكام الفرائض واملواريث
وغريها من اسلوب ج ّيد لكل طالب العلم الفرائض.
وطبع هذا التإلىف من مطبعة مرشد ترورنعادي.
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نافلة مع كافلة
هذه قصيدة ملن اخد صيته باسم «ابن حسن النقطي
« الذي ذوي يف االفاق قرونا من الزمان يضمحل
وينرسم .وفاوض الشاعر من مسائل العظيم عىل
اساس كتابه منظومة فرائض املنهاج لالمام النووي.
قد طبع سنة  1961م من مطبعة مىل وينبغي
كل بيتني منها عىل تويل االحد حرف .وال يري يف
اي شيئ من التمنع والتكلف الفاظ
نافلة مع كافلة ّ
واملعاين.

كنج احمد مسليار وليات
هو بحر عميق الذي يتالطم فيه امواج العلوم
متنوعة والفنون مختلفة ولد كنج محمد مسليار
سنة  1297ه يف بارابور .كان ذكيا وساهرا وخطيبا
مصعقا .وله تإلىف كبري يف أشعار مسائل الفقهية
التي مقيد بالقيود املالمئة باملعاين واألسلوب قافية
لألبيات األصلية مسمى» الفية يف الفرائض « .وله
تصانيف كثري و»معدن الفالح يف علم التصوف»و»
والفية يف اصطالح الحديث والفية يف رشح تحفة
االخوان»و» فيض الباري وتعإلىق الكتب». 6

الفية يف الفرائض
قد ك ّمل بهذا قوانني الفرائض التامة واحكام املورثني
وغريها من الفرائض .ويسمى بها الفية يف الفرائض
بانها قد متت الف ابيات .قد صنف احمد مسلري
سنة 1928م .وحفظ هذه النسخة بحفظ يف مسجد
الذي بني احمد مسلري .قد مدح عامل شهورا املكة
سيد كباس املاليك باشعره انّها مؤثر القلوب.

انور عبدالله فضفرى
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كان نادرة الزمان حكمة وتإلىفا ىف مجاله وكرث كتابه
ىف العلوم مختلفة حتى اشتهر شهرته ىف أنحاء
العامل .ولد ابو سهيل انور فضفرى ابنا لكوىت مسليار
سنة 1379هجرة.والتحق ألعىل العلوم ىف باقيات
الصالحات وليور .واخذ عاممة الدرس التعلىم حتى
التحق إلىه الطالب من بالد القاصية والدانية .وكان
عميدا ومعلام نابعا ىف مجلس معونة األسالم بف ّنان
بنظام جديد صالح لتهديب األجيال القادمة سنة93
19م 1414ه .قد استم ّر معلام كبريا ىف جزء اإلسالمية
لألهل العرب السعودية .وتعلق قلبه بالعلامء
العاملكة من املذهب الحنبىل من انحاء العامل.
وص ّنف عديدة من مؤلفات ىف العلوم الفقه وال ّنحو
العربية وتفسري القرآن.وكان اكرث من مؤلّفاته ىف اللغة
العربية بل كان اقلّها ىف العة األردية ومليامل .ونظّم
مجموعة من اشعار ىف املسائل الفقه ّية .ومنها «النظم
جىل ىف الفقه الحنبىل» و»رشح املنظومة الفضفرية
ىف القواعد فقهية «و «النظم وىف الفقه الشّ افعى»
و»مئوية الفضفرية ىف املسائل الفرديّة»و»النظم ىف
املفاردة الحنبلية ىف الفرائض»و»القالئد ىف القوائد
7
اسولية».

النظم ىف الفقه الحنبىل
بينّ الشّ اعر فيه عن سائر مسائل الفقه اعتامدا عىل
األصح واألحكام ىف املذهب .قد تأكّد االدب والبالعة
ّ
التإلىفها من املق ّدمة لكتبه من مه ّم العامل املذهب
الحنبىل السعودية عبد الله بن عبد العزيز ورئيس
الجامعة السعود سعد بن ترقى .ولذا برع انور
عبدالله ىف هاذا املجال الذى داغ صيته ىف البالد
العربية والعجمية .قد طبع اول مطبوع سنة 2009م
من جامعة دار إلىمن يف سوريا .
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متئعة االحاديث
تشتمل هذه قصيدة عىل أحكام الفرائض يف املذاهب
الحنبىل .وتحتوي عىل مائة واحد عرش.وصنف
انتقال عن مسائل املذهب الحنبىل يف كتبه «املئوية
فضفرية «وطبع هذا مع طبعة كتبه املشهور «النظم
جىل يف فقه الحنبىل»

أحمد الشريازي
ولد أحمد الشريازي ببلدة جريم من
ماالبرم سنة 1853\1269وا ّن اسم شريازي منسوب
ببلدة جريم يف اللغة العربية واخد العلوم من جامعة
مسجد فناين ثم توىل مدرسا هنا مسجد نادابرم مبهرة
علمه .واساتيذه زين الدين مخدوم واحمد باوى
مخدوم وعبد الله كويت مسليار من كبار العلامء
الكريال .ومنها قصيدة يف جواز هداء وتوىف من العلامء
8
كريال سنة  1326ه \ 1907م

قصيدة يف الجواز هداء
خالف شاعر بشعره عىل بدعة الفاسدة من طريقة
كندويت ملحمد شاه من قلبيلة مقدمى الذي رشع
بدعة سجود مريد لشيخ الطريقة .وناقش لدعاوي
الشيخ باشعاره رائعة .وقامت فيه لحامية عقيق
اهل السنة والجامعة حتي قمعت شأفة البدع علام.
وارشدت اىل سواء الطريق وهذا مندرا ملن تبع هذا
الطريق هم عبد العزيز سليار وكويم كويئ مسليار.
وتحتوي  23بيتا عىل احتقار الطريق وتوبة ملن اتبع
هذه الطريق وغريها .وتحتوي  62بيتا عىل جواب
باملسائل اهل الطريق

العقعق للكوتإىل مسليار

قد ألّف تأليف «العقعق» أحمد همداين كلاّ ي.و
كان جوابا لتأليف «رسالة يف حكم العقعق» للعمر
قايض البلنكويت .وخالف احمد الهمداين عمر القايض
بألفاظ مختلفة يف جدال امله ّم «اكلة العقعق
جائز»ألنه من نوع ترغلّة .وتويف احمد الهمداين سنة
.1854\1275ويرجح همداين ادعاء عمر القايض يف
حكم العقعق بأنها غري جائز ألكلة

مهم املقتد وكاف املبتدى
ّ
قد ص ّنف هذه القصيدة عبد الله اييور وتبحث عن
مسائل املسبوق بالجامعة الصالة .وتحتوى تسع
وتسعون بيتا .ويظهر مهارة الشعر بكونه قصائد
التى ينتهي الصدر الشعر وعجزه بحرف واحد .قد
طبع هذه النسخة سنة 1328ه\ 1909م من مطبع
منبع الهداية فناين وأيضا تطورها سنة 1351ه من
مطبع محق العرائب فناين.

أعظم الصالة وعزة املناجاة
هذه قصيدة للشاعر نابغ باوى مسليار ويلتور
الذي ولد سنة  1936بويلتور .ويبينّ الشاعر فيها
فضيلة الصالة الجامعة واركان الصالة وغريها مفصال
لكل واحد .هذا التإلىف زيادة عن كتبه « الفلسفة
غريب يف اركان املناجاة العجيب « قد طبع يف مطبع
البدرية.

خامتة
هذه دراسة مخترصة حول مساهامت علامء كريال
عن منطة الفقه .وقد الّف علامء كريال يف مسائل
الفقه كتبا جمة هي اعظم نفعا واكرث تأثريا يف قلوب
الراغبني وارضم يف قلوب الشوق والرغبة يف تحصيل
علم الفقه .ان ّقصائد الفقهاء ألهل كريال أقرب
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مستوى العرب يف بالغة وادب العرب حتى عجب
فرسان البالغة من بالد العرب بتأليفات الشعراء.
وكانوا يستخدمون يف اعظم درجات يف محكمة
السعودية وغريها من ملوك العربية .ان طالب
العلوم قد حفظوا األشعار الفقهية لتحقيق مسائل
الفقه وأنشدوها يف مناسبات ومجالس دينية .يبحث
الشعراء يف تصنيفاتهم أحكام الفرائض واملواريث
ومسائل النكاح والطالق والجميع من فتاوى بفقه

العرص بتفنني املعاين وعذوبة األلفاظ وحالوتها
وإمالة القلوب إىل خياالت رائعة وتصورات فائقة.
واعتقدوا انها وسائل إىل تعليم وحل مسائل مرضة.
ومن أشهر شعراء كريال قايض محمد كويا شاليايت،
وعمر القايض البلنكويت ،محمد مسليار وادانابيل،
هناك كثري من الشعراء الذين الّفوا اشعارا فقهية ال
تسع هذه مقالة حرص كلها .وهذه نبذة من من
األعامل الشعرية يف هذا املجال.
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ال�شيخ زين الدين خمدوم الثاين وم�ساهمته يف
الدرا�سات العربية والإ�سالمية
د .حممد مهتاب عامل

محاضر الضيف ،مركز دراسات غرب آسيا ،جامعة جواهر الل نهرو

خالصة البحث
هذه الورقة القصرية تبحث عن مساهمة والية
كرياال يف تطوير اللغة العربية والدراسات اإلسالمية
يف الوالية وبالخصوصية عن الباحث الكبري واملؤلّف
واملفكر واملصلح الشيخ زين الدين مخدوم الثاين
ومساهمته يف مجال الدراسات العربية واإلسالمية.
وأيضا تناقش هذه الورقة عىل وجه الخصوص كتابه
تحفة املجاهدين مع مؤلفاته األخرى وموقفه ضد
وحشية الربتغاليني.
قد تطورت اللغة العربية وآدابها بصورة رائعة يف
الهند وقد تم إنتاج عديد من الكتب العلمية واألدبية
والثقافية وأعامل البحث القيمة ويجري إنتاجها من
قبل العلامء الهنود من الجامعات واملدارس عىل حد
سواء ،ليست لها أهمية قليلة يف الجودة والكمية يف
مقارنة األعامل املنتجة والكتب املطبوعة يف العامل
العريب .ومن هذا املنظور ساهمت والية كرياال كثريا
يف تطوير اللغة العربية واألدب والدراسات اإلسالمية.
قد جاء العرب إىل والية كرياال لنرش اإلسالم ومن
الواضح أن هذه اللغة العربية كانت موجودة يف
شكلها الحقيقي كام قد أثنى العديد من املسافرين
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والعلامء العرب عىل أعامل العلامء والباحثني بهذه
الوالية .عندما نتحدث عن السجالت التاريخية نحن
نجد أن الشاعرالعريب املعروف إمرءالقيس (قبل
العرصاإلسالمي) قد ذكر يف الفرتة ما قبل اإلسالم
العالقة بني الفلفل (نوع من التوابل) يف والية كرياال
والجزيرة العربية يف قصيدته ،يف شعره انه قارن
فضالت الطيور وجدها يف فناء حبيبه للفلفل يوجد
يف والية كرياال .وعىل الجانب اآلخر ،وصف السجل
الطبي اليوناين والروماين يف تلك األيام الفلفل بالطب
الهندي .كام وصف العرب كرياال كأرض الفلفل.
وايضا تشريالعمالت النقدية التي عرثعليها يف املواقع
األثرية يف والية كرياال الجنوبية إىل أن العالقات
التجارية كانت قامئة بني كرياال وروما ومرص والصني
قبل املسيح.
يف والية كرياال ،أعطيت للغة العربية أهمية كبرية
يف منهج املدارس الدينية واملعاهد اإلسالمية وأيضا
يف الكليات والجامعات العرصية .وكان فناين 1مركزا
هاما للتعليم والتدريس .وقد أنجبت والية كرياال
عديدا من العلامء والفضالء والكتاب املعروفني.
وكان أبرزهم شعراء اللغة العربية املمتازين مثل
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عمر قايض وعبد الله نوراين .والباحث اإلسالمي
الكبري ومؤلف الكتب املعروفة «تحفة املجاهدين»
وأطروحته عىل الفقه الشافعي «فتح املعني» أصبح
كتابا مدرسيا يف مرص وماليزيا وجاوة وسنغافورة
وإندونيسيا .وما هو شخص آخر بل هوالشيخ زين
2
الدين مخدوم الثاين .

الوالدة والنسب وخلفية األرسة:
زين الدين مخدوم الثاين هو حفيد الشيخ زين الدين
مخدوم كبري وانه كان كاتباُ وخطيباً ومؤرخاً وفقيهاً
وزعيام روح ًيا ومعروفا عىل نطاق واسع باسم زين
الدين مخدوم الثاين أو زين الدين مخدوم الصغري.
وقد ورث مرياث جده وتم تعينه كقايض يف منطقة
فنان  ))Ponnaniيف والية كرياال ،كام ع ّينه رئيس
املدرسني (مدير املدرسة) يف مدرسة فنان التاريخية
اي الكلية العربية القامئة يف املسجد.
ولد يف أرسة مخدوم يف الشهوراألوىل من الهجرة 938
املوافق  1531من امليالد يف جومبال بالقرب من
ماهي ،ودرس العلو َم اإلسالمي َة والعربي َة االبتدائي َة
تحت إرشاف جده وأكمل تعاليمه االبتدائية يف ظل
والده محمد غزايل وعمه عبد العزيز بن شيخ مخدوم
اآلول ،وغادر إىل مكة املكرمة للدراسات العليا وادى
مناسك الحج واستقر هناك ملدة عرشسنوات يرشب
العلوم اإلسالمية من أسالف الرشيعة اإلسالمية وغريها
من فروع املعرفة .وقد تلقى توجيهات وارشادات
من العلامء املشهورين مثل الحافظ شهاب الدين
بن الحجرالهيثمي مفتي الحرمني الرشيفني واملح ّدث
املعروف يف الحديث والفقه،وعزالدين بن عبدالعزيز
الزمزمي وشيخ عبد الرحمن بن زياد وسيد عبد
الرحمن الصفوي .وحصل عىل التصوف اي املعرفة

الروحية الصوفية من قطب الزمان زين العارفني
محمد بن شيخ العارف ابو حسن البكري وتم تكرميه
بأحد عرش خرقة يف الطريقة .وخالل فرتة وجيزة انه
اصبح شيخ الطريقه املنسوبة اىل القادرية.
وبعد إقامة الفرتة املمتدة عىل عرش سنوات يف مكة
املكرمة عاد إىل والية كرياال وتوىل منصب رئيس املفتي
يف املسجد الكبري يف فنان وفازعىل هذا املنصب ملدة
ست وثالثني عاما ،كام سجل مؤرخ أيضا أن معلمه
ومرشده هواملحدث الحافظ ابن حجرالهيثمي الذي
قدم إىل فنان وأقام لفرتة قصرية ود ّرس فيها علم
3
التفسري والحديث يف جامع فنان .
وكان الشيخ عيل أحمد املعربي أ ّول من انتقل من
منطقة كايالبنتام إىل كوشانغادي يف كوتيش حول
القرن الخامس عرش .وكان الغرض من انتقاله هو
توفريالتعليم الديني للعديد من موبالز ( اي مجتمع
مابيال  -املسلمون الهنود من األصل العريب) يف
كوتيش يرافقه الشقيق الشيخ إبراهيم بن أحمد
4
املليباري واستقروا يف كوتيش .
ولد زين الدين املخدوم األول يف بيت عيل أحمد
حوايل عام  .1465وكان اسمه الكامل الشيح زين
الدين بن عيل أحمد املعربي أواملعروف باسم
مخدوم ثانغال األول ،أبويحيى أو زين الدين األول
(بعض الكتاب يذكرون املليباري بل هو يف الواقع
املعربي) .ونشأ زين الدين مخدوم األول يف رعاية
عمه إبراهيم بعد وفاة والده .ورسعان ما انتقل إىل
فنان حيث أكمل زين الدين التعليم اإلبتدائ ثم
ذهب إىل كاليكوت للدراسات العليا تحت إرشاف
قايض أبوبكرفخرالدين .وبعد ذلك انه سافر إىل
مكة املكرمة حيث واصل تعليمه ملدة سبع سنوات،
كتاب امل�ؤمتر
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ثم عاد اىل وطنه بعد مرور خمس سنوات أخرى
يف مرص .بعد زين الدين األول أصبح ابنه الشيخ
عبدالعزيز مخدوم يف فنان .وكان عبد العزيز هو
الذي قاد الحملة ضد الربتغاليني يف قلعة شليام يف
عام  .1571وكان ابنه الثاين الشيخ أحمد زين الدين
بن محمد الغزايل الذي كان قاضيا يف املليبارالشاملية
الواقعة يف منطقة تشومبال قرب ماهي وله ولد زين
الدين الثاين.
ولد زين الدين الثاين يف بيت محمد الغزايل يف القرن
التاسع عرش يف عام  ،1531وهذا الصبي برسعة
وجه اىل اتباع خطوات جده الالمعة ،تويف والده
عندما كان صغريا ورسعان ما وجدالصبي نفسه يف
رعاية عمه عبدالعزيز مخدوم يف فنان .بعد التعليم
االبتدايئ واإلسالمي يف فنان انه سافر إىل مكة املكرمة
حيث قىض نحوعرشسنوات يف اتقان النصوص
الدينية والدراسات اإلسالمية بعد عودته إىل فنان
انه أصبح مدرسا متقدما يف املدرسة حيث د ّرس
ملدة ستة وثالثني عاما .انه كان خطيبا ماهرا ومفكرا
وداعيا ومؤلفا بارعا لكنه يائسا دامئا يف حقيقة أن
املجتمع املوباله ليس له أمري هم يتبعونه ،مع ذلك
انه عمل عمال شاقا دامئا مع زامورين كمبعوث
يف بناء تحالفات مع حكام تركيا ومرص واألرايض
املجاورة مثل بيجافور .وكان من املأساة أن كل هؤالء
الحلفاء يواجهون مشاكل كبرية خاصة بنفسهم أو
من االحوال التي كانت وذلك الوقت كانت مليبار
تاخذ الربتغاليني أعداء وهكذا مل تتمكنوا ان تدعم
زامورين ضدهم بقوة.

العالقة الودية مع الشخصيات السياسية:
الشيخ زين الدين مخدوم الثاين مل يقترص نفسه عىل
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العمل كرجل ديني مشتغل بالتدريس وعكوف عىل
املطالعة وولو ًع بالتأليف فحسب بل قىض حياتَه أيضاً
كقائد سيايس ومجاهد كبري واسرتاتيجي عظيم وعامل
ومؤرخ ،ومل يكن غافالً عن متطلبات العرص والزمان
ومنعزالً عن الحياة العملية وغري مبال باملجتمع
والوطن حتى ذلك انه جعل عديدا من األعامل الهامة
يف الساحة السياسية ،يحافظ عىل العالقات الحميمة
مع الشخصيات السياسية البارزة يف تلك الفرتة وعاش
خالل نظام امللك أكرب اإلمرباطوري املغويل وكان
له عالقة جيدة مع السلطان عيل عادل شاه األول
سلطان بيجابور وكذلك مع زامورين بكاليكوت ومع
الشخصيات السياسية العظيمة األخرى .وكان داعام
قويا للنضال من أجل الحرية ضد السلطة املستعمرة
للربتغال وحثّ الشباب للمشاركة يف الجيش الخاص
من زامورين لدفاع البالد ضدهم ،كام ذكر يف كتابه
الرائع «تحفة املجاهدين يف بعض أخبارالربتغاليني»
وحشية الربتغاليني عىل أرض املليبار مع إشارة خاصة
إىل موقفهم املناهض للمسلمني وكان يل ّهم الشباب
املسلم حول رضورة الجهاد والحرب املقدسة وحتمية
العمل العسكري ضد الربتغاليني وحثّهم من خالل
طرد الوعود التي ال نهاية لها من الله سبحانه وتعاىل
ألولئك الذين شنوا حربا ضدهم وعزز معنوياتهم
من خالل توجيه عقولهم إىل ذكريات حلوة من
5
العرصالذهبي لإلسالم .

مجئ الربتغاليني وأعاملهم القبيحة:
وصل الربتغاليون أوال إىل مليبار يف عام 1498
من امليالد و 940من الهجرة .انهم درسوا البيئة
االقتصادية والسياسية للمملكة وعادوا إىل بالدهم
بعد قيام بضعة شهور وكان هدفهم الرئييس
استكشاف أسواق الفلفل حتى ذلك الحني كانوا
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يشرتون الفلفل الذي تم تصديره من املليبار ،انهم مل
يأتوا كسياح أومستكشفني بل انهم قدموا مع الهدف
الواضح وياخذون خطوة مح ّددة للمهاجمة واتخاذ
السيطرة عىل األرايض الخصبة من الفلفل والتجارة،
وخرسوا كل املعارك تقريبا قاتلوا مع الهنود ويعتقد
عموما أن الحروب الصليبية كانت املعارك خاضت
بني املسلمني واملسيحيني ولكن يف الحقيقة كانت
نتيجة جشع الغرب لالستيالء عىل األرايض الخصبة
والتجارة املثمرة يف الرشق.
يف البداية يتمتع املسلمون باملعاملة املحبة الوافرة
تحت حكم الساموديري لكن مع مرورالزمان بدأت
التغريات يف حياتهم الدينية وصاروا معاصيا تجاه
الخالق ويف نتيجة ذلك أرسل الله غضبه يف رد
أعاملهم وأخذ موقفهم الربتغاليون القاسيون ،وليس
من السهل إحصاء القسوة التي كانت تقع عىل
السكان األصليني وخاصة املسلمني يواجهوها عىل
أيدي الربتغاليني القاسيني ،كان املسلمون يف مليبار
ميلكون أمواالً طائالً ويعيشون حيا ًة طيب ًة وكانوا
أيضاً آمنني وساملني فيها قبل مجئ الربتغاليني وهم
بدأوا يظلمون املسلمني ظلماً شدي ًدا كام أفسدوا
تجارتهم وأضاقوا عليهم حياتهم وكان املسلمون
تجا ًرا مغامرين ومهر ًة يف الحروب البحرية.
قام الربتغالييون بأعامل قبيحة كثرية ضد املسلمني
املليباريني اليحبها شخص مثقف فبصقوا عىل
وجوههم وأجربوا عىل إلغاء سفرهم للحج ونهبوا
أموالهم وهدموا مساجدهم وأحرقوها ووطئوا
املصاحف والكتب املقدسة بأرجلهم وحرضوهم عىل
قبول قول الردة والسجود لصليبهم وعرض األموال
لهم عىل ذلك وتزيني نسواهم بالحيل والثياب النفيسة
لتفتني نسوان املسلمني وقتل الحجاج وسائراملسلمني

بانواع العذاب وسبوا الرسول صىل الله عليه وسلم
جها ًرا ،وجاءوا بهم إىل السوق لبيعهم كام يباع العبيد
وأهانوا العلامء وأذلوا النساء وحاولوا تنصرياملسلمني
 .6وجديرباملالحظة هنا أن الحكام الهندوس ساعدوا
املسلمني دامئًا وشاركوا يف آالمهم وقد ازداد فساد
الربتغاليني وظلمهم يف كاليكوت ووقعت الفتنة
بينهم وبني مسلمي فندرينة يف عام  931من الهجرة
(1524من امليالد) فحارب املسلمون حرباً شديــد ًة
بإذن السامـري وشارك فيها املسلمون من كل
املناطق وقاتلوا النصارى واليهود قتــاالً وأخذلوهم،
ثم هاجم الربتغالييون عىل فنان وفندرينة يف نفس
العام فقتلوا رجاالً ودمروا ممتلكات كثيـــرة .ثم
وقعت حرب شديدة بينهم وبيــن املسلمني وكان
السامري معهم وشارك فيها املسلمون من مناطق
مختلفة يف عام  1525من امليالد يف كاليكوت فهزموا
الربتغاليني وفتحوا قلعتهم ،ثم حاربهم السامري
واملسلمون يف عام  935من الهجرة (1528من امليالد)
وهزموهم هزماً كب ًريا يف تانور ولكن الربتغاليني هزموا
املسلمني يف جزرات عام  1530- 31من امليالد ،وبعد
موت هذا السامري صالح أخوه امللك الجديد مع
الربتغاليني وأذن لهم بناء القلعة يف شاليات يف عام
 938من الهجرة (1531من امليالد) حيث هدموا
املسجد الجامع القديم ومسجدين آخرين واستعملوا
أحجارها يف بناء القلعة.
وسلوك فاسكو دا جاما يف هذه الحملة كان قاسيا
متاما ،عىل الساحل الهندي انه قبض عىل سفينة
عربية متربها وبعد إزالة جميع البضائع وحمولتها
غريركّابها االنساين انه أحرق السفينة يف البحر وجميع
من الناس الذين كانوا عىل متنها لقوا حتفهم مبن
فيهم كانوا عديدا من النساء واألطفال هكذا أعرب
كتاب امل�ؤمتر
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الربتغاليون عن رغبتهم يف االستيالء عىل التفوق
التجاري من املسلمني واختاروا كل الطريقة القاسية
لتحقيق هذا الطموح الرشير.

له ترجامت عديدة يف اللغات اإلنجليزية والالتينية
والفرنسية واألملانية واإلسبانية والتشيكية والفارسية
واألردية ومن اللغات اإلقليمية هي الغجراتية
والكنادية والتاميلية وامللياملية وغريها.

أعامله وإنجازاته يف الدراسات العربية
عالوة هذا الكتاب املعروف انه ألف كت ًبا أخرى منها:
واإلسالمية:
أعامله يف مجال الدراسات العربية واإلسالمية
ملحوظة ومهمة جدا ألنه كان معروفا بقوته الفريدة
يف الكتابة عىل املواضيع املتنوعة التي تشمل الفقه
والتاريخ والروحانية فضال عن املواضيع األخرى التي
كانت متميزة عن الكتاب اآلخرين .هناك بعض من
أعامله وإنجازاته العلمية املتميزة.
عندما أدرك الشيخ زين الدين الثاين خطورة
االحتالل الربتغايل يف أقىص جنوب الهند فقام بكل
إخالص بالدفاع عن وطنه العزيز من العدوان
الربتغايل وحرض إخوته املسلمني والهندوس عىل
املقاومة ضد أعدائهم ونفخ روحاً إسالمي ًة وشعل ًة
إمياني ًة يف نفوس املسلمني للكفاح ضد الربتغاليني
االستعامريني والّف كتابه الشهري « تحفة املجاهدين
يف بعض أخبار الربتغاليني» . 7ويعد هذا الكتاب مهم
جدا ً من كتبه األخرى عىل اإلطالق رغم أنه قصري
يف حجمه قد نال اهتامماً بالغاً وشهر ًة واسع ًة يف
العامل بأرسه وذلك لسببني رئيسني :السبب األول هو
املوقف املعارض لالحتالل الربتغايل وعدوانهم عىل
أقىص جنوب الهند ( 989- 904من الهجرة املوافق
1581-1498من امليالد ) ،والسبب الثاين هو أنه
أول كتاب يف تاريخ «مليبار» املوثوق به .وأصبحت
نسخة تحفة املجاهدين مشهور ًة يف الهند وخارجها
ثم طبع هذا الكتاب يف اللغة العربية يف «ليشبونة»
عاصمة الربتغال يف عام 1898م ،وبعد ذلك ظهرت
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األجوبة العجيبة عن األسئلة الغريبة هو مجموعة
فتاوى يف املسائل الفقهية والجواهر يف عقوبة أهل
الكبائر وإرشاد العباد إىل سبيل الرشاد -يف التصوف
ويشتمل هذا الكتاب عىل ستة وثالثني فصل ،وقرة
العني مبهامت الدين -هو منت يف الفقه الشافعي وهو
من اهم كتبه شاع وطار صيته يف األمصاراملختلفة
وخاصة يف مرص حتى يد ّرس بها باالضافة اىل مدارس
املليبار وطبع مرارا مع الرشح وهو متداول يف الهند
وبعض البلدان العربية وجاوة واندونيسيا واملاليو
وسنغافورة وليس كتاب آخر بل هوفتح املعني برشح
قرة العني ،وأحكام إحكام النكاح ومخترص رشح
الصدور يف أحوال املوىت والقبور لإلمام السيوطي
واملنهج الواضح برشح أحكام النكاح ،والفتاوى
الهندية .لكن كتابه تحفة املجاهدين يعتربأهم من
مولفاته األخرى عىل اإلطالق ويحتوي عىل اربعة
أقسام وعدة فصول .يبحدث القسم األول اجامالً عن
الجهاد فرض عىل كل مسلم قوي وقادر دفاعاً عن
وطنه واحرتاماً لدينه وحرساً لحدود بالده ،فإن هجم
غرياملسلمني عىل بالد إسالمية مثل ذلك الحال هو يف
مليبار يف نظراملؤلف فالجهاد عليه فرض عني ،وإن
كانوا يف بالدهم فالجهاد عليه فرض كفاية ويقول
املؤلف إنه من الالزم ملن يقود املجاهدين يف املعركة
أن يتخذ اسرتاتيجي ًة جيد ًة بعد التشاورالجاد مع
أصحابه قبل الهجوم وأن يقسم مال الغنيمة طبقاً
للرشيعة اإلسالمية .ثم ذكر املؤلف أيات قرآنية
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عديدة وأحاديث نبوية كثرية بشأن الجهاد وأهميته
يف اإلسالم وقرب الرجال املثقّفني والفضل يف إنفاق
املال من أجله.
يتحدث القسم الثاين يف البداية عن ظهور اإلسالم
يف مليبار أن عد ًدا من اليهود والنصارى قدموا
إىل كودونغالور او كرينغانوروKodungallur or
 Cranganoreيف مديرية ترشور  Trissurالحالية
عاصمة مليبار يف ذالك الوقت وسكنوا فيها ،ثم وصل
إليها بعض املسلمني قاصدين إىل سيالن (رسيالنكا)
وبهم اطلع ملك مليبار شريمان برمال (Cheraman
 )Perumalعىل محمد صىل الله عليه وسلم ودينه،
فأحبه ودينه .وملا رجع املسلمون إىل مليبار بعد
زيارة قدم آدم عليه السالم يف سيالن صاحبهم امللك
رسا إىل فندرينة (من أقدم مواين كرياال وتعرف حال ّياً
ًّ
بـ بنتاليني كوالم  ،)Pantalayini-Kollamووصلوا
إىل درمفنت أو دهرما بتنم ،Dharmapattanam
ثم إىل شحر (مدينة قدمية تقع عىل ساحل البحر
الهندي قريبًا من اليمن وهي اآلن يف صاللة) حيث
مكثوا مدةً .ثم أراد امللك أن يرجع إىل مليبار ولكنه
مات يف سفره .وحسب وصية امللك جاء رشف بن
مالك ومالك بن دينار ومالك بن حبيب وغريهم
إىل مليبار حيث نالوا احرتاماً كب ًريا فسكنوا فيها وما
جاورها من املناطق وبنوا فيها املساجد ونرشوا فيها
اإلسالم .واختلف املؤلف حول تاريخ قصة شريمان
برمال ،فيعتقد أنه وقعت بعد املأتني من الهجرة
النبوية وليست يف زمن النبي صىل الله عليه وسلم.
ويعتقد بعض املؤرخني أن امللك برمال لقي النبي
8
وقىض يف الحجاز سنوات .
القسم الثالث يتضمن عىل نبذة يسرية من عادات
كفرة مليبار الغريبة ويتحدث عن بعض العادات

واألخالق الغريبة والتقاليد الرائجة التي شاعت
بني هندوس مليبار وبني مجتمعات الرباهمة
والنيارأوالنايروغريها .والقسم الرابع الذي يحتوي
عىل فصول يتحدث عن وصول اإلفرنج إىل مليبار
وشيئ من أفعالهم القبيحة وعن وصول الربتغاليني
بقيادة فاسكو دا جاما عام  904من الهجرة املوافق
(1498من امليالد إىل فندرينة يف ثالث مسامريات
(مراكب بحرية) ثم إىل بندر كاليكوت ،ثم رجوعهم
إىل الربتغال بعد شهور .وبعد سنتني مرة أخرى جاء
الربتغالييون يف ست مسامريات ودخلوا يف كاليكوت
عىل هيئة التجاروطالبوا مسؤويل السامري مبنع
املسلمني من التجارة كام أساؤا املعاملة إليهم فقتل
السامري عد ًدا منهم وفر الباقون إىل بندر كيش
(كوتشن) وبنوا فيها قلع ًة صغريةً ،ثم بنوا قلع ًة
أخرى يف كننور ،ثم عادوا بالفلفل والزنجبيل والسلع
األخرى إىل الربتغال .ثم تتابع قدومهم إىل مليبار
كل عام .ونظ ًرا اىل طموحاتهم السياسية وأهدافهم
االستعامرية حاربهم السامري يف كيش وخربها
وشارك فيها املسلمون بكل رغبة واستعداد واستشهد
عددا منهم يف الحرب ،وقد غضب الربتغالييون عىل
املسلمني كث ًريا ملشاركتهم يف الحرب فهدموا بعض
املساجد وحرضوا الحكام واألمراء عىل اإلساءة
إىل املسلمني وقتلهم ،ثم تتابع مجيئهم إىل كرياال
ورسخت أقدامهم فيها ففتحوا مناطق وبنوا قالعاً.
وفاته :تويف الشيخ مخدوم يف وجوه طبيعية يف عام
 ،1583ودفن يف قريته األصلية شومبال وقربزوجته
موجود بقربه وذلك بجوار مسجد كنجي بيل تحت
شجرة .وخلف وراءه ابنني أبوبكروعبدالعزيزوبنتا
فاطمة كام ذكر جرجي زيدان يف كتابه تاريخ آداب
اللغة العربية الجزء الثالث عىل الصفحة .330
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االجتاه ال�صويف كم�ضمون بارزعند �شعراء كرياال
حممد رفيق يف �سي
باحث الدكتوراه،

قسم اللغة العربية ،جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية ،حيدراباد

املدخل
إن والية كرياال لها ذكريات املجد والع ّز بوصول
التجار العرب إىل سواحلها البحرية واختيارهم تربتها
الخصبة كمركز تجاري لهم منذ زمن قديم ما قبل
البعثة املحمدية (ص) ،ولها تاريخ الفخر واالمتنان
بقدوم الوفود املسلمني من مهبط الوحي والرسالة
إىل أماكنها املختلفة ،حاملني عىل عواتقهم الجليلة
مسئولية الدعوة والتبليغ اإللهية ىف القرون األوىل
الهجرية.
وبعد ذلك استمرهناك ىف العصور التالية مجيء
األرس العظامء والسادات األجالء والصوفية الكرماء
املنتمني إىل البالد العربية وخاصة إىل مين – موقع
العلم والحكمة  -إىل بقعة كرياال ،بغية الدعوة
املحمودة التي أ ّدت أثرا ملموسا ىف انتشار اإلسالم
واملسلمني وخاصة ىف اختالط اللغة العربية الفصحى
وآدابها وثقافتها مع أهاىل كريال وتأثرها أثرا بالغا ىف
حياتهم النفسية ومعتقداتهم الذاتية ،والتي تسببت
ىف توطيد العالقة الودية والعائلية بينهام حتى
ازدهرت اللغة العربية والعلوم اإلسالمية ىف فناء هذه
القطعة .وأمثرت وترعرعت هناك املدارس والكليات

العربية التي أدت إىل إنتاج كثري من الكتاب النابغني
والشعراء الفحول ىف اللغة العربية.
ومن املعلوم أن النرث األديب ىف اللغة العربية عند أهل
كريال وإسهاماتهم وإنتاجاتهم فيها لقيت رواجا كبريا
ىف داخل كريال وخارجها .ولها مكانة مرموقة ىف الرتاث
األديب عىل عكس ما هو للشعر الكريايل الذي مل
نتناوله مع الجدية واالهتامم املطلوب حسب ما هو
يقتيض ،وباألخص االتجاه الصويف واملالمح الصوفية
التي تربز كمضمون بارز ىف أشعارهم وأبياتهم مل
تجر عليها الدراسات والبحوث األكادميية عىل ما هو
يستحق إال ما أشري إليها ىف غضون بعض البحوث ىف
غري اللغة العربية وبعض املقاالت واألوراق العربية.
فإذا أسلط خالل هذه الورقة املتواضعة الضوء عىل
الشعر الصويف ىف األدب العريب عىل وجه العموم،
وعىل الشعر الصويف يف كريال وأعالمه وخصائصه
الصفية واتجاهاته النقية ومضامينه الجلية وتأثرياته
الزكية ىف املجتمع الكريايل عىل وجه الخصوص .وقبل
ذلك ألفّت أنظاركم إىل التصوف ونشأته وتطوره
خالل القرون املاضية وما إىل ذلك حتى اآلن تعريفيا
وتاريخيا عىل وجه اإليجاز .
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التصوف لغة واصطالحا
التصوف لغة كام ىف تاج العروس من جواهر
القاموس للزبيدي :هو من الصوف وقيل أيضا صوف
الحيوان – كرث صوفه وكذلك ص ّوف الحيوان  :كرث
1
صوفه وص ّوف الرجل أي جعله من الصوفية .
وكرثت األقوال أيضا ىف بيان اشتقاق كلمة التصوف
أي من الصوفة ألنه مع الله كالصوفة املطروحة ال
تدبري له ومن الصفة إذ جملته إتصاف باملحامد ومن
2
الصفاء ومن الصفّة ومن الصفوة ومن الصف.
أما املعنى اإلصطالحي فعىل ما يقول اإلمام الجنيد
(ر)  :التصوف استعامل كل خلق سني وترك
كل خلق دين ،وعىل ما يقول أبوالحسن الشاذىل
 :التصوف تدريب النفس عىل العبودية وردها
لألحكام الرتبوية 3 .و يقول ابن خلدون  :العكوف
عىل العبادة واالنقطاع إىل الله واإلعراض عن زخرف
الدنيا والزهد فيام يقبل عليه الجمهور من لذة ومال
4
وجاه واإلنفراد عن الخلق ىف الخلوة والعبادة.
إن التصوف ينتمي إىل اإلسالم من حيث أنه محض
كلمة تعرف بديال عن مقام اإلحسان الذي هو أحد
أركان الدين الثالثة التى جعلها النبي (ص) بعد ما
بينها واحدا واحدا بقوله «هذا جربيل (ع) أتاكم
5
يعلمكم دينكم .
فاإلسالم طاعة وعبادة واإلميان نور وعقيدة واإلحسان
مقام مراقبة ومشاهدة أي أن تعبد الله كأنك تراه
6
فإن مل تكن تراه فإنه يراك.

الشعر الصويف ىف األدب العريب
الشعر الديني ىف اإلسالم هو أول منابع األدب الصويف
119

االتجاه الصوفي كمضمون بارزعند شعراء كيراال

اإلسالمي .بدأ هذا الشعر ىف اإلسالم مع انتصار الدعوة
اإلسالمية .وكان ىف صدر اإلسالم ذا حس روحي مليئ
باملدائح والفخر باإلسالم ،وذلك عرص رابعة العدوية.
وىف الثاىن من القرن ركّز عنايته بالوعظ والتذكري
والحكمة الدينية التى تسمى بشعر الزهد وشعر
التدين وظهر فيه أبو حمزة الخراساىن .وىف الثالث
كان مضمونه البارز الحب اإللهي الذى تتمحور حوله
األصالة الصوفية أي عرص السهروردي والجيالىن ،وىف
القرن السادس فاصطبغ بصبغة فلسفية حتى بلغ
قمته وأوجه العالية ىف العرص السابع وذلك عرصابن
الفارض وابن العريب والبوصريى الذي قد تأثر به
7
أهل كرياال أثرا بليغا .

خصائصه ومضامينه
يعد من أهم خصائص الشعر الصويف صدوره عن
عاطفة قوية وتجربة عميقة وإميانه املطلق بالله
ورسوله وبالغته وروعته ووضوح أساليبه وجامل
ألفاظه وسهولة تراكيبه والحكمة والتمثيل والتشبيه
والخيال والتصوير واالقتباس واستعامل املصطلحات
الصوفية التى تتضمن املعاىن الروحانية كالطريقة
والحقيقة واملقام والفناء والبقاء واألنس والتجلية
وغريها فضال عن أنه أدب املعنى واملضمون ال
اللفظ مع أنه أدب الرمزية الذى يصور الوصف
الحيس والغزل الحيس والخمر الحية مع ما فيه
املعاىن الروحية واإلشارات الرحامنية .

أغراضه واتجاهاته
من أهم أغراض الشعر الصويف واتجاهاته ،الحب
اإللهي الذي يسعى الصويف لنيله عىل مدار الساعة
من غري اسرتاحة وال فراغ بوسائل عدة .وذلك رمبا
يكون نفس املدح اإللهي أو الزهد والتقشف ىف

الدنيا أو املناجاة بالذات اإللهية أو املديح النبوي القاىض أبوبكر بن رمضان الشلياىت ( ت 885
الخالص أو التوسل واإلستغاثة أو مدح الشيوخ ه  1480م )

والسادات وهذه الوسائل التى توصل العبد وتبلّغه
إىل أقىص غاية القرب اإللهي التي تعد من األغراض
الشعر الصويف واتجاهاته التى تتمحور عليها الشعر
الصويف .

االتجاه الصويف عند شعراء كرياال
ال ينكرإذا قلنا إن معظم شعراء كرياال ىف اللغة
العربية قد تأثروا أثرا عميقا باالتجاهات الصوفية
املحضة .وتتسم مضامينها ومحتوياتها باملالمح
الصوفية البارزة ،وتدور أكرث أشعارهم عىل املدائح
النبوية والحب اإللهي التي تعد هي من أهم
األغراض واالتجاهات الصوفية .وذلك بنفوذ قصيدة
الربدة لإلمام البوصريي ىف بقعة كرياال نفوذا أكرث مام
لها ىف البقعات األخرى العاملية .
إن أهل األرس التي وصلت إىل سواحل كرياال ،قد
قاموا بأعامل ريادية وبنهضة علمية ىف جميع أماكن
كرياال ،ألن جميعهم كانوا عىل قوة الربط ونية الثبات
إعتامدا عىل طرائق الحقيقة الصوفية .ولذا تتجىل
وتظهرىف أسطرهم النرثية والشعرية اإلرشادات
الصوفية واألبيات اإللهية.
ال تنىس أبدا أعامل العائالت العربية مثل أرسة
املخدوم وأرسة البخارى وأرسة الجفرى وأرسة موىل
الدويلة وأرسة امللّوي وقضاة كاليكوت الذين أسهموا
وأنتجوا كثريا من الكتاب والشعراء  ،فضال عن
فطريتهم العريقة ىف التصوف والطرائق فلنبدأ بهم
إىل أشعارهم وأبياتهم الشهرية وأعالمهم املشهورين
ىف مضامرهذا الفن الشعري .

يعد هو أول الشاعر العريب ىف كرياال كام يقول ويران
محيي الدين «استهل الشعر العريب ىف كرياال بجهود
القايض أبوبكر بن رمضان الشاليايت (م885/1480ه)
وزين الدين بن عيل املعربى والقاىض محمد بن
عبد العزيز وإنتاجاتهم الشعرية « . 8وينتمى نسبه
إىل نسل مالك بن حبيب ،وإليه تنتسب السلسلة
الفخرية ىف مناهج دروس املساجد وله قصيدة
«الوردة الذكية ىف تخميس قصيدة الربدة « التى
تعد أول منظومة عرفت ألهل كرياال التى تتضمن
فيها املدائح النبوية مع سهل األلفاظ ودقة التعابري
والرتاكيب.
رفقا بنفسك يامن بات ذا أمل
كم ذا التأوه ىف بحلولك الظلم
مايل أرى حمرة ىف الخد كالعنم
أمن تذكر جريان بذي سلم
مزجت دمعاجرى من مقلة بدم

ويعرب العشق والغرام عرب أبياته
العشق نار ونار العشق تظطرم
ال الدمع يطفى لو كالغيث ينسجم
وله أيضا ىف نفس املوضوع « راحة الفؤاد ىف تخميس
9.
بانت سعاد» لكعب بن زهري

أبو يحيى زين الدين بن عيل بن أحمد املخدوم
(ت  928ه  1521م )
وهو املعروف بـ» زين الدين الكبري « أو « املخدوم
كتاب امل�ؤمتر
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األول» .وكان من أعظم العلامء ىف القرن التاسع
الهجري ،ولد ىف كوتشن وتلمذ عىل القاىض أىب بكر بن
رمضان الشالياىت ورشع حياته عىل الطريقة الجشتية
أنت تطلع بيننا ىف الكواكب كالبدور
والشطارية  .وكان هو اول من التحق من املليباريني
بل وأرشف منه ياسيدى خري النبي
بجامعة األزهر وقىض هناك خمس سنوات وقرض
أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا
هناك األشعار الصوفية املسامة بهداية األذكياء .
من لنا مثلك ياسيدي خري النبي

واستعامل كلامت املجاز والتشبيهات تعرب عن قلب
صويف مع أقىص غاية التذلل والحقارة.

هداية األذكياء إىل طريقة األولياء

هذه القصيدة التى تحتوي عىل  179بيتا ،موضوعها
نفس التصوف يراد به تعليم الدرر النفيسة الخفية
لسالك هذا الطريق بألفاظ رقيقة مع األمثلة الرائعة
واألساليب املبدعة .يصورفيها الشاعر موضوعات
متنوعة تحت العناوين املقسمة حيث يفهم لقارئها
جميع مصطلحات التصوف وأغراض الحقيقة
اإلنسانية بدون مشقة كبرية كام نرى فيها التشبيهات
والبديعات ال يحىص عدها وحرصها.
تقوى اإلله مدار كل سعادة
وتباع أهوى رأس رش حبائال
فرشيعة كسفينة وطريقة
كالبحر ثم حقيقة در غال
وفيها اإلقتباسات من أقوال الرسول (ص) كام نرى ىف:
فبها يدور كام يدور حامرنا
برحاه تطحن كالحصيد تذلال .10

		

وله أيضا كتاب «ذكر املوت « و» شعب اإلميان «
يتضمن فيها األشعار التى تظهر الزهد واملواعظ .

مولد منقوص
األبيات التى تتضمن فيها املناجاة والتوبة والتوسل
121
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ويعرب عن ملجأه ومأوىه مظهرا حبه الخالص
ماىل سوى حبى لديك وسيلة
فامنن عليك بفضل جودك فأسعد

11

الشيخ عمر بن عىل البلنكوىت ( 1179ه إىل
)1203
قصيدته « القصيدة العمرية ىف املدائح النبوية
معروفة بهذا اإلسم لدي العرب و» صىل اإلله « لدي
مليبار أنشدها عند باب الروضة املباركة عندما رأها
مغلقة حينام جاء للزيارة حتى فتحت له أبوابها
تلقائيا وهي تحتوى عىل  24مخمسات.
هذه هي القصيدة الصوفية املشهورة من كرياال ملا
أنها تبدي جميع مالمح الصوفية حيث أنه ظهرت
هناك بعد قرض األشعار املتضمنة باملناجاة والتوسل
املعجزة والكرامة كام يعرب ىف كتب التاريخ.
يستعمل الشاعر األلفاظ املالمئة املنتخبة من
األحاديث معربا عن معجزة الرسول وينشد أخريا
مظهرا حبه العميق وغرامه العريق .
يا أكرم الكرماء عىل أعتابكم
عمر الفقري املرتجى بجنابكم
يرجو العطاء عىل البكاء ببابكم

وامليزان

والدمع من عينيه سال سجيام
صلّوا عليه وسلّموا تسليام

12

وله أيضا عىل هذا املنوال قصيدة «ألّف العاىص
«وقصيدة ملا ظهر «و «قصيدة الح الهالل « و»نفائس
الدرر « التى يصورالشاعر يف طيها أعمق املعاىن
الجذابة وأصدق الحب الرسمدي بألفاظ سلسة
وتراكيب جميلة .

القاىض محمد بن عبد العزيز الكاليكوىت
( ت 1025ه 1616م)
ولد القاىض مؤلف فتح املبني بكاليوكوت ألرسة
تنحدر من ساللة كرمية أي أرسة القاىض أىب بكر بن
رمضان الشالياىت .وله يد طوىل ىف الحديث والنحو
وعلم الفلك والحساب مع أنه امتاز ىف الشعر الصويف
مثل ذاك .

إىل كم أيها اإلنسان
هذه القصيدة تشمل  80بيتا يريد بها الشاعر تنبيه
الغافلني املتمردين وتشجيعهم عىل اتباع الرصاط
املستقيم بأن الله هو الغفور الرحيم.
إىل كم أيها اإلنسان
وتزهو العفو والغفران

وله قصيدة «نصيحة املؤمنني» و»مرثية عىل الشيخ
عثامن لبى القايىل» التى يعرب فيها املناقب واملدائح
بأسلوب سلس رائع مزيج بالبالغة والبديع.
وصارت رياض القلب بعدك يابسا
كام صارت الغربا إذا وقع القحط

أبو الرحمة محمد الفيئى ( 1901إىل )1942
ولد ىف نيلكوت ،قريبا من منجريى ىف مقاطعة
ماالبورم .وكان شاعرا ممتازا ويعد من فحول الشعراء
ىف العرص الحديث ومتتاز شاعريته بعمق املعاىن
ونسق الكلامت وصدق الوجدان وقوة التعبري ولخ
قصيدة بإسم «املسك املعطر ىف مدح الرسول املطهر
« قصيدة بإسم «الرسول األمني « .ومنها مايىل:
وكان الكون يخلو من أناس
فأرسل ربهم نورا مبينا
إىل أن ضاء ما عجزت شموس
14
وأقامر أضاءته سنينا

أبو بكر بن محيي الدين الكاليكوىت
عىل التسويف والنسيان (ت 1883م)
وتعىص ربك الرحمن

وفيهاإظهار التقشف والزهد عن الدنيا كام ىف
وىف لذاتها مر

13

وىف خرياتها رش

وهو من أرسة قضاة كاليكوت ،إشتهر بقرض األشعار
واألبيات وبقصيدته الهمزية النبوية ىف مدح الرسول
،التى تشتمل  58بيت ىف قافية الهمزة .وله عدة
قصائد ،منها:

وهناك اإلقتباسات كام يتناولها هذه األبيات التالية  :التشوق إىل زيارة الروضة الرشيفة

ومنها قد خلقناكم

ومنها سوف نخرجكم

وفيها األن ندخلكم القصيدة التى تحتوي  41بيتا ،يبدي فيه عن
إىل العرصات غرامته وشوقه ىف رؤيتها ويبدعها بأحسن األساليب
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والخياالت الجميلة مرسال السالم والتحيات بأيدي
ريح الصبا ،كام ىف أشعاره:
مبسك املحبة طيبتها

بكافور شوق عليها نرث

وعطور منقوقها بالشجى ومفتاحها ذكر خري البرش
ناديت ريح الصبا عندما هبت بهيجان عزم السفر

15

القاىض أبو بكر كنجى بن القاىض محيي الدين
الكاليوكوىت
له قصيدة املناجاة كام تربز مظاهرها ىف أشعاره
الرقيقة بأسلوب رائع و جامل بديعي ،كام نرى :
لوالك مل توجد األفالك من عدم
كذا عن الحق محجوب بال علم
		
أنت الرساج املنري شافع األمم
صىل عليك وسلم يارسول الله
		
السيد حامد بن محمد بن أحمد جالل الدين
البخاري ( 1918إىل  2005م )
ولد ىف مقاطعة ترشور املعروف بكوياماتنغل .له
قصائد كثرية التى تحمل ىف طيها اإلتجاهات واملالمح
الصوفية رصيحا ،كام ىف قصيدته املنح الشفرية
بالقصيدة الغوشية التى نظمها بعد زيارة املؤلف
مبعهد الرشيف للشيخ القطب شاه الحميد ىف ناغور.
وهي تضمن الدعاء مثلام ىف:
			
وبالحسنى اجعلن ختامنا يا
كريم وباللقاء فمتّع ّنا
		

وتخميس فكره
يخاف املؤلف عىل ذنبه ورجوعه إىل الله مع الخوف
123
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والرعب الشديد من قلة أعامله تعرب فيه الذاتية
اإلنسانية.
تدبرت ىف طول البالء وغربتى
ومضجع مأوي للهوام وحشتى
واملناجات امل ّدخرة التى يدعو فيه الشاعر للمغفرة
وقبول األعامل:
أال ياإلهى لست أهال لجنة 		
ولكننى من مستحقى العقوبة
		

وإن كان من صالح ما عملته
16
فام هو إال من رياء وسمعة

أحمد بن نور الدين امللّوي
هذا املفكر اإلسالمي واملصلح الديني ،ولد سنة 1305
ه ىف مقاطعة مالبورم .وله إسهامات عديدة ىف تاريخ
مسلمي كرياال بخدماته الفكرية وأعامله األدبية وله
القصيدة املخمسة ىف مدح عبد القادر الجيالىن.
يا قطب أهل األرض والخرضاء
ياغوثهم ىف صدمة البلواء
يا غيثهم ىف الخري والرضاء
لبدوت فينا شمس فالح
ىف اليلة االوىل لشهر هناء

17

وهذا يكفى ال أريد نقل أشعار جميع الشعراء
البارزين الكرياليني ىف غضون هذه الورقة القصرية
ال أستطيع تسجيلهم و ترتيبهم حيث أن كثريا من
الكتاب أيضا قد قرضوا األشعارخالل سطورهم النرثية
مثل السيد فضل بوكويا تنغض وغريه ممن كان لهم
صيت شائع ىف املامرسة باملدائح واملواعظ والحكم.

الخامتة
إن الشعر ىف كرياال يغلب عليه الطابع الصويف منذ
نشأته ،ويتمحورهو نفسه حول االتجاه الصوىف جليا
كام يظهر بارزا ىف أشعار جميع األجيال من أىب بكر
بن رمضان الشالياىت إىل محمد الفيئى والشعراء
املعارصين .ألن معظم مضامينها تتمركز عىل املدائح
النبوية حتى ال نستطيع رسدها ىف الشعر الصويف
حيث أنه ىف هذا العرص صار كام يعد فريدا بالنسبة
إىل كميتها وكيفيتها وتوافرها وتفاقمها إثرا بعد إثر،
وال يزال يبحث فيها الباحثون والدارسون بأهميتها
وخصائصها بجدية مطلوبة تحت عنوان املدائح

النبوية ولذا مل أركز العناية برسدها وبيانها جميعا
 .ومن الجدير بالذكر أن التأثريات الخالدة والنفوذ
السائد ىف بقعة كرياال بشعراء الصوفية وأشعارهم
مثل مولد منقوص يشعرنا بأنه ال يزال اإلتجاه الصويف
يلعب دورا مهام ىف الحياة اإلنسانية ىف كرياال كلام
تحولت األوضاع واألفكار عىل كر الدهور ومر األيام .
وإين ىف هذا الوقت قمت بإثبات مضمون التصوف
البارز الجيل ىف الشعر الكرياىل وبيان بعض األمثلة
وذكر بعض أعالمه وبعض اإلتجاهات واألغراض التى
تناولها ولكن هناك مجال واسع وبحر واسع لغوصه
وأخذ الدرر املخبءة ىف أصداف ألفاظ الشعر
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مقارنة  ,عىل أكرب ك.وى  ,رسالة الدكتورة  ,جامعة الغة
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املنظومات الفقهية العربية لعلماء كرياال
زياد علي� .إي

امللخص

املقدّ مة

الشعر العريب موجود منذ العرص الجاهيل غري أن
املنظومات الفقهية ظهرت بعد القرن األ ّول الهجري،
وأ ّول من قرضها هو أبان بن الحق املتوفىّ سنة
135ه ث ّم ازدهر هذا الف ّن عىل يد اإلمام الشافعي
والسيوطي رحمهام الله حتى اشتهر هذا الف ّن يف
والية كرياال أيضا .إنمّ ا اختار علامء كرياال صورة النظم
لكونها أسهل للطلبة حفظا وأرسع ذكرا عند الحاجة،
وقد ص ّنفت منظومات كثرية يف والية كرياال غري
أ ّن املطبوعة واملشهورة منها قليلة نادرة ،ومعظم
املنظومات الفقهية مشتملة عىل أبواب مخصوصة يف
الفقه ،لكن منها ما تشتمل عىل جميع أبواب الفقه.
وقد ص ّنف علامء كرياال منظومات يف الصالة والنكاح
والطالق والفرائض والذبح حتى ص ّنفوا يف أصول
الفقه والقواعد الفقهية أيضا ،وكان أثر املنظومات
الفقهية إيجابيا عند العامل غري أنّه كان عىل عكسه
يف والية كرياال ألنّه قد اندرست كثري من منظومات
علامء كرياال لعدم مراعاتها .ولذا يهدف هذا البحث
لتعريف املنظومات الفقهية لعلامء كرياال وناظميها
ومنهجها.

الحمد لله الذي علّم بالقلم وعلّم اإلنسان مامل
يعلم ،والصالة والسالم عىل س ّيدنا مح ّمد الذي بينّ
أحكام الرشيعة يف أحسن النظم ،وعىل آله وأصحابه
أجمعني ،أما بعد.
وقد ص ّنف العلامء الكرياليون منظومات يف جميع
الفنون كام نظّموا يف الفقه اإلسالمي خاصة ،وبعض
علامء كرياال ص ّنفوا املنظومات الفقهية النتشار
خاصة عن االختالفات املوجودة بني علامء
مسائل ّ
كرياال وعارض بعض العلامء غريهم يف األمور الدينية
مبنظوماتهم وقصائدهم ورسائلهم ،وكان هذا طريق
العلامء القدماء يف كرياال إلظهار آرائهم عن مسألة
وإثبات دعواهم يف املسائل املشكلة حتى كانت يف
كرياال مناظرات مسئلية مبنظوماتهم وكتبهم.
وكان أ ّول ما بدأ به الشعر يف كرياال األحكام الدينية
واألمور الالزمة حفظها ،فص ّنفوا أ ّوال املقطعات
الصغرية ث ّم األبيات ث ّم القصائد حسب الحاجة،
رغم أ ّن أكرثها مل يبق اآلن لعدم كتابتها وحفظها يف
حرزها .وإنمّ ا يعرف أ ّول قصيدة ألهل كرياال «تخميس
كتاب امل�ؤمتر

19 -18من أكتوبر  /شباط  -عام 2017م

126

الربدة» و»تخميس بانت سعاد» للقايض أيب بكر بن
رمضان الشاليايت (ت 895ه1490/م ،وبعده «هداية
األذكياء إىل طريقة األولياء» و»تحريض أهل اإلميان
عىل جهاد عبدة الصلبان» للشيخ زين الدين بن
عيل املعربي (ت 928ه1522/م) ،ومن الشعراء
املشهورين بعدهام القايض مح ّمد بن عبد العزيز
الكاليكويت (ت1025ه1616/م) والسيّد مح ّمد
الجفري الكاليكويت (ت1222ه1802/م) والقايض
1
عمر بن عيل البلنكويت (ت1273ه 1852/م)

الفصل األ ّول :املنظومات املشتملة عىل جميع أبواب
الفقه
وقد ص ّنفت ثالث منظومات مشتملة عىل جميع
أبواب الفقه بأيدي الكرياليني؛ اثنتني منهام عىل
املذهب الشافعي وواحدة عىل املذهب الحنبيل،
فقد ص ّنف أبو سهيل أنور عبد الله الفصفري «النظم
الويف يف الفقه الشافعي» وص ّنف مح ّمد مسليار بن
أحمد األريكيل «نظم قرة العني ملنت فتح املعني».

ويف هذه الدراسة يبحث عن املنظومات الفقهية  )1النظم الويف يف الفقه الشافعي

لعلامء كرياال وعن منهجها ومص ّنفيها ،فأوال يع ّد فيه
املنظومات املشتملة عىل جميع أبواب الفقه ث ّم
عىل املنظومات املشتملة عىل أبواب مخصوصة مثل
الصالة والنكاح والطالق والفرائض والذبح وغريها
من أصول الفقه والقواعد ،ومعظم املنظومات
ص ّنفت عىل املذهب الشافعي غري أ ّن فيها ما ص ّنفت
عىل املذهب الحنبيل .والباحث يرجو أن يستفيد من
هذه الدراسة عوام الناس كام يستفيد منها خواصهم،
والله املوفّق.

املنظومات الفقهية العربية لعلامء كرياال
قد ص ّنف علامء كرياال منظومات كثرية يف الفقه،
فمنها ما تشتمل عىل جميع أبواب الفقه ومنها ما
تشتمل عىل أبواب خاصة ألنّه قد ص ّنفت منظومات
يف الصالة واملناكحات والفرائض وآداب األكل
وحكم العقعق ويف خالف الطريقة الباطلة ،وأكرث
املنظومات بلغت غاية الفصاحة والبالغة واتفقت
فيها أحكام الشعر ومحاسنه من القافية والروي.
وإمنا قرضوا الشعر يف الفقه ليسهل عىل الطالب
مسائلها وليتذكروها يف كل حني وآن.
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هذه منظومة فقهية أليب سهيل أنور عبد الله
الفضفري  ،2وهي نظم ملنت «ق ّرة العني» يف الفقه
الشافعي للعلاّ مة زين الدين بن محمد املليباريى
الف ّناين  ،3وطبعت هذه املنظومة من دار الصميعي
للنرش والتوزيع بــــ»رياض» سنة 1434ه2013/م،
وتشتمل هذه املنظمومة عىل تسع مائة وتسعة
وتسعني بيتا مع سالسة ألفاظها ومحاسن قوافيها.
4
وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الرجز .

منهج املنظومة
هذا نظم ملنت «قرة العني» مع أنّها مشتملة عىل
جميع ما يف «ق ّرة العني» من املسائل واألبواب
والفروع مع إضافات إليها من الناظم زيادة للنكت
والعلوم ،وقد أضاف الناظم إليها التعريفات وبعض
األبواب والتقديرات معتمدا عىل رشوح «قرة العني»
وحواشيها ،وقد اتبع الناظم يف هذه املنظومة
منهج «قرة العني» يف التبويب وذكر األحكام مع
أنّه ذكر أ ّوال العبادات ث ّم املناكحات ث ّم املعامالت
ث ّم الجنايات ،وقد راعى الناظم يف هذه املنظومة
الروي ألن آخر حرف الصدر والعجز يف جميع أبياتها

مختتمة بحرف واحد.

 )2نظم ق ّرة العني ملنت فتح املعني
صاحب هذا النظم هو الشيخ مح ّمد مسليار بن
أحمد األريكيل املليباري املولود سنة 1304ه واملتوفىّ
سنة 1371ه ،هذه املنظومة مح ّولة إىل صورة النظم
وتشتمل عىل جميع أو معظم مسائل كتاب «ق ّرة
العني» للشيخ زين الدين املخدوم الصغري ،ولكن
األسف عىل أ ّن هذا النظم الفقهي مل يطبع إىل اآلن
5
بل توجد نسخه عند بعض أهل العلم يف ديار مليبار
 .وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الرجز.

منهج النظم
يستهل املص ّنف هذا النظم بالحمد لله مع استعامله
ّ
يف البيت األ ّول براعة االستهالل كام قال «كلام قرت
بعلم عني من تعلّام» ،ويف ضمن ذلك أشار إىل اسم
القصيدة من أنّها «نظم ق ّرة العني ملنت فتح املعني»،
وهذا النظم منظومة ملنت «قرة العني» كام يشري
إليه اسمه مع أنّه مشتمل عىل جميع أبواب قرة
العني ،وقد استعمل املص ّنف يف هذه القصيدة أنواع
البالغة يف الشعر من القافية والروي أل ّن آخر حرف
كل بيت من أبيات هذه القصيدة
الصدر والعجز يف ّ
متساويان.

 )3النظم الجيل يف الفقه الحنبيل
هذا النظم أيضا أليب سهيل أنور عبد الله بن عبد
الرحمن الفضفري ، 6ص ّنفه لتبيني أحكام الفقه
عىل املذهب الحنبيل ،هذه منظومة مخترصة تبلغ
مثانيا ومثانني ومثان مائة بيتا( ،)888نرشت هذه
املنظومة من دار الصميعي للنرش والتوزيع برياض
سنة 1435هـ2014/م ،ونرشت هذه املنظومة مع

تعليقات طويلة لهذه األبيات للمص ّنف املذكور،
يعني أ ّن الناظم أبا سهيل أنور عبد الله الفضفري
ص ّنف هذه املنظومة وص ّنف معها تعليقات لهذه
املنظومة .وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الرجز.

منهج النظم
ص ّنف هذا النظم لتبيني األحكام الرشعية عىل
املذهب الحنبيل ،ولكون املص ّنف شافعيا اعتمد هو
يف تصنيف هذا النظم عىل «زاد املستقنع» أليب النجا
موىس بن أحمد بن موىس الحجاوي وعىل رشحه
«الروض املربّع» ملنصور بن يونس البهويت(-1000
1051ه) ،ويف ضمن هذه املنظومة يبينّ الناظم
األركان والرشوط والسنن والواجبات واملحظورات
واألقسام والتقديرات ،ومل يتع ّرض إىل التفاصيل
والتفاريع ،وقد اشتملت هذه املنظومة عىل جميع
أبواب الفقه ما عدا الفرائض 7أل ّن املص ّنف قد أفرد
نظام آخر للفرائض فقط ،وهو «متعة األحاديث
8
رشح املواريث عىل املذهب الحنبيل «.

الفصل الثاين :املنظومات املشتملة عىل بعض
أبواب الفقه
وقد ص ّنف علامء كرياال أيضا منظومات وقصائد كثرية
يف أبواب مختصة ،ومن أشهرها ما ص ّنفت يف مقاصد
النكاح عىل يد القايض عمر البلنكويت والقايض محمد
الكاليكويت ،وأكرث املنظومات ص ّنفت يف الطالق
أل ّن هناك خالف بني علامء كرياال يف وقوع الطالق
بالكلامت املليبارية .وكذا ص ّنفت يف كرياال منظومات
عديدة يف الصالة والفرائض والقواعد واألصول كام
ص ّنفت يف اآلداب ويف خالف الطريقة الباطلة .وأكرث
املنظومات ص ّنفت عىل املذهب الشافعي وبعضها
عىل املذهب الحنبيل.
2017م
عام
شباط
/
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املنظومات يف مقاصد النكاح
 )4مقاصد النكاح  9للقايض محمد الكاليكويت
هذه منظومة فقهية تشتمل عىل جميع أحكام
النكاح وما يتعلّق بها عىل املذهب الشافعي ،وقد
ألّفها العلاّ مة الفقيه القايض محمد بن عبد العزيز
الكاليكويت  ،10وهذا نظم ملنت «تحفة املحتاج» البن
حجر الهيتمي ويشتمل عىل جميع مسائلها يف باب
النكاح ،وهذه القصيدة طويلة حجام حيث تحتوي
عىل أربع مائة وخمسة وخمسني بيتا ( ،)455وت ّم
تأليف هذه املنظومة سنة 1010هـ ،وتر ّجمها إىل
لغة «متل» العامل الكبري الشيخ حبيب محمد بن
محمد إبراهيم صاحب لبّا يف صفحات كثرية تبلغ
عددها مائة وأربعا وأربعني صفحة .11وص ّنفت هذه
املنظومة عىل بحر الرجز.

منهج املنظومة
يستهل هذه القصيدة باسم الناظم واسم القصيدة
ّ
كام أشار إليه بقوله« :قال محمد هو ابن القايض»
وبقوله« :فإ ّن هذه مقاصد النكاح» ،ويقول فضائل
النكاح والفرق بني النكاح والسفاح ،وقد ب ّوب الناظم
هذه القصيدة عىل األمور الثامنية التي يجب عىل
القايض سؤالها إذا أىت أحد لعقد النكاح من الزوج
والزوجة والويل والشاهدين والصيغة واملهر والكفو
وعن األمور بينهام .ومع ذلك يذكر كثريا من األمور
امله ّمة كنكاح القايض ونكاح الحر األمة وأمهات
األوالد واملحرمات باملصاهرة .ومتتاز هذه القصيدة
بسهولة ألفاظها يف بحر الطويل.

 )5مقاصد النكاح  12للقايض عمر البلنكويت
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هذه منظومة فقهية تبينّ أحكام النكاح وما يتعلّق
يل البلنكويت املولود
بها ،أنشأها القايض عمر بن ع ّ
سنة 1177ه1765 /م واملتوفيّ سنة 1273هـ ،وهذه
املنظومة أيضا مح ّولة من باب النكاح يف كتاب «تحفة
املحتاج» البن حجر الهيتمي وأنّه نظّمها ليسهل عىل
الطالب مسائلها ،وهذه القصيدة تحتوي عىل أكرث
من ضعف القصيدة املسماّ ت بهذا االسم للقايض
محمد بن عبد العزيز الكاليكويت ،وص ّنفت هذه
القصيدة يف الثاين والعرشين من شهر رجب سنة
ألف ومائتني وخمسة وعرشين الهجري (.)1225
وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الرجز.

منهج القصيدة
تحتوي هذه القصيدة عىل ألف بيت متض ّمنة
خالصة باب النكاح من كتاب «تحفة املحتاج»
البن حجر الهيتمي حتى اشتهرت هذه القصيدة
بقصيدة التحفة  ،فإذا تخالف ما يف «التحفة» وغريها
من الكتب ير ّجح ما ثبت يف «التحفة» ،وبني هذ
القصيدة وقصيدة القايض محمد بن عبد العزيز
الكاليكويت تساو يف كثري من األمور حتى تشتمل
هذه القصيدة عىل معظم أبوابها عىل ترتيبها ،لكن
يف هذه القصيدة مزيدة عىل قصيدة القايض محمد
الكاليكويت ،وقد أراد القايض بهذه املنظومة قصيدة
ألفية ولكن ملاّ ت ّم من تصنيفها صارت زائدة عىل
األلف مبائة وعرش أبيات.

املنظومات يف الطالق
 )6القصيدة األزهرية يف حكم الطالق
13
بالكلامت املليبارية
ص ّنفت هذه املنظومة الفقهية لتبيني أحكام

الطالق بالكلامت املليبارية ،قرضها العالمة الشهري
أبو السعادات املولوي شهاب الدين أحمد كويا
الشاليايت 14لتبيني عدم وقوع الطالق ببعض الكلامت
املليبارية ،وص ّنفت هذه القصيدة خالفا ملا أفتى به
الشيخ أحمد زين الدين مخدوم الصغري يف كتابه
«فتح املعني» وخالفا ملا أفتى به القايض عمر بن
يل البلنكويت (رح) يف هذا الخالف ،ونسخة هذه
ع ّ
القصيدة موجودة يف املكتبة األزهرة بشاليم بصورتها
املخطوطة .وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الرجز.

منهج القصيدة
وقد وقعت اختالفات بني العلامء الكرياليني يف وقوع
جل»
الطالق ببعض الكلامت املليبارية ككلمة «موي ّ
جل» .فأفتى القايض عمر بن
جل» و»نيايم ّ
و»بشنم ّ
عيل البلنكويت والشيخ أحمد زين الدين املخدوم
الصغري بأنّه ال يقع الطالق بهذه الكلامت املليبارية
املذكورة ،ولكن يعارض الناظم لدعواهم بأبياته
الفصيحة حتى يقول بأنّه يقع الطالق بهذه الكلامت
ّ
ويستدل لذلك بأ ّن هذه ترجمة الطالق
املليبارية
الكل
رصيحة وهذه الكلامت املذكورة ترجمته عند ّ
وير ّجحه قول ابن حجر الهيتمي بوقوعه ملاّ سئل
عنها ،ويعد عددا من العلامء الكرياليني الذين أفتوا
بوقوع الطالق بهذه الكلامت.

 )7قصيدة الطالق املخترصة

15

هذه القصيدة الفقهية أيضا للشيخ أبو السعادات
شهاب الدين أحمد كويا الشاليايت ، 16ص ّنفها ليظهر
دعواه يف الخالف املوجود يف عرصه بني العلامء يف
جل»
وقوع الطالق بالكلامت املليبارية ككلمة «موي ّ
جل» ،وكان ي ّدعي بوقوع
جل» و»بشنم ّ
و»نيايم ّ
الطالق بهذه الكلامت املليبارية املذكورة حتى ص ّنف

هذه القصيدة لل ّر ّد عىل القائلني بعدم وقوع الطالق
بالكلامت املذكورة ،وهذه القصيدة مخترصة من
«القصيدة األزهرية» 17التي ص ّنفه هو أيضا ،وبني
هذه القصيدة والقصيدة األزهرية تشابه ومتاثل يف
كل
أبياتها ومضمونها حتى قد ورد بعض األبيات يف ّ
منهام عىل صورة واحدة وألفاظ واحدة عىل معنى
واحد .وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الرجز.

منهج القصيدة
وهذه املنظومة مخترصة ومأخوذة من قصيدته
«القصيدة األزهرية» ولذلك بينهام توافق ومتاثل يف
كثري من األشياء كاألبيات واأللفاظ املستعملة فيهام
والدعوى املذكورة فيهام والكتب املستنبطة منها
آرائه وراجع إليها يف هذا الخالف واألشخاص الذين
خالفوا أو وافقوا دعواه يف الخالف املشهور يف وقوع
الطالق بالكلامت املليبارية وعدمها ،وهذا االختالف
مشهور «مبوي نيايم طالق» ،ويف هذه القصيدة يبينّ
جل
جل وبشنم ّ
جل ونيايم ّ
الناظم أ ّن كلمة موي ّ
كلمة مليبارية يطلق لوقوع الطالق بها ،وقد جرى
الطالق بهذه الكلامت يف بالدنا وهذه الكلامت
ترجمته ويف معناه عند جميع العباد يف بالدنا
أل ّن القوم يستعمل هذه الكلامت مبعنى الطالق
ويستعملونها لوقوع الطالق بها.
ث ّم يبينّ املص ّنف االختالف الذي وقع بني علامء
كرياال بأنّه قد أفتى الشيخ العالمة زين الدين بن
عيل املخدوم الكبري املعربي بوقوع الطالق بهذه
الكلامت املذكورة وخالفه ابنه عبد العزيز املخدوم،
فيقول الناظم بأ ّن عبد العزيز خالف أسالفه بال
دليل قاطع وال برهان ساطع وأ ّن هذا االختالف إنمّ ا
وقع بعد سنة تسع مائة وسبعني الهجرية.
كتاب امل�ؤمتر
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 )8قصيدة الطالق
هذه منظومة فقهية للقايض عمر بن عيل
البلنكويت 18املتوفىّ سنة 1273هـ ،ص ّنفها القايض عمر
أيضا لتبيني حكم الطالق بالكلامت املليبارية ككلمة
جل» ولتبيني دعواه يف الخالف
جل» و»نيايم ّ
« موي ّ
املودجود بني علامء كرياال ،ويف هذه القصيدة يبينّ
أنّه ال يقع الطالق بهذه الكلامت املليبارية ويوضّ ح
ويق ّرر دعواه بأبيات فصيحة ،ويهدف بهذه القصيدة
أن يثبت دعواه ودعوى الشيخ عبد العزيز املخدوم
والشيخ أحمد زين الدين املخدوم الصغري ويثبتها
يف أبيات فصيحة  .19وص ّنفت هذه املنظومة عىل
بحر الرجز.

منهج القصيدة
محل
أي ّ
يقول الناظم إنّه إن شاع كلمة للطالق يف ّ
فيحتمل أن يكون لفظ الطالق أو رصيحه ،ففيه
قوالن ،األ ّول أنّها رصيح يف ذلك البلد الذي شاع فيه
هذه الكلمة للطالق بأن يستعملها أهل بلدها يف
مراد الطالق ويف غرض الطالق ،وثانيها أنّها كناية
فيكون لها حكم الكناية ،وهذا هو القول املعتمد
يف املذهب الشافعي ،ودليل الثاين أنّها ليس برتجمة
رصيحة بل هي كلمة مستعملة لهذا املراد وإنمّ ا شاع
عند بعض الناس ومل يق ّرر بأنّها ترجمة لفظ الطالق
جل»
جل» و»نيايم ّ
الكل ،ويبينّ أ ّن كلمة «موي ّ
عند ّ
جل وأعطيت كلمتك ليس بكلمة
ونحوهام كبشنم ّ
الطالق وال يقع الطالق بها.

املنظومات يف الفرائض
 )9منظومة جامع فرائض املنهاج
هذه منظومة فقهية للشيخ العالّمة الحاج مح ّمد
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مسليار بن الحاج الحسن األركّيل البادانفليّ
املعروف بابن حسن النقطي املتوفىّ سنة 1393ه،
ص ّنفت هذه املنظومة سنة 1372ه محتوية عىل
مائتني واثنني وعرشين بيتا ( )122مع سهلة األلفاط
واملعاين ،ومتتاز هذه املنظومة بحسن قافيتها ورويّها،
كل
يعني أ ّن آخر حرف الصدر والعجز متساويان يف ّ
بيت من هذه املنظومة وأ ّن هذه املنظومة متّفق
ال ّروي ،وهذه املنظومة مح ّولة من النرث إىل النظم
ألنّها ص ّنفت معتمدا عىل باب الفرائض من كتاب
«منهاج الطالبني» 20لإلمام النووي املتوفىّ سنة
676ه .وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الرجز.

منهج املنظومة
تشتمل هذه املنظومة عىل جميع املسائل التي ذكرت
يف املنهاج غري أنّها مح ّولة إىل صورة النظم ،وإىل ذلك
يشري العنوان «بجامع فرائض املنهاج» ،يعني أ ّن هذه
املنظومة مجموعة لجميع أحكام الفرائض يف املنهاج
لل ّنووي (رح) ،فأوال أىت فضائل الفرائض ثم صورة
القسمة وأصحاب الفروض وتصحيح املسائل وغريها
من املسائل املتعلقة بالفرائض ،وجميع املسائل يف
هذه املنظومة تابعة عىل مذهب زيد بن ثابت
لقوله ﷺ قال« :أفرضكم زيد» ،ويقول الناظم إنّه
إمنا صنفها لتسهيل املسائل عىل الطالب ألن الفرائض
أول علم ينزع من هذه األمة.

 )10منظومة فرائض فتح املعني
هذه املنظومة أيضا للحاج املولوي مح ّمد مسليار بن
الحاج الحسن األركّيل الوادانفليّ املشهور بابن حسن
النقطي  ،21ص ّنفها معتمدا عىل باب الفرائض من كتاب
فتح املعني ،هذه القصيدة ص ّنفت يف أبيات كثرية
يف عديد من الصفحات ونرشت من مطبعة املرشد

برتورنغادي ،ومتتاز هذه املنظومة بسالسة ألفاظها
وعبارتها حتى يقدر للقارئ أن يفهم املسائل بسهلة
وال ينساها برسعة أل ّن النظم أسهل للحفظ والتذكّر
عند الحاجة ،وقد اعترب املص ّنف فيها قواعد النظم
واستعمل أقىص غاية البالغة فيها ألنّه اعترب القافية
والروي ،ومتتاز أيضا بأ ّن آخر حرف الصدر والعجز يف
ّ
كل بيت من أبيات هذه القصيدة متساويان وأنّهام
ّ
حرف واحد .وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الرجز.

منهج املنظومة
هذه املنظومة مشتملة عىل جميع املسائل التي
ذكرت يف باب الفرائض من كتاب «فتح املعني»
كام يشري إليه العنوان  ،وقد استوعب املص ّنف فيها
مقاصد الباب كلّها أو جلّها يف صورة النظم ،بعد
املق ّدمة وما يتعلّق بها بينّ املص ّنف معنى املرياث
والفرائض فقال إنّها مسائل قسمة املواريث ،ويقول
بعد ذلك أصحاب الفروض وذوا األرحام والفروض
املقدرة والحجب والعصبات وأصل املسألة وموانع
اإلرث والعول واملناسخات .وقد بينّ الناظم هذه
املسائل كلها بأبيات فصيحة سهلة املأخذ واملعاين.

 )11ملتقط الفرائض
هذه منظومة فقهية يف علم الفرائض واملرياث
للقايض مح ّمد بن عبد العزيز الكاليكويت 22املولود
سنة 980ه واملتوفيّ سنة1025ه ،تحتوي هذه
املنظومة عىل مائة وأربعة وتسعني بيتا ( )194مع
سالسة األلفاظ وسهل املراد ،ولكن األسف عىل أنّها
مل تشتهر كام مل تشتهر «مقاصد النكاح» له ،ونسخة
هذه املنظومة موجودة 23يف مكتبة حفيده القايض
نالكت مح ّمد كويا ،ومن مم ّيزات هذه القصيدة أنّها
والروي وأ ّن آخر حرف الصدر والعجز
متّفق القافية
ّ

كل بيت من أبيات هذه القصيدة.
متساويان يف ّ
وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الرجز.

منهج املنظومة
هذه منظومة فقهية يف علم الفرائض ومسائلها ملتقطة
من كتب مختلفة ومن أبيات عديدة ،ولذلك سميت
بــــــ»ملتقط الفرائض» ،فبعض أبياتها مأخوذة من
منظومات اآلخرين حتى وردت بعضها عىل صورتها
األصل من غري تغيري ،ولذلك يقول إنه أخذها من غري
أدب ،فيقول الناظم أوال فضائل الفرائض فيقول إ ّن
العلم قسامن :قسم يتعلّق بالدنيوية وقسم يتعلّق
مبا بعد املوت ،فعلم الفرائض يف القسم الثاين من أنّها
علم مبا بعد املوت وأنّها نصف العلم ،ث ّم يقول إ ّن
املاهرين يف علم الفرائض ينقص عددهم مبم ّر األيّام
وميض الزمان ،فيجب علينا أن نعلّمها من ورائنا،
ّ
ولذلك ص ّنف املص ّنف هذه القصيدة ،ويقول جميع
مسائل الفرائض يف أبواب مختلفة.

 )12كشف الغوامض يف علم الفرائض
هذه منظومة يف علم الفرائض لسامحة الشيخ
الفقيه العامل العالمة القدوة الفاهم الف ّهامة صاحب
التدريس والفتوى وجامع الفضل والتقوى ،أستاذ
املالئن وشيخ األكابر واألصاغر ،الحاج املرحوم
الهانئ 24املولوي عبد الله بن أحمد الف ّناين (رح)
املتوفىّ سنة 1315ه ،تحتوي هذه املنظومة عىل
خمس مائة وخمسة عرش بيتا ( )515مع سهلة
األلفاظ لفهم املراد ،متتاز هذه املنظومة بقافيتها
ورويّها ،أل ّن جميع األبيات يف هذه املنظومة متّفق
والروي ،يعني أ ّن آخر حرف الصدر والعجز
القافية
ّ
كل بيت من هذه القصيدة ،وص ّنفت
متساويان يف ّ
هذه املنظومة عىل بحر الرجز .نرشت هذه املنظومة
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أ ّوال يف سنة 1300ه وطبعت ثانيا يف سنة 1306ه ،منهج املنظومة

وكانت الطبعتان كلّهام من مطبعة منبع الهداية
بف ّنان.

منهج املنظومة
اعتمد الناظم يف تصنيف هذه املنظومة عىل «رشح
املنهاج» لإلمام النووي والكتاب للبغوي وغريها من
الكتب املشهورة ،أىت املص ّنف مبق ّدمة اإلرث وبينّ
فيها أنّه يبدأ أ ّوال من تركة امل ّيت مبؤنة التجهيز ث ّم
بقضاء ديونه ث ّم بالوصية من ثلث املال وبعد ذلك
بتقسيم املال بني الورثة ،وبعد ذلك ذكر املص ّنف
أسباب املرياث من أنّها نسب ونكاح ووالء كام ذكر
موانع اإلرث من أنّها كفر ّ
ورق وقتل وعدم اإلخبار
عن املوت ،ث ّم يبينّ أهل الفرض وذوا األرحام وأنواع
الحجب وأصل املسألة والعول واملناسخات .متمتاز
هذه املنظومة بأنّها قد ب ّينت فيها جميع أحوال
الناس يف اإلرث مع بيان كامل كمرياث الج ّد مع
اإلخوة واألخوات.

 )13نافلة مع كافلة
هذه منظومة فقهية للعلاّ مة الحاج مح ّمد مسليار
بن الحاج حسن األركّيل الوادانفليّ املعروف بابن
حسن النقطي  25املولود سنة 1314ه املتوفىّ سنة
1393ه ،طبعت هذه املنظومة من مطبعة يم.
يل بف ّنان سنة 1961م ،ونرشت هذه املنظومة يف
عرشات من الصفحة يف كثري من األبيات ،متتاز هذه
املنظومة بسهلة األلفاظ واملعاين كام متتاز أيضا
بالقافية والروي ،يعني أ ّن آخر حرف الصدر والعجز
كل بيت من أبيات هذه القصيدة.
متساويان يف ّ
26
وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الطويل .
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ميسة ملسألتني يف منظومته السابقة
هذه منظومة رّ
«جامع فرائض املنهاج» ،يعني أنّه قد بينّ املسألتني
يف هذه املنظومة سهلة وكانتا يف تلك املنظومة مع
صعبة ،ويف هذه املنظومة ب ّينهام يف كثري من األبيات
ليسهل عىل طلاّ ب العلم فهم املسائل ،واملسألتان
هام مسألة تصحيح املسائل ومسألة املناسخة ،ففي
هذه املنظومة بينّ املص ّنف تلك املسألتني يف سهلة
األلفاظ واألبيات الفصيحة ،ومع ذلك زاد املص ّنف
إليها أمثلة كثرية ليفهم الطلاّ ب املسائل بسهلة ،فهذه
املنظومة مصدر مستنبطة يف مسألتي التصحيح
واملناسخة ،فيقول مسألة التوافق والتباين والتامثل
مع أمثلة واضحة لهذه املسائل.

 )14املئوية الفضفرية يف املسائل الفرضية
هذه منظومة فقهية أليب سهيل أنور عبد الله بن
عبد الرحمن الفضفري ، 27وهي مخترصة يف علم
الفرائض محتوية عىل مائة بيت وبيتني مع سالسة
األبيات وحسن القافية ،وهذه املنظومة مأخوذة
من الكتاب املوسوم بــــ»النظم الويف يف الفقه
الشافعي» املشتمل عىل تسع مائة وتسعة وتسعني
مستقل للفرائض
ّ
بيتا ،وملاّ رأي املص ّنف جعل كتاب
فقط ص ّنف هذه املنظومة وزاد فيه عىل األصل
مختصة بالفرائض،
بعض األبيات وجعل أبوابا
ّ
وطبعت هذه املنظومة من دار الصميعي للنرش
والتوزيع بـــ»الرياض» ونرشت الطبعة األوىل
سنة 1434ه2013/م ،وطبعت هذه املنظومة مع
رشح لطيف لهذه األبيات ملص ّنف هذه املنظومة،
وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الرجز .وقد ص ّنف
املص ّنف كتابا آخر معتمدا عىل هذا الكتاب ،وهو

«متعة األحاديث رشح نظم املواريث عىل املذهب
الحنبيل».

منهج املنظومة
هذه املنظومة مخترصة من كتابه املوسوم بــــ»النظم
الويف يف الفقه الشافعي» املشتمل عىل تسع مائة
وتسعة وتسعني بيتا ،ومتتاز هذه املنظومة بأمور من
أنّها موجزة بليغة من دون إخالل وال إطوال كام أنّها
تختص بسالسة أبياتها ورصانة ألفاظها ،وقد أضاف
ّ
إليها املص ّنف بعض األبواب امله ّمة التي خال عنها
كثري من كتب الفرائض ،ومنها باب تقسيم الوصية
والدين إذا اجتمعا وكذا إقرار بعض الورثة بوارث
آخر ،وهذا الكتاب مشتمل عىل جداول وصور
لبيان األلقاب الفرضية تيسريا للطّلبة للمراجعة عند
الحاجة ،وقد ترك املص ّنف بيان املراحل التطبيقية
لكل مسألة،
للمسائل ،بل أضافها يف صورة تطبيقية ّ
28
كل حال وحني ،
والصور أسهل للفهم و ِذكره يف ّ
فيقول الناظم إ ّن علم املواريث أفضل علم من أنواع
العلوم ألنّه من ّزل من الله وال خالف فيه بني املذاهب
األربعة وأ ّن مذهب اإلمام الشافعي هو الذي أتقن
هذا العلم ألنّه واردة عىل مذهب زيد الفريض الذي
أمر رسول الله ﷺ باتباعه يف علم املواريث ،ولذلك
صنفها عىل املذهب الشافعي وتبينّ جميع املسائل
فيها.

 )15ألفية يف الفرائض

بحر الرجز وأنّها مشتملة عىل جميع مسائل الرتكة
وتقسيمها ،ص ّنفها املص ّنف أحمد الفروري يف عام
1345ه املساوي 1927م ،ولكن األسف عىل أنّها مل
تنرش ومل تطبع بل نسخة هذه املنظومة محفوظة
يف املسجد الذي بناه املص ّنف  ،29قد مدحها العامل
الجليل املشهور يف مكّة الس ّيد مح ّمد بن الس ّيد علوي
بن السيّد عبّاس املاليك ملاّ كشف إليه ابن املص ّنف
نسخة هذه املنظومة ،وهو خادم العلم الرشيف يف
البلد الحرام ومص ّنف كتاب «شفاء الفؤاد بزيارة خري
العباد».

منهج املنظومة
هذه املنظومة محتوية عىل جميع مسائل الفرائض
يف ألف بيت ،ومن هذه املنظومة يظهر لك نباغة
املص ّنف ومهارته يف الفقه يف املذاهب األربعة ،بعد
املق ّدمة وما يتعلّق بها ذكر الناظم فضائل الفرائض
قصة عمر بأنّه كان يأمر أصدقائه أن
وأشار إىل ّ
يتح ّدثوا بالفرائض وأن يلهوا بالرمي ،وقد ورد عن
سعيد بن املس ّيب أنّه قال :كتب عمر بن الخطاّب
إىل أبو موىس األشعري -:إذا لهوتم فالهوا بالرمي
وإذا تح ّدثتم فتح ّدثوا بالفرائض ، 30ث ّم يقول الناظم
مسائل التقسيم واألصحاب وذوا الفرائض والحجب
وأصل املسألة واملناسخات وغريها من املسائل
املتعلقة بالطالق ،فهذه منظومة طويلة تبحث عن
جميع مسائل الفرائض قاطبة.

هذه منظومة يف علم الفرائض للشيخ العالمة الحاج  )16متعة األحاديث رشح نظم املواريث عىل
املولوي كنج أحمد بن أيب بكر الفروري الوِليَتي املذهب الحنبيل
املولود سنة 1297ه املتوفىّ سنة 1380ه ،هذه هذه منظومة فقهية أليب سهيل أنور عبد الله
القصيدة محتوية عىل ألف بيت مع فصاحة األلفاظ الفضفري ، 31هذه منظومة مخترصة يف علم الفرائض
وسالسة األبيات ،متتاز هذه املنظومة بأنّها ص ّنفت يف عىل املذهب الححنبيل تبلغ أبياتها مائة وأحد
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عرش بيتا( ،)111وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر  )17نظم يف مفردات الحنابلة يف الفرائض

الرجز .هذه املنظومة مأخوذة من قصيدته «املائوية
الفضفرية الفرضية» 32،ولكن قام بتغيريات وتبديالت
يف هذه املنظومة حتى أضاف إليها بعض املسائل
ليطابق للمذهب الحنبيل ،و»املائوية الفضفرية يف
املسائل الفرضية « كانت عىل املذهب الشافعي.
هذه املنظومة مطبوعة مع كتاب «النظم الجيل
يف الفقه الحنبيل « 33للمص ّنف املذكور بتعليقات
واسعة لهذه األبيات ،ويف هذه التعليقات يوضّ ح
املسائل املشكلة ويذكر فيها التعريفات ويوضّ ح فيها
األلفاظ الصعبة ،وتشتمل عىل جداول وصور مفيد
لطالّب العلم لفهم املسائل بسهل ،وقد حذف يف
هذه املنظومة بيان مراحل التطبيق يف بعض املواضع
وانحرص بذكر صورة التطبيق بجدوله.

منهج املنظومة
متتاز هذه املنظومة بأنها مشتملة عىل كثري من
أبواب الفرائض التي مل تشتملها كثري من كتب
الفرائض نحو باب تقسيم الديون والوصية وإقرار
بعض الورثة بوارث آخر ،وهذه املنظومة محتوية
عىل أبواب وفصل خاص ملفردات الحنابلة يف باب
الفرائض ،وألحق املص ّنف معه جدوال خاصا لبعض
األلقاب املشهورة عىل املسائل أو الوارثني ،34وأكرث
أبيات هذه املنظومة مساوية ألبيات كتابه «املائوية
الفضفرية يف املسائل الفرضية» ألنّها هي أصل هذه
املنظومة .فيقول الناظم أوال الحقوق املتعلّقة بالرتكة
وبعده أسباب اإلرث والفروض الواردة يف القرآن
والس ّنة وأصحاب الفروض ورشوط إرثهم كام وضّ ح
رشكة
بعدها صورة التعصيب والحجب ومسألة امل ّ
35.
واألكدرية واملناسخات
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هذه منظومة قصرية يف الفقه الحنبيل أليب سهيل
أنور عبد الله الفضفري  ،36تشتمل هذه املنظومة
عىل سبعة عرش بيتا ،وهذه املنظومة تابعة لنظمه
«متعة األحاديث رشح نظم املواريث» الذي سبق
ذكره آنفا ،ويف هذه املنظومة يبينّ املص ّنف بعض
مفردات الحنابلة يف الفرائض ،ويق ّرر فيها املسائل
الخاصة املنفردة يف املذهب الحنبيل خالفا للمذاهب
ّ
الثالثة األخرى ،ويف ضمن هذه األبيات يبينّ ثالثة
عرش مسائل املنفردة يف املذاهب الحنبيل .وص ّنفت
هذه املنظومة عىل بحر الرجز.

منهج النظم
ومن املشهور أنّه ال خالف يف الفرائض بني املذاهب
األربعة ،ولكن هناك بعض الخالف يف املذهب
الحنبيل وقد انفردت به الحنابلة فقط ،فلتبيني
هذه املسائل ص ّنف الناظم هذه القصيدة ،فأ ّوال
يبينّ املص ّنف هذه املسائل نرثا ث ّم يب ّينها نظام ،ومن
مفردات الحنابلة أنّه تق ّدم تجهيز امليّت عىل الدين
ولو كان متعلّقا بعني الرتكة وأ ّن ال ّرقيق يرث ويورث
وأ ّن من موانع اإلرث القتل عمدا وخطأ وأنّه يرث
املسلم من الكافر ويرث الكافر من املسلم بالوالء
وغريها من املنفردات الحنابلة ،فيقول يف هذه
املنظومة ثالثة عرش مسائل من ذلك الجنس.

املنظومات الفقهية املتعلّقة بالصالة
مهم املقتدي وكايف املبتدي
ّ )25
مص ّنف هذه القصيدة هو العامل العالمة املولوي
مح ّمد بن عبد الله األيوري القريب ملاهي املولود
سنة 1283ه واملتوفىّ سنة 1334ه ،وهذه القصيدة

محتوية عىل تسعة وتسعني بيتا ( )99مع سهلة
األلفاظ واملسائل ،وقد استعمل املص ّنف يف هذه
القصيدة محاسن الشعر من القافية والروي ،أل ّن
كل بيت من
آخر حرف الصدر والعجز متساويان يف ّ
أبيات هذه القصيدة ،وص ّنفت هذه املنظومة عىل
بحر الرجز .طبعت هذه القصيدة من مطبعة منبع
الهداية بف ّنان سنة 1328ه وتلك النسخة مشتملة
عىل أربعة عرش صفحة وطبعت أيضا من مطبعة
محيك الغرائب بف ّنان عام 1351ه.

املولوي محمد بن عبد الله األَيُّوري القريب
ملاهي
وهو العامل العالمة الشاعر األديب املولوي محمد بن
عبد الله األيوري  38القريب ملاهي من شامل مليبار،
قرأ العلوم االبتدائية من وطنه ثم ارتحل إىل ف ّنان
وقرأ عىل الشيخ العالمة املخدوم محمد بن عبد
القادر املخدوم الف ّناين ثم ارتحل إىل نادافرم وقرأ عىل
الشيخ العالمة الكبري موالنا املولوي أحمد الشريازي
النادافرمي املتوىف سنة 1329هـ ،بعد الدراسة صار
مدرسا يف جامع أيُّو ْر زمانا طويال ثم أقام مدرسا يف
مب وغريها.
جامع تالِي َف َر ْ
وله مؤلفات وأشعار فائقة وقصائد نافعة كــــ
«مهم امل ُقتَ ِدي وكايف املبتدي» الذي سبق ذكره ،وله
تعليقات وتقريرات عىل كتب مختلفة كـ «حاشية
جليلة عىل قصيدة مقاصد النكاح» للقايض عمر
البلنكويت ،ولكن مل يطبع هذا الكتاب ،ومات يوم
األربعاء يف رمضان سنة 1334هـ ودفن يف جامع أَيّور
وله سبع وأربعون سنة.

منهج املنظومة

هذه منظومة فقهية تبحث عن مسائل املسبوق
واملوافق يف الصالة ،فأ ّوال يبينّ املص ّنف حكم املوافق
من أنّه من أدرك مع اإلمام قدر الفاتحة فيغفر له
تأ ّخر ثالث أركان طويلة لكن مع العذر ،ث ّم يذكر من
األعذار تسعة ويع ّد خمسة من العذر الذي مل يجر
فيه الخالف كبطئه لعجز خلقي وباقيها من العذر
الذي جرى فيه الخالف كأن ينام يف تشهد ،ث ّم يبينّ
أحكام املسبوق من أنّه من مل يدرك مع اإلمام قدر
الفاتحة ،فيقول إ ّن األوىل للمسبوق أن ال يشتغل
بالس ّنة إالّ إذا ظ ّن أنّه يدرك الفاتحة ،فإن ركع األمام
ومل يشتغل املسبوق بالندب فيجب عليه أن يركع
مع اإلمام وإالّ يفوت الركعة ،ث ّم يبينّ املص ّنف أحكام
املسبوق الذي اشتغل بالس ّنة من أنه يجب عليه أن
يقرأ من الفاتحة قدر ما اشتغل من الس ّنة وغريه من
أحكام املسبوق يف أحوال مختلفة ،ويف تت ّمة هذه
القصيدة يبينّ الناظم مسائل من ّ
شك هل هو موافق
أو مسبوق فيجب عليه اإلحتياط يف ذلك الحال ألنّه
تأ ّخر ألن يت ّم الفاتحة فإن وجد اإلمام يف الركوع
فيحصل له الركعة.

 )26عظمة الصالة وع ّزة املناجات
مص ّنف هذه القصيدة هو أبو مح ّمد سعيد عيل
القاسمي املعروف بباوا مسليار الويلوتوري املليباري
املتوفىّ قبل سنوات قليلة ،وللمص ّنف رشح عىل
هذه القصيدة املوسوم «بالفلسفة الغريبة يف أركان
املناجات العجيبة» ونرشت هذه القصيدة مع رشحها
من مكتبة البدرية بكوتكّل ، 39هذا الكتاب صغرية
يف الحجم ولكن كبرية يف الفائدة واملنفعة ،تحتوي
هذه املنظومة عىل مثانية وعرشين صفحة وكثري من
األبيات ،معظم أبيات هذه القصيدة يختتم بالهاء
املربوطة ،وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الطويل.
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منهج املنظومة

وثانيا سنة 1305ه.

يقول الناظم متهيدا فضيلة الصالة وثوابها ويقول إ ّن منهج املنظومة

أفضل الطاعات بعد الشهادة هو صالة املرء وأفضل
العبادات بالبدن هو الصالة يف األوقات الخمسة،
وبعد ذلك يقول املص ّنف فلسفة الصالة أل ّن الصالة
كنز العبادات ونصيحة مخلوق ،ث ّم يقول صورة
الصالة من أنّه يجب إخالص النية أ ّوال ث ّم أن يخضع
يف أعامله وأن يو ّجه إىل القبلة ث ّم يقرأ دعاء اإلفتتاح
ويتع ّوذ من الشيطان الرجيم ويركع ويسجد بعدها،
وبعد ذلك يع ّد أركان الصالة مع نوافلها ومكروهاتها
ومبطالتها ،ويش ّبه الناظم الصالة باملعراج ألنّه كان
لرسولنا ﷺ معراجان؛ معراج بدين ومعراج روحاين،
فكذلك يف الصالة معراجان؛ معراج جسمهم بأفعالهم
البدنية ومعراج روحهم بأذكار مخصوصة ،ويشري
الناظم إىل صالة الجمعة ويش ّبهه بوقوف عرفة ألنّها
يعود م ّرة واحدة يف أسبوع.

املنظومات الفقهية يف الذبح واألكل
 )27عمدة املريد ألحكام الذبيح واملصيد
ص ّنفت هذه املنظومة بأيدي الشيخ العالمة الفقيه
40
املولوي إسامعيل مسليار بن الشيخ عيل األ ّدارمي
ث ّم األلييل املولود سنة 1275ه واملتوفىّ سنة1357ه،
هذه منظومة فقهية محتوية عىل مائة وستّة
وخمسني بيتا ( ،)156ص ّنفت هذه املنظومة يف بحر
الرجز واستعمل فيها مهارته يف البالغة والفقه ،متتاز
هذه املنظومة بتوافق رويّها وحسن قافيتها مع اتّفاق
كل بيت من
آخر حرف الصدر آلخر حرف العجز يف ّ
هذه القصيدة أي هام حرف واحد ،وص ّنفت هذه
املنظومة عىل بحر الرجز .ص ّنفت هذه املنظومة يف
سابع املح ّرم سنة 1305ه وطبعت أ ّوال سنة 1305ه
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هذه املنظومة مغنية عن غريها يف أحكام الذبح
واملصيد وعمدة فيها كام يشري إليه عنوانها،
ألنّه اعتمد يف تصنيف هذه املنظومة عىل كتب
معتمدة يف املذهب الشافعي كام اعتمد أيضا عىل
الكتب الكبار املسندة يف املذهب الشافعي ،فيقول
أ ّوال أه ّمية طلب العلم وخاصة أه ّمية أحكام الذبح
وأنّه يجب عىل الذابحني أن يحفظوا أحكام الذبح أ ّوال
وأن ال يكونوا غافلني عن هذه األحكام ،أل ّن املذبوح
أحل
يحل إالّ إذا كملت فيه رشوط الذبح ،فبينّ ما ّ
ال ّ
الله وما ح ّرم من الذبح واإلصطياد كام بينّ املح ّرمات
يحل
واملحلّالت ،فقال من أنواع الحيوان والطيور ما ّ
منها وما يحرم ،وبعد ذلك أشار املص ّنف إىل رشوط
الذابح واملذبوح مع بيان ما يراعى يف آلة الذبح
وذوات املذبوح وغريها من املسائل املتعلّقة بالذبح
والصيد.

 )28مبلغ األمل من املراعات آلداب األكل
هذه منظومة فقهية يف آداب األكل وما يتعلّق
بها ،مص ّنف هذه املنظومة هو العالمة حامد بن
السيّد مح ّمد املدع ّو بكوي ّم تنغل البخاري املتوفىّ
سنة 1352ه ،ص ّنفت هذه املنظومة يف يوم اإلثنني
الخامس عرش من شهر املح ّرم سنة 1316ه وطبعت
من مكتبة الهالل بجيالري ،وتحتوي هذه املنظومة
عىل أربعة وعرشين صفحة ،متتاز هذه املنظومة
بحسن ألفاظها ومراعات قافيتها وات ّفاق رويّها ،أل ّن
آخر حرف الصدر العجز متساويان يف جميع أبيات
هذه القصيدة ّ
ويدل ذلك عىل نباغته يف ف ّن النظم،

وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الرجز.

منهج املنظومة
هذه منظومة يف آداب األكل وسننه وص ّنفها الشاعر
ملاّ رأى كثريا من املعارصين واألقران له يتساهلون
يف األكل والرشب وال يراعون آداب األكل والرشب
بل يسرتسلون كاسرتسال البهائم يف املرعى ،فيبينّ
أ ّوال آداب األكل من التسمية قبل األكل والرشب،
ث ّم يبينّ صورة األكل من األكل باليمني وباألصابع
الثالثة منه كام يبني املكروهات أيضا من النفخ يف
الطعام والبزاق يف حرضة الطعام وأن يجلس مرتبعا،
ويوضّ ح صورة الرشب املسنون واملكروه كام يوضّ ح
العب 41من أ ّن األوىل له تركه .واعتمد
حكم رشب ّ
يف تصنيف هذه القصيدة عىل «األذكار النووية»
ليحي بن رشف النووي مع كتاب «رياض الصالحني»
له و»الغرر البهية يف رشح البهجة» للشيخ زكريا
األنصاري و»فتح املعني» لزين الدين املخدوم الصغري
و»فتاوى ابن حجر الهيتمي».

نرشت هذا الفتوى جعل العلامء الكبار يف تصنيف
الكتب إما عىل دعواه أو ر ّدا عليه ،ومن مميّزات
هذه القصيدة من أنّها متفق القافية والروي،
وص ّنفت هذه املنظومة عىل بحر الرجز.

منهج القصيدة
ويف هذه القصيدة يبينّ املص ّنف حكم العقعق من
يحل أكله وليس كالفاحت ،وص ّنفت هذه
أنّه طائر ال ّ
املنظومة ر ّدا لعيل بن أحمد الهمداين ويبينّ فيها أ ّن
العقعق ليس مثل الفاخت وليس من املأكوالت وال
يحل أكله .ويقول إ ّن الفاخت والعقعق طائران من
ّ
نوعني وليسا من نوع واحد وليس العقعق مثل
الفاخت ،ويف ضمن هذه القصيدة يهجوا الناظم عىل
دعوى القايض ويل كتيايل مسليار وير ّده بلهج شديد،
حل أكله ناتج عن الغفلة
فيقول إنمّ ا قال البعض من ّ
والجهالة وإنمّ ا قالوا ذلك لعدم علمهم بطبيعة هذا
الطائر املعروف بالعقعق ،وال يستنبطون لدعواهم
حل العقعق بكتب معتمدة للسلف وال الخلف
يف ّ
ومل نراها يف كتبهم.

 )29رسالة يف حكم العقعق للقايض عمر
 )30العقعق لويل كتيايل مسليار
البلنكويت
هذه قصيدة قصرية يف بيان حكم العقعق املعروف
بجنبوت يف مليبار للعارف بالله العامل العالمة
الشيخ عمر القايض بن عيل البلنكويت  42املولود سنة
1179ه واملتوفىّ سنة 1273ه .وقد وقعت يف كرياال
اختالفات كثرية ،ومنها االختالف يف حكم العقعق
الذي وقع يف القرن الثالث عرش الهجري من أنّه هل
يحل أكله أم ال .وهذه املسألة انترشت ملاّ ص ّنف
ّ
القايض الشيخ عيل بن أحمد الهمداين الكاليئ ث ّم
الفاركدويت املعروف بويل كتيايل مسليار كتابا يف بيان
حل الفكتة» ،وملاّ
حل العقعق املوسومة «برسالة يف ّ
ّ

مص ّنف هذه القصيدة هو الشيخ العالمة الشهري
العارف بالله عيل الكبري بن الشيخ أحمد الهمداين
الكالّيئ ث ّم الفاركدويت 43املعروف بويل كتيايل مسليار
املولود سنة 1180ه واملتوفىّ سنة 1270ه ،نظمت
هذه القصيدة ر ّدا للقايض عمر بن عيل البلنكويت يف
حكم العقعق،
ففي هذه القصيدة يهجو املص ّنف عىل القايض
أحل الله ،وجميع أبيات
عمر ويقول إنه ح ّرم ما ّ
هذه القصيدة مختتمة بحرف العني ،وص ّنفت هذه
كتاب امل�ؤمتر
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املنظومة عىل بحر الطويل.

منهج املنظومة
ملاّ ص ّنف املص ّنف كتابا يف حكم العقعق باسم
حل الفكتة» تبعه العلامء الكرياليني يف
«رسالة يف ّ
تصنيف الكتب يف حكم العقعق إماّ عىل دعواه
أو ر ّدا عليه ،ومن تلك الكتب قصيدة القايض عمر
البلنكويت املوسومة بـــــ»رسالة يف حكم العقعق»،
يف تلك القصيدة ير ّد القايض عمر عىل دعوى ويل
كتيايل مسليار ،ويقول بأ ّن العقعق ليس مثل
يحل أكله .فحينئذ ص ّنف املص ّنف هذه
الفاخت فال ّ
القصيدة ر ّدا عىل القايض عمر البلنكويت وبينّ فيها
يحل أكله ،ويف هذه
أ ّن العقعق مثل الفاخت ولذلك ّ
القصيدة ينكر املص ّنف دعوى القايض عمر البلنكويت
بلهجة شديدة وأسلوب رهيب ويعارض دعواه
كل الهجاء ،ملاّ استعمل
بأبيات فصيحة ويهجوا عليه ّ
القايض عمر البلنكويت يف قصيدته توافق القافية
وي لزيادة حسن القصيدة استعمل القايض عيل
وال ّر ّ
بن أحمد الهمداين نوعا آخر يف بالغة القصيدة ،ففي
هذه القصيدة يختتم جميع أبياتها بحرف العني،
وهذا اإلستعامل أيضا يزيد لها ق ّوة وحسنا يف البالغة،
ومتتاز هذه القصيدة بسالسة األبيات وسهل املأخذ.

الخامتة
قد فهمنا أ ّن الشعر العريب كان موجودا من العرص
الجاهيل غري أ ّن املنظومات الفقهية ظهرت بعد
القرن األ ّول الهجري من عهد أبان بن الحق املتوفىّ
سنة 135ه .وقد ساهم فيها العلامء الكبار حتى
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ص ّنف اإلمام الشافعي والسيوطي يف هذا املجال
وظهر هذا الف ّن يف كرياال من عهد القايض أيب بكر
بن رمضان الشاليايت ،وبعده تتابع العلامء الكرياليون
مبنظوماتهم وقصائدهم يف جميع الفنون حتى كرثت
املنظومات الفقهية لعلامء كرياال.
فمن املنظومات الفقهية لعلامء كرياال ما يشمل
عىل جميع أبواب الفقه ومنها ما يشمل عىل أبواب
مخصوصة ،وقد ص ّنفوا يف الصالة والنكاح والطالق
والفرائض والذبح وغريها حتى يف أصول الفقه
وقواعده ،وأكرث هذه املنظومات ص ّنف عىل املذهب
الشافعي ،غري أ ّن منها ما ص ّنفت عىل املذاهب
اختصت عىل املذهب الحنبيل.
األربعة ومنها ما ّ
وللمنظومات الفقهية آثار إيجابية من جهة وآثار
سلبية من جهة آخر ،ألنها أسهل للحفظ والتعليم
لك ّن مظا ّن الخطأ فيها أكرث من املنثورات الفقهية،
وللمنظومات الفقهية نتائج إيجابية يف والية كرياال
ألنها أ ّدت إىل ثورة املنظومات يف كرياال وإىل زيادة
العشق للشعر العريب ،وإنمّ ا ص ّنفوا هذه املنظومات
لتسهيل املسائل عىل الطلبة وتسهيل الحفظ أل ّن
النظم أسهل للحفظ وال ينساها برسعة بل يذكرها
عند الحاجة ،ومنهم من ص ّنفها لهجاء من يخالف
التقليد ولر ّد أصحاب الطريقة الباطلة.
ولكن األسف عىل أ ّن معظم هذه املنظومات غري
مطبوع بل هو باق عىل نسخها املخطوطة حتى
مبيض األيّام ومرور الزمان ،وهذا
قد اندرس بعضها ّ
البحث مشتمل عىل ما اشتهر من تلك املنظومات

الهوامش

 .1يس .أس حسني  ،مساهامت علامء كرياال يف األدب الفقهي
باللغة العربية ( ،أطروحة نهائية للدكتورة ،جامعة
كاليكوت2014 ،م) ،ص 67-64

 .2هو أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن الفضفري  ،ولد
سنة 1379ه1959/م يف قرية بدنجات موري (فضفر) من
مقاطعة مالبرم بوالية كرياال بالهند
 .3زين الدين املخدوم الصغري ،هو أحمد زين الدين الصغري
بن الشيخ مح ّمد الغزايل بن الشيخ زين الدين بن عيل بن
أحمد املعربي ،صاحب تصانيف كثرية مثل «فتح املعني»
وغريها ،ولد سنة 931ه وتوفيّ 1024ه.
 .4البحر الرجز :وأجزائه «مستفعلن» ست مرات.
Dr. Bahaudheen hudawi K M, The Development .5
and impact of Shafi School of Jurisprudence in
155 ,India
 .6سبقت بياناته يف هذه الدراسة
 .7الفضفري ،أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن ،النظم
الجيل يف الفقه الحنبيل ( ،الرياض :دار الصميعي للنرش
والتوزيع  ،ط 1435 ،1هـ2014 /م)  ،ص 3
 .8سيأيت بيانات هذه املنظومة يف صفحة 51
 .9نسخة هذه املنظومة موجودة يف مكتبة فانغل أحمد كويت
مسليار (كلية إصالح العلوم العربية ،تانور) ،وهذه الدراسة
تعتمد عىل تلك النسخة املخطوطة التي تحتوي عىل
إحدى وخمسني صفحة.
 .10هو القايض محمد بن القايض عبد العزيز بن العلاّ مة شهاب
الدين أحمد القايض بن فخر الدين أيب بكر القايض ،املولود
سنة 980هــ1577/م يف أرسة قضاة كاليكوت واملتوفىّ سنة
1025ه1586/م
 .11نسخة هذه الكتاب مع ترجمتها إىل «متل» موجودة يف
مكتبة األزهرية بشاليم

 .12نسخة هذه املنظومة موجودة يف مكتبة فانغل أحمد كويت
مسليار (كلية إصالح العلوم العربية ،تانور) ،وهذه الدراسة
تعتمد عىل تلك النسخة املخطوطة التي تحتوي عىل مثانية
وتسعني صفحة وعىل النسخة املطبوعة يف سرية الذاتية
املحل لجامع
ّ
للقايض عمر البلنكويت التي نرشها لجنة
البلنكويت ،ولهذه القصيدة نسخات مخطوطات يف املكتبة
املذكورة وغريها من املكاتب ونرشت من مطابع كثرية.
 .13مخطوطة هذه القصيدة موجودة يف مكتبة األزهرية
بشاليم ،ذكره املحارض يك أم محمديف كتابه «مساهامت
كرياال لألدب العريب» ،ص 80
 .14هو الشيخ أبو السعادات املولوي شهاب الدين أحمد كويا
الشاليايت ،املولود يف شاليم سنة  1302ه1884/م

 .15هذه القصيدة مخطوطة محفوظة يف املكتبة األزهرية
بشاليم مع العبارات املليبارية
 .16قد سبق ذكره يف هذا الباب يف صفحة 39
 .17قد سبق ذكرها يف هذه الدراسة يف صفحة 39
 .18قد سبق ذكره يف هذا البحث
 19يس .أس حسني ،مساهامت علامء كرياال لألدب الفقهي
باللغة العربية (ذكره يف هوامش أطروحته) ،ص238
 .20منهاج الطالبني وعمدة املفتني ،املؤلف :أبو زكريا محيي
الدين يحيى بن رشف النووي (املتوىف 676 :هـ).
 .21الذي سبق ذكره آنفا يف صفحة 43
 .22قد سبق ذكره يف هذا البحث يف صفحة 36
 .23يس .أس حسني ،مساهامت علامء كرياال إىل األدب الفقهي
باللغة العربية ،ص234
 .24هكذا توجد أوصافه يف غالف هذه القصيدة (مخطوط)،
مكتبة كلية إصالح العلوم العربية بتانور.
 .25مح ّمد بن حسن النقطي (قد سبق ذكره يف هذا البحث يف
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1435هـ2014 /م) ص،،3

صفحة )43
 .26البحر الطويل :وأجزائه «فعولن مفاعيلن» أربع مرات.

 . 35املصدر السابق  ،ص،،32 -6

 .27سبق ذكره يف صفحة 32

 .36أبو سهيل أنور عبد الله الفضفري (قد سبق ذكره يف هذا
البحث يف صفحة )32

 28الفضفري ،أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن ،املئوية
الفضفرية يف املسائل الفرضية( ،الرياض :دار الصميعي
للنرش والتوزيع ،ط1434 ،1هـ2013 /م) ص4 -3
Prof. K M. Muhammad, Arabi Sahityathinu 29
73 ,Keralathinte Sambavana
 30محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري ،املستدرك
عىل الصحيحني ( ،بريوت :دار الكتب العلمية 1411ه) ج4
 ،ص370
 .31سبق ذكره يف هذا البحث يف صفحة 32

 .37نسخة هذه القصيدة موجودة يف مكتبة كلية إصالح العلوم
العربية بتانور
Azhiyoor 38
Kottakkal 39
 .40األ ّدارمي منسوب إىل أ ّدارم القريب ملنجيرشم ()Udharam
العب :أن يرشب املاء دفعة واحدة من غري تنفّس (اللباب
.41
ّ
يف الفقه الشافعي -ج ،1ص)197
 .42سبق ذكره يف صفحة 38

 .32قد سبق ذكرها يف هذا البحث يف صفحة 48
 .33قد سبق ذكرها يف هذا البحث يف صفحة 34
 .34الفضفري ،أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن،
النظم الجيل يف الفقه الحنبيل ،متعة األحاديث رشح نظم
املواريث( ،الرياض :دار الصميعي للنرش والتوزيع ،ط،1

 .43هو الشيخ العالمة الشهري العارف بالله عيل الكبري بن
الشيخ أحمد الهمداين الكاليئ ث ّم الفاركدويت ،ولد سنة
1180ه وتوفيّ سنة 1270ه ودفن داخل البناء الرشقي
للمسجد الجامع الكبري الفاركدويت

املراجع واملصادر
املصادر العربية

يم .يل.

ابن حسن النقطي ،الحاج مح ّمد مسليار بن الحاج
الحسن األركّيل البادانفليّ (1372ه) .منظومة جامع
فرائض املنهاج( .د.م ،د.ن)( .مكتبة األزهرية ،شاليم).

األ ّدارمي ،الشيخ إسامعيل مسليار بن الشيخ عيل (.)1305
عمدة املريد ألحكام الذبيح واملصيد( .د.م ،د.ن)( .مكتبة
األزهرية ،شاليم)

ابن حسن النقطي ،الحاج مح ّمد مسليار بن الحاج الحسن
األركّيل البادانفليّ (د.ت) .منظومة فرائض فتح املعني.
ترورنغادي :مطبعة املرشد.

األستاذ األريكيل ،الشيخ عبد الرحمن مح ّمد أحمد
األريكيل(2008م) .األريكليات (ديوان األشعار) .كاليكوت:
إدارة النرش البهجة ،الكلية الرحامنية العربية ،كدمريي.

ابن حسن النقطي ،الحاج مح ّمد مسليار بن الحاج الحسن
األركّيل البادانفليّ (1961م) .نافلة مع كافلة .ف ّنان :مطبعة

األَيُّوري ،املولوي محمد بن عبد الله (1325ه) .مه ّم املقتدي
وكايف املبتدي .ف ّنان :منبع الهداية.
باوا مسليار الويلوتوري ،أبو مح ّمد سعيد عيل القاسمي
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املليباري(د.ت) .عظمة الصالة وع ّزة املناجات .كوتاكل:
مكتبة البدرية.
البلنكويت ،القايض عمر بن عيل (د.ت) .رسالة يف العقعق.
(مخطوط :مكتبة األزهرية ،شاليم)
البلنكويت ،القايض عمر بن عيل (د.ت) .قصيدة الطالق.
(مخطوط :مكتبة األزهرية ،شاليم)

مبدأه وتط ّوره .كاليكوت :عرب نيت.
الفروري ،املولوي كنج أحمد بن أيب بكر الوِل َيتي (د.ت) .ألفية يف
الفرائض( .مخطوط :املسجد الجامع بوليتي)
الفضفري ،أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن
(1423ه2002/م) .القالئد الجلية يف القواعد األصولية.
الرياض :دار الصميعي للنرش والتوزيع.

البلنكويت ،القايض عمر بن عيل (د.ت) .مقاصد النكاح.
(مخطوط :مكتبة فانغل أحمد كتي مسليار ،كلية إصالح
العلوم العربية ،تانور)

الفضفري ،أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن
(1423ه2002/م) .املنظومة الفضفرية يف القواعد الفقهية.
الرياض :دار الصميعي للنرش والتوزيع.

حسني يس .اس .)2014( .مساهامت علامء كرياال يف األدب
الفقهي باللغة العربية .أطروحة نهائية لشهادة الدكتورة،
جامعة كاليكوت.

الفضفري ،أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن
(1423ه2002/م) .املئوية الفضفرية يف املسائل الفرضية.
الرياض :دار الصميعي للنرش والتوزيع.

د /عبد املجيد صالحني (د.ت) .ظاهرة نظم املتون الفقهية
أسبابها وآثارها يف الفقه اإلسالمي( .د.م) مجلة الرشيعة
والدراسات اإلسالمية.

الفضفري ،أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن
(1423ه2002/م) .النظم الجيل يف الفقه الحنبيل .الرياض:
دار الصميعي للنرش والتوزيع.

د /قاسم نارص حسني ،ومصطفى أحمد لطيف .دور املنظومات
الشعرية التعليمية يف تقريب علم الفقه .مجلة حيايل،
جامعة ديايل ،كلية العلوم اإلنسانية2013 ،م.

الفضفري ،أبو سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن
(1423ه2002/م) .النظم الويف يف الفقه الشافعي .الرياض:
دار الصميعي للنرش والتوزيع.

الشاليايت ،أبو السعادات أحمد كويا (د.ت) .القصيدة األزهرية يف
حكم الطالق بالكلامت املليبارية( .د.ن)( .مخطوط :مكتبة
األزهرية ،شاليم)

الكاليكويت ،القايض مح ّمد بن عبد العزيز (د.ت) .مقاصد النكاح
( .مخطوط :مكتبة فانغل أحمد كتي مسليار ،كلية إصالح
العلوم العربية ،تانور)

الشاليايت ،أبو السعادات أحمد كويا (د.ت) .قصيدة الطالق
املخترصة( .د.ن)( .مخطوط :مكتبة األزهرية ،شاليم)

الكاليكويت ،القايض مح ّمد بن عبد العزيز (د.ت) .مق ّدمة
الفرائض امللتقط( .مخطوط :مكتبة القايض نالكت مح ّمد
كويا الكاليكويت)

عبد الله بن أحمد الف ّناين ،املولوي عبد الله كتي مسليار بن
أحمد الفناين الكرفاك ويتيل (1300ه) .كشف الغوامض يف
علم الفرائض .ف ّنان :منبع الهداية.
عيل بن أحمد الكاليئ(د.ت) .العقعق ،رسالة جنبوت( .مخطوط:
مكتبة األزهرية ،شاليم)
الفاروقي ،د /ويران محي الدين (2003م) .الشعر العريب يف كرياال

كوي ّم تنغل ،الس ّيد الرشيف حامد بن الس ّيد مح ّمد البخاري
(1326ه) .مبلغ األمل من املراعات آلداب األكل .جيالري:
مكتبة الهالل.
األريكيل ،مح ّمد مسليار بن أحمد املليباري (د.ت) .نظم قرة
العني ملنت فتح املعني( .مخطوط)
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دور»هداية الأذكياء �إىل طريق الأولياء» لل�شيخ زين الدين
املخدوم املليباري يف تزكية القلوب بالدين والت�صوف يف كريال
�سعيد علوي .كي

الباحث -قسم اللغة العربية ،جامعة كيرال

بسم الله الرحمن الرحيم .الحمد لله رب العاملني
والصلوة والسالم عىل خاتم النبيني وإمام املرسلني
نبينا محمد صىل الله عليه وسلم وعىل آله وصحبه،
ومن اهتدى بهداه ،وسار عىل نهجه إىل يوم الدين
أما بعد،

االتجاه الصويف يف األدب العريب الهندي
الشعرالصويف فن سائد يف املجتمع اإلسالمي بأجمعه
منذ بداية القرن األول من الهجرة ،وهذا نتيجة
التصوف الديني الذي هو نزعة خريية ذائعة وجزء ال
يتجزأ من األمة اإلسالمية .والهند من إحدى البلدان
املوفورة بالتصوف والصوفيني التي ساهمت عديدا
من اإلنتاجات الصوفية شعرا و نرثا .وإن التصوف
قد نال قبوال حسنا من العلامء وامللوك والعوام،
وبذلك ازدهرت الفنون األدبية املختلفة معتمدة
عىل التصوف .
إن خدمات الصوفية ودعواتهم الدينية يف الهند
تتجىل يف مجاالت العلم واألدب واالجتامع والثقافة،
فقد خلفوا يف اللغة العربية مؤلفات قيمة ،باإلضافة
إىل الكتب يف اللغات املحلية ،وهي تشتمل عىل النرث
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والشعر ،والكالم املأثور والرسائل واألوراق ،ويدور
كلها حول التصوف وتهدف إىل تربية النفس وإصالح
املجتمع ونرش الدين اإلسالمي .وقد صنف كثري من
الكتب يف التصوف وبناء الوعي الديني للعاملني
عىل أيدي الصوفيني والعلامء واألدباء املاهرين يف
اللغة واألدب والدين يف الهند يف اللغات املختلفة
وعىل رأسها اللغات املحلية راجني القبول من أهلها
الخاصني يف لغاتهم املحلية .ومع ذلك أكرث العلامء
والصوفيون كتابة النرث والشعر الديني يف لغة القرآن
الكريم والحديث النبوي حينام رأوا تأليف الكتب
القيمة من جهة العرب مثل «اللمعة « و»الرسالة
القشرية» و»عوارف املعارف» للمشهورين املاهرين
يف هذا الفن.
ومن الكتب املشهورة يف التص ّوف يف اللغة العربية
يف بالد الهند «لوائح األنوار يف الرد عىل من أنكر
عىل العارفني من لطائف األرسار « لرساج الدين عمر
بن إسحق و « القول الجميل يف بيان سواء السبيل»
لشاه ويل الله الدهلوي و « إرشاد الطالبني وتأييد
املريدين» للقايض ثناء الله الباين بتي و»التحفة
املرسلة إىل النبي صىل الله عليه وسلم « للشيخ
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محمد بن فضل الله و»عقائد املوحدين» للشيخ
عبد الكريم بن محمد الالهوري و»هداية األذكياء
إىل طريق األولياء « لزين الدين بن عيل املعربي و»
ملهامت» للشيخ جامل الدين الهنسوي والقايض
عمر جوامع الكلم يف املواعظ والحكم ،للشيخ
عيل متقي الربهانفوري وغريها من الكتب القيمة.
وللشعر العريب له دور هام يف فن التصوف ألن كثريا
من العلامء صنفوا عديدا من الكتب يف التصفف
شعرا ووالية كريال متتاز بالشعر يف التصوف ألن أكرث
الشعراء من والية كريال هم العلامء البارزون يف
الدين والعلوم الدينية .وبذلك كانوا يتخذون الدين
والتصوف يف شعرهم موضوعا له .ومن املشهورين
يف الشعر العريب يف والية كريال القاىض أبوبكر
بن رمضان الشلياىت ( ت  885ه  1480م ) وأبو
يحيى زين الدين بن عيل بن أحمد املخدوم (ت
 928ه  1521م ) والشيخ عمر بن عىل البلنكوىت
( 1179ه إىل  )1203والقاىض محمد بن عبد العزيز
الكاليكوىت ( ت 1025ه 1616م) وأبو الرحمة محمد
الفيئى ( 1901إىل  )1942وأبو بكر بن محيي الدين
الكاليكوىت (ت 1883م) والقاىض أبو بكر كنجى بن
القاىض محيي الدين الكاليوكوىت والسيد حامد بن
محمد بن أحمد جالل الدين البخاري ( 1918إىل
 2005م ) وأحمد بن نور الدين امللّوي.

الشعر الصويف يف والية كريال
ومن املعلوم أن كريال والية صغرية يف الجمهورية
الهندية تقع بساحل البحر العريب ،وهي بقعة
مزدحمة بسكان ينتمون إىل أديان مختلفة واألغلبية
منها الهنادكة ثم املسلمون والنصارى ،يتعلم
مسلمو كريال اللغة العربية ليقدروا عىل قراءة القرآن
والحديث الرشيف وكتب الفقه وسائر العلوم

الدينية  .وكانوا يتعلمون اللغة العربية من الكتاتيب
االبتدائية ثم من املساجد والكليات العربية .للغة
العربية مكانة رفيعة ومنزلة مرموقة يف والية كريال.
إن دعاة اإلسالم جاءوا إىل والية كريال تحت رياسة
مالك بن دينار وانترش الدين فيها باجتهادهم القيم.
وكان مسلموا كريال يكبون عىل دراسة اللغة العربية
والعلوم الدينية ،وكانوا يعتنون جدا بدراسة الدين
من قديم .فأسست املساجد الدينية يف أرايض كريال
منذ بداية اإلسالم وأسست فيها حلقات دراسية تعلم
فيها تفسري القرأن الكريم ،والحديث النبوي ،والفقه
وأصوله ،وغريها من العلوم اإلسالمية .والعلامء
ورثة األنبياء كام جاء يف الحديث الرشيف .ولذا
عمل علامء كريال لنرش الدين والعلوم الدينية وألفوا
كتب قيمة وبذلوا جهدهم لرتقية اللغة العربية
ألنها لغة القرآن .ولذا عمل علامء كريال لنرش الدين
والعلوم الدينية وألفوا كتبا قيمة وبذلوا جهدهم
لرتقية اللغة العربية ألنها لغة القرآن .وساهموا
مساهامت عديدة يف مختلف املجاالت يف الدين
واألدب والتاريخ والحضارة والتصوف وغريها .ومن
املشهورين يف مجال األدب والدين والتص ّوف أرسة
املخدوم املشهور يف تاريخ الكريال.

األرسة املخدومية
إن أرسة املخدوم التي هي من أشهر األرس العلمية
والدينية يف كريال .وأتت هذه األرسة إىل والية كريال
خاصة إىل بقعة فنان املعروفة عند العرب بسبب
العالقة التجارية التي قامت بينهام منذ قديم يف
أوائل القرن التاسع الهجري .ومؤسس هذه األرسة
يف كريال الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد الذي
وصل أوال من املعرب يف مين عن طريق كيال كرا وكايل
كتاب امل�ؤمتر
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بتنم يف متلنادو إىل كوتشن وبعد ذلك انتقل إىل
فنان حيث سكن فيها ورشع يف نشاطاته التبليغية
واإلصالحية .وكان الشيخ زين الدين إبراهيم هذا عم
زين الدين املخدوم األول .
طابت الحياة لهذه األرسة الكرمية العريقة بفنان،
واندمج أهلها مع أهل فنان ،حتى أصبح آل مخدوم
عمدة هذا البلد كله ،بل بالد مليبار بأكملها .يرجع
إليهم يف املعضالت ويالذ بهم يف امللامت ،سواء فيه
املسلم وغري مسلم  .رضبت بهم أروع املثل يف العدل
وحب الخري والسامحة .طبقوا تعاليم الدين عىل
حياتهم الفردية واإلجتامعية  ،الثقافية والسياسية ،
بل يف شتى مرافق الحياة  ،وعلموا األجيال جيال بعد
جيل سامحة اإلسالم وصالحيته لكل عرص ويف أي
مجتمع.
احتلت ارسة املخدوم مكانة مرموقة يف تاريخ
املسلمني بجنوب الهند يف القرن التاسع والعارش
الهجري ،وذلك إلسهاماتهم البارزة يف نهضة املنطقة
علميا واجتامعيا .ويف مقدمتهم الشيخ زين الدين
بن عيل أحمد املليباري املشهور بزين الدين األول
والشيخ أحمد زين الدين املخدوم الصغري.وال تزال
أرسة املخدوم مشتهرة بينهم حتى اآلن حيث يعتمد
طلبة العلم والباحثون عىل كتب وتراث هذه األرسة
الكرمية يف مناهج املعاهد والجامعات،
ولد زين الدين بن عيل بن أحمد املليباري بكوشن
يف عام 873ه 1467/م ونشأ فيها يف املرحلة األوىل
يف حياته.وترىب فيها عىل يد عمه الشيخ رين الدين
إبراهيم حيث كان هو أول أستاذه.وبعد دراسته
عدة سنوات رحل إىل مكة املكرمة ودرس هناك
سبع سنوات  .ثم توافد إىل الجامع األزهر الرشيف
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بالقاهرة ،أهم أساتذته يف هذه الفرتة هم الشيخ
محمد السخاوي واإلمام جالل الدين السيوطي
والقايض أحمد بن عمر املسجد الزبيدي.
وبعد رجوعه إىل فنان قام بخدمات علمية كبرية
فيها .فأسس ميجدا وبدأ نشاطاته العليمة فيها.
واشتهرت قرية فنان فيام بعد «مكة مليبار» وذلك
ملا يكنه أهل البلد من احرتام واسع لها بسبب
نشاطات علمية وروحية ألرسة املخدوم .ويقول
التاريخ بأن طالب العلم من إندونيسيا ومليزيا رشقا
ومرص والحجاز غربا توافدوا حينئذ إىل قرية فنان
لتلقي العلوم يف مختلف الفنون اإلسالمية.
أما خدماته الدعوية والتعليمية فإنه كان يشعر يف
قرارة نفسه بحاجة املجتمع الهندي إىل رجل عظيم
جمع العلوم الرشعية والثقافة العرصية ما أمكن،
فلم يكن هناك من يدانيه يف هذا كله.
ومن هنا فإنه بعد أن وصل إىل بلدته «فنان» عقب
رحلة علمية طويلة ،قضاها لطلب العلم يف مرص
والحرمني الرشيفني ،تلقى فيها العلوم عىل يد أعيان
العرص ،قام بخدمات جليلة يف نرصة الدين ،من
جوانب مختلفة ،من تبليغ دعوة اإلسالم إىل غري
املسلمني ،حتى أسلم عىل يده خالئق ال يحصون
كرثة عىل حد تعبري عبد الحي الحسني وكذا إصالح
املجتمع املسلم وتربيته عىل السلوك السوي.
ومن أجل حسن أداء هذه املهمة دعا الشيخ زين
الدين أهايل مليبار املسلمني إىل بناء مسجد جامع
ببناين ،فاستجابوا لدعوته ،حتى تم بناء مسجد
الجامع الكبري ببناين .وأراد أن يكون هذا الجامع
مركزا النطالقات دعوية كبرية وخدمات علمية
واسعة النطاق .وكان تصميم الجامع بطريقة تغطي
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االحتياجات األساسية لهذا املضامر حيث ميكن أن
تعقد فيه حلقات الدروس وأن يقيم يف زواياه طلبة
العلم الوافدون من خارج البلد.
وهكذا أصبحت قرية فنان شهرية بـ»مكة مليبار»
ومرجعا للخواص والعوام ومنارا للعلم والهدى ،ثم
مركزا حضاريا وسياحيا كبريا ،حيث يرقد فيه تلك
األمجاد الخالدة والذكريات املباركة الطيبة ،بفناء
هذا الحصن الحصني مرقد موالنا الشيخ الويل التقي
النقي العالمة الكبري زين الدين آل مخدوم الكبري
ريض الله عنه وريض عنا معه.

 – 5تحفة األحباء وحرفة األلباء يف األدعية املأثورة
 – 6إرشاد القاصدين يف اختصار منهاج العابدين
لإلمام الغزايل
 – 7شعب اإلميان معرب لشعب اإلميان
 – 8كفاية الفرائض يف اختصار الكايف يف الفرائض يف
الفقه
 – 9الصفا من الشفا للقايض عياض يف السرية النبوية
 – 10تسهيل الكافية رشح كافية ابن الحاجب يف
النحو

ومام ال ميكن الشك فيه أنه  -كسائر األرسة املخدومية؛
بل كاملجتمع املسلم املليباري -كان عىل طريقة أهل
السنة والجامعة .ومؤلفاته يف التصوف واملواعظ خري
شاهد عىل ذلك .يذكر صاحب نزهة الخواطر «أنه
أخذ الطريقة الجشتية عن الشيخ قطب الدين بن
فريد الدين بن عز الدين األجودهني ،فألبسه الخرقة
ولقنه الذكر الجيل ،ثم أجازه لرتبية املريدين وتلقني
الذكر وإلباس الخرقة واإلجازة ملن يجيز .ولقنه أيضا
الذكر عىل الطريقة الشطارية الشيخ ثابت بن عني
بن محمود الزاهدي وأجازه يف تلقينه» .ويصفه
املسترشق الكبري كارل بروكلامن بأنه « الصويف
املعروف».

 – 16السرية النبوية

كتبه القيمة يف املجاالت املختلفة

 – 17قصيدة هداية األذكياء إىل طريق األولياء

 – 1مرشد الطالب إىل الكريم الوهاب يف التصوف

 – 18قصيدة تحريض أهل اإلميان عىل جهاد عبدة
الصلبان،

 – 3املسعد يف ذكر املوت يف الرقائق

 – 19قصيدة فيام يورث الربكة وينفي الفقر مأخوذ
من كتاب الربكة للوصايل

 – 2رساج القلوب وعالج الذنوب يف التصوف
 – 4شمس الهدى يف املوعظة والتذكري

 – 11كفاية الطالب يف حل كافية ابن الحاجب،
حاشية عليها
 – 12حاشية مخترصة عىل ألفية ابن مالك يف علم
العربية (مطبوعة يف الهند)
 – 13حاشيتان عىل التحفة الوردية لإلمام عمر بن
الوردي
 – 14حاشية عىل اإلرشاد البن املقرئ
 – 15قصص األنبياء

 – 20رسائل متعددة نظام ونرثا إىل امللوك واألمراء.
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 – 21أرجوزة يف الفلسفة.

هداية األذكياء إىل طريق األولياء -لزين الدين
بن عىل املعربي
هذه منظومة قام بتأليفها الشيخ زين الدين بن عيل
املعربي احتلت مكانة هامة يف األوساط العلمية
فكتب رشحها عاملان أحدهام أبوبكر املىك والعامل
الثاىن الشيخ نوادي من جاوا.
جاء يف أحد هذين الرشحني أن زين الدين كان
اليستطيع أن يحسم يف مطالعة العلوم الرشعية أو
التعمق يف التصوف ،فأرى مرة يف املنام رجال قال له
أن يؤثر التصوف عىل العلوم األخرى فكتب يف
الصباح املبارش هذه الرسالة املنظومة التي تشتمل
عىل مائة ومثانني شعارا ،وكانت هذه األشعار
بأسلوب القصيدة يف البحر الكامل.
هذه القصيدة التى تحتوى  179بيتا موضوعها
نفس التصوف يراد به تعليم الدرر النفيسة الخفية
لسالك هذا الطريق بألفاظ رقيقة مع األمثلة الرائعة
واألساليب املبدعة يصورفيها الشاعر موضوعات
متنوعة تحت العناوين املقسمة حيث يفهم لقارئها
جميع مصطلحات التصوف وأغراض الحقيقة
اإلنسانية بدون مشقة كبرية كام نرى فيها التشبيهات
والبديعات ال يحىص عدها وحرصها

املوضوعات التي تعالج هداية األذكياء
كمثل كل قصيدة دينية تشتمل هذه القصيدة
املوضوعات التي تتعلق بالدين والتصوف وتزكية
النفس والقربة من الله  .وأىت املصنف أوال باملقدمة
مع الحمد والصلوة عىل النبي صىل الله عليه وسلم
وبعد ذلك دخل اإلمام تقوى الله وبني بعدها
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الرشيعة والطريقة والحقيقة وشبهها بالسفينة .بني
املؤلف هذه النظرية بصورة التمثيل ،ويعنى ذلك
أن الرشيعة مثل السفينة ،والطريقة مثل البحر،
والحقيقة مثل الدر ،فمن أراد الحصول عىل الدر
فعليه أن يركب السفينة ويغوص البحر .ثم ذكر
املؤلف بعض الصفات املتنوعة كالتوبة والقناعة
واإلخالص والتوكل وضبط النفس وغريها ،و أرى
أنها الزمة للوصول إىل الحقيقة
الحمد لله املفوق للعال
حمدا يوايف ب ّره املتكامال

			

تقوى اإلله مدار كل سعادة		
رش حائال
وتباع أهوا رأس ّ
وبعد ذلك دخل املصنف مبارشا إىل «التوبة « التي
هي مفتاح لكل طاعة وأساس كل الخري.وأشار إىل
اإلستغفار وترك الذنب وبراءة من كل حق آدمي .
أطلب متابا بالندامـة مـقلعــا
وبعزم ترك الذنب فيـمـا اسـتقـبال
وبـراءة مـن كـل حق اآلدمي
ولهـذه األركـان فَـا ْرع وكمال
وتليه « القناعة « التي أكرث الكالم عنها اإلمام
الشافعي يف أبياته مثل
			
«إذا ما كنت ذا قلب قنوع
أنت ومالك الدنيا سواء»
		
ويقول الشاعر يف هذا البيت أن يرتك اإلنسان الشهي
والفخر من طعام ولباس ومنزل ومن كل ما يقوده
إىل ما يعاب.وبعد ذلك تكلم اإلمام عن «الزهد»
وبرأيه أن الزهد منصب أحسن بعد التقوى وأن
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اإلنسان ينال مقام األرباب به .من هنا يلتفت اإلمام وتعلم للباب من علم له 				
فضل عىل مائة الركيعة نافال
إىل أهمية «العلم الرشعي وتعلمه» ويركز عىل ثالثة 		
نقطة فيه ( الطاعة  ،العقيدة  ،تزكية القلب)
ومع ذلك يحذر عن العاملني الذين يعاكسون ما علموا
ومن تعلم علم الرشيعة عليه أن يحافظ عىل وتعلموا وعلموا بتسميتهم بعلامء السوء بقوله:
«السنن» النبي وهذه هي التي تيل العلم الرشعي،
وليحرمن عرف الجنان الفاخرة 			
وقد أطال الكالم عن السنن بتسعة أبيات كاملة
وليسقطن يف درك نار نازال
		
.وبعد ذلك أشار اإلمام إىل «التوكل» و اإلخالص
والعزلة وحفظ األوقات و كيفية توزيع األوقات رجل به يؤىت غدا يلقى به 				
يف النار تخرج منه أمعاء جال
وفضل الجامعة واألوراد بعد الصبح وصالة اإلرشاق 		
وتالوة القرأن وصالة الضحى
ومع ذلك يبني عالمات أو خصال كبارالعلامء الستة

وكالم اإلمام عن العلم
			
زهد صالح والعبادة عملهم
لعلوم عقبى نافعات للمال
وقد أطنب اإلمام عن العلم وأهميتها ورشائطها 		
			
يف املوضوعات التالية .وهي»العلم» و»العامل وكذا الفقاهة يف مصالح ديننا
وإرادة بتفقه رب العال
واملتعلم» و»علامء السوء» و»سوء النية بطلب 		
العلم» و»عالمات طالب السوء» و»عالمات علامء
اآلخرة «و»خصال لكبار العلامء» و»آداب املتعلم» وأخريا تتم األبيات باملوضوعات الثالث بداية
«بالتهجد وآداب اإلستيقاظ» و»مذكرة» و «مهمة» .
و»تعدية األولويات يف اإلشتغال بالعلم «.

وهذه هي اكرب موضوع يف هذه القصيدة وهي تدل وكالمه يف التهجد:

عىل أن الطريق الصحيح يف الدين بالعلم ألن العلم فإذا انتبهت بليلة فتهجدا 				
واستغفرن للمؤمنني وأعوال
نور الله حقا .وهذا العلم يهدي إىل الحق وإىل الهدى 		
وإىل الله وإىل الجنة  .والقرآن يسأل اإلنسان « هل
يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون «.و حاول فلركعتان من الصالة بليلة 				
كنز بدار الخلد أدوم انبال
املصنف أن يؤكد أهمية العلم عىل كل موضوع آخر 		
لنيل طريقة األولياء ويؤيد العنوان بهذا املوضوع  .واملهمة تشتمل الكالم عىل حفظ األنفاس يف سبيل
ويوضح الشاعر أولوية العامل عىل العابد :
الله دخوال وخروجا وعىل ذكر الله تعاىل مع التهليل
.وينصح اإلمام عىل كرثة قراءة القرأن والتقرب من
فلعامل فضل عىل من يعبد 				
الله ويقلل الكالم عن الدنيا لريتفع إىل مرطبة العارف
فضل البدور عىل الكواكب يف الجال
.ألن ركعة من عارف هي أفضل من ألف ركعة من
حتى قال:
عامل .وهذه هي خالصة قصيدة «هداية األذكياء إىل
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طريقة األولياء.
والشعر العريب قد ازدهر بالقصائد الدينية والصوفية
من العلامء الكبار العظام يف كريال .وكيف ال ،أنهم
أجدر بهذا املوضوع – الديني والصويف  -ألنهم
كانوا يقومون بتزكية القلوب وتربية النفوس وتعليم

العلم الديني للعوام والخواص من املسلمني يف كريال
مبتدئا من أىب بكر بن رمضان الشالياىت وواصال إىل
محمد الفيئى والشعراء املعارصين .وقاموا يف الشعر
باملدائح النبوية واملرثيات عىل املتوفني والرتبية
وتزكية القلوب والعلوم الدينية والرشيعة اإلسالمية .

املصادر واملراجع
•نزهة الخواطر للشيخ عبد الحي بن فخر الدين الحسني،
مطبعه دار ابن حزم.
•الصوفية يف الهند ودورهم يف مقاومة اإلستعامر األوريب :
دور الصوفيني يف مليبار منوذجيا  :مقالة قدمها الشيخ عيل
كتي مسليار يف املؤمتر الصويف الدويل يف سنغل
•األرسة املخدومية أصل الرتاث الفقهي يف والية كريال  :عبد
الرحمن مبارك الهدوي.يف موقع نداء الهند.
•تطور األدب العريب الصويف يف الهند  :بروفسيور الدكتورة
مه جبني أخرت

•خدمة الفقهاء -مكتبة االمني ،كرياال ،الهند
•إتجاهات األدب الصويف بني حالج وابن عرىب  ,الدكتور عىل
الخطيب  ,دار املعارف  ,القاهرة  1404 ,ه .
• صور التشبيه ىف كتاب هداية األذكياء إىل طريق
األولياء دراسة بالغية  ,أحمد فرمانشاه  ,جاكرتا  2011م .
• القاىض محمد بن عبد العزيز الكاليكوىت وإسهاماته
ىف الشعر العريب الكرياىل  ,عبد الرزاق الواىف الكلمشريي .
مقالة ىف نداء الهند.

•األبعاد يف الشعر العريب يف كريال  :د محمد أنظر
()2014/10/05

• العائالت العربية ىف كرياال ومساهامتهم ىف اللغة
العربية وآدابها  ,محمد باوا عبد الرحمن  ,جامعة كرياال ,
. 2009

•الشعر العريب يف كريال مبدأه وتطوره  :ويران محي الدين
الفاروقي 2003/م.

• الشعر والتصوف األثر الصويف ىف الشعر العريب
املعارص  ,د إبراهيم محمد منصور ,مدرس جامعة طنطا.

•تاريخ اإلسالم يف الهند -السيد عبد املنعم النمر .

• من أعالم الدعوة اإلسالمية يف الهند ملحي الدين
اآللواي

•حاشية إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني -للعالمة
أيب بكر املشهور بالسيد البكري ابن السيد محمد شطا
الدمياطي
•احكام أحكام النكاح -للشيخ زين الدين املخدوم املليباري
الهندي
•اإلمام أحمد زين الدين املخدوم املليباري الهندي وخدماته
العلمية –الدكتور عبد الرب الوايف األزهري
•املسلمون يف كرياال -عبد الغفور القاسمي
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•

Malabar Manual - William Logan

• What Happened in Indian History- C.K.
Kareem
• 20th Emergence of Islam in Kerala in
century- E Ismail, KKN Kurup
• The Legacy of Islam (Kerala) a Study of the
Mappila›s of Kerala- KKN Kurup
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�أدب املقاومة يف الأ�شعار العربية من كرياال
حممد �شبلي بي

تعريف أدب املقاومة وتاريخه
وقد عرف العامل العريب أدب املقاومة بشكل من
أشكاله منذ قديم الزمان بحيث كان القصائد
واألناشيد تغنى يف أزمنة الحروب واملعارك يف العرص
الجاهيل وفيام بعد فكان الشعراء يتبعون جيوش
قبائلهم تشجيعا لهم ودفاعا عنهم .يقول الكاتب
محمد السموري :عرف األدب املقاوم عند العرب
منذ أن عرف العرب األدب أو لعل املقاومة كانت
إحدى بواعث الشعر العريب ومصادره فقد كان
الشاعر العريب القديم لسان قومه يف تسجيل مآثرهم
والدفاع عنهم فضال عن نرش محامدهم وكان لسان
الشاعر من أسلحة القبيلة 2.ومهام كان من األمر تم
منو وتطور أدب املقاومة يف األدب العريب إىل وجدانه
يبدو فنا مستقال ميتاز بصفاته الخاصة يف القرن
العرشين فقط .وفيام بعد نكبة  1967بشكل خاص.
وميكننا تعريف شعر املقاومة بأنه تلك الحالة التي
يعرب فيها الشاعر بعمق وأصالة عن ذاته الواعية
لهويتها الثقافية واملتطلعة إىل حريتها الحقيقية يف
مواجهة املعتدي يف أي صورة من صوره ،منطلقا
من موروثه الحضاري وقيمه املجتمعية العليا التي

يود الحياة يف ظلها والعيش من أجلها .وهو نضال
أديب ضد القوات املدمرة النافية وجود اآلخر وضد
السياسات املنتهكة املستغلة حرمات اآلخر وحقوقه.
فاالحتالل واالستعامر والقمح والظلم والفساد كلها
من هذه القوات التي يعلن أدباء املقاومة الحرب
ضدها واألرض تتضمن مضامني الحرية والهوية
والوجودية فالصلة بني املقاومة واألرض متينة للغاية.
واملقاومة يف الشعر الحديث ظهرت خالل االستعامر
الذي تعرض له الوطن العريب مثل االستعامر الفرنيس
واالستعامر اإلنكليزي واإليطايل وأخريا ً الصهيوين .إن
أدب املقاومة يف ديار الهند كان أيضا ضد االستعامر
الغريب من الربتغاليني والربيطانيني.

تأثري الشعر العريب يف هجوم االستعامر من
كريال
ومن املعلوم أن الشعر له تأثري شديد يف مقاومة
الظلمة واألعداء وأن أدب املقاومة يف املصنفات
األدبية ال سيام الشعرية قد أثرت يف إعدام الحكومة
الربيطانية وهجوم سيطرة املستعمرين .ولهذا التأثري
عوامل موحدة نجدها عندما نقرأ تاريخ مليبار
كتاب امل�ؤمتر
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أيام سيطرة األجانب  :أوال إميان بالحق الطبيعي
يف الحرية ،ثانيا :إرصار عىل املقاومة ،ثالثا :صيحات
عالية مدوية للتجمع ،رابعا :قلوب تخفق وتتالقى
من أنحاء الوطن تستطيع بهمتها أن تقاوم كل
حلقات الظلم التي قام بها االستعامر ،وأن تعارض
كل حركات التغريب وأساليب التمزيق ومؤامرات
التضليل،
وكان الشعر بالطبع أبرز من النرث أثرا ،لطول بقائه
عىل أفواه الرواة وامتداد الزمان الطويل به وذلك
الرتباط بعض أجزائه ببعض وهذه خاصة له يف كل
لغة وعند كل أمة ومام يفضل به غريه من الكالم
استفاضته يف الناس وبعد سريه يف اآلفاق وليس يشء
أسري من الشعر الجيد وهو يف ذلك نظري األمثال
وقد قيل ال يشء أسبق إىل األسامع وأوقع يف القلوب
وأبقى عىل الليايل واأليام من مثل سائر وشعر نادر.
ولهذا األثر العظيم كان لسان الشاعر يف الجاهلية
من أسلحة القبيلة.
كان الشعر العريب يف كريال ينفث السحر ويهز
القلوب ويدعم الروابط .فقد هاجم شعراء كريال
اإلستبدادالغريب ،وقصائدهم قد أثارت الحمية ضد
املستعمرين الغربيني ورغبت الناس يف الخروج
ملقاومة األجانب ومعارضتهم.وذلك كان الشعراء قد
أرسلوا قصائدهم إىل خطباء مليبار ووعاظهم ليذكروا
الناس مبضمونها ويشجعهم عىل املقاومةوقد قاوم
الشعر العريب مقاومة فعالة ودعا الناس إىل التجمع،
واضطر الشعراء إىل أن يكسبوا سخط الحاكمني
وعداوتهم ،ومن هؤالء الشيخ القايض عمر البلنكويت
رحمه الله رحمته الواسعة .وقصائد الشعراء التي
تبني الجرائم التي ارتكبها االستعامر وتكشف
مخططاتهم الخبيثة ومؤامراتهم املحبوكةبشأن
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املسلمني وتجاراتهم وسائر وسائل معاشهم قد أثرت
يف نهوض األمة بوجه العدو بكل أسلحة وأجهزة.

مظاهر املقاومة يف قصيدة الشيخ زين الدين
املخدوم الكبري
تاريخ مليبار ميلء باألشخاص الذين كان لهم مواقف
محمودة يف مقاومة االستعامربالقلم واللسان
والبدن ،كان زين الدين املخدوم الكبري من أهم تلك
الرجال .وكان له اليد الطوىل يف تحريض املسلمني
عىل الجهاد ضد الدخالء األجنبيني ،ويف اإلتصال
بالسالطني املسلمني لإلستعانة بهم يف تدمري كيد
األعداء الربتغاليني.
نبذة عن املؤلف :ولد الشيخ زين الدين بن عيل
بن أحمد املعربي املخدوم األول بكوتشن عام 873
ه (1467م ) ،وتعلم مبادئ العلوم عىل يد عمه
الشيخ زين الدين إبراهيم وملا أتم دراسته العليا
عمل مدرسا يف جامع بنى أهله ،وذاع صيت هذا
الدرس حتى كان يقصده العلامء والطلبة من داخل
الهند وخارجها ،وحتى من الحجاز ومرص وإندونيسيا
وجنوب رشقي آسيا.
خلفية القصيدة ومضمونها :عاش الشيخ يف أيام
احتل فيها الربتغاليون بالد املليبار واشتدت فيها
مظاملهم وجرامئهم يف وجه سكانها والسيام املسلمني
من رعايا الساموتري ،وتكبدوا بسببهم أهواال شديدة
وخسائر فادحة ،فتصدى الشيخ زين الدين ملجابهة
هذا االستعامر ،وقاد الجهاد املقدس ضدهم روحيا
وعقليا ،وأيقظ الشعور الجهادي يف أذهان املسلمني
من مواطنيه ،وأرسل الخطوط والرسائل إىل السالطني
املسلمني يف املاملك األخرى يف الداخل والخارج
يطلب منهم املساعدات العسكرية واملالية ،ولهذا

الهدف ألف الشيخ قصيدة «تحريض أهل اإلميان
عىل جهاد عبدة الصلبان».

وكشف كربهم ومقاتلة عدوهم ببيان ضعف
املسلمني .فيقول:

مظاهر املقاومة يف القصيدة :أوال :إثارة الغرية ضد
االستعامر ببيان مظامل الربتغاليني وفضائحهم .يصف
الشاعر ببيان سوء معاملتهم الشنيعة وكراهيتهم
لدين اإلسالم وحقدهم للمسلمني حيث أرسوا رجال
املسلمني ونهبوا أموالهم وظلموا نسائهم وولدانهم
وهتكوا حرمات الله وحرمات الرسول حتى خرقوا
كتاب الله وحرضوا عىل عبادة الصليب وقبول
النرصانية حيث يقول الشاعرعن قتل الحجاج وسب
النبي صىل الله عليه وسلم بقوله:

وإنا عىل ضعف وقلة عـدة غزوناهم األعوام قدراإلطاقة

وقتل لحجاج وسائر مؤمن ب
أنواع تعذيب وأصناف مثلة
وجلد وقطع من يقول محمد
وسب رسول الله من غري خفية

		

3

		

ثانيا :تبيينه أن الجهاد ضد الربتغاليني فرض عني.
وبعد أن يكشف األفعال الوحشية املرتكبة عىل
املسلمني من قبل الربتغاليني ،يتحدث الشيخ زين
الدين عن رضورة الجهاد بالتفصيل معلنا عظمته
ومرصحا أهمية الصدقة يف سبيل الله ومنذرا عن
العقاب الذي أعده الله ألولئك الذين ابتعدوا عن
الجهاد ،ويقول :إن قتال الربتغاليني فرض عني عىل
كل مسلم يستطيع بالزاد والقوة والعدة وإن كانوا
عبيدا أو نساء او ولدانا حيث يقول:
جهادهم فرض عني عىل كل مسلمقوي بنفس ثــم زاد وعدة

حتى عىل عبد بال إذن سيد وولد بال إذن وزوج
4
قوية
ثالثا :تحريض األمراء والسالطني عىل إعانة املسلمني

ووافقهم يف ذاك بعض رعاتنا فلم يحصل الفتح املزيل لنكبة
فيا أيها السادات أنتم رجاؤنا بفضل إله العرش يف كل شدة
ونحن عطاش أنتم السحب متطر فيا ليت شعري هل نفوز
5
برية

رابعا :تحريض املسلمني عىل الجهاد ببيان فضائل
الجهاد وثوابه مقتبسا باآليات القرآنية واألحاديث
النبوية .يحرض املسلمني عىل الجهاد والشهادة
واإلنفاق يف سبيل الله ببيان الفضائل حيث يقول:
«لغدوة شخص يف سبيل إلههلخري من الدنيا ومال
كروحة « 6يشري إىل حديث «لغدوة يف سبيل الله أو
روحة خري من الدنيا وما فيها « .7ويشري بقوله« :رباط
بيوم يف سبيل إلهنا ألفضل من دنيا ومال بجملة « 8إىل
حديث «رباط يوم يف سبيل الله خري من الدنيا وما
عليها  .«9ثم يبني فضائل اإلنفاق يف سبيل الله حيث
يقول« :ومن يف سبيــل الله أنفق ماله فسبع مآت
نال عن كل حبة  «10وهو املفهوم من حديث «من
أنفق نفقة يف سبيل الله ،كتبتبسبعامئة ضعف.« 11
وينذر من إلقاء األنفس إىل التهلكة بقوله :فقال وال
تلقوا بأيديكم إىل هالك إذ األعدا تصري بقوة 12كام
ورد يف سورة البقرةَ :وأَن ِفقُوا ْ فيِ َسبِيلِ اللَّ ِه َوالَ تُلْقُوا ْ
ِ 13
ِبأَيْ ِدي ُك ْم إِلىَ التَّ ْهلُ َكة
خامسا :إنذار الناس عن مواالة الربتغاليني .الشاعر ال
يسنح أي مجال لثبوت االستعامر يف ديار مليبار فإنه
مينع الناس عن مواالة الربتغاليني واتخاذهم أنصارا.
فيقول:
كتاب امل�ؤمتر
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وال تجعلوا إفرنج يا قوم أوليا وإن خفتم هلكا وفوت تجارة
فقد منع املغني مواالتهم ومنتوالهم يحرش إليهم بعرصة

14

سادسا :النداء إىل الجهاد جهارا وإنذارهم من
خسارة الجنب .ينادي الشاعر إىل مقاتلة الربتغاليني
الظاملني ويرصح أن رىض الله سبحنه يف املقاتلة ضد
االستعامر.
فيا أهل إسالم وأمة أحمد هلموا إىل هذا الجهاد بهمة
ففيه رىض الخالق والخلق إنسهم وجن ووحش والطيور
15
ودابة
ثم ينذر املتخلفني بخرسان الدنيا واآلخرة بقوله:
فإن تهملوا هذا الجهاد خرستـم غنى دار دنيا ثم أخرى
16
بحرسة

مظاهر املقاومة يف قصيدة الفتح املبني للقايض
محمد
هذه القصيدة من أهم املراجع التاريخية التى تسلط
الضوءعىل تاريخ املقاومة وحركة التحرير الوطني
الذي تجاوبت أصداؤه يف أرجاء الهند قبل خمسة
قرون حيث شهدت البالد االحتالل الربتغايل.وهذه
القصيدة محاولة لنرش الوعي الوطني وتربيته بحيث
ميكن بها املدافعة الوطنية ولنرش الفكر التاريخي بني
األمة وال غرابة يف أن املسلمني هم الذين ربوا هذه
املعاين الفعالة أكرث من الهنادكة.
نبذة عن املؤلف وحياته األدبية :وكان القايض
محمد الكاليكويت ووالده عبد العزيز ممن أرشب
يف قلوبهم حب الوطن والدين وعداوة االستعامر
واملستعمرين .وقاما بتحريض املسلمني عىل الجهاد
ضد االستعامر الربتغايل .كان القايض محمد بارعا يف
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الشعر واألدب .وله مؤلفات كثرية يف النرث والشعر.
ومن مساهامته يف أدب املقاومة الخطبة الجهادية.
وهي التي أنشأها وأرسلها العالمة القايض محمد يف
أيام الحرب إىل قلعة شاليم ألجل الوعظ يف أمور
الجهاد والقتال واإلنفاق يف سبيل الله.
خلفية القصيدة ومضمونها  :قصيدة «الفتح املبني»
أرجوزة تحتوي عىل 537بيتا يف بيان أهوال حروب
فتح قلعة شاليم وأحوالها ،مقاومة لإلستعامر
الربتغايل ،وتحريضا للمسلمني وغريهم يف املقاومة.
فنظم هذه القصيدة وأهداها إىل السامري ملك
كاليكوت الذي حارب الربتغاليني.والذي وصل اليه
الباحثون أنه نظمها يف نحو 1579م.
وقد صور فيها الشاعر وصول الربتغاليني يف مليبار
واألعامل الوحشية التي اقرتفوها ضد املواطنني
عموما ،واملسلمني خصوصا ،واألوضاع التي أدت إىل
تلك الحرب ،ومشاهد الحرب التي ليس لها مثيل يف
تاريخ هذه البالد ،وميدح امللك السامري (ساموتري)
عىل مواقفه الباسلة ضد املستعمرين ،ويستغرب
مواقف امللوك املسلمني الذين مل يبذلوا ما يف
وسعهم من جهد لطرد الربتغاليني الذين كان هدفهم
األهم محو شعائر اإلسالم واملسلمني واضطهادهم
وإجبارهم العتناق النرصانية.
مظاهر املقاومة يف القصيدة:أوال :تحريض أمراء
املسلمني يف البالد البعيدة وترغيبهم يف مقاومة
االستعامر الربتغايل .يرصح الشاعر يف مستهل
القصيدة غرضه وهدفه الذي يرام بالقصيدة بقوله:
نظمت ومالك امللوك

ليسمع القصة سائر امللوك

لعلهم إذ سمعوا يتفكرون يف الحرب أو لعلهم يعتربون

وعلها تسري يف اآلفـاق ال سيام يف الشام والعراق

17

يريد الشاعر بنظم هذه القصيدة أن تكون عربة
للملوك واألمراء ممن يصالح املستعمرين األوروبيني،
وتكون تحريضا لهم يف مقاومتهم ومحاربتهم
االستعامر واملستعمرين .ألن فرتة نظم هذه القصيدة
يف فرتات 1579م و1607م،وكانت هذه الفرتة فرتة
توطيد األوروبيني سيطرتهم االستعامرية يف البالد
اآلسيوية واإلفرقية.
ثانيا :أمر أمراء املسلمني لإلعتبار واإلقتداء بامللك
السامري .نرى يف كثري من األبيات يصف السامري
شجاعته وهمته وإقدامه ومقاومته ضد الربتغاليني
واستمراره يف إحاطة القلعة وفتحها ثم يأمر امللوك
املسلمني لإلعتبار واإلقتداء به حيث يقول::
يا معرش امللوك والسالطني وسادة األمراء واألساطني
فاعتربوا أيا ملوك املسلمني مبلك من امللوك الكافرين

18

ثالثا :تشجيع أهل مليبار عىل جهاد املستعمرين
ببيان فتح قلعة شاليم .ومام ال شك فيه أن فتح
قلعة شاليم من أهم األسباب التي سببت لسقوط
القوةاالستعامرية الربتغالية وسيطرتها يف كرياال،
وذلك ملا فهم املجاهدون واملقاومون من أهل مليبار
نجاحهم عىل الربتغالية حصلوا ثقة بأنفسهم وحاولوا
يف طردهم حق املحاولة .بعدما وقع يف شاليم ما
وقع اقرتب الفتح من جيش السامري وانقطع الرجاء
للربتغاليني انقاد الربتغاليون مللك السامري خاضعني
مذعنني .وهذه الواقعة تزيد القراء شجاعة وثقة
بالنفس ورغبة يف املقاومة والجهاد.

الربتغاليني واستعامرهم وطردهم من ديار مليبار،
وإخراج الضعفاء املسلمني من هذه الكروب التي
حلت بهم بعد قدوم الربتغال أرايض بالدهم فيقول:
فام رأينا أحدا ملتفتا

من امللوك املسلمني مصلتا

يف دفع هذي الكفرة املالعني عن هؤالء الضعفاء املسلمني

والسامري مع كفره لديننا حاربهم ورصف الخزائنا
وأخذ الحصن وغري السامريلم يفعلوا شيئا بهذا الكافر

19

وهذا تحريض السالطني للجهاد ونداء األمراء
للمقاومة ببيان خدمات امللك الساموتري للمسلمني
مع كفره لدينهم.
خامسا :تكوين الحمية ضد الربتغاليني ببيان سوء
معاملتهم مع مسلمي مليبار وظلمهم أهلها
وإفسادهم شعائرها .وإىل هذا يشري الشاعر بقوله :
واإلفرنج إذ رأى املدافعا وقوة القلعة والخلق معا
حام حوايل الظلم والتعدي واصطاد للمسلم بالتصدي

فأكرثوا الصولة والعنادا وأظهروا الطغيان والفسادا
وهدموا مباين اإلسـالم كذا محوا شعائر األحكام

20

يصور الشاعر أن الربتغاليني أينام وجدوا فرصة
للفتنة أخذوها حيث هدموا مباين اإلسالم وشعائرها
وتسلطوا عىل امللوك واألمراء وخربوا البالد وعطلوا
املعائش وحبسوا األبرياء وقتلوهم وأحرقوا املراكب
وأغرقوا السفن ،حتى أكرهوا املسلمني عىل قبول
النرصانية ومنعوهم طرق التجارة والحج وصار
الناس يف وجل عىل وجل عندما مر يوم عىل يوم.
رابعا :إنتقاد امللوك والسالطني املسلمني والعتاب ومن الدوافع التي أثارت الحمية ضد الربتغاليني أنهم
عىل عدم تعاونهم مع امللك السامري يف مقاومة أحرقوا املصاحف واملساجد ورضبوا املسلمني بالنعال
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ونجسوا املساجد باألنجاس ونبشوا القبور وهتكوا
حرمات النساء من غري عناية ملحارمهن وأزواجهن.
وإىل هذا يشري بصورة تدمي القلوب وتدمع العيون:
وأحرقوا املصحف واملساجدا ثم بنوا لهم بها املعابدا
يرضب املسـلم بالنعال وينجس املسجد باألبوال
ونبشـوا بظلمهم قبورا وعمروا لهم بها قصورا
وهتكوا لحرمة النسوان بني محارم وزوج عاين

21

مقاومة عمر القايض ضد االستعامر اإلنجليزي
يف ’الرسالة الشعرية‘
وقد قام علامء املسلمني وشعراؤهم يف كرياال مبقاومة
االستعامر الغريب فيقصائدهم وأشعارهم.كان
القاضيعمر البيلنكويت منأشهر هؤالء الذين قاوموا
االستعامر اإلنجليزي بالخطب واألشعار.

كتبهاعمر القايض إىل السيد علوي املنفرمي ،عندما
سجن يف اليوم الثامن عرش منالكانون األول سنة
1819م .وذلك ملخالفته ورفضه عن دفع الرضائب
املطلوبة من قبل الحكومة الربيطانية .فنظم عمر
القايض هذه القصيدة كرسالة شعرية من السجن إىل
السيد علوي شيخه ومرشده ،يبني حالته يف السجن
ويشكو إليه ،وينتقد فيها الحكومة اإلنجليزية،
وسياستهم يف أمر الرضائب.
مضمون القصيدة وعنارص املقاومة فيها :
هذهالقصيدة تتضمن سبعة عرش بيتا تنقد فيها
الشاعر سياسة الحكومة اإلنجليزية يف الرضائب،
وتقاوم مواقفهم اإلدارية والحكومية ،وال ينادي فيها
إىل مقاومتهم بالجهاد او القتال .يف بداية القصيدة
يصور القايض مخاطبا لشيخهومرشده السيد
علويآالمه وشكواه يف السجن فيقول:
فصريين يف الحبس صاحب تكد
عىل ظلم نيبو صاحب وهو معتد

نبذة عن املؤلف وحياته األدبية :ولد الشيخ عمر
القايض يف بيلنكوتفي أرسةكاكاتارا سنة 1179ه
( 1765م).وكان والده القايض عايل مسليار عاملا
مشهورا قايض بلده ،تعلم القايض عمر مبادئ العلوم
من والده .وتعلم يف الجوامع املختلفة من األساتذة
املهرة العباقرة حتى تخرج من املسجد الجامع
يف فناين وتوىل منصب القضاء فيها سنة 1218ه
(1803م) .وكان عمر القايض شجاعا مجاهدا وقد
قام مبقاومات ضد االستعامر اإلنجليزي وسياساتهم
اإلدارية يف مثل الرضائبوالجزية فإنه بدأ يف منع
الرضائب للحكومة اإلنجليزية ودعا الناس إىل أن
ال يؤدوا الجزية والرضائب التي حملتها الحكومة
الربيطانية.

فوكل يب حيوان كفر ليحرسوا
حذار ذهايب للمكان املبعد

خلفية القصيدة :هذه القصيدة رسالة شعرية

وما يف يـدي من عدة الحرب آلة 		

155

أدب المقاومة في األشعار العربية من كيراال

وما قط مني مقتىض الحبس ماحصل
ولكن بظلم الكاذب املـتعمـد
وإفرنج هذا حبه قول كاذب
من الكافر املعطي النسا للتودد

22

ينتقد يف هذه األبيات والة اإلنجليز كبريهم وصغريهم
أمثال تكدي ونيتو ومكضيا.ويوضح أنهم حبسوه من
غري جرمية ومل يفعل شيئا يستحق الحبس .ثم يقول
عن حالته يف الحبس والسجن .فيقول:
		

املستعمرة بقوله:

ولو نحو سكني وغري املحدد
نهارا وليال الزموين والنؤوا
ولكن بظلم الكاذب املتعمد

		

وحايل كطري القفص يف سوء حالة بظلم
23
اإلفرنج غليـظ كجلمد
يف هذه األبيات يعرب الشاعر عن عدم إمكانيته
ملقاومته االستعامر ويبالغ يف وصفه قائال إنه ليس
عنده آالت الحرب وال عدته حتى السكني غري
املحدد .ولكنه يقاومهم بانتقاد سياستهم والرفض
عن دفع الرضائب وتحريض الناس عليه .ويعاتب
الحكومة اإلنجليزية عىل تزييد الرضائب أضعافا
مضاعفة حتى ال يستطيع الناس تحملها .ويصف
هذه الحالة بأسلوبه الجذاب:
ويف مال مينون وأدهكارنا 24جعل
عىل عكس مايف حقنا من تشدد
بعرش وأضعاف عىل نكد 25مالنا
26
فقد زاد نكد ليس مايل الحد
وهذا الرأي الحاسم الذي رسمه القايض عمر عرب
أبياته وصوره يف نواحي حياته قد أثر يف سكان
مليبار فأثاروا الثورة ضد الربيطانيني كام بينه لوغون
يف كتابه املشهور 27”Malabar manual “.أخريا
يظهر الشاعر شجاعته عىل املقاومة واملعارضة
ضد املستعمرين واستعداده للموت أمام الحكومة

نفوس الورى للموت فالله خلقها 		
28
فموت سبيل الله خري ملهتد
يعني أنه يرى املقاتلة ضد هذه الحكومة الظاملة
جهادا واملوت دونها شهادة .ويختتم القصيدة طالبا
من شيخه السيد علوي املنفرمي ان يدعو لصالح
دنياه وفوز آخرته قائال:
دعاؤكم يا سيدي خري ألصلح يف الدنيا وللفوز يف غد

29

وهكذا كان له مواقف محمودة يف مقاومة االستعامر
الربيطاين بالقلم واللسان والبدن ،ويف تحريض
املسلمني عىل الجهاد ضد الدخالء األجنبيني ،ويف
تجمع الناس لإلستعانة بهم يف تدمري كيد األعداء
الربيطانيني.
ويف الخالصة :من املحقق أن علامء املسلمني
وأدباءهم قد قاوموا االستعامر الربتغايل والربيطاين
بأنفسهم وألسنتهم فإن أعاملهم األدبية قد أثرت
يف هزوم األجانب من ديار الهند .وقد ألف الشيخ
زين الدين املخدوم الكبري قصيدة «تحريض أهل
اإلميان عىل جهاد عبدة الصلبان» وألف القايض
محمد الكاليكويت قصيدة «الفتح املبني للسامري
الذي يحب املسلمني» .وهاتان القصيدتان لعبتا دورا
مهام فعاال يف مكافحة االستعامر الربتغايل .وقد ألف
القايض عمر البلنكويت «الرسالة الشعرية» لها أثرها
ودورها يف مكافحة االستعامر اإلنجليزي ومحاربتهم.

املصادر واملراجع

•

القرآن الكريم

•

مقاومةاالستعامرالربتغاليفيمليبار .د\يس يك كريم

•

صحيح البخاري أليب عبد الله محمد بن إسامعيل البخاري

•

•

املستدرك عىل الصحيحني للحاكم

تحفةاملجاهدينفيبعضأحوااللربتغاليني
دائرةاملعارفالهندية 8411. ،مؤسسة الوفاء،
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•

الفتح املبني للسامري الذي يحب املسلمني كاليكوت مكتبة
الهدى  1996مطبوعة

•

رسالة شعرية للقايض عمر ,تراث املقاومة ضد االستعامر.
كلية فاروق ,كاليكوت 2008

•

تحريض أهل اإلميان عىل جهاد عبدة الصلبان لزين الدين
بن عيل املخدوم الكبري .كاليكوت :قسم اللغة العربية كلية
فاروق.

•

قراءة يف أدب املقاومة العراقية ملحمد السموري ،ديوان
العرب منرب حر للثقافة والفكر واألدب .يونيو 2006م.
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أدب المقاومة في األشعار العربية من كيراال

الأ�شعار العربية املدر�سية حول البيئة
�سمري .ك�.ش

أستاذ مساعد ،قسم العربية ،كلية م.س.م ،كايمكولم ،الهند

مقدمة
البيئة هي املسكن الذي يعيش فيه اإلنسان مع
جميع املخلوقات الحية وغريِ الحية .لإلنسان أعىل
مرتبة ومكانة يف هذه البيئة .ألن اإلنسان هو العاقل
الوحيد الذي ميتلك خالفا لبقية الحيوانات عىل األرض
دماغا عىل التطوير .ولكنه منذ أن يظهر عىل سطح
األرض ،وهو يحاول جاهدا أن يستغل موارد البيئة
الطبيعية بطريقة أو أخرى إلشباع حاجاته األساسية
والكاملية .وح ّول املزارع وموارد املياه والجبال
والغابات إىل املصانع واملباين والشوارع وغريها.
التصورات التنظيمية معظم املدن الكربى يف العامل
أقيمت يف مناطق ذات أهمية زراعية َخ ِص َبة .وعندما
تجاوز الهجوم واالستغالل عىل الطاقة االستيعابية
للبيئة من إصالحها واستبدال نفسها ،فإنه سيكون
سببا للمشاكل الخطرية تتسبب للتَ َد ْه ُور البيئي .إن
اإلنسان اآلن يعيش ويتمتع يف هذه البيئة كالبهيمة،
ال يعقل وال يفكر عن مستقبله ،يستغل ويهاجم
بيئته ومسكنه بال خوف وال حد.

يعترب التلوث البيئي بكافة أنواعه من أخطر املشاكل
التي يواجهها العامل اليوم ،فالتهديد الذي يُشكله ال
يقترص عىل اإلنسان ،وإمنا التهديد للكوكب بأرسه.
هناك عديد من الوسائل لتخفيف خطره ،من بينها
رفع الوعي البيئي يف أوساط الناس ،والوعي البيئي
ميكن أن يتحقق عربعدة طرق ،كاإلعالم ،والتعليم،
واألدب .لألدب دور ف ّعال يف رفع الوعي البيئي يف
أوساط الناس .يف هذه الوجهة ميكن أن يستخدم كل
أنواع من األدب كالشعر والنرث ملحافظة البيئة.

الرتبية البيئية

أعلن اليونسكو عام  1978أن الرتبية البيئية أو التعليم
البيئي تشري إىل الجهود املنظمة إلدخال التعلّم حول
كيفية الوظيفة للبيئات الطبيعية وبشكل خاص
كيف ميكن للبرش إدارة سلوكهم والنظام البيئي يف
سبيل العيش بطريقة مستدامة .الرتبية البيئية هي
عملية تُ َعلِّم وتهدف إىل زيادة معرفة الناس ووعيهم
حول البيئة والتحديات املرتبطة بها وتسهم يف تطوير
املهارات والخربات الالزمة ملواجهة التحديات وتعزز
أي مل ّوثات يف البيئة الطبيعية ،املواقف والدوافع واإللتزامات عىل اتخاذ قرارات
التل ّوث هو ظهور ّ
نتج عنها تغريات معاكسة ل َن َم ِط الحياة الطبيعي .مستنرية واتخاذ إجراءات مسؤولة .لقد صاغ عرشون
يَ ُ
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من الخرباء العامليني يف الرتبية البيئية «ميثاق بلغراد»
عن الرتبية البيئية عام  .1975وقد نص هذا امليثاق
عىل أن هدف الرتبية البيئية هو تكوين مواطنني
لديهم الوعى واالهتامم بالبيئة يف كليتها وباملشكالت
املرتبطة بها ،ولديهم املعرفة واالتجاهات والدوافع
وااللتزامات واملهارات للعمل فرادى وجامعات
اليجاد حول املشكالت القامئة ومنع حدوث مشكالت
جديدة وهذا الهدف وحده كاف ليك تنهض اي دولة
الرتبية البيئية.

األدب ودوره يف حل مشاكل البيئة

يُعد الشعر شكال أدبيا مميزا ،فهو يصل إىل الجمهور
أي شكل أديب آخر ،لذلك يلعب
بشكل أرسع من ّ
دورا ها ّما يف إمتاع الناس والتأثري عىل مشاعرهم،
فلو ت ّم توجيه الشعر لخدمة البيئة ،ألح َدثَ تغريات
بيئية إيجابية ،فلو متّتوجيهه نحو البيئة ،لوصلت
الناس الخط َر .الشع
الرسالة املراد إيصالها ،وألدرك ُ
رهوالذييشهدعليأثرخالقهوصورهالزمينةواملكانية.
فالشاعرمليقدر عىل أنيبتعدعنمجتمعهوبيئتهاالجتام
عيةوالطبيعيةوهوجزءمنها،وهولساناملجتمعفيجميع
األمور.

إن األدب والبيئة يتفاعالن مع بعضهام البعض يف اإلتجاه الجديد للمناهج الدراسية يف كريال

تصوير وتشكيل الحياة البرشية ،فال َعالقة بينهام
نستغل هذه العالقة يف مكافحة
ّ
متين ٌة .فيمك ُننا أن
التلوث البيئي من خالل خلق نصوص أدبية ذات
يعكس الحياة ،إنه كاملرآة
تو ُّج ٍه بيئي ،ومبا أن األدب
ُ
كل ما يقع أمامها ،فاألدب ميكن أن
التي تعكس َّ
يعكس ويصور خط َر التلوث البيئي ،لذلك س ُيدرك
الناس مخاط َره ،وسيعملون عىل الحد منها .يقول
جلن أي لوف« :إن تدريس أو دراسة األدب دون
الرجو ِع إىل ظروف العامل الطبيعية ،واألسس البيئية
الجوهرية التي تشكل األساس للحياة  -يبدو عىل نحو
متز ٍ
ايد قص َري النظر ،وغري متطابق» .إن التلوث البيئي
موضوع مرتب ٌط ارتباطًا وثيقًا بالجانب االقتصادي
والسيايس ،فعندما يتحرر من هذين الجانبني،
ستسهل السيطرة عليه وميكن الحد من تأثريه ،وال
ميكن أن يتحرر منهام إال إذا وعى العامل أجم ُع حج َم
الخطر الذي يهدد الجميع حارضا ومستقبال ،واألدب
هو أحد الطرق الف ّعالة يف تصوير الخطر ،وجعل
العامل يدرك ويعي أهمية الحفاظ عىل البيئة.
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اآلن يعيش اإلنسان يف عرص العوملة و
املعلومات .يتقدم يوما فيوما يف جميع مجال حياته.
وال يقتدر أحد عىل ازدراء التقدم والتطور الذي يقع
يف مجال الرتبية والتعليم .ووالية كريال يف اعداد تام
للتق ّدم والتف ّوق يف مجال الرتبية والتعليم .وذلك
بتجديد املناهج الدراسية وتطبيقها من الصف
األول اىل الصف الثاين الثانوي بناء عىل إطار املناهج
الدراسية الوطنية سنة  .2005يوضح فيه أن ال
يستطيع اإلنسان أن يبدأ األعامل الرتبوية إال بعد
توسيع البصائر عن املجتمع يف املستقبل .عليه أن
يختلق جيال جديدا مع تأكيد اشرتاك كل فرد من
أفراد ذلك الجيل يف التقدم .هناك مشاكل عديدة
التي يواجهها املجتمع فيام يتعلق بوجود جميع
الكائنات الحية وغري الحية يف املستقبل مثل املشاكل
البيئية .فواجب عىل كل فرد من األفراد املجتمع أن
يحمي البيئة من كل التلوث .فإنه ينبغي أن يغرس
األفكار البيئية يف نفوس الدارسني منذ الطفولة يف
اسلوب سهلة .ولبداية هذه الجهود أدخلت األشعار
البيئية يف الكتب املقررة من الصف األول اىل الصف

الثاين الثانوي .ألن للشعر أثر هام للدارسني واملدرسني
معا.
وقد وردت هنا يف كتب املقررة للدارسني كثري
من املنظومات البيئية التي تتناول فيها عديد من
أنواع املوضوعات البيئية حسب مراحلهم املختلفة
مثل إستنزاف التنوع الحيوي ،والكوارث الطبيعية،
والتبة  ،واستنفاذ
والنفايات ،وتلوث الهواء واملياه رُ
والتص َّحر ،واإلحتباس الحراري كام وردت
األوزون،
َ
فيها أيضا منظومات حول حامية البيئة وأهميتها
كاآلتية:

(1خري الله
ِ
ِ
أوتيت ال ُعـــــىل
أنـــــت
لِلـه َد ُّر ِك
فَـلـقـد َج ُمـل ْـ ِت طــبيعـ ًة يا كريال
كم ِ
فيك من جبل وكم ِحصنٍ و
من غاب ٍة هي من مـنـاظـ َر أجمال
وحــديـقــ ٍة ب َـ َّســامـ ٍة أزهـارهـا
تَســتقـبِل الـ ُّز َّوا َر مع بِشــ ٍر حـَال
ِ
فـيك الـ ُز ُرو ُع كأمنـا هي كِســو ٌة
من سـندس خضرْ ٍ ك ُِس ِ
ـيت ت َ َج ُّمال
كـم من جـنانٍ ِ
فـيك ت ُـؤيت أُكُلَــها
من تحتها األنها ُر ت َجري َسـل َْسال
نشـتاق ما َء ِك فهو أَحــىل َمرشبًا
وج َـ ِ
ناك نَه ْـ َوى فهو أَحـىل َمأكَال
ولَ َك ْم لِ َراجي ُمسـرتا ٍح ِ
فـيك ِمـ
ِظــالً ظَــلـيـلٍ َحـــبـَّذَا ُمــتـظـلِّال
ِ
فـــيك زيــاد ًة
قـد زاد خــيـ ُر الل ِه

بل ِ
أنت خـ ُري الل ِه شــأن ُِك قـد ُعال
ِ
بنــوك بنـعــمــ ٍة ِمـن ربِّـنــا
إنـا
فـلـذاك نشــك ُره شُ ــكورا أَ ْجــ َزال
يــا ك َريال ن ِ
َهـواك ُح ًّبــا صادقًــا
الصـ ْديانِ يَ ْه َوى الْ َم ْن َهال
كالظَّا ِمئِ َّ
«خري الله» شعر بيئي الذي ورد يف كتاب
الصف الثاين عرش ،للشاعر ن.ك .أحمد مولوي الذي
ولد يف كَ َد َوتُّور مبقاطعة كنور سنة 1926م .وكان
عضوا يف لجنة تأليف الكتب الدراسية العربية
ملدارس كرياال .يصور الشاعر فيه معظم عنارص
البيئية بصورة املخاطبة و يحاول أن يخلق يف نفوس
الناس محبة وعشقا نحوى البيئة وعنارصها الالزمة.
يخاطب الشاعر وطنه كريال الجميلة ويقول أنها
ذات حظ وافر بهذه الطبيعة البديعة وفيها جبال
وكل هذا جعلها جميلة.
وحصون وغابات كثيفةَ ،
كل اإلبتسامة
وهذه الحدائق وأزهارها تبتسم َ
وتستقبل كل اإلستقبال من يزورها مع فرح ورسور،
فيكون ال ُّز ّوار منرشحني بهذه املناظر الجذابة .وهي
جميلة جدا بهذه املزارع ال َخرضة كثياب من سندس
وفيها أيضا جنات نعيم تجري األنهار عىل واديها،
وفيها مأكوالت متنوعة .يشتاق أهل كريال إىل ماء
طهور من موار ِدها الصافية ويحبون أن يأكلوا من
مريح
جناتها ومنتجاتها اللذيذة السائغة .وفيها ٌّ
ظل ٌ
ملن يريد الراحة منها .وهي سعيدة بخري كثري من
نعم الله تعاىل ،وبهذه الخريِ قد ُس ّميها والي َة خ ُري
ِ
الله فكرياال.

(2أصدقاء البيئة
البــيئــ ُة َدارِي وكِـــيانِـي
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وثمِ ـــا ٌر تمَ ــأل بســـتانــي
			
وسـامئــي
البــيئـة بَ ْحري َ
وبَــ َرا ٍر فــيهـــا أوطانــي
		
			
أرض ِمن حويل أزرعها
ٌ
كــي ا ُط ِع َم منها إخوانــي
		
			
بــحــ ٌر بِــ َجــ َوا ٍر أَعــبرُ ه
ال أُ ِ
فســـد فــيه شُ ـطْآنــي
		
البــيئــة غــابـات تــنمــو 			
ال ا ُشــ ِعل فــيها نِريانــي
		
			
وســام ٌء فــوقـي أَنظ ُرها
ُز ْرقَــتُها تَجـلُـو أحزانــي
		
			
البــيئــة خــ ٌري نَحــفــظُها
من شـ ِّر َجهو ٍل ُعدوانــي
		
			
ونـظافـ ُة داري وجواري
قـد أوىص الله بجِـريانــي
		
البــيئــة مــن نـعــم الله 			
لــلنــاس بـــكل األزمــان
		
			
البــيئــة أمـــ ٌن وســــال ٌم
بـِ َي ِدي أحـميـها ولســانــي
		
بهي الذي ورد
«أصدقاء البيئة» شعر ّ
يف كتاب الصف السادس اإلبتدائية العليا .تصور
فيها الشاعرمعظم العنارص البيئية كالبحر والسامء
واألرض والبساتني ومثارها يف أسلوب رشاق.و يحاول
أن مينح للناسبيانا عن أهمية الزراعة وحامية
الغابات واألشجار املتنوعة ومحافظة موارد املياه.
ويعطي لهمتحذيراعن تلوث املياه والشطآن البحر
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واألنهار وغريها.ويحرضهم عىل حامية البيئة.

(3زهور الدنيا
		
نـحن يف الـدنيــا زهو ٌر
نــحن للــكـون ضيــا ُء
		
		
كيـف نَشْ ـــقَى بـالحروب
والـمــآســي والـكُــروب
		
		
أبـــعــدونـــا أنــقــذونـــا
من ِحصـا ٍر من طـُغاة
		
		
ذنـــب أو جــريــرة
أي
ٍ
ُّ
للـــرب ِ
اءات الــصــغـرية
		
		
أبــعــدوا األشبــاح عنــا
كل الـ ُجنــاة
حـاكـِمــوا َّ
		
		
أيــهــا اإلنـســان ُعــذرا
هل ترى يف الحرب فخرا
		
أي خــيـر يف اقـتتــا ِل
ي ُــ ْحـرِق الــدنيــا لَظ َـاه
		
		
ُحـل ْـ ُمـنـا يســمو األنـا ُم
حـلـمنــا يعـلـو الســالم
		
يرسم الشاعر يف شعر «زهور الدنيا»
(الصف الثامن) عن فزاعة الحروب التي صدرت منها
عديد من املشاكل البيئية .يعاتب الشاعر الناس عن
الإلفتخار بالحرب والقتال ،وهذا سبب لكل فساد
وتلوث وعدم التوازن البيئي .ليس يف الحروب خري
ألنها تهلك الدنيا وتقتل أبنائها مع جميع حيوانات
األخرى .و يحث الشاعر اإلنسان عىل إبعاد عن كل
ظامل ومجرم.

(4كم تشتيك...؟
كـَ ْم ت َشــتكـي وتــقول إنـك ُم ْع ِد ٌم
والسـماَ واألنج ُم
		
ُ
واألرض ِملـك َُك ّ
ُ
َ
الحـقول وزه ُرها وأري ُجـها
ولك
والـبـلــبـل امل ُــرتنَّـ ُم
ُ
ونســـي ُمــها
َ
حــولك فــضَ ًة رقــراقـ ًة
والـام ُء
رض ُم
والشّ ُ
ـمس فوق ََك َع ْسـ َج ٌد يتـ ّ
ـت َلك الدنيـا فـام َلك واج
َهشّ ْ
تتــبســ ُم
ـــمـت فَـ َعــالَ َم ال
وتبــس
ْ
ّ
ّ
كنت ُمـ ْكتَ ِئبا لِـ ِع َّز قـد مــىض
إن َ
َ
إلـــيـك ت َــ َن ُّد ُم
هــيهـاتَ يـرجـ ُعــ ُه
كنت تُشْ ِف ُق ِم ْن ُحلُو ِل ُمصيب ٍة
أو َ
تحـل تـجـ ُّه ُم
هــيهــات يـمــنع أن َّ
َقل
باب فال ت ْ
أو كنت جاوزتَ الشّ َ
شـــاخ الــزمـا ُن فــإنه ال يـهــ َر ُم
الت تَط َُّل من الثرَّ َى
انظر فَـامَ ز ْ
ُصــ َو ٌر تــكاد لــحســنـِ َها تتـكـلـَّـ ُم
مـا بـني أشـجا ٍر كأَ َّن غصـونَـهـا
ٍ
ِّـق تـــار ًة وت ِ
ُــســــل ِّـ ُم
ُــصــف ُ
أيــد ت َ
وعـيو ُن مـا ٍء دا ِف ٍ
قـات يف الـثرَّ َى
الســقي ُم كأمنـا هي َز ْم َز ُم
ت َشْ ــ ِفي َّ
ِ
ٍ
سندس
الصعيد ُمال َء ٌة من
وعىل
كل ُح ْسنٍ ِم ْي َس ُم
اب لِ ِّ
وعـىل الـهِضَ ِ
يـا َمـن يـَ ِح ُّن إلـى ٍ
غـد يف يو ِمـ ِه
ـت مـا ت َـ ْدرِي مبـا ال ت َعـل ُم
قـد بـِ ْع َ

يدعو الشاعر اإلنسان يف هذه املنظومة
«كم تشتيك...؟» (الصف الحادي عرش) للتخلص
من التشائم إىل التفاؤل بطريقة مقارنة أحواله
بظروف ما حوله من العنارص البيئية .إن اإلنسان
امل ِتشائم يشكو ويعبس ويتأمل .وكل ما حوله يف
الطبيعة مبتسم ومتفائل .فمن أراد أن يكون سعيدا
فليحارب اليأس ،ويفتح نافذة األمل ويتوقع الخري
يف املستقبل .قد جعل الله األرض والسامء واألنجم
والحقول و األزهار مسخرة لإلنسان .والبالبل املغردة
واملاء الصايف والشمس املرشقة كلها تيضء نهاره وتنري
حياته .وحرضه أن ينظر حوله يف الكون الجميل
لوحات بديعة تظهر قدرة الخالق.

(5ألْف سالم
ريف أل ْـ ُـف ســالم يــــا جــــن َة األحـــالم
يــا ُ
حـــل ّْت بــك الـــربكات يــــا َمــنبـ َع ال َّر ْحامت
َ
وســـقـــاك نهـ ٌر جـــا ْر

يــــا ِخـري َة األمصــار

يـجـري مــدى األزمــان بــــالـخـري واإلحـســـان
أنــظــر إىل الــغيـطان ت َـزهـو عـلـى الشُّ ـوطآن
أبـهـج الـــَمـنظَــر
فــي ُســـندس أَخـضَ ـر يــــا
َ
مـــالـت بـه الـــعيـدان
ـب يف الــكـيزان
ْ
والــ َح ُّ
ُ
ــخـتــال يف الـ ُوديـان
والــــورد والــــريحــان يَ
والـــطــري ذو األلــوان

يــشــدو عـىل األغصان

يـــدعــو َلك الــــوادي اِحــفـظ ْـه يــــا هـادي
يتمنى الشاعر يف هذه املنظومة
«ألْف سالم» (الصف التاسع) لقريته الحبيبة ألف
كتاب امل�ؤمتر
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سالم ألنها منطقة بيئية نادرة غري ملوثة ،ويصف فيها
العنارص البيئية كاألنهار خالل األشجار و الحقول و
خرضتها ،واألشجار بكرثة الثامر والحبوب يف شاطئ
الريف ،والورود الجميلة واألزهار ترقص باملرح
والفرح .ويأيت بها أناشيد الطيور من كل شجر صباح
مساء ،ويدعو ربه أن يحفظ هذه البيئة الريفية من
جنب
كل فساد ومشاكل،
َ
ويصلح أحوال الريف ويُ َ
أهله كل كسل وتلوث فضال عن أنه يحرض الناس
عىل محافظة بيئتهم الريفية بشكل غري مبارشة.

(6ال تعبث بصحتك
صنعوا ال ُخمو َر من الفواكه ت ُس ِك ُر
السلـيم يــف ِّك ُر
فـقـض ْوا عىل العقـل
ِ
كيف الـذي صن َع الــفواك َه َخـمر ًة
وهي الـتي فـيهــا الـفــوائـ ُد ت ُـثـ ِمـ ُر
ُهم لـ ّوثـوا نعم اإللـ ِه و َحـ ّولـوا
تـلك الـفـواك َه للـ ُعـقـو ِل ت ُـ َخـ ِّمـ ُر
َســ ْكرا ُن يــنظـر للـحيـاة كأنـه
َملِ ٌك عـىل كل األمو ِر يُ َسـيْطَـ ُر
و املرأ يَ ْف ِق ُد بالـ ُخمو ِر صوابَـه
ويَ ِعيثُ يف ِ
ْس
األرض الفسا ِد ويُك رِ ُ
ٍ
بـيوت ُع ْرضَ ًة لِـتَ َفك ٍُك
كـم ِمن
ِ
وللبيوت ي ُـ َف ِّجـ ُر
اب
بِئس الشــر ُ
تقع الـحوادثُ والكوارثُ َج ّم ًة
َخـمـْ ٌر كـَظَا ِه َر ِة الـ ُجـنونِ تُ َد ِّمـ ُر
سـَـ ْكرا ُن يَ ِ
هـد َم ما بناه بنفســه
يَـبقـَى بـقارعـ ِة الـطريقِ يُرثث ُر
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البعـض ال َّدوا َء لِـعلة
قد يَزعم
ُ
َـق الــ ُع ُ
ـقـول ي ُـكـ ِّد ُر
دا ٌء به َصف َ
عجبا ملن رشب ال ُخ ُمو ُر ويَ َّدعي
روب من املشـاكلِ يُ ْدب ُر
فيها ال ُه ُ
واعلم َ
بأنك إن َعـ ِبث َْت بِصح ٍة
ِ
س
بنفس َك يف الشَ ـقا َو ِة ت ُ ْخ رِ ُ

تُل ْـقي

يوضح الشاعر يف هذه النشيدة «ال تعبث
بصحتك» (الصف العارش) عن سوء عاقبة بتبديل
العنارص الطبيعيةيف الكون .عجبا ألمر الناس إنهم
يصنعون الخمر املسكر من الفواكه اللذيذة ويهلكون
عقل اإلنسان السالم .يلوث الناس بهذه العملية يف
الكون جميعا .يحسب شارب الخمر أنه ملك قوي
وأنه يدبراألمر كلها .ولكنه يف الحقيقة ال يقتدر عىل
التمييز بني الحق والباطل ويسعى يف األرض للفساد.
الخمر كالجنون يقع به املأساة والحوادث يف حياة
اإلنسان والبيئة معا.

(7إله الكون
إلــ ُه الكــونِ يَ ْحـ ُر ُســنا
إلــه الــكـون يَـ ْرعـانــا

			

َ
عـليك إنعـامـا
ـفـيـض
يُ ُ
مـن الـخـريات ألـوانــا
فــنور الشـــمس لـواله
ـي مـاكانــا
ِغــذا ُء الـ َح ِّ
وضوء البدر قد أمىس
أمــام الــعني فـتــانــا
وذاك الـنجم فـي فـلك
عــلـيه نُقيـم ُحسـبــانــا

		
		
		
		

وهـذا الروض ِمعـطا ٌر
يـرى بـالزهـر ُمزدانــا

		

ــــق الـــ َد ْر ُب وانــدفـعــا
وشَ َ
يُـــ َنضرِّ حــيثمـــا ســارا

		

وتلك زُرو ُعـنا الخَضْ ـرا
ت َ
األرض بُسـتـانــا
ُريك
َ

		

جـعـــلـت حـيـاتَـكــم أَ ْحـلــى
ُ
كـــنـت أو نِـيــال
فُـــراتـا
ُ

		

جـمـيع الـطّـريِ شــادي ٌة
ب ِِسـ ْح ِر ال َّر ْو ِض ألحانــا
ومـا ُء الـبح ِر ذا أَ ْص ٌـل
لـمــاء النهــر ُمـذْكانــا

		

رفــعــتُـكُــم إلــى األعــلــى
فــكــنـتُــم شُ ــعـلـ ًة أ ْولـى

		

		

إذا آذيــــتُــــكُــــم يــومـــا
َـصدي الضرَ َ ُر
فـلـم يَ ُـك ق ْ

		

فـَ َســبِّح فــاط َر الـدنيــا
فــقــد َســ َّو َاك إنســانــا

		

عـنِ الـ َهـ َوس الــذي عـندي
عـن الــفَــيْضان أَ
ِ
عـتـــذر

		

وكـم أعـطاك من عـلــم
وكــم أهــداك إيـــامنــا

		

يخرب الشاعر يف هذا الشعر «النهر يقول» (الصف
الخامس) عن مشاعر النهر ومنافعه و منبع ماءه
يف منط خالب .و يحاول أن ميأل يف فؤاد األمة مودة
ورحمة لألنهار وملوارد املياه األخرى بطريقة قول
النهر نفسه.

هذه النشيدة «اله الكون» من الصف السابع.
خلق الله تعاىل اإلنسان وأعطاه أنواعا من الخريات يف
هذه البيئة .يحتاج كل من يف األرض إىل نور الشمس.
جعل الله البدر املنري والنجوم كلها يف مداراتها .زين
الله األرض باألزهار الجميلة .الحقول واملزارع تجعل
األرض بستانا رائعا .تنشد الطيور عن جامل األرض
وزينتها .ماء البحر سبب لنزول املطر فيفيض النهر.

(8النهر يقول
ِمــيا ِهي ت َـنـشُ ــــر ا ْلـخُـضرْ ة
وت َسـقي النـاس واألرضا

		

َعـطَائـي ال َزر ُع والــ َنـضْ ـرة
أَسـِــ ُري ،فـأَنْ ِع ُش األرضا

		

أنــا الــنهـر الـذي اجـتـمـعــا
ينـــابــــيعـــا وأمـطـــارا

		

(9الغابة الصغرية
قــد أشـــــرق الــــنهــــار
ِ
وغــــــــــنـت األطـيـــــــار

		

و َهــــــــبـّـ ِة األزهــــــــــار
فــــي ا ْلـــغـابـة الـصغــرية

		

جمــــــالهـــــــا َخـــــــالّب
ـســــــاب
ومـــــاؤهــــــا َمــ ْن َ

		

ريـــــاحهــــــــا أطْـ َيـــــاب
أســــــرارهـــــــا كــــثـيـرة
فــــي َجـــــ ِّوهــــا يـــطري 			
الـــ َّن ْســــــ ُر والـــــعـصـفـور
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وظَـــــــــ ْبـيـ ٌة تـســـــــــيـر
كـــــــأنهــــــــا أمـــــــــيـرة
		

			
الشــجر ُة مأوى الحــيوان
الشـجرة مـأوى اإلنـســـان

		
كـــــم أَبـْـــدع الــرحمـان
مـــا يَـشْ ـــــتهي اإلنـســــان
		

ال نــتـلــف الــشـــجـــرة
نــتـلــف الــشـــجـــرة
		

ال

الــشــجــرة ن َــ ْب ُع اآلبــار
		
وهــــــــــذه األكــــــــــوان
الـشــجـرة نـبــع األنـهــار
بـــــفـضـلـه َمـــــــ ْعـــــمورة 		
		
		
«الغابة الصغرية» نشيدة سهلة يف الصف نـغــرس دومــا أشــجـارا
نـحـفـظ دومــا أشــجــارا
الرابع .يصف فيها الشاعرعن املكونات البيئية 		
كاألطيار واألزهار والغابات واملياه والرياح والحيوان.
		
نـــأكـل مـنـهـــا األمثــا َر
نـحـصـل مـنـهـا األزهـا َر
		
(10الزراعة
		
أقـبـل رجل يـزرع شــجـرة
تَـنـشـُـر ِظـالً تـُعـطـي ثـمـرة
		

ال نــتـلــف الــشـــجـــرة
نــتـلــف الــشـــجـــرة
		

		
فــأتــى طـفـل لــيســاعــده
قــام الــرجـل إلــيه وشَ ــكـرة
		

يحث الشاعر الدارسني عىل محافظة األشجار بهذه
النشيدة البسيطة «ال نتلف الشجرة» التي وردت يف
الصف الثاين .ويحاول أن يعطي لهم بيانا عن منافع
األشجار ،ألنها مأوى اإلنسان والحيوان ومنبع اآلبار
واألنهار.

		
وهــنا رجـل يـبـنــي دارا
لــيل نـهــا َر
يـعـمـل فـيـهـا َ
		
		
بـعـض رجـال
ويــعـاونـه
ُ
ولـــهـا يـــبـنــون األســـوار
		
		
جـعــلـوا فـيـها بـِركـة مـاء
زرعـوهـــا أزهــارا َع ِ
ـطـرة
		

(12طلع الفجر
طـــــلـــع الـــفـــــجـــر
غــــــــ ّنـــى الــــــطــري
		

			
قــــــــــام الــــــــــزهر
للزراعة أهمية خاصةيف املوازنة البيئية خصوصا
فـــــــاح الــــــ ِعــط ْــــر
		
الزراعة ال ُعضوية .ولذا يشتماللكتاب يف الصف الثالث
			
عىل املنظومة « الزراعة» .مينح الشاعر للطالب فرصة فـــــــرح الـــــشّ ــــجـر
مـــــــرح الــــــــــ َنـ ْور
أن ينبت يف قلوبهم حبا للزراعة وغرس الشتالت 		
وحامية موارد املياه حسب مستواهم.
			
جــــــــاء الـــــــــن ُــور
جــــــاء الــــــــخـــيـــر
		
(11ال نتلف الشجرة
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ال

«طلع الفجر» منظومة بسيطة يف الصف األول
لإلبتدائية السفىل .لو كانالدارس يف هذه املرحلة
الطفولة ،هنا أيضا محاولة أن ألقي إىل فؤاد األطفال
أفكارالبيئية السهلة مثل غناء الطري وجامل الزهر
وطَالوة الشجرة.

املالحظات
قد وقع بعض اإلضطراب يف اختيار القصائد
البيئية حسب مراحل الدارسني .ألن يف املرحلة
الثانوية قد وردت بعض أشعار البسيطة التي ال
تعالج فيها املشاكل البيئية دغرية خصوصا يف
املرحلة الثانوية العالية .وال سيام الدارسون الذين يف

هذه املرحلة لهم قدرة وافرة للتفكري وطاقة غزيرة
للتفهيم عن حامية البيئة وأنواعها املختلفة .وهنا
الجدير باملالحظة أن الشعراء يف هذا امليدان يجب
أن تكون لديهم دراية كاملة ومعرفة عميقة متصلة
بالعلوم البيئية .ينبغي أن تكون موضوعات القصائد
مشاكل بيئية متصلة باملحلية ومعروفة لدى الطالب
 وهذا أيضا يساعد الطالب أن يدرك املوضوع جيدا-وأن توجد يف الشعر إرشادات وطرق لحل املشاكل
والقضايا البيئية أو الحامية البيئية .ومنذ مرحلة
الطفولة يجب أن تكون محاولة لنقل األفكار البيئية
البسيطة إىل قلوب الدارسني حسب مستواهم ،وأن
ال تكون املنظومة صعبة وم َعقدة يف هذه املرحلة.

املصادر واملراجع:
 .كتاب املدرس– اللغة العربية من الصف األول اىل الصف
الثانوية العالية ،إدارة الرتبية والتعليم ،حكومة كريال،
مجلس الوالية للبحوث الرتبوية والتدريب تروننتربم ،كريال،
.2015
 .2قراءة كرياال العربية (كتاب املقرر للدارس) – اللغة العربية
من الصف األول اىل الصف الثانوية العالية ،إدارة الرتبية
والتعليم ،حكومة كريال ،مجلس الوالية للبحوث الرتبوية

والتدريب تروننتربم ،كريال.2008 ،
.3د .محمد صابر ،اإلنسان وتلوث البيئة ،اإلدارة العامة للتوعية
العلمية والنرش ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
.2000
.4رشيد الحمد ومحمد سعيد صباريني ،البيئة ومشكالتها،
املجلس الوطنيللثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.1978،
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�شعراء والية كريال وم�ساهماتهم يف ال�شعر العربي
حممد جم�شري.او.كيه
الباحث في كلية دارالعلوم لألداب والعلوم اإلسالمية

ومام ال شك أن علامء كريال كانوا أهل علم ومعرفة
وأهل دين وعقيدة وكانوا يعتنون بأحوال األمة
اإلسالمية وشؤونها الدينية واالجتامعية والسياسية
خطابة وكتابة وإن فن الشعر ازدهر يف هذه الرتبة
الخصبة قبل خمسة قرون وهذه الرتبة أنجبت
عديدا من األدباء والشعراء املشهورين يف البلدان
العربية و العجمية.
ومن املهم أن العلامء العباقرة يف والية كريال
استخدموا اللغة العربية لتعبري أفكارهم وعواطفهم
أمام العامل وهذا يشري إىل العالقة الشديدة بينهم
وبني اللغة العربية إنهم اتبعوا األوزان الخليلة
من الطويل والرمل والبسيط وغريها يف أشعارهم
املتميزة .وإن شعراء كريال املسلمني قرضوا األشعار
قدميا لذكر حوادثهم اليومية ولتقييد علومهم الدينية
يف العربية ويف عريب مليامل .ولكنه مل يصل إلينا شيئ
منها حتى إىل القرن الخامس عرش املالدي .والشعر
العريب وتاريخه قبل ذلك العرش ال يزاالن مستورين
ويظل عىل خفاء لعدم املراجع املعتمدة.
وقد استهل الشعر العريب يف كريال بجهود القايض
أيب بكر بن رمضان الشاليايت وزين الدين بن عيل
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املعرب والقايض محمد بن عبد العزيز وانتاجاتهم
الشعرية فهذا البحث يهدف إىل معرفة أشهر شعراء
والية كريال يف اللغة العربيةقبل عرص النهضة الحديثة
وبعدها ومساهامتهم يف الشعر العريب واملوضوعات
واألعراض املستفادة من أشعارهم.

الشعراء املشهورون قبل عرص النهضة الحديثة
ومساهامتهم يف الشعر العريب
مراكز الدراسة العربية
إن الوفد الذي وصل إىل كريال تحت رئاسة مالك
بن دينار لنرش أشعة اإلسالم بنوا يف كودنغلور أول
مسجد هندي للعبادة .إنهم نالوا العون والنرص
لذلك من أيادي امللوك وأرستهم .ثم تفرق ذلك
الوفد فبدأ استعامر املسلمني يف أماكنة مختلفة
ولذا أسسوا مثانية عرش مراكز يف نواحي شتى مبا
فيها شاليم ،كالكوت ،مادايي ،درمدم ،كارسكود وغريه
ومل تكن هذه املراكز للعبادة فقط بل كانت مراكز
للتعليم الديني والدراسات القرآنية ومترين اللغة
العربية .هكذا اشتهر بعض من هذه املراكز الدراسية
ككالكوت وفناين وكدنغلور.

الشاعر األسبق :كان أبوبكر الشاليايت املنسوب إىل
مالك بن دينار املولود يف سنة 1429م أول شاعر عريب
يف كريال وكان مدرس املسجد األكرب يف كالكوت بعد
تعاليمه اإلبتدائية من أبيه رمضان بن موىس ذهب
إىل الحجاز للدراسات العليا وبعد كونه تلميذا لإلمام
املشهور جالل الدين املحىل صار مدرسا للمسجد
األكرب يف كالكوت وإليه تنسب السلسلة الفخرية يف
مناهج دروس املساجد وله انتاجات شعرية عديدة
يف األدب العريب إنه قام بتأليف «تخميس»لقصيدة
الربدة املشهورة لدى املسلمني يف كل األحوال
واألماكني بحسن نظمه وروعته وإيقاعه يف القلوب
من أشعة املحبة والقرابة للنبي صىل الله عليه وسلم
وإن هذا التأليف املسمى بتخميس ال يختلف قط
أن أصوله إنه قال بأن سبب تأليفه تخميس ل»بنات
سعاد» رغبة الناس وتحريضهم عليهام منغمقني
ومولعني بـ»تخميس» من جامل لغته وشدة شعوره
ودقة معانيه .
املخدوم األول :كان املخدوم األول زين الدين املولود
سنة 1446م يف فناين أيضا من أشهر شعراء كريال يف
اللغة العربية وكان من أرسة معربي التي وصلت من
اليمن إىل مقاطعة كورمنذل وإىل مدينة كايل وسكنوا
فيها وقد تأثره قصائد شيخه تأثريا عظيام وكان من
طبيعة الدراسة الدينية يف ذلك العرص أن يحصل
الطالب معها عىل املهارة يف الشعر العريب ورحل
لتعاليمه العليا إىل املكة واملدينة واملرص وجعل
مقاطعة فناين كاملكة يف تزويدها باملراكز التعليمية
ونرش النشاطات الرتبوية بتصديته للتدريس يف
مسجد فناين .رغم كونه عاملا بارعا كان أديبا مشهورا
وكان من تصنيفاته األدبية «مرشد الطالب» و»رساج
القلوب» و»كفارة الفرائد».

يشتمل قصيدته «هداية األذكياء» و»رزانا» مبادئ
الفالسفة اإلسالمية بأساليب رائعة جميلة وقصيدته
«تحريض أهل اإلميان عىل جهاد عبدة الصلبان»
تحرض أهل اإلميان عىل الجهاد والقتال ضد استعامر
الربيطانني.ويحيل أن يجد الباحث يف التاريخ
قصيدة أخرى تحث عىل االستيالء ضد هذه القوة
الربيطانية مثل هذه القصيدة.حينام أقلق أبناء
فرنسا معاملة التجار مع العريب وقوة جيش اإلسالمي
تحت سامودري قدموا آراءهم أمام سامودري لكنه
أعرض عنها فبدأوا غصب مراكز التجارة للمسلمني
وتحريق بيوتهم وكانت هذه الحالة أجربته لتصنيف
هذه القصيدة .هكذا كان «كفاية األذكياء» ضد
حياة املسلمني الضيقة العرسة منعمقني يف أعامق
التصوف والعبادة .ويبني يف قصيدته هذه بأنه ميكن
حصول القربة واملصالحة مع الله مع سعة الحياة
بالنظام املستقيم.
القاىض محمد :كان والدة القاىض محمد بن عبد
العزيز املنسوب إىل مالك بن دينار يف سنة 1577م
بـكالكوت وكان أبوه الشاعر املشهور الشاليايت وأخذ
منه تعاليمه اإلبتدائية وحصل عىل تعاليم العليا من
عثامن ل ّبة يف مدينة كايل وكان هذا األديب حارصا
عىل األدب العريب مع التعاليم الدينية وصار مصنفا
لخمسني كتابا ويتضمن فيه عرشين كتابا للقصائد
العربية .
وكان من أشهر أشعارهم «إىل كم أيها اإلنسان»
ينصح الناس فيه بأن ال ينسوا أمور اآلخر وأحوال
القيامة من االنغامق يف بهجات الدنيا ولقصيدته
«العوامل» رشح كامل للعالمة شيخ بن عالن وهكذا
مدائح الشيخ محي الدين املعروف مبحي الدين
ماال التي اشتهرت يف قلوب أهايل كريال بتكرارها مع
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النغم والغنائ يف الليايل واأليام الخصائص من أعامله
الشعرية املعروفة وكان عمله هذا يف لغة عريب
مليامل قبل خمس سنوات من تصنيف «كييل باد «
املعروف بأول شعر يف اللغة املليبارية.
وشعره املشهور املسمى «بفتح املبني» يبني أعامل
فرنسا الرشية وسياق نرص املسلمني املتحدين عليهم
وتشديدهم لوالية سامري واضطهادهم له ويوىص
والة املسلمني باملعاونة واملساعدة عليه.

أستاده السيد منفرمي.
وكان القاىض عمر بولنكويت شاعرا مرتجال وكان
يقرض األشعار بالبداهة يف مواقف مختلفة مستخدما
األلفاظ يف اللغة املحلية وكانت من عاداته أن يقرض
املقطعات الشعرية مرتجال حني يركز يف قلبه بواعث
الشعر يف سفره وحذره وله عدة مقطعة يف مختلف
األوضاع كلها ينطوى عىل املحسنات اللفظية
واملعنوية مثل الطباق والسجع والجناس وغريه
ومنها ما كتب يف مخطوطة يف املسجد الجامع الكبري
بتانور.

شيخ جفري :كان الشيخ جفري من الذين وصلوا إىل
كالكوت من حرض موت واستقروا فيه وسكنوا إليه
			
إنه صنف األشعار العديدة عن أحوال كريال وذهب سنونان نونان مل يكتبهام قلـم
يف كل نون من النونني عينان
بن أخته السيد علوى مولوى إىل منفرم واستقر فيه 		
وأرسة هذا السيد كانت مأوى املسلمني ومالذهم
			
عينان عينان مل ميسسها رمد
يف ذلك العرص وكان تصنيف الشيخ جفري املسمى
يف كل عني من العينني نونان
بـ»كنز الرباهني» املصدر سنة  1281مطبوعا يف
اسطمبول ويف ذلك العرص جاء السيد محمد شاه من وقد ساهم هذا الشاعر املشهور كثريا يف تطور
إيران إىل كوندويت وكان أحوال املسلمني يف مليبار املدائح النبوية يف كريال ومعظم أعامله يف الشعر كان
عىل طريق الخرسان واللهفان وتالميذه سجدوا أمامه يف املدائح النبوية ومنها «القصيدة العمرية يف مدح
احرتاما وتعظيام له وخالفه الشيخ جفري وهذا نفهم خري الربية» وكتاب نفائس الدرر يف النظم يف العقائد
من الرسائل املرسلة من جهته إىل كوندوىت.وشعره ومدائح النبي صىل الله عليه وسلم وقصيدة «ألف
املعروف بـ»االرشادات الجغفرية» الذي يخالف آراء العايص» وقصيدة «ملا ظهر» وقصيدة «الح الهالل»
مجدد املسلمني املعارصين املسمى بوهاب يتضمن وهذه القصائد نفسها أكرب شهادة عىل مهارته بللغة
العربيةوقدرته يف الفصاحة والبالغة وبراعته يف
اآلخيلة املمتازة والروعة والجاملة الجذابة.
العروض والقوايف وقد أصابه أثناء صالته الرتاويح
القاىض عمر :ولد القاىض عمر يف إقليم بلنكويت
الصداع والقيئ واستمر يف حال مرضه ثالثة أشهر
بقرب فناين سنة 1757م وحصل عىل دراسته العليا
وتويف سنة 1273هـ وكان عمره  95آنذاك.
يف فنان وصار قاضيا يف مسقط رأسه كان له عالقة
بني العلامء داخل الهند وخارجه وإن شدة مخالفته الشعراء املشهورون يف عرص النهضة الحديثة
للربيطانني وعدم دفع الرسوم ملزارعه ادخلته يف ومساهامتهم يف الشعر العريب
السجن ويف هذا الوقت قد أرسل رسالة شعرية إىل
يعد القرن التاسع امليالدي عرص النهضة الحديثة
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يف الشعر العريب يف كريال حيث تكاثرت اإلنتاجات
الشعرية كام وكيفا وقد كانت هذه األشعار كانت يف
مواضيع مختلفة وإنها أيضا متتاز بالروعة والجامل
والجدة يف املعاين والخيال ومن أعظم وأشهر شعراء
ذلك العرص.
أبو ليلة (وى.يف محمد مولوى) :أخذ محمد مولوى
املولود يف بالكاد مبادئ علومه من أبيه كويا كويت
وبعد تعاليمه اإلبتدائية من مدرسة مقاطعته
رحل إىل املدرسة املحمدية بكالكوت وبعد نجاحه
يف االمتحان النهايئ من املدرسة الثانوية املسمي
بـ»كنبدي» اتصل مبدرسة التمرين يف منانجرا
للحصول عىل التامرين والتعليمية وبعد قام بتدريس
يف مدارسة مختلفة ثم عاد إىل شاليات وصار املحرر
املعظم لجريدة جندركا ويف نفس الوقت حصل عىل
البكالورية من كلية «برانن» الحكومية وصار أمني
مكتبة رابطة املسلمني وتويل يف سنة 1941م مخطط
العسكرية الربيطانية وأنكر ذلك املنصب حينام
اعرتضوا عن حرية الهنود بعد انتهاء العرب .ثم
وصل إىل ترورنغادي وصار مصنفا ألكرث من عرشين
أشعار وكان ما كتبه يف حفلة نكاح مجدد اإلسالم
عمر مولوى من األبيات الرائعة الجميلة .وكان
أسلوبه أوقع يف قلوب السامعني وليس هناك مثيل
لرثائه عىل موالنا شالكاىت محمد شمول ودي .يب
محمد وقائد األعظم محمد عيل وكان رثائه عىل قائد
امللة الصاحب اسامعيل يشمل أحوال تأسيس رابطة
املسلمني ووقائع القتال لإلستقالل وكان من النازحني
إىل باكستان عند شقوق الهند.

العربية جدير باالعتناء ،نظم هذا الشاعر قصيدته
التي وصلت أبياتها إىل أكرث من خمس مائة شعر
مبناسبة حلول القرن الخامس عرش الهجري ،وذكر
فيها سربة الرسول صىل الله عليه وسلم من عهد
النبوة إىل الهجرة املباركة .وهذه خدمة جليلة يف
ساحة الشعر واألدب بكرياال ومن قصائده «التقليد»
و»الجامن املعظم» و»عويل املنصف» و»تهنئة
«كتبها ملجلة املعلم ومرثية عىل املولوي محي الدين
امليالشريي .إنه نظم أكرث من خمسني قصيدة بالعربية
وكلها تتميز باألسلوب الرائع البليغ.
أحمد بن كنج أحمد الكدتوري :كان أحمد بن كنج
أحمد الكدتوري من مواليد كدفتور القربية من
تلشريى سنة 1926م وكان هذا الشاعر النشيط عضوا
يف لجنة تأليف الكتب الدراسية للمدارس املدينة
ملدة خمس سنوات وله أشعار كثرية يف املدح واملرايث
وغريهام من املوضوعات الشعرية كتب املرايث عىل
كثري من العلامء والزعامء يف الهند وخارجها ،وهو
الذي يعرف يف كرياال بشاعر معرتف لكرثة إنشاده
وكتابته يف املناسبات واملجالت املختلفة ،له أسلوب
سهل بسيط ويعتني كثريا بالقوايف السهلة.

موىس األيروري :وكان موىس األيروري املولود سنة
1934م ـ كان يتبع خطوات الشعراء املحدثني مثل
زيك أبو شادي يف نظم القصائد ،له أشعار رائعة
جميلة متيل إىل أسلوب حديث يف املعنى والسبك،
أشعاره لألوالد من أحسن أشعار األوالد العربية يف
كريال ،وهو مولع بالشعر ولكنه ال يكتب الشعر تكسبا
به ،وال ميدح أحدا إال قليال نادرا ،وليس له مرثية عىل
عبد الرحمن املولوي األريكيل :كان عبد الرحمن أي شخص مات يف حياته .فشعره من الوجدانيات
املولوي من مواليد قربة مويفوت الفريبة من واداكرا واملودة أو الهجاء نادرا ،كتب نحو  20شعرا رائعا
سنة 1932م .وأسلوبه الحر الطليق واتباعها للتقاليد يف املناسبات املختلفة .ونحو  24شعرا رائعا لألطفال
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ومن قصائده «أم فخور» ،و»ما أحالك» ،و»كيف
قريض» ،و»إىل متى أيان» ومن قصائده التي تعجبنا
كثريا قصيدة «إبليس يأىت» ،و»ليس إىل الحياء
سبيل» ،و»الناس أجناس» وأمثالها .
علوى كويت مولوي الكوتوري :كان علوي كويت
مولوي املولود سنة 1943م يف مالبرم شاعرا مجيدا يف
العرص الحديث وتنرش أشعاره يف الدوريات العربية
وله رشيط األشعار باسم أناشيد األطفال والسنابل،
ويقرض الشعر يف األمور االجتامعية كحادثة
غوجرات ومأساة عرية القطار .وأنة أب عىل جهاز
املرأة ،والتطرف واإلرهابية وغريها قصائده يف األمور
االجتامعية جذابة ويف املدح والثناء حلوة ويف الطعن
والعتاب لذعة مريرة وأن له ملكة يف تركيب املفردات
الجذابة وسلك املعاين العريزة شعره جيد األسلوب
ولطيف املعاين وقام هذا الشاعر برتجمة اإلنتاج
الشعري املعنونو بـ»وينا بوو « ( )weenapoovuمن
لغة مليامل إىل العربية.
محمد مولوى الفلىك :كان محمد مولوى الفليك
أيضا شاعر مشهور يف اللغة العربية بوالية كريال وولد
بسنة 1909م يف قرية والتور قريب بتاميي مبقاطعة
بالكاد ،كان والده محي الدين كويت مسليار بن
أبوبكر مسليار الفليك بأن جده كان فليك مشهور من
يساعد معرفة القبلة ومواقيت الصلوات بإستعامل
علم الهيئة .نال دراسة الدينية اإلبتدائة من والده
والدراسة املدنية من املدرسة اإلبتدائية وبعد ذلك
التحق يف دراسة العلومية يف مسجد مارايامنغاالم
وكان والده مدرس هناك ثم انتقل إىل مسجد
ماناركاد وكان األساتاذ شاليالكات كونج أحمد حاجي
عامل وفليك مشهور مدرس هناك.
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ومن بعض قصائده قصيد التهنئة للكلية روضة
العلوم وهي قصيدة تحتوى عىل  62بيتا والكلية
العربية روضة العلوم مبحلة فروق قريب كالكوت
تم تأسيسها بأيدي الشيخ أبو الصباح مولوى اليوم
هي مجموعة مراكز املعارف املشهورة يف الكريال
وهكذا له قصيدة أن تهنئة كلية معونة اإلسالم
فناين وقصيدة بذكرى ثورة مليبار املسلمني بضد
حكم الربيطانيني يف سنة 1921م وهي أعظم من
وقائع العظمى يف حركة االستقالل والوطن الناس
أن العسكريني حبسوا مئات من املهتمني من ثورة
يف واحد عربة بضائع الفطار مغلقا بدون الضوء
والهوى وركبتهم من املحطة سكة الحديد بتريور إىل
سجن بالري يف والية اندرابراديش .وملا فتحت ابتها
عىل الطريق رأوهم ميتة عدم وجود :الهواء املياه
بعد  50سنة لهذه الواقعة يكرها الشاعر يف قصيدته
املذكورة .وتويف هذا الشاعر سنة 1982م.
محمد فيئي :ولد محمد فيئي يف قرية نليكوت
القريبة من منجريي سنة 1901م له خدمات الشعرية
ذات قيمة معظمها ال تزال مخطوطة وكان قديرا
باللغة العربية وماهرا يف العلوم املختلفة كان يراسل
كثريا من أصدقائه يف الشعر أشعاره جيدة األسلوب
غزير املعاين ذات عاطفة النبيلة يتوفر فيه خيال
بديع كان أول من قام بالنهضة يف القرن الحارض يف
الشعر العريب يف كريال له قصيدة باسم الرسول.
عبد القادر بن يوسف الفضفري :ولد يف فضفرى سنة
1895م بعد إكامل الدراسة عمل مدرسا له تأليفات
كثرية نحو سهل الصبية يف دراسة اللغة العربية
وحاشية عىل رشح قطر الندى وحاشية تخميس بانت
سعاد وديوان األشعار الغريبة واألمثال العجمية وله
قصيدة عن وصف الباقيات تحتوى عىل  64بيتا.

املوضوعات واألعراض الشعرية يف كريال

مايل أرى حمرة يف الخد كالعنم

إن شعراء أهل كريال قاموا ببناء األشعار العربية عند
الحاجة إليها وطلب األوضاع االجتامعية أو السياسية
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم
		
أو غريها إىل القيام بها ومل يأخذ هذا العمل يعني
الشعر صنعة وحرفة ليكون شعراء إن املوضوعات
واألعراض التي استخدم الشعراء منذ قديم الزمان وكذا نظم القايض عمر بن عيل البلنكويت قصائدة
مختلفة منها املدح والرثاء والجهاد والهجاء والتهنئة متنوعة يف مدائح النبيوي ومنها «صىل اإلله» واسمها
والرتهيب وغريها ومعظم هذه األعراض متناولة يف الحقيقي «القصيدة العمرية يف املدائح النبوية «
الشعر العريب بكريال.
أنشدها عند باب روضة النبي الرشيفة حينام رآها
مغلقة وهذه القصيدة فاضت من قلبه الحزين
القصائد يف املدائح النبوية
لحبيبه املصطفى صىل الله عليه وسلم منها
املدائح النبوية من املوضوعات التي تناولها شعراء
كريال وإنها تختلط بالنظم والنرث وبأشكان مولد النبي يا أكرم الكرماء عىل أعتابكم
عمر الفقري املرتجي لجنابكم
ومناقب الشهداء والصلحاء وإن سبب ازدهار هذا 		
املوضوع يف القصائد إن علامء كريال كلهم كانوا من
أهل سنة والجامعة فمحبة النبي صىل الله عليه يرجوا العطاء عىل البكاء ببابكم
والدمع من عينيه سال سجيام
وسلم وعشقه منزوجة يف عروقهم ودمائهم ولذا 		
أكرثوا فيها القصائد وحفظوها وأنشدوها يف األعياد
صلواعليه وسلموا تسليام
واملناسبات واملجالس الدينية ومن أعظم الشعراء
هذا املجال الشيخ القايض أيب بكر بن رمضان ومن أشهر شعراء هذا املجال أبو الرحمة محمد
الشاليايت ومن تصنيفاته يف هذا املوضوع «الوردة الفيئ له قصيدة باسم الرسول صىل الله عليه وسلم
الذكية يف تخميس قصيدة الربدة» و»راحة الفؤاد يف يبدأ القصيدة باألبيات التايل
تخميس بانت السعاد» لكعب بن زهري .وتخميس
صالة الله رب العاملني
للوترية ملحمد بن أيب بكر البغدادي ومن األبيات
عىل خري الخالئق أجمعينا
املبدوئة يف قصيدة الوردة الذكية يف تخميس قصيدة 		
الربدة.
به ضاء الوجود وكان قبال
أمن تذكر جريان بذي سلم

رفقا بنفسك يا من بات ذا أمل

		

كم ذا التأوه يف بحلولك الظلم

		

ظالما خالصا للناظرينا

ومنها رشكهم بالله خلقا
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فكم وأدوابنات باكيات
		

وما رقت قلوب الولدين

عنوا النجمة السوداء عليا

هكذا القاىض أبو بكر كنجي بن القايض محي الدين 		
الكالكويت ومن أشعاره يف مدح النبي صىل الله عليه
وهكذا قرض الشاعر قصيدة تهنئة وتسليية للزعيمة
وسلم الهمزة النبوية .
السيدة إنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند السابق حني
باها به الرسل واألمالك بالطرب
حبستها الحكومة التي جائت بعدها ومنها وأحرضت
السيدة غاندي يف املحكمة ولكنها اطلقت من غري
باهى املحيا فمنه كل أبهاء
		
قيد يهجو الشاعر فيها رئيس الوزراء الجديد ويصف
باهى النهار بشمس حار ذاعجب
السيدة غاندي منها
وسلب جميع ما قد كان فيا

		

بدر وعرش وكرس كل ملعاء

القصائد يف التهنئة والرتحيب

أيا وزيرة العظمى ملاضينا
		

يا إندرا غاندي يامأوى املساكينا

أنباء أرسك ذاعت بيننا فإذا

ومام قد شاع يف الشعر العريب يف والية كريال التهنئة
والرتحيب وكان شعراء ذلك العرص ميدحون باألشعار
أذاننا اتهمت والريب يؤذينا
		
العربية العلامء واألمراء الذين يفدون إليه ضيوفا
أو زوارا من داخل أو خارج بالد الهند وكان محمد لكنها أدمعت كل البالد دما
تبيك الحجارة واألشجار والطينا
الفليك الجاميل وأحمد بن كنجي كويت الكدوتوري 		
ومحي الدين عيل ممن قرض يف هذا املوضوع
ومن قصيدة الفليك الرتحيبية مبناسبة تدشني مجلة ومنهم الشاعر عبد القادر بن يوسف الفضفري
وقصيدته الرتحيبية التي تحتوى عىل  64بيتا تصف
العربية املسمى بالبرشى الشعرية
الباقيات الصالحات قام بإنشادها يف حفلة انعقدت
فكم ركب سألتهم شجيا
يف الباقيات الصالحات بويلور سنة 1343هـ منها
أفتش عنك تفتيشا جليا
		
جاملها يف عال ها مانع أبدا
وكم ليل سهرت به شكيا

		

أقايس حرقة امللهوف حيا

ولك يف الطريق أىت إليا
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قلوب طالبها عن حب أغيار

إن زرتها تر فيها عجائبها
		

فيها نجوم زهب ما بني أقامر

هذي ديار أحبا قد أضاء بها
		

من حسنهم بهجة تذهوا بأنوار

القصائد يف الجهاد

وكالرعود صوت كل املدفع
		

وملعان السيف مثل اللمع

كذا رماحهم مع النشاب
يتابع األعداء كالشهاب

وإن الجهاد لضد االحتالل الغريب لعب دورا مهام يف 		
األشعار العربية يف والية كريال وإن الشعراء استخدموا القصائد يف الرثاء
الشعر لتحريض الناس عىل الجهاد للحصول عىل
االستقالل ومن أشهرها «تحريضأهل اإلميان عىل الرثاء أيضا من املوضوعات التي اعتناها شعراء كريال
جهاد عبدة الصلبان « للشيخ زين الدين املخدوم اعتناء بالغا ألنهم كانوا حينام ينتقل منهم العلامء
الكبري و»الفتح املبني يف أخبار الربتغاليني» للشيخ واألمراء إىل جوار ربهم يظهرون حزنهم وشعورهم
القايض محمد بن عبد العزيز الكالكويت ومن أشهر الذهنية ويربزون عواطفهم الكئيبة عىل صورة الشعر
والشعراء الذين أجادوا يف الرثاء واشتهروا فيه بكريال
أبيات القصيدة للمخدوم الكبري:
هم :محي الدين بن عىل قايض كاليكوت عىل الشيخ
بغوا يف مليبار بأصناف بغيهم
بن محمد الجفري والقاىض عمر بن عيل البلنكويت
عىل شيخه وصديقه السيد علوى بن محمد موىل
وأنواع شدات وأحياس فتنة
		
الدويلة املشهور بالسيد املنفرمي والقايض أبوبكر
من األرس والنهب وإحراق مسجد
كنجي عيل عىل أبيه القايض محي الدين بن عيل
وخرق كتاب ثم هتك لحرمة
		
وعىل أستاذه عبد القادر بن عمر والشيخ محي
الدين بن فريد عىل عمر القايض البلنكويت والشيخ
وتحريق أموال وتخنيق مسلم
شهاب الدين أحمد كويا الشاليايت عىل السيد أحمد
وتعويق أسفار وتعطيل عيشة
		
الجفري والسيد عبد الرحمن العيدرويس عىل السيد
وهكذا من األبيات املعروفة يف القصيدة للشاعر عبد الرحمن بافقيه وأبو محمد باوا مسليار عىل
الشيخ عبد القادر مسليار الكندوري ومن النامذج
القايض محمد عبد العزيز الكالكويت
ملرثية محي الدين بن عيل القايض كالكوت عىل
وقد جرت عجائب يف ساعة
الشيخ بن محمد الجفري
وكانت الساعة مثل الساعة
		
اغربت األرض واالفاق باكية
وبالبخار والدخان العايل

		

قد أصبح النهار كالليايل

		

ملوته والسام والحوت يف الخضم

فأي آه عىل آه عىل فقده
		
كتاب امل�ؤمتر
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ومن املثال لعمر القايض ولينكود عىل شيخه السيد 		
املنفرمي
بىل سجية تقليد قول الـ
			
وبعد فالزاهد املشهور بالكرم
نبي وقول رب العاملني
		
وبالكراهة تاج السادة الكربى
		
ومنهم أبو رشيدة أبو بكر الحكيم قصيدته باسم
علوى الرشيف الويل الصالح الورع
«ننفس الصبح» تعاتب السيدة إيندرا غاندي رئيسة
املصلح املتفى األلقاب دون مرا وزراء الهند سبقا التى اعلنت حالة الطوارئ وابنها
		
الراحل سنجاي غاندي بأشد أساليب الهجاء .وقصيدة
قطب الزمان رساج األرض سيدنا
«سكب العربات» تهجوا أهل قرية تزوج منها الشاعر
من دار دنيا إىل دار البقاء رسى
		
وكان يستوطنها فحدث بينه وبني أهل القرية بعض
الخصومات يف شأن أرايض سكنه فالشاعر يهجوهم
يف ليلة األحد من محرم الحرم
بأساليب الهجاء ويتفجع فيهم بأنهم سكان بلدة
يف سابع قد قىض وفاته سحرا
		
زوجته يقول لزوجته داعيا باسمها أن أهل بلدها
يعمهون يف الغي والضاللة وعيونهم ترتعي حول
القصائد يف الهجاء
املنهيات واملحرمات من غري حياء.
وإن شعر الهجاء قليل بني األشعار الكريالية العربية
وكان الشيخ جفري من أبرز شعراء هذا املجال أرحيم هبي سكبي العربات
مام تردي الناس يف الويالت
ونظم قصائد خالف حركة محمد بن عبد الوهاب 		
اإلصالحية وكانت هناك فئتان فئة عبد الله نوراين
أو ما رأيت القوم حولك ترتعي
ومحمد الفليك ويب.وي محمد أيب ليلة وفئة ثانية
أعيانهم أرجاء منهيات
وهي فئة أحمد الشعراين وأحمد كويا الشاليايت وعبد 		
الرحمن الفناين وغريهم وأخذت الفئتان راية النظال
وبالجملة إن علامء كريال قاموا بخدمات جلية
والكفاح نرش عبد الله النوراين قصيدة العربية تتكون
يف سبيل منو وتطور اللغة العربية وآدابها ولوال
من مثانية أبيات بعنوان التقليد وقام بعض الشعراء
جهودهم يف جمع ما اندثر من اآلثار العربية
بردها ونرشوا أبياتا عديدة يف مجلة البيان الشهرية
والعلمية القدمية وتنسيق املعامل اإلسالمية والثقافية
فرض النوراين يف قصيدته
الهائلة يف سجالت قيمة ومجلدات ضخمة لضاع ذلك
الرتاث اإلنساين النافع اإلسالمي الخالد وإن تأليفات
أرى التقليد الينجي وأهل الـ
علامء كريال يف اللغة العربية يتجاوز عددها ألفا عىل
حديث عىل هداية قامئون
		
أرجح احتامالت غري أن معظمها مغمور يف ديجور
وبعض الناس يتهمون عني
الخمول أو إهامل.
بأين ال من املتقلدين

175

شعراء والية كيرال ومساهماتهم في الشعر العربي

والشعر العريب يف كريال روضة مزدانة وضع أساسها
القاىض أبو بكر بن رمضان الشاليايت وازدهرت بإرواء
القاىض عمر بن عيل البلنغويت وغريه وأمثرت فيها
مثارا يانعة يف عرص فحول الشعراء وال تزال مورقة
مخرضة عند الشعراء الذين هم عىل قيد الحياة
وإن لهؤالء العلامء اسهامات جبارة يف اللغة واآلداب

وتبعا لنشاطاتها الفعالة انترشت يف البالد مراكز
كثرية من حلقات الدروس يف املساجد وأنجبت هذه
املراكز كثريا من العلامء واألدباء والشعراء ولكل من
القصائد بأيدي شعراء والية كريال موضوعات وأغراض
عدة مبا فيها املدائح النبوية والجهاد والهجاء والرثاء
والرتحيب والتهنئة.

املصادر واملراجع
•ويران محي الدين الفاروقي« :الشعر العريب يف كريال مبدئه
وتطوره»

•مواقع الشبكة اإللكرتونية
•مجلة دار العلوم لآلداب والعلوم اإلسالمية:

Ad_n-bp-

•عبد اللطيف يب يب« :نظرة وجيزة إىل الشعر العريب

sShÀ-¯-am\w

•ابن الشاعر عبد الجليل التاماراشريي( :مخطوطة) نقال عن
«الشعر العريب يف كريال»

•الدكتور يك ام محمدAd_n km-ln-Xy-¯n-\p tI-c- :
\f-¯n-sâ kw-`mh

•كويامو بن أحمد الشعراين :التحذير اإلبداع نقال عن
«الشعر العريب يف كريال»

البلنكويتshfn-b-t¦m-Sv l-kvd- :

•مجلة اللجنة املحلية

D-aÀJm-kn(d)-bp-sS Po-hn-X N-cn-{XhpwIr-XnIfpw

¯v

•عبد الغفور عبد الله القاسمي« :املسلمون يف كريال

كتاب امل�ؤمتر
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القا�ضي عمر البلنكوتي مع الرتكيز اخلا�ص
على �إ�سهاماته يف املدائح النبوية
حممد �إعجاز

الباحث في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة على كراه

املقدمة:
ما زالت ،والتزال واليةكرياال تلعب دورا ً بارزا ً يف تنمية
وتطوير اللغة العربية وآدابها منذ طلوع نور اإلسالم
عىل ا ُفقها وسامئها .وهذه حقيقة ناصعة واضحة
ال ميكن الرفض واإلنكار ملن أراد أن يقوم مبسؤولية
البحث عن العلوم الدينية واإلنتاجات العربية يف
شبه القارة الهندية ،بأ ّن علامء مليبا قاموا بإسهامات
كربى يف تنشئة اللغة العربية نظامً ونرثا ً عرب العصور
والدهور .فاللغة العربية انترشت فيها مع انتشار
اإلسالم يف ربوعها وأرجائها .يرجع الفضل إىل أولئك
رشفوا بقدومهم أرض كرياال ،ونزلوا بها
العرب الذين ّ
واستوطنوها« .وينص التاريخ عىل أ ّن اإلسالم وصل
إىل الهند يف القرن األول الهجري ،وكرياال هي البقعة
األوىل يف الهند التي أرشقت بنور اإلسالم أوالً ،وذلك
1
بواسطة التجار العرب املسلمني»
لو ألقينا النظر إىل التاريخ وتصفحنا أوراقه بحثا عن
خدمات العلامء واألدباء لواليةكرياال يف اللغة العربية،
وخاصة يف املدائح النبوية ،لوجدنا أن بالد كرياال قد
أنجبت عددا ً ال يستهان به من عباقرة وعاملقة يف
األدب العريب ،وخاصة يف املدائح النبوية ،والذين
177

اهتموا بها كل االهتامم ،وباإلضافة إىل ذلك قد
صاروا مشهورين بتضلعهم باللغة العربية ،وقدرتهم
الفائقة يف القرض للمدائح النبوية .وليس هناك شك
يف أن املدائح النبوية باب من األدب الرفيع ،وفن
من الفنون العربية األدبية الجليلة ،وموضوع احرتام
وتقدير لدي مسلمي كرياال ،كام هي موضوع احرتام
وتقدير لدي مسلمي العامل كله .وهذه املقالة تركز
عىل املدائح النبوية التي نظمهاحسان مليباالقايض
عمر البلنكو يت ،وحياته باالهتامم.وأحري لنا أن نقدم
فيها عن تاريخ املديح النبوي ،ومفهومه باإلجامل،
قبل تسليط الضوء عيل حياة القايض ،وإسهاماته يف
املدائح النبوية بالتفصيل.

مفهوم املديح النبوي وأهميته:
املديح النبوي هو ذلك الشعر الذي ينصب عىل مدح
النبي صىل الله عليه وسلم بتعدد صفته ال ُخلقية
والخلقية ،وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة قربه
واألماكن املقدسة التي تربط بحياة الرسول صىل
الله عليه وسلم مع ذكر معجزاتهاملادية واملعنوية،
ونظم سريته شعرا ً ،واإلشادة بغزواته وصفاته املثيل
ومحاسنه الجميلة والصالة عليه تعظيامً وتقديرا ً.

القاضي عمر البلنكوتي مع التركيز الخاص على إسهاماته في المدائح النبوية

ويظهر الشاعر املادح يف هذا النوع األديب تقصريه
يف أداء واجباته الدينية والدنيوية ،ويذكر عيوبه
وزالته املشينة وكرثة ذنوبه يف الدنيا ،مناجيا الله
بصدق وخوف مستعطفا إياه طالبا منه التوبة
واملغفرة .وينتقل بعد ذلك إيل الرسول طامعا يف
وساطته وشفاعته يوم القيامة .وإمنا هذا نابع
من قلب مفعم بحب النبيصىل الله عليه وسلم،
ومتسم بالصدق واإلخالص .2وتعرف املدائح النبوية
كام يقول الدكتور زيك مبارك بأنها «فن من فنون
الشعر التي أذاعها التصوف ،فهي لون من التعبري
عن العواطف الدينية ،باب من األدب الرفيع ،ألنها
ال تصدر إالعن قلوب مفعمة بالصدق واإلخالص»
 .ويراد باملدائح النبوية الثناء والتنويه عيل الرسول
صىل الله عليه وسلم ،والتقرب من الله .ونجد يف
كل العصور الشعراء الذين اهتموا بنظم القصائد يف
مدح النبيصىل الله عليه وسلم ذاكرين بعض صفاته
املثيل وأخالقه الرشيفة وشيئا من سريته ومأثره،
وهي ما عرفت باسم املدائح النبوية .ومن املعلوم
أن املديح النبوي الخالص ال يشبه ذلك املدح الذي
كان يسمي باملدح التكسبي أو مدح التملق املوجه
إيل السالطني واألمراء والوزراء ،وإمنا هذا املدح
خاص بسيد الكونني ،وأفضل الخلق أال وهومحمد
حبيب الله ،ويتسم بصدق الشاعر وإخالصه ونبل
األحاسيس ورقة الوجدان واملحبة والوفاء والتضحية
واالنغامس يف التجربة العرفانية والعشق الروحاين
اللدين.

املصادر واملراجع للمدائح النبوية:

كتب التفسري التي بينت حياة الرسول صىل الله
عليه وسلم بياناً واضحاً ،وكتب السرية التي تتمثل
يف مجموعة من الوثائق واملصنفات التي كتبت
حول سرية الرسول صىل الله عليه وسلم سواء أكانت
قدمية أم حديثة.

ظهور املديح النبوي وتطوره:
ولد املديح النبوي يف الشعر العريب مع مولد النبي
صىل الله عليه وسلم ،وانترش بعد ذلك مع انطالق
الدعوة اإلسالمية ،ولكن املديح النبوي بسامته
الخاصة مل يظهر إالّ بقصيدة «الربدة «املشهورة
للشاعر البوصريي يف القرن السابع الهجري .وقد نشأ
فن املديح النبوي وتطور كفن من الفنون األدبية
العربية وغرض من األغراض الشعرية عيل م ّر الدهور
وك ّر األزمان ،وقد ازدهرازدهارا واضحاً ونضج بعناية
األدباء والشعراء به يف ثالث مراحل:

املرحلة األوىل لتطور املديح النبوي:
هي املرحلة التأسيسية يف فرتة الدعوة اإلسالمية.
وكان النبي صىل الله عليه وسلم يف تلك املرحلة
يواجه الشعراء إىل الدفاع عن اإلسالم ،وعن ذاته
الرشيفة الكرمية ،ور ّد هجوم أعدائه من الكفار
3
واملرشكني.
فأول ما قيل يف مدح محمد صىل الله عليه وسلم قبل
بعثته ماقاله عبد املطلب ج ّده إبان والدته صىل الله
عليه وسلم .شبه فيه والدته بالنور واإلرشاق الوهاج
الذي أنار الكون سعادة وحبورا ً ،يقول عبد املطلب:
وأنت ملا ولت أرشقت

يستوحي املديح النبوي مادته األصلىة واإلبداعية،
ورؤيته اإلسالمية من القرآن أوالً ،والسنة النبوية 		
ثانياً .وهناك مصادر ثانوية للمدائح النبوية وهي
كتاب امل�ؤمتر
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فنحن يف الضياء ويف
		

النور وسبل الرشاد نخرتق

مرور األيام ،اشرتي معاوية هذه الربدة من كعب،
7
وبعد العصور،أحرقها هوالكو»

4

ومن شعر عبد الله بن رواحة:

وكذا عمه أبو طالب ،إذ مدحه قائال:

إين تفرست فيك الخري نافل

وأبيض يستسقي الغامم بوجهه
		

مثال اليتامى عصمة لألرامل

5

		

الله أين ثبت البرص

أنت الرسول فمن يحرم نوافله

تطور فن املديح النبوي فيها عىل يد الشعراء الذين
8
والوجه منه فقد أزري به القدر
دافعوا عن اإلسالم ورسوله األمني .ومن بينهم شاعر 		
الرسول حسان بن ثابت ،ومن قوله حني أجاب
إنّا ذكرنامجمالً أشهر الشعراء العرب للمرحلة األويل
الزبرقان بن بدر وسبعني أو مثانني شاعرا ً من متيم:
التأسيسية الذين أدوا خدمات جليلة يف مجال
أكرم بقوم ُ
رسول الله قائدهم
املدائح النبوية عىل سبيل املثال.
		

إذا تفرقت األهواء والشيع

وإنهم أفضل األحياء كلهم
		

إ ّن ج َّد بالناس ج ُّد القول واشمعوا

ومنهم كعب بن زهري صاحب قصيدة الربدة ا
ملشهورة باسم «بانت سعاد» و»المية العرب» فيقول
فيها:
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
		

مت ّيم إثرها مل يف َد مكبول

6

يقول الرواة إن النبي صىل الله عليه وسلم ملا وصل
كعب إىل قوله:
«إن الرسول لنور يستضا ُء به
مهند من سيوف الله مسلول»
		
عفا عنه الرسول صىل الله عليه وسلم،
ورمى بربدته عيل كتفيه هب ًة منه لقصيدته».وعىل
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املرحلة الثانية لتطور املديح النبوي:
تعترب هذه املرحلة هي املرحلة الحقيقية لتأسيس
فن مستقل يف املديح النبوي ،ويف هذه املرحلة قد
تحول املديح النبوي إىل مصطلح أديب ،وفن مستقل،
وذلك بقصيدة اإلمام البوصريي املشهورة بالربدة،
ويعد البوصريي رائد املديح النبوي ،وأستاذ لهذا
الفن بال منازع ،اليف عرصه فحسب ،بل يف العصور
الالحقة ،إذ احتذاه كثري من الشعراء يف العرص
الحديث مستمدين معانيهم من رائعته «الربدة».
وكانت الربدة منوذجا مغايرا ً متاماً ملا كانت عليه
العصور السابقة ،وهكذا حذا الشعراء حذوه يف
املديح النبوي .وعهد البوصريي عهد املحن والفنت
لألمة املسلمة إذ وقعت فيه الحروب الصلبية.
فمن الطبيعي أن ترجع األمة املسلمة إىل التعاليم
اإلسالمية والشخصية املثالية للرسول،وأن تكون
شخصيتهالرشيفة من أهم موضوع الشعر العريب،
لذا أهتم شعراء باملديح النبوي اهتامما بالغاً يف

القاضي عمر البلنكوتي مع التركيز الخاص على إسهاماته في المدائح النبوية

هذه املرحلة .ونقدم هنا أشعارا ً ألشهر الشعراء لهذه
املرحلة منوذجاً:

من بردة البوصريي:
أمن تذكر جريان بذي سلم
		

		

له الربية من عرب ومن عجم

سمري وحي ومجني حكمة وندي
		

سامحة وقري عاف وري ظم

11

مزجت دمعاً جري من مقلة بدم

أحمد شوقي:هو أمري الشعراء يف العرص الحديث
( )1932-1868من قوله:

وأومض الربق يف الظلامء من إضم

ولد الهدي فالكائنات ضياء

أم هبت الريح من تلقاء كاظمة
		

محمد خاتم الرسل الذي خضعت

املرحلة الثالثة للمديح النبوي:

		

وفم الزمان تبسم وثناء

يوسف بن إسامعيل النبهاين )1932-1849( :له
لقبان «حسان فلسطني» ،و»بوصريي عرصه» ،وله
ديوان باسم»املجموعة النبهانية يف املدائح النبوية»،
وعلامً بأ ّن شخصية النبهاين موضوع بحثي لشهادة
الدكتوراه بعنوان «إسهامات يوسف النبهاين يف مجال
			
املدائح النبوية» من قوله

يعترب العرص الحديث مرحلة ثالثة الزدهار املديح
النبوي ،ومن املعلوم أنه ليس بدعاً من أغراض
الشعر العريب ،بل قد ظهر مع مولد النبي صىل الله
عليه وسلم ،ثم تطور بعد بعثته ،وازدهر يف العصور
املختلفة من العرص األموي والعبايس واململويك
والعثامين حتىحقق تطورا ً وازدهارا ملحوظاً يف العرص
الحديث ،ألن املسلمني عانوا فيه املحن والشدة .نورك الكل والوراء أجزاء
وعلامً بأن العرص الحديث هو عرص التحدي األكرب،
يا نبيا من جنده األنبياء
فالقوات االستعامرية سيطرت الوطن اإلسالمي 		
حقبة من الزمن ،وهي التزال تطلع إىل أراض جديدة روح هذا الوجود أنت ولوالك
واسعة يف العامل العريب ،ولذلك تعود املدائح النبوية
لدامت يف غيبها األشياء
		
قوة دافع ًة من جديد ،وتعود السرية النبوية مثال
أعيل وقدوة يتبعها السائرون ،فال غرو أن يظهر لون أجمل العاملني خلقا وخلقا
10
جديد أيضاً بحكم التطور الفني املعارص.
12
ما له يف جامله نظراء.
		

أهم الشعراء املادحني يف العرص الحديث:

القايض عمر البلنكو يت:

محمود سامي البارودي:هو رائد الشعراء املحافظة قد أسهمت والية كرياال يف األدب العريب ،خاصة يف
(1923-1838م) له مطولة هي»كشف الغمة يف املديح النبوي مساهمة تستحق العناية والتقدير ،أل ّن
مدح سيد األمة»،منها:
قصائد شعرائها يف مدح النبي صىل الله عليه وسلم
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تعادل أشعار العرب الخلص يف جودة النظم والسبك
وتفنن املعاين وعذوبة األلفاظ وحالوتها ،وكذا
قىتخلّق معاين مبتكرة وإمالة القلوب إيل خياالت
رائعة وتصورات فائقة .ونحيطكم علامً بأ ّن املديح
النبوي بخصوصه فقد لقي رواجاً كبريا ً يف والية كرياال،
حيث أنجبت نوابغ من الشعراء الذين أغنوا املديح
النبوي بقرائضهم البديعة ،مثل الشيخ فخر الدين
القايض ا ْيب بكر بن رمضان الشاليايت املتويف سنة 885
هج .والشيخ عبد القادر بن يوسف الفضفري املتويف
سنة 1374هج.والقايض أبو بكر كنجي بن القايض
محي الدين الكاليكويت املتويف سنة 1301هج .ومن
ا ْعظم شعراء كرياال وا ْجلهم القايض عمر البلنكو يت
املتويف سنة 1852م.القايض قد ا ْلف من ا ْشهر املدائح
النبوية يف كرياالباسم «صىل اإلله»واسمها»القصيدة
العمرية» يف املدائح النبوية .وهي تحتوي عىل 24
مخمسات رائعة ا ْنشدها عند باب الروضة املرشفة
حينام راه مغلقا .ويرجع فضل انتشار املديح النبوي
وتطوره يف والية كرياال إىل هؤالء الشعراء النابغة يف
مختلف العصور .وهو مازال واليزال من أبرز أغراض
الشعر العريب فيها منذ نشأته إىل يومنا هذا.وتعد
شخصية القايض عمر البلنكو يت 13رائد هؤالء الشعراء
النابغة الذين أسهموا يف املديح النبوي يف والية كرياال
مساهم ًة تستحق العناية والتقدير .فنستعرض من
هنا حياة القايض ،وإسهاماته يف املدائح النبوية.

حياته:
كان من الشعراء العباقرة الذين أنجبتهم والة كرياال،

أيضا مثل علم األفالك وعلم الهيئة.وهو صاحب
التبجيل والتعظيم لدي كافة الناس.وكان يحل كثريا
من القضايا الهامة .وكان معظم قصائده يف املدائح
النبوية ،وهى قصائد جميلة خالبة رائعة تنشئ يف
قلوب القارئني عشق الرسول النقي واملحبة الصافية.
وكان مشهورا ً حتى يف العامل العريب بقصائده الرائعة
يف هذا الفن وخاصة بقصيدته املشهورة «القصيدة
العمرية» ،إن القصائد التي قرضها القايض يف هذا
املجال تجعله يستحق أن يلقب بلقب «حسان
مليبا».

مولده ونشأته:
ولد القايض عمر البلنكو يت يف اليوم العارش من ربيع
األول سنة 1763م يف بيت عريق يف الدين والعلم
يف أرسة معروفة باسم «كاكرتا» يف قرية «بلنكوت».
ووالده الشيخ عيل مسليار وأمه السيدة آمنة.
وبعد ما حصل التعليم االبتدايئ ،قرأ عيل الشيخ
ممى كويت مسليار .وله تأليفات عديدة يف الفقه
والتصوف والحكم ومدح الرسول ،وقام مبظاهرات
عنيفة ضد االحتالل الربيطاين وحرض الناس عيل
منع الرضائب للحكومة الربيطانية .وله منظومات
مشهورة ،منها:منظومة مقاصد النكاح يف بيان أحكام
النكاح ومسائله ،وقصيدة نفائس الدرر ،وقصيدة
يف بيان سور القرآن،وقصيدة يف بيان نحس األيام،
ومعظم قصائده يف مدح الرسول «صىل اإلله» ،و»عم
البرشي» ،و»الح الهالل» ،و»نبي نجي».

ومن أبرز القادة يف بداية القرن التاسع عرش.كانعاملاً وفاة القايض:

بليغاً عظيامً ،وشاعرا ً مرتجالً ،ومؤلفاً بارعاً ،وزاهدا ً
مشهورا ً يف التصوف .وكان له مهارة يف اللغة املليبارية
واللغة العربية معاً .وكان بارعا يف العلوم املختلفة
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بينام كان القايض يصىل صالة الرتاويح سنة 1857م،
أصابه الصداع والقيء الشديد ،واستمر القايض يف
حالة املرض ثالثة أشهر ،وكان عمره آنذاك 95سنة ،ويف
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23من ذي الحجة سنة 1857م وافاه األجل .واجتمع
حشد كبري لتشييع الجنازة ،وصىل أحمد مسليار الذي
كان من تالمذته املحبني مع كونه من أرسته .ودفن
هذا العامل العظيم بجوار املسجد الجامع ببلنكوت
الذي كان مقرا ً ألعامله .ومقربته مزار مشهور يف
مليبار اليزال يزوره كثري من املسلمني.

إسهاماته يف املدائح النبوية:
إنه من الشعراء النابغة الذين ساهموا كثريا ً يف تطور
املدائح النبوية يف كرياال .وتظهر بقصائده يف املديح
النبوي براعته يف الشعر العريب ،ومعظم أعامله يف
الشعر كان يف املدائح النبوية ،وقصائده كلها دليل
قاطع عىل تضلعه باللغة العربية ،وغوصه يف بحر
الفصاحة والبالغة متمكناً من ناحية املعاين والبيان،
وبارعاً يف العروض والقوايف حتى كان يعد من ر ّواد
املداحني للرسول صىل الله عليه وسلم.

«القصيدة العمرية» يف املدائح النبوية:
إ ّن هذه القصيدة الجليلة قد قرضها القايض أثناء
الحج سنة 1795م.
رحلته إىل «مكة» املكرمة ألداء ّ
الحج
ويقال يف سبب نظمها :وبعد أداء فريضة
ّ
انطلق القايض إيل املدينة املنورة لزيارة الروضة
الرشيفة ،وملا وصل إىل الروضة الرشيفة وجد بابها
مغلقاً ،وشغفه البالغ بالنبي صىل الله عليه وسلم
جعله يشتاق إىل القرب من الروضة ،غري أن بابها
مغلق ،ومنعه الحراس ،وهناك تفجرت ينابيع شعره
بوصف دقيق ،يتخلله خيال شفاف .ومل يستطع أن
ميلك نفسه أمام هذه العواطف التي انهمرت من
ضمريه ،ومل تلبث أن صارت قصيدة رائعة أنشدها
مواجهة إلىالباب املغلق ،ومل يلبث أن ينشد القايض
هذه القصيدة حتى اهتزت جدران الروضة وانفتح

بابها ،ودخل القايض داخل الروضة ورأي مقربة
حبيب الله من عينيه ،وقرت عيناه ،وفاضتا فرحاً
ورسورا ً ،ودعا واقفاً بجوارها ،وهذه الواقعة تعد من
14
كرامات القايض.
استهل القايض القصيدة مصلىاً عيل الرسول صىل الله
عليه وسلم ،مشريا ً إىل وصف القرآن الكريم له بأنه
عىل خلق عظيم ،حيث يقول:
صىل اإلله علىابن عبد الله ذي
خلق بنص الله كان عظيامً
فظاً غليظاً مل يكن بل ل ّيناً
ب ّرا ً رؤوف املؤمنني رحيامً
صلّوا عليه وسلّموا تسليامً.
يبني الشاعر عن أخالقه وشامئله ،ويقول:
جاء رحم ًة مبكارم متزيّناً
متعطفاً لجميع خلق محسناً
برشيعة الجد العيل متديّنا
أعني خليل الله إبراهيام
صلّوا عليه وسلّموا تسليامً.
ويشري الشاعر إيل فضل محبة الرسول ومدحه ويقول:
حب النبي ومدحه خري العمل
ّ
وعىس اإلله به يبلّغه األمل
ووله بنيل شفاعة طه كفل
عند اإلله من ّعامً تنعيامً
صلّوا عليه وسلّموا تسليامً
ثم يشري الشاعر إيل قصته من أنه تقدم من
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بلد بعيد مرتجياً زيارته وشفاعته ،ويبني أحواله املؤملة
من منع الدخول إىل داخل الروضة ،ويلتمس الرحمة
واملغفرة من الحب العميق لسيد الكونني ،ويشتاق
إىل شفاعته ولقائه مبارشة من جنات النعيم ،ويقول:
يا أكرم الكرماء عىل أعتابكم
عمر الفقري املرتجى لجنابكم
يرجو العطاء عىل البكاء ببابكم
والدمع منعينيه سال سجيامً
صلّوا عليه وسلّموا تسليامً
وقيل ملا أنشد القايض هذه األبيات مع الشغف
الشديد بالنبي،انفتح باب الروضة الرشيفة
أمامه15.ثم يستمر الشاعر يف إنشاده ويقول مخاطباً
لحبيب الله،وهو ميده ويستغيثه:
جف دمع سال من عينني
ما ّ
لكنه يجري عىل الخدين
من حب قلبي سيد الكونني
حيا وميتا يف الرتاب رميام
صلوا عليه وسلموا تسليام
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ممن يحبك دامئا عاص عمر
بهام مفاز غد حببت عظيام
صلوا عليه وسلموا تسليام
ويختم الشاعر هذه القصيدة وهو يناد النبي ،ويكرر
الصالة والسالم عليه مع إظهار حبه له ،ويقول:
وعليك ح ّباً يا رسول ألله
من عند ذا العايص صالة ألله
معها تحيته سالم ألله
إجالل قدرك عاشقاً تفخيامً
صلّوا عليه وسلّموا تسليامً.

16

قصيدة «الح الهالل»:
وهذه قصيدة يف املديح النبوي قد نظمها القايض
باستخدام املهملة فقط .فهي ّ
تدل عىل متكنه من
العربية ،مام صار هو األخر فضالً له .وهذه قصيدة
تحتوي عىل خمس وعرشين بيتاً .يبدأها القايض
بتشبيه النبي صىل الله عليه وسلم بالهالل الالمع،
ثم يبني فضل النبي صىل الله عليه وسلم ورشفه،
ويقول:

إذ جئت طيبة روم زورة قربه
إفهناك كنت أشم ريا نرشه

الح الهالل هالل المع العلم
لله داع رسول الله لألم

أغميت مدهوشا لهيبة قدره
حبا وإن كنت امليسء أثيام

الحاكم العادل الصدر املعد له
كل املكارم سمع واسع الكرم

صلوا عليه وسلموا تسليام

مدع ّو كل هو املأمول موعده

فعليك صىل الله يا خري البرش
أزىك الصالة مع السالم املنترش

حال كالما وصول واصل الرح
معط مكارمه مول مسامله
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مصمم مصادمه معطّر األدم
محمد أحمد مك ّرم علم
مؤ ّمل كامل مس ّدد الكلم
يقول الشاعر عن املقام املحمود للنبيصىل الله عليه
وسلم يوم القيامة ،وعن شفاعته العظمي ،ويقول:
له معال عوال ال عداد له
له اللواء وله راموا لهولهم
ملا لهول لهم هاموا وع ّمهم
الكل لألمم
وكل ّ
ه ّم أحاط ّ
ما ا ستطاع رسل كرام للمل ّم وهل
17
للكل إالّ رسول الله ال ومل
ّ
أخريا ً يدعو الشاعر لدوام السالم والصالة وأله وصحبه
والذين جاهدوا واستشهدوا يف سبيل الله ،ويقول:
دار السالم دواما كلام همعا
مطر السامء لطه الطالع العلم
وأله وموال للرسول وهم
كل أولو الهمم
أووه لله هم ّ
موالهم وسمهم واها لسعدهم
س ّم ألعداهم الرحامء لرهطهم
أهل الصالح ومأمول السامح ومع
دود السالح وك ّرار ملصطدم
أسد املعارك لو سلحوا السالح لهم
للهام ما صدروا إال رواء دم
هم كلهم علم اإلسالم ما حملوا
إالّ وكل عد ّو طارح السلم

له اإلله وأمالك السامء له
صلّوا ولآلل والك ّراء كاألطم
الحمد لله حمدا ً رسمدا ً وسال
18
م الله ع ّم لرسل الله كلّهم.

«نفائس الدرر»:
هذا الكتاب من أبرز مؤلفات القايض ،واسمه الكامل
«نفائس الدرر يف توحيد امللك املقتدر ،ومدح سيدنا
محمد خري البرش» .وهذا الكتاب يحتوي عىل قسمني
كام هو واضح من اسمه .القسم األول يف بيان بعض
املسائل االعتقادية عن وجوده تعاىل ووحدانيته
ومعرفة أرساره من الطبيعة وغريها .وهو يف تفصيل
كلمتي الشهادة ال إله إال الله محمد رسول الله.
وهو مجموعة أجوبة األسئلة التي وجههاإليه بعض
األصدقاء .أما القسم الثاين فهو يف املديح النبوي،
وهذه القصيدة تحتوي  645بيتاً يف مدح النبي صىل
الله عليه وسلم .ويبدأ القايض هذا القسم بالصالة
والسالم عىل حبيبه املصطفى ،ويقول:
		
أزىك الصالة مع السالم املنترش
ما الح نجم والدياجي تحتكر
			
ترتي عىل خري البنني من مرض
من بني رسل الله واسطة الدرر
		
بحر العطايا املصطفى العايل القدر أهل 		
الشفاعة خري من جاء بالزبر
		
ركن الهدى وبل الندى وهو البدر 			
بتاممه ولنوره استحى القمر
		
متت بعون الله إذ هان العرس 			
19
حمدلت حمدا وافيا حق الشكر
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قصيدة ملا ظهر:

رش الحال حال
يا عليم الحال ما يل غري ّ

هذه القصيدة أيضاً للقايض ،تحتوي عىل
 38بيتاً .وقد بدأها بذكر العجائب التي حدثت وقت
والدة النبي صىل الله عليه وسلم .ويقول:
				
ملا ظهر عم البرشي
ضاء البرصي كرسي انكرسا
		
فاضت ساوة غاض ساموة 				
أهل عداوة نادوا حذرا
		
زان الج ّنة صاح الجنة 				
جاء املنة ترتي ترتي
		
			
سيد عدنان ماحي األديان
كل األديان به افتخر
			

قصيدة ألف العايص:

قصيدة أخري للشاعر نفسه .اعتني فيها بتوحيد
الحروف يف بداية الصدر والعجز لكل بيت ،وترتيب
األبيات حسب ترتيب الحروف الهجائية .مطلعها:
ألف العايص الذي يف البكر واألصال صال 		
أنظام يف مدح من هو ذري املعال عال
أوال بسملت أحمد بعده اإلله له 			
أهل الثناء واملجد حمد آلنتهااألمال مال
يل باإلسعاف عاف
يا عظيم امل ّن م ّن ع ّ
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يخلد الحب لطه نحوه األمال مال 			
يدأب الله الصالة عليه فاملكيال كال

الخامتة:
نحن نقول أخريا ً إ ّن املديح النبوي يع ّد فنا أصيال،
وموضوعا ذا احرتام وتقدير ،وله أهمية كربي ومكانة
مرموقة من بني موضوعات الشعر العريب .وهذه
األشعار كلها تدل عىل قريحة الشاعر البارعة يف
قرض الشعر العريب ،وعىل مقدرته الفائقة عىل اللغة
العربية .وقد نبعت أشعاره كلها من العاطفة الصادقة،
ألنه كان مؤمناً بالله ،متديناً مخلصاً ،محبّاً صادقاً
لرسوله صىل الله عليه وسلم ،معتزا ً بثقافة اإلسالم
ورشيعته،فخورا ً مبجد املسلمني ومنتهم .فالعاطفة
الصادقة تكون موصولة إىل الله ،ومتصلة برسوله
صىل الله عليه وسلم ،ومالمئة بالرشيعة والعقيدة.
وهذه هي بعض القصائد واألشعار لـ»حسان مليبار»
يف املدائح النبوية ،التي قمت بإلقاء الضوء عليها
راجياً من الله سبحانه وتعايل فضله وم ّنه عىل هذا
العمل ،طالباً منه العفو والعافية ،والتوبة واملغفرة
بوساطة حبيبه صىل الله عليه وسلم ،يل ،ولكم،
ولسائر املؤمنني ،األحياء منهم واألموات ،وخاصة
ألمي وأيب .الله ّم ارحمهام يف الدارين ،كام ربّياين
صغريا بالرحمة والعطف والحنان.

القاضي عمر البلنكوتي مع التركيز الخاص على إسهاماته في المدائح النبوية

الهوامش
 .1إدريس أحمد ،األدب العريب يف شبه القارة الهندية ،الطبعة
األوىل1998 ،م
 .2الدكتور زيك مبارك ،املدائح النبوية يف األدب العريب،
منشورات املكتبة العرصية ،صيدا بريوت ،الطبعة األويل
 ،1935ص.17:
 ..3الدكتور ماهر حسني فهمي ،قضايا يف األدب والنقد رؤية
عربية ،وقفة خليجية ،دار الثقافة ،دوحة ،قطر ،ط،1986:
ص.94-93:
 . .4عباس الجراري ،األدب املغريب من خالل ظواهره وقضاياه،
مطبعة النجاح الجديدة ،دارالبيضاء ،ط،1982 ،2:ص141:
 5.رواه البخاري عن عبد الله بن دينار يف صحيح البخاري ،رقم
.1008
 .6ديوان كعب بن زهري ،اإلمام أبو سعيد الحسن بن الحسني،
دار الكتب العريب ،بريوت.
 ..7الدكتور محمد التونحي ،املعجم املفصل يف األدب ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ج ،1:ص.182:
 .8محمد رضا ،محمد رسول الله ،دار إحياء الكتب العربية،
القاهرة ،ص298:
 .9رشف الدين محمد بن سعيد ،الكوا كب الدرية يف مدح خري
الربية ،مرص

 .10الدكتور ماهر حسن فهمي ،ص94:
 .11عيل الجارم ومحمد شفيق معروف ،ديوان البارودي ،دار
العودة ،بريوت ،ط.1992:
 .12يوسف النبهاين ،املجموعة النبهانية يف املدائح النبوية ،دار
الفكر ،بريوت،د ،ت،
.13بلنكوت :قرية من قري كرياال قريبة من فنان املشهورة
مبقاطعة مال برام
 .14القايض عمر البلنكو يت ،حياته ومؤلفاته ( ىف اللغة امليا ملية
)  ،لجنة الجامع الكبري ببلنكوت ،ص2-202:
 .15املرجع السابق ،ص125 :
 .16محي الدين كويت مسليارالبارنوري ،كنزا لعبادة ،منشورات
أس ،أم ،أي ،كاليكوت ،ط2010 ،2 :م ،ص457-450 :
 .17عبد القادر الفضفري ،جواهر األشعار وغرائب الحكايات
واألخبار ،يس ،يم ،برس ادوا ،ترودانكور،ط ،1 :ص-282 :
283
 .18املرجع السابق
 .19القايض عمر البلنكوىت ،حياته ومؤلفا ته (يف اللغة امليا ملية)،
ص222-202 :

املصادر واملراجع:
•

القرآن

الفكر ،بريوت ،د ،ت،

•

صحيح البخاري

•

•

الدكتور زيك مبارك ،املدائح النبوية يف األدب العريب،
منشورات املكتبة العرصية ،صيدا ،بريوت ،الطبعة األويل
1935م

د/عباس الجراري ،األدب الغريب من خالل ظواهره وقضاياه،
مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ط1982 ،2 :م

•

الدكتور ماهر حسني فهمي ،قضايا يف األدب والنقد رؤية
عربية ،وقفة خليجية ،دار الثقافة ،دوحة ،قطر ،ط1986:م

•

يوسف النبهاين ،املجموعة النبهانيةفىاملدائح النبوية ،دار

•

د /جامل الدين الفاروقي وعبد الرحمن محمد األدرشريي
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وعبد الرحمن املنغادي ،أعالم األدب العريب يف الهند،
مكتبة الهدي ،كاليكوت ،كرياال ،ط2008 ،1:م
•

د /ويران محي الدين الفاروقي ،الشعر العريب يف كرياال،
مبدأه وتطوره ،عرب نيت ،كاليكوت –كرياال ،ط2003 ،1:م

•

عبد الغفور عبد الله القاسمي ،املسمون يف كرياال ،مكتبة
أكمل ،مال برام ،كرياال ،ط2000 ،1 :م

•

عبد القادر الفضفري ،جواهر األشعار وغرائب الحكايات
واألخبار ،يس ،يم ،برسادوا ،ترودانكور ،ط1358 ،1:م

•

محمد صدر الحسن الندوي ،املدائح النبوية يف الهند ،معهد

187

الدراسات اإلسالمية ،أورنك آباد .الهند ،ط2007 ،1 :م
•

محي الدين كويت مسليارالبارنوري ،كنزا لعبادة ،منشورات
أس ،أم ،أي ،كاليكوت ،ط2010 ،2 :م

•

يو .يب .يم .املولوي املاتوري ،املورد الرحمويت يف مولد
الشيخ عمر القايض البلنكوىت ،لجنة الجامع الكبري ببلنكوت

•

د /جامل الدين الفاروقي وعبد الرحمن محمد األدرشريي
وعبد الرحمن حسن،أعالم املؤلفني بالعربية يف البالد
الهندية ،مركز جمعية املاجد للثقافة والرتاث ،ديب ،ط،1:
1986م

القاضي عمر البلنكوتي مع التركيز الخاص على إسهاماته في المدائح النبوية

النب�ضات االجتماعية يف �أ�شعار ال�شاعر عبد
الرحمن حممد احمد الأريكلي املليباري
حممد �سهيل يف كيتريي

طالب الماجستير ،جامعة جوهرالل نهرو

هو أبو محمد عبد الرحامن محمد أحمد امللقب
باألستاذ األريكيل ولد  13يوليو سنة  1938يف أرسة
موروثة بالعلم والسيادة يف قربة ميبوت مبحافظة
كالكوت  ،كريال  ،الهند  .كان أبوه أحمد مسليار
األريكيل من أبرز العلامء املشاهري يف عرصه  ،وقبيلة
أريكل ذات شهرة فائقة لدى األوساط العامة و
الخاصة لكونه مرجع العلم والفتوى يف شامل مليبار
بكريال.
تلقي العلوم اإلبتدائية من أبيه أحمد
مسليار كان عاملا و شاعرا عبقريا قديرا  ،ثم ما زال
يرحل إىل عدة حلقات الدروس طالبا العلوم الدينية .
و بعد دراسته خاض يف ميدان التدريس و عني قاضيا
و خطيبا يف مختلف املساجد الجوامع و شغل مدرسا
نصف قرن يف رحاب الجامعة الرحامنية العربية
كدمريي.و قد نقشت أشعاره الرشيقة ملتنوع من
املوضوعات العرصية يف املجالت الفصلية للطالب
الجامعة.
كان الشاعر عاشق الرحلة و صاحبها وقد
قام بزيارة الدول العربية املختلفة مرارا  ،وهذه
الرحالت أتاحت له فرصة الزدياد تقاديره الفائقة

لشاعريته النابغة لدى الزعامء والسادة والعلامء
و تعجب األساتذة والطالب أمام فصاحته العربية
خالل زيارته لجامعة «العني « من اإلمارات العربية
املتحدة حتى سألوه « أنت مرصي  »...فأجاب أنه
مليباري  ،وليس من املبالغة من شيئ إذا قلنا أنه
عريب بلسانه و أسلوبه يف لباس مليباري.
يقول سعيد األعظمي رئيس التحرير ملجلة
البعث اإلسالمي يف تقريظه لديوان « أريكليات «
عن الشاعر «أما شاعرنا الشيخ عبد الرحمن محمد
أحمد األريكيل املليباري فقد كان من شعراء القرن
العرشين  ،كان يتمتع بقريحة شعرية و ملكة أدبية
منذ صغره و كان ميارس الشعر حول األحداث
والوقائع التاريخية  ،لكنه يف األخري أصبح شاعرا
متميزا بشعره الجميل يف جميع األوساط العلمية ،
وكان من أغراض شعره التي اختارها لنفسه املدح
واملرايث والتهاين واالجتامعيات واإلخوانيات والسياسة
القومية والوطنية و قد شهد براعته يف الشعر واألدب
كثري من عظامء هذه الوالية خاصة و بالد الهند عامة
 ،فكان ذا ثقافة أدبية تنعكس فيها جميع ما يحمله
من املعارف و العلوم والفكر واألدب « .
كتاب امل�ؤمتر
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الجوهر املنظم يف سرية النبي املكرم ديوانه
الشعري الكالسييك ،وصف الشيخ أبو الحسن عيل
ندوي هذا الديوان قائال «فإنه ديوان شعري عريب
يشري إىل أن صاحبه يتمتع بوجدان شعري جيد و
ذوق أديب رفيع .الدر املنضد يف كامالت النبي صىل
الله عليه وسلم املتبوع بكريال ديوان أخر للشاعر و
جعل هذا الديوان رائدا لديوانه الجوهر املنظم يف
سرية النبي املكرم.

بكلامت معجبة مع تصوير فضيلة املسجد بابري،
وهذا الشعر تعترب شعرا لجنسه و تقريرا لهذه
الفاجعة مبضمونه و يبدأ الشعر...
سطت العدى املتطرفون منورا
ورضاغام باملسلمني غرورا

		

وهم الغالة من الهنادك فرقة
منهم تزيد جهالة و كفورا

		

عصبية وحشية قد أنشبت 			
1
أظفارها باملسلمني مكورا

عاش الشاعر متواضعا زاهدا ومتصوفا ومل
يجعل األشعار آلة لجلب معيشته وأداة لشهرته.
...........
وانتقل هذا الشاعر إىل رحمة الله الواسعة يوم 		
السبت يف سبتمرب سنة 2005م.
حينام حدثت تسنامي يف اندونيسيا و سواحل الهند
وقد رسم الشاعر عددا من األشعار حول وغريها أدت إىل موت عديد من الناس والتلف
املناسبات االجتامعية والسياسية .أما أشعاره العظيم  .وكان الناس كلهم يف الحرسة بهذه الحادثة
االرتجالية يستعىل عىل غريه بجودة الكالم وحسن .ونبغ الشعر من هذه الحرسة و صورها عىل هيكل
الرتكيب باألفكار اليسرية .ينترش مجال أشعاره املأساة و قرض هذه الحادثة لقراء العرص القادم عىل
االرتجالية باألمور االجتامعية وغريها مثال عن أزمة سطور جالبة .
ويرابن( )VEERAPPANو فاجعة كدلندي و
ءاه لفاجعة تعدت تتلف 			
سيطرة العراق عىل كويت والتلفاز و الربياين هلم
بسنام مخرتعا لها اسام تعرف
جرا...عالوة عىل ذلك له نظر حادق إىل الحوادث
العرصية مثل فاجعة مسجد بابري و حادثة تسنامي
يف إثر زلزلة بإندنيسيا 			
2
هلم جرا...
حدثت مفاجئة كربق يخطف
حينام دمر اإلرهابيون الهندوكيون مسجد بابري ويربز لنا يف سطور أخرى عظمة الحادثة
بىك العامل جميعا بالحزن والحرسة وكانت هذه
		
راحت ضحاياها ألوف جمة
فاجعة وعالمة سؤال عىل املسلمني الذين يعيشون
مل يحصها بحاثة ستكشف
يف الوطن الدموقراطي مع جميع الحرية للتدين
والقيام بدينهم  .قد قرض الشاعر شعرا عن فاجعة
أدد املؤوف بها ويف عرشين من 		
مسجد بابري مع وصف جميع األمور التى حدثت
مليون نفس من شواطئ تؤلف
يف تدمريه ،وال ينىس الشاعر أن يهجو الظاملني منقشة
فيهم صغار يف الحجور و فتية 		
189

النبضات االجتماعية في أشعار الشاعر عبد الرحمن محمد احمد األريكلي المليباري

وكذلك كهالن و شيب حرشف

3

يعرب الشاعر عن حرسته يف أمر فلسطني يف شعر
تحت العنوان «دمعة املغتالني يف فلسطني»
تبا فتبا إلرسائيل قد قتلت 			
سيخي فلسطني ترمي قاذف النار
صدري حاميتها يا بني أحمسهم
فاملجتبي بعد صدرا دون إنظار

4

أثناء مطالعته اطلع عىل سطور عن التلفاز قالها
األستاذ شعرا
ها أن شيطان ذا العرص الحديث هو ال
7
تلفاز قاتل أوقات املاليني

		

ملا رجع طالب من مأدبة العريس إىل الصف أنشد
			
قائال  :تخريون أنتم الربياين
8
عىل دروس الفقه يف أحيان

يصور يف أواخر شعره رجاء للمسلمني
والقدس رد إىل اإلسالم مرحمة
وما لنا ملجأ إال إىل الباري

لقد عجز الحكومة عن عثور
6
عليه وقد مىض زمن طويل

		

		

يف فاجعة كدلندي:
وعربات للقطار انقلبت 			
يف نهر كدلندي ويف املاء هوت

كام استعاد صالح الدين يخلصها 		
5
من الفرنج بفضل منه مدرار
األشعار االرتجالية تفوق عىل األخرى
بجاملتها ومبضمونها .وهذه األشعار تربز للسامعني
مهارة الشاعر يف صنعة الشعر وقرضه نرى يف حياة
الشاعر األريكلىي أشعارا ارتجالية عديدة مبناسبات
مختلفة -:يقول عن أزمة ويربن
أرى ويربن املشهور العنقا 			
ء هذا العرص فهو لها مثيل

وكان يأيت حامل الربيد
والناس نحو شتى البعيد

			

هذه محورة ومحاولة لتفتيش دور الشاعر عبد
الرحمن أريكىل يف عرصه  ،وقد انتهز فرصه لقرض
األشعار مبناسبات اجتامعية مختلفة عديدة ،ومهارته
يف قرض الشعر ارتجاليا يعجب أنظار السامعني
والقراء بصنعه وتراكيبه العجيبة مع أنه ليس بعريب
أصال .أسأل الله أن يجعلنا معه يف دار جناته.

الهوامش
أريكليات –ديوان الشاعر عبد رحمن أريكيل  ،ص232-

 .6أريكليات –ديوان الشاعر عبد رحمن أريكيل  ،ص275-

 .2أريكليات –ديوان الشاعر عبد رحمن أريكيل  ،ص242-

.7

أريكليات –ديوان الشاعر عبد رحمن أريكيل  ،ص276-

.3

أريكليات –ديوان الشاعر عبد رحمن أريكيل  ،ص243-

.8

أريكليات –ديوان الشاعر عبد رحمن أريكيل  ،ص276-

.4

أريكليات –ديوان الشاعر عبد رحمن أريكيل  ،ص252-

.9

أريكليات –ديوان الشاعر عبد رحمن أريكيل  ،ص277-

.5

أريكليات –ديوان الشاعر عبد رحمن أريكيل  ،ص253-

.1
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عامل �س كى باقوي ال�شعري
د حممد طه
رئيس قسم اللغة العربية ،كلية م س م ،كايامكوالم

مقدمة
سيد كونجو املعروف ب -س ىك باقوي هو شاعر ذاع
صيته يف والية كرياال السيام يف مجال مهرجان العربية
للطلبة يف املدارس .ونال رواجا كثريا بني العلامء
واملعلمني والدارسني الذين هم تركزوا جهدهم يف
مجال الرتبية بأعامله القيمة.
ولد س ىك باقوي سنة  1964يف قرية اليبي كوالم
( )ELIPPAKKULAMيف مقاطعة آالبوزا بوالية
كرياال ،الهند .وكان أبوه عبد القادر كونجو وأمه
عارفة بيوي ( )1وكانت دراسته االبتدائية تحت
رعاية أجداده يف قريته .وطلب العلوم االسالمية من
مختلف أماكن كرياال .وتلقي العلوم االسالمية العالية
من كلية الباقيات الصالحات املعهد املشهور العايل
يف مجال الرتبية الدينية يف الهند الجنوبية.
وبذل جهده يف نرش العلوم والفنون من متنوع
األماكن يف والية كرياال .وعمل مدرسا يف املساجد
يف هذه الوالية .وهو مازال يعمل مدرسا وخطيبا يف
محل «كالرا «( )KALLARAيف مقاطعة ترفاندرام.

مقدرته يف الكتابة
191

قلام نجد يف والية كرياال علامء يكتبون األشعار يف
زواية املساجد .ألنهم الينتهزون فرصة للكتابة بسبب
شغلهم الشاغل هو التدريس واملطالعة واملشكالت
االجتامعية التي تشهدها منطقة إدارته .إن من
أجدر األمور أن كثريا من العلامء اليهتمون بقرض
الشعر .فإنهم يخوضون يف أعامق بحور التفاسري
وأنهار الكتب .والفقهاء يصيدون األسامك من بركات
الصوفية ،ويكدون بتدمري أوزان ميزان املنطق
واملعاىن .وميكن أن نرى أن س ىك باقوي كان فيه
معامل موهبة كتابة الشعر منذ نعومة أظفاره .وعالوة
عىل ذلك ،جد هذا الشاعر وكد يف هذا املجال بال
ملل والعلل .ونال العلوم ومال إىل حضانة الكفاءة يف
الشعرية ونظر إىل أحوال العامل بغض النظر عن كونه
قرويا ونظم بقلمه أحزان فلسطني وأضعاط بغداد
واستمع إىل عويل العامل وأنصت يف نحيب فريسة
اندوسلفان وتهندات لبنان وندبة مارادو وغوجرات
وأحالم الهند يف أشعار جاندرايان ومنغاليان.
ونقدر أن نرى يف أشعاره حنقه الشديد وعنقه البالغ
ضد الرشور املنترشة يف املجتمع ولقد نرى يف هذا
الشاعر صاحب الهرج والبالبل كام نستطيع أن نرى

فيه قلبا واسعا يفتح لألوالد الصغار .ونقرأ من بني
سطوره أن سىك باقوي هو مهوش ومحرك كام نفهم
من كتاباته الجذابة أنه شاعر قوي .وإن أشعاره قد
ذرفت عيوننا زمنا وأفكاره الحادة تثري شعورنا زمنا
آخر .تصري أشعار س ىك باقوي مدفعا من اإلهالك
البيئي و املجتمع االنساين .وله كثري من األشعار
صغريا وكبريا حزنا وفرحا هوجا ومرجا .وصارت
أعامله برئة اهتامم الجميع .وكان هذا الشاعر شاعرا
نافعا ومفيدا والشعر برز إىل حيز الوجود من زاوية
املساجد .وكتب الشعر للمجتمع .ونظم األشعار
للمتهمشني يف املجتمع .ونظم الشعر للمجتمع وهم
الذين انتهبوا أرضهم وعرضهم .نؤكد مام البدع مجاال
للشك أن اعامل الشاعر س يك باقوي تكللت بالنجاح
والتوفيق.
نناقش هنا بعضا من أشعاره التي قد صنفت وصارت
هذه األعامل بؤرة اهتامم الجميع.

اندوسلفان
وقد قرض الشعر عن مصائب اندوسلفان وأرضاره
املخيفة )2( .ويقدم الشاعر صورة « أميبة شاريا» وهي
تبيك بكاء شديدا أمام العامل ويصور الشاعر يف هذا
الشعر كآبتها الشديدة وآالمه القوية .وتورم جسدها
وتكرب رأسها باندوسلفان وانهزلت جسدها الشاعر
أهل املصابني وأوضاع حياتهم وظروف الصحية
وهنا يصور الشاعر املطر املنزل عىل البائسني
برتشيش اندوسلفان السمي .ويصف أمامنا سم
البؤس والشقاء والتعاسة والعذاب والشدة واألمل.
ومطلع الشعر هكذا :
أميبة شاريا تبيك ندميا وصورتها تهول فلن تناما

وندبتها تكاد تذيب قوما فهم جعلوا لها شوها سقيام
وذكر الشاعر يف هذا الشعر أن حكومة اسرتاليا
وكمبوديا وفرنسا منعوا هذا السم متاما يف بالدهم
متذكرة ومذكرة املرضات الشنيعة الشاسعة بني
املجتمع ودفاعا عن األسقام الفاشية .ويطلب الشاعر
من الحكومة الهندية أن متنع هذا السم نيابة عىل
رعاية القوم وحامية الناس من االهالك والتدمري
واالبادة والعاهات الوراثية.
واحتاج الشاعرإىل أن يسابق الزعامء املجرتؤون إىل
حامية الرعية من قيود املهلكات والذعاف بينام
يصور مشكالت اندوسلفان .ومن أشعاره :
فيازعامحكومة هندنامن
يرون مصائب الذعفا ركيام

		

فهل أحد يقاومها فتنهى
ومتنع من بالد الهند دوما

		

وتأكد الشاعر يف الشعر أن اندوسلفان ذعاف
متنع وتباد من الهند ويحتاج اىل حامية النسل من
األمراضالوخيمة ،والعاهات الوراثية.

البائسون يف ماراد

()3

والية كرياال والية متميزة بتنوع األمور .تجملت
هذه الوالية بالفة واملساعدة واملعاونة واملشاركة
بني أهل الديانة املتعددة .وهنا يقع املساجد
والهياكل والكنائس متشابكة .و قدتخرضت طبيعة
كرياالبأصوات األذان ولحن راماينا ومهابهاراتا
ورنينات الكنائس .والحياة االجتامعية يف هذه الوالية
التزال أسوة حسنة بني املجتمع العاملي .تاريخ أعالم
كرياال يف الحركة االستقاللية
كتاب امل�ؤمتر
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السيام تاريخ مليبار وقصة وكام عبدالقادر املولوي
تقدم جلدا جديدا المثيل له للتاريخ .وحياتهم
ومامتهم كلها متنسقان باألخوة والسالمة والهدوء
بينهم وان كانوا متدينني متعددين .من رغم أن والية
كرياال تنبئ قصة األخوة صارت أحوال كرياال حقرية
باألعامل الشنيعة من قبل بعض من االرهابيينمن
جانب الفئتني املسلمني والهندوكيني.
يجمع السامكون يف سواحل ماراد للراحة واالسرتاحة.
وكذا يعملون لنيل املعيشة متنسيني أديانهم .يوما
وقعت ما التقع من املصائب من جهة واحدة.
والفئة الثانية قد ارتكبت امثا مبينا متنسية األحالم
الحلوة املاضية وهم خلعوا خلعة األخوة واألنسة.
ولبسوا لباس الشيطان وأخذوا بأيديهم أداة القسوة
والوحشية ورشبوا رشاب البأس واليأس والكآبة.
هكذاصارت ماراد تبقي كلفة سوداء يف وجه والية
كريال
جرت الدموع من عيني الشاعر من تذكار أوضاع
حزينة .وأهل ماراد قد صاروا مخرجني من ديارهم
من األعامل الشنيعة الفاحشة.وتذكر الشاعر هنا
التذكار املري واملمتلئة الكراهية .ويلوم هنا الشاعر
القوم الذين صريوا املاراد معرك ذا مهني.
صبت الدماء من عني عىل قتلـى بدامية بغـــــــاة
مفسدين
كان كرياال أسوة يف هندنا
روضة األديان ألفة دينني

()4

		

زلزال يف كشمري
كشمري طبيعتها جميلة وعبريها أنيق ،وتفاحتها
متلذذة ،ونسيمها مرموق ،وجبالها ملونة بلون
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االالهية ،ولكل زهور قصة ،ولكل اوراق تاريخ،
ولرتاب كشمري تراث غني .ولفت نظر الشاعر اىل
زلزال كشمري وشدة مصائبها وابتالئها .ويطلب
الشاعر هنا من القوم يف كشمري أن يتوبو اىل الله
توبة نصوحا لعدم غضب من الله عزوجل وبعضه.
ألن سنامي وريتا وكرتينا واملظاهر الجديدة يف اسم
جديد كلها ابتالء من الله عزوجل وأصابت القوم
()5
مصيبة بثقل األوزار وعالجها التوبة والغفران.
ومن أشعاره :
آيات ريب يف سنامي ثم يف
ريتا وكرتينا أصيــبــو مثلها

		

هل ابتالء كان أو تعذيبهم
توبواعن العـصيان ياأهال لـها .

		

عـاد مثود ثم قـــــوم تبــــع
ذاقـوا عذابا زلــزلوا زلــزالها

()6

		

يصف الشاعر هنا الكارثة التي أصابتهم ويذكر هنا
تاريخ األمم البادية .قرض س ىك باقوي هذا الشعر
يف بحر الرجز.

ننديغرام
هذا الشعر يشري اىل مسؤولية الشاعر نحو رشورات
الحكومة الشنيعة واجباراتهم الشديدة وتلبيته
للمشكالت العامة وموقفه االيجايب تجاه الشدائد
.وكتب هذا الشعر الجميل يف جو سيايس يف والية
البنغال الرشقي .ويصور الشاعر أحزان القوم الفالحني
الذين هم يزرعون يف املزارع و الحقول ليال ونهارا بال
تعب وال نصب وميسح دموعهم التي فاضت من
عيني الفقر والفاقة .ويعرب عنفه ونفرته تجاه اهل

املال والظلم بألفاظ حادة وأصوات شنيعة .وكذا
صارت قصة ننديغرام قصة لن ننس من تذكار قلوب
الهنديني.وقرض الشاعر هذا الشعر يف وزن الوافر.
ومن اقواله :
فام فيها أنيس أو أناس
سوى صوت البنادق والنداء

		

ترى رأساء بغيتها لديهم
رصاص ثم أحمر من لواء

		

وكم مزقوا بناتت مكرهات
أمــام األم فســقــا بــالــزناء

		

وكم قتلوا رجاال أو شيوخا 			
فام تركوا عجوزا من نساء
وندبة أهلها ذابت فؤادا
7
فصار نياحهم فوق السامء

		

ويبني هنا الشاعر صور ظلم الظاملني الذين أرادوا
أن ينفو الفقراء من الحقول واملزارع ويخرجوا من
ديارهم ابدا ويحتلون بها وصور الذين هاجموا
عليهم بالقبضةجربا وكرها والذين غشوا بهم .وهذا
كفاح الذي قد ذاقت الحكومة طعم الشقاوة
والخسارة يف االنتخاب العمومي.

لبنان
هذا شعر الذي قرض الشاعر س ىك باقوي لتبني أحوال
أهل لبنان و مهاجمة االرسائليني ضدهم واغارتهم
الشديدة بالطرين الحريب والقنبالت املنقرضة .منكن
أن نرى يف سطور األشعار أن الشاعر له قلب قوي
ضد أعداء لبنان ولذا يعرب فيها كرهه ونفرته لهم.
ويصف الشاعر هنا ظلم االرسائيل.ومن أقواله :

رش الربايا جند ارسائيل قــد أفنوا بالدا شامال أدوارها
طريان حرب يف ظالم نئجها
ملعانها ساوى نهارا ليلها

		

أنهار حمراءالدماء انفـــــجر
8
أنحاء لبنان مليئا سبلـــــها

		

ومدح الشاعر هنا أهل لبنان وجنودها :
أحرار لبنان رجال دافعوا
جنود ارسائيل قـــودا مثلها

		

أبرار حزب اللهم جند الكرام
أعراض لبنان وقوا من خزيها

		

نهي الخمور
نهي الخمور وفنادقها شعر يصور فيها رسوره
والتزاماته للمجتمع .وتوىل الشاعر هنا بنفسه
كشاعر مسئويل مشكالت الناس ومرضاتها ورشورها.
ووالية كريال والية متنح اجازة الخمر للبيع يف أماكن
متخصصة .ومع ذلك ان هذه الوالية ترجو مزيدا
من املدخول بناحية الخمر وتجارتها .وأمهات كريال
سمعن أخبار منع العريق مع الفرح والرسور ملا
انهت حكومة آنتني رئيس الوزراء سابقا.
وامتلئت به قلوب النساء والولدان وهبت ريح
البشاشة من كل ناحية يف أرجاء كريال.ومن أقوال
الشاعر :
نبرش كريال فرحا شديدا نرحب اهلها خريا كثريا
مبا سمعوا بشارة ما يرس بها أبدا نزيل بها رشورا

9

يظهر الشاعر رأيه ورغبة كريال جهرا مبا تسبب
الخمر رشورات كثرية ومبا تسقي النساء دموع االىس
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والكآبة والفقر والفاقة ومبا تهلك الهدوء والسالمة
واألمن واألمانة يف الكوخ والقرص ويف القرية واملدينة
ويف العرص واملرص.
فرغية كريال جهروا مرارا متام النهي عن كل الخمورا
وكم دور يضيق بها اآلنام دموع بئوسها ذاقوا كثريا
وكم دور تصري بها خرابا نزاعا أو خصوما بالسكارى
املأساة الدامية السياسية
وهذا الشعر»املأساة الدامية السياسية» من الشعر
املشهور ل -س ك الباقوي .وهنا أشار الشاعر اىل
الكوارث والبليات والطامات التي تعاين كريال.
والسياسيون يف والية كريال هم الذين أحبوا السالمة
واللينة بدال من الظالمة والخشونة .وترقي والية كريال
بالرتبية والثقافة والحضارة .وتطورت الوالية باملاديات
الرفاهية والرفاهيات االجتامعية واالقتصادية.
وازدهرت الشؤون االجتامعية بالحكومة املتبدلة
مرارا وتكرارا.
بعد استقالل الهند وقبلها لقد شاهدت كريال
املشاركة واملصادقة واملساهمة بني السياسيني
وغريها .رغام من ان والية كريال ارتفعت مكانتها يف
كل ناحية ،نسمع بكاء شديدا من زاوية كريال قليال
قليال .ندبة صبية كريال ورصاخة األرملة و عويل
األمهات و تهنداتها كلها تشهد أن هذه الوالية تقرب
اىل الجهالة الكربى.
وان الشاعر قد تظهر عنفه وكنفه تجاه السياسيني
الذين يقاتلون نفوس مخالفيهم ويقتلون تقتيال
مخيفا ويعانونهم كاألعداء األشد .وتذكر الشاعر كان
يف كريال أسوة حسنة.
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ويبدأ الشاعر شعره هكذا :
فيا أسفا عىل بلدي ندميا

وكريال يف بكاء دم سجيام

فام لك كريال لتدوم غام وكنت عىل رسور مستدميا

( ) 10

ومن قوله :
فعاقبة التصادم كان فيهم أراملة ترا ولدا يتيام
فندبة صبية فزعا دهيشا تكاد تذيب أفئدة صميام
وأرملة تصارخ بالرضوب عىل صدر القضاء بها وخيام
وطلب الشاعر من أهل السياسيني أن مينعوا القتال
بينهم ويقفوا السياسية الشيطانية والدامية من
تراب كريال.
أال تقفوا بدامية السيايس ورشب دماء مأساة أثيام
فيارأساسياسة كريال من يدافعها يسلمها كرميا

كستور رنكن
يقدم الشاعر أمامنا شعرا عن تقريركستور رنكن يف
حامية البيئة مالها وما عليها يف بحر الوافر .يلقن
لنا الشاعر عن أهمية حامية البيئة وما فيها من
شتى نباتات وخشب وعشب وأمثار ملونة وحيوانات
متنوعة السيام الغابات من الكبسات والجورى .ولذا
يشري الشاعر هنا اىل مسؤولية الحكومة يف حامية
البيئة وما فيها من األشياء .ومن أقوال الشاعر :
تحركش قومنا غلظا هميام بشدة ثورة شتى عموما
خالف رواية كستور رنكن

وتقرير اته دفعا متاما

ألن لها معايش ضيق قوم بتنفيذ بها يف الهند يوما

( ) 11

املأساة الدامية يف كجرات
قد قرض الشاعر هذا الشعر متوجعا يف ظلمة
الفجارعىل املسلمنب يف والية كجرات .وصارت
كجرات والية مزدهرة من مصانع ومعامل يف
مجال النسج ومايتعلق به ».وقد أنشأ ملك كجرات
السلطان محمود بن محمد الكجرايت مصانع كبرية
للنسيج والويش والتطريز والنحت ومصنوعات العاج
واملنسوجات الحريرية وصناعة الورق .وكذلك أنشأ
أكرب معامل كبرية .وكذلك كان للحكومات االسالمية
فضل يف تربية الحيوانات وترقية نسلها .تذكر هذه
األشياء يف مذكرات جهانكري « توزك جهانكري ي
() 12
وكتب التاريخ مثل « أنني أكربي «
ماذا أصابك ياعيني مل تنم
خديك مثل دم

تجري الدموع عىل

هل من تذكر أهلني عىل رصم أم رصرص الريح من
كجراتنا بدم
حق عليك البكا لوكنت تذكرها ان البكاء دليل
الحزن واألمل
وهذا الشعر يخربنا تاريخ والية كجرات املايض تحت
تدبري مودي رئيس الوزراء انذاك .يف الشعر منكن
أن نرى صورة التقتيل الشنيعي ونشعر كام نشاهد
تلك املشاهد التي اليرجو أحد أن يشاهدها مرة
أخرى يف الهند .يف هذا الشعر يجري الشاعر بالقراء

اىل شاطىء البحر اللجي بأمواج الهموم والغموم.
ويصور الشاعر أيضا صورة الظاملني الذين يرتكبون
ظلام جميام وامثا كبريا بال خجل .هذه السطور
تأيت بالقراء اىل غليظ القلوب وقبيح النفوس .ومن
سطوره:
كم من نساء عذارى بل بكارتها قد هتك املرهب
البغيا كملتحم
كم شق حمل الحباىل رافعني بها
الرمح كالعلم

قد علقوه نصال

كم من أناس سقوا برتول مأل معي استوقدوا لهب
()13
النريان يفتحم
الخامتة
ان شعر س ىك باقو له قدرة متميزة لتدميع الدموع
من عيون القراء ولتعبري أفكارهم االيجابية تجاه
املوضوعات املتعددة ولتحريك انتعاش من أعامق
قلوب األنام وتحريضهم يف أعامل املصالح وقد
كتب الشاعر يف موضوعات متنوعة تتعلق باملجتمع
ووظف شاعريته للتلبية مبقتضيات الناس ولتوتيد
األلفة بني األمم املختلفة .واعتز برفعة الهند وترقيتها
وتطورها .وبىك بكاء شديدا عىل الشؤون املأساوية
والكوارثية .والم املجتمع عىل تبذير املال وغريه يف
الزواج وما ينتمي إليه وقصائده جندريان ومنغليان
وكستور رنغان كلها ّ
تدل عىل كفاءته يف قرض الشعر
مرتجال.
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املصادر واملراجع
 .1مادميام جريدة يومية ملياملية 2004/ 02 / 27

.7

 .2س ىك باقوي  -شعر اندوسلفان

 .8ىك باقويشعر لبنان

 .3ماراد اسم مكان يف سواحل كريال يف مقاطعة كالكوت.
وقرض الشاعر هذا الشعر بحادثة ماراد التقتيلية يف سنة
2003
 .4س ىك باقوي  -البائسون يف» ماراد «
 .5س ىك باقوي  -البائسون يف» ماراد «
.6

197

ىك باقوي-زلزال يف كشمري

عالم س كى باقوي الشعري

.9

ىك باقوي -شعر ننديغرام
ىك باقوينهي الخمور

 .10ىك باقوي  -املأسة الدامية السياسية
 .11ىك باقويشعر كستور رنكن
 12ملحات من ثقافة الهند وحضارتها التحرير د /م .زين الدين
قسم النرش جامعة كرياال ،ترفاندرام.
 .13ىك باقوي -شعر املأسات الدامية يف كجرات

along with some otherscholars met SayyedAbdurahman Ba Alawi MullakkoyaTangal,
who wasa Sufi Sheikh and renowned religious scholar, to discuss the need of anorganizational movement to defend the true spirit
of the religion. Tangalsuggested convening
a meeting of eminent scholars to seek a bettersolution.
In 1925, a group of religious scholars and other society leadersgathered at
Calicut ValiyaJuma Masjid and formed an
Ulama organizationafter long and serious
discussions. K.P. Muhammad MeeranMusliyar andParolHussainMoulawi were selected
as office bearers of the organization.The
newly formed Ulama organization convened
many religiousconferences, concentrating in
the places where the new ideologists hadreceived warm welcome, and directed the

masses to be aware of theleaders and followers of the ‘Bida’i sects’.
A year later on June 26, 1926, a bigger convention was called atCalicut Town
Hall, where eminent scholars from across
the stateparticipated, under the chairmanship of SayyidShihabuddhinCherukunchikkoyaTangal. The convention reorganized
the previouslyformed temporary organization and adopted a full-fledged organizationalset-up in the name of Samastha Kerala
Jam’eyyatul-Ulama. Theconvention nominated VarkkalMullakkoyaTangal as Samastha’s first President, while Pangil Ahmed
KuttyMusliyar, Muhammed Abdul BariMusliyar, KM Abdul QadirMusliyar and KP
Muhammad MeeranMusliyarwere the Vice
presidents. PV Muhammad Musliyar and
PKMuhammad became secretaries of the
first committee.
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this growth has not been balanced in all
statesand regions and for all sections of the
Indian society. It is repeatedly saidthat the
country can be liberated from various socioeconomic problemsonly when all sections
and parts of the Indian society are equitably
andeffectively brought under the canvas of
organised and meaningfuleducation.
Kerala society remained under the
suzerainty of many princelystates until the
second half of the twentieth century. However, in 1956,when the State of Kerala came
into being, the educational status of thecommunity had somewhat improved. These
changes mainly took placeunder the initiative of different Muslim organizations. With
the degree ofideological differences among
the religious groups, the followingorganizations had embarked upon schemes to launch
a series ofinstitution.
Samastha Kerala Jam’eyyathulUlama
(All Kerala UlamaOrganization), known as
Samastha, is an association of eminent Sunnischolars who enjoyed the highest support
base among Kerala Muslims. The Council of
eminent Muslim scholars was established in
1926 to servethe religious needs of Muslims
in Kerala. It has been organizingremarkable
activities through its multifaceted organizational set up toempower the social, educational and cultural status of the entire Muslimcommunity as it strives to nurture a better
society keeping their Islamicvalues. The
formation of Samastha was the response of
these traditionalUlamas to the conditions of
post-1921 period in which Kerala MuslimCommunity generally faced a radical shift
from the folds of individualleadership to the
folds of organization.
As it stated earlier the formation

of Samastha was the response tothe ongoing modernization trends in the religious
sections of Islam. The newideologies, fundamentalist and puritanical views of Muhammad bin AbdulWahab (1702 – 1793),
Salafism of Rasheed Ridha (1865 – 1935),
Islamicmodernism of Muhammad Abduh
(1819 – 1905), Pan Islamism ofJamaludheen
Afghani (1897 – 1939) began to influence the
Muslimcommunity of that period. A group
of religious leaders would believe thatthe
chief architects of Kerala Muslim AykyaSanghom, which was foundedat Kodungallur
of Cochin State in 1922 by leaders like K.M.
Seethi Sahib,K.M. Moulavi and E.K. Moulavi. It tried to bring the scattered andunorganized reformist activists together. Later,
they formed aUlamaorganisation, Kerala
Jam'eyyatul-Ulama, at a two-day conference
ofAikyaSanghom held at Alwaye in 1924
where a large number of scholarswere invited. It is a fact that the outstanding members
of the traditionalUlama did not openly reject
the Kerala Jam'eyyatul-Ulama at first.
However, gradually, the platform of
the organization started to beutilized to attack the traditional Islam that was followed
unopposed forcenturies and which was nurtured under the guidance of eminent scholarsheaded by Makhdums of Ponnani. They
declared a host of Islamic culturaltraditions
as Shirk and Bidaa, and alleged the centuries-old scholarly andintellectual tradition of
Kerala Muslims with deviations and alterations.
The Ulama felt the need to organise to
defend and protect Kerala’sIslamic tradition
and to wage a revivalist movement against
the newinterpretations. Pangil Ahmed KuttyMusliyar, who had already startedcounter
campaigns against the ‘Wahhabi ideology’,
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The Early Initiatives of Ulamas to Establish the
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Madarasa is an institution of learning, where
Islamic sciences including literary and
philosophical ones are taught. It is admitted that the aim of this system of education
follows learning of Qur,an, Hadith, Fiqh etc.
which helps to inculcate Islamic traditions
and believe. Today more than 14000 Madarasas are functioning in the State. About
1,40,000Madarasa teachers are also working
around this system. There was a long history
behind the evolution of this system.
The study on the Madrasa education
in the State would not becompleted withoutjotting down the contributions of ChalilakathKunhjahammad Haj(1283-1338 A.H.)
and his reforms. The unscientific and monotonous syllabi of the Madrasas were restructured by Haji’s unparalleled effort.His
activities aimed at restructuring the Madrasa
education which was launchedwhile he was
working as the SadarMudaris of the ThanmiyathulUloomMadarasa at Vazhakkad.71
Around the same time A.M. Koyakunhi
startedMadanulUloom Madrasa in Cannano
re.72MaulanaChalilakathKunhahamed Haji
started higher education in his madrasa and
called itDarulUloomArabic College. This
madrasa introduced for the first timemany
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new subjects and used modern teaching
methods.
The orthodox ulama had maintained a defensive attitude towards the
reorganization of Madrasa education introduced by Haji. This forcedhim to
leave Vazhakkad and joined the Madrasa at Mannarkkad withmany innovative
ideas.73Unfortunately, it could not be fulfilled as per hiswish before his death. A lot of
renowned scholars of the time such asSayyidSanaullahMakthiThangal(1847-1912),
ShaykhHamdaniThangal(d.1922),
SaidaliKutty Master(1856-1919), K.M. Moulawi(1886-1964), were the real reformers of
Muslim education.
However, this system survives and
now serves as centres of Islamiceducation
for students attending schools where they
learn modern subjects.Classes under Othupallis/Madrasas are held either before or
after regularschool hours to accommodate
school going children.
In the post-independence era, there
has been a phenomenal growthin the field
of education across the country. Yet, as often admitted byeducationalists and planners,
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century in Kerala in general and Malabar in
particular was immensely interesting for the
counterpoints (spiritual and worldly) that it
provides to the European renaissance that included figures like Shakespeare (1564-1616
AD) in Elizabethan England. The Spanish
and Portuguese quest for gold and spice met
with resistance, both physical and spiritual.
The texts of the spiritual resistance to colonialism had necessarily to focus on undercurrents for a proto-multiculturalism and had
futuristic connotations. The medieval feudal
sphere was deconstructed by the bhaktas and
the sufis in their spiritual dimension.
“The Orient and Islam have a kind of extrareal, phenomenologically reduced status that puts them out of reach of everyone
except the Western expert. From the be-

ginning of Western speculation about the
Orient, the one thing th orient could not
do was to represent itself. Evidence of the
Orient was credible only after it had passed
through and been made firm by the refining
fire of the Orientalist’s work.”
–Said, Edward, `Orientalism’

These cataclysmic events involving native
and foreign actors of all hues and ideologies,
fashioned the milieu in which Ezhuthachan
and Sheikh Zainuddin wrote their respective works. The tension of these times can
be traced as undercurrents in Ezhuthachan’s
and Sheikh Zainuddin’s oeuvres though they
are not essential to his craft or substance.
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polity and public sphere, according to them
was intermeshed deeply with individual and
spiritual purification. The divine grace flows
to the individual soul in a deep way through
the medium of language. The same grace is
the basis for an anti-colonial agitation in the
16th century Malabar.
Sheikh Zainuddin al Makhdoom of Ponnani, a student of Qadi Aboobacker, in
his famous poem `Adkiya’ the picture he
presents is of a material minded man, who
prefers the world, and makes ordinary
people think deeply, makes sensible persons happy and makes the ones indulged
in wordly pleasures cry of god fearing. He
has taken his poetic ability to beat the Portuguese power in Kerala in his poem. It is a
well-known and early attempt for freedom
in Kerala through verses.
-Dr.Veeran Moideen, `Arabic Poetry in
Kerala’

The `Adhkiya’ stresses the importance of
`taqwah’ and `sunnah’. It forms a spiritual
counterpart to the deeply political `Thuhfathul Mujahideen’. The deep history of the
Kerala cultural sphere was ensconced by the
polemical invocations of the `Thuhfathul
Mujahideen’. It was a `historical epic’ both
as an event, and as text.
In the month of Muharram, 923(1517AD),
Portuguese set out from Goa with massive preparations for war, with a fleet of 28
ships, having designs upon the well-fortified port of Jeddah. When they reached
the port, the Muslims there were terribly
perturbed and in great fear. Salman-alRumi who had earlier been sent by Qansuh-al-Gawri to help the Malabar Muslims
against the Portuguese, was then present
there with his warships and about 200 soldiers. They opened fire on the Portuguese

from the shore inflicting damage to some
Portuguese ships. Portuguese raised all
sails and steered out of range of cannon
fire and fled in fear.
-Makhdoom II, Sheikh Zainuddin, `Thuhfathul Mujahideen’

The commercial rivalry between the Portuguese and the Muslims spilled onto the political front. `War is politics by other means’
(von Clausewitz, On War). In the aftermath
of the Portuguese incursions, Muslim commercial interests suffered.
`Among the many tariqahs available, each
one selects his own tariqah, and thus he reaches the goal through that tariqah.’(Makhdoom
II, `Adhkia’), Thus the possibilities of plural living in a multicultural society are also
opened by Makhdoom II in his Adhkia, just
as Ezhuthachan does in his Bhakti infused
poetry. This serves as a proto-model of super-diversity espoused by Steven Vertovec.
The spiritual mysticism was elevated to the
sphere of political polemic where it infused
the masses with the geist of the times which
was the thirst for freedom, in a spiritual sense.
The medieval dark ages were enlivened by
spiritual quests of the bhaktas and the sufis.
They broke the chains of disenfranchisement
and led the pre-modern oral literary public’s
imagination to a realm of rarified solidarity
where they could relate to each other across
religious barriers and join in a struggle for
freedom from colonial domination of the
spiritual sphere.
The reverberations in the literary public
sphere that was nascent at that time was felt
through the works of Sheikh Zainuddin. In
this way, Ezhuthachan and Sheikh Zainuddin
were exemplars of literary public cultures
in Kerala in the medieval period. The 16th
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Kerala was fraught with internecine conflicts between petty Kingdoms, since the
writ of the Zamorin of Kozhikode did not
extend beyond his immediate realm. Vasco
da Gama landed in Kappad in Kozhikode in
1498. Even before that Muslim merchants
from the middle-east had made their presence felt. Ancient Kerala had trade relations
with Rome and amphora and other artefacts
have been found.
He mastered both the Sanskrit sastras and
the Tamil classics when a youth. He set
up a school in his village that all children
could attend. All this would have been impossible a century earlier, before the Portugese arrived.
-pp12, Nambisan, Vijay, Puntanam and
Melpattur: Two Measures of Bhakti, Penguin, New Delhi, 2009.

According to the mostly apocryphal and unreliable journals of Ibn Bathutha, translated
into Malayalam by Velayudhan Panikkasseri, Kerala had a vibrant trans-global trading system, especially in spices like pepper.
Bathutha also mentions the relative safety
he enjoyed in the streets of Malabar and the
strict punishments that were meted out even
for petty crimes which apparently acted as a
deterrent!
Another chronicle, the `Thuhfathul Majahideen’ by Sheikh Zainuddin Makhdoom II
(translated as `Kerala in the 15th and 16th
centuries’ by Velayudhan Panikkasseri),
details major hostilities that developed between the Zamorin and his Muslim sidekicks on the one side and the Portugese on
the other. Sheikh Zainuddin, a contemporary
of Ezhuthachan, was born near present-day
Mahe and served as a qazi of Ponnani region
and composed major resistance literature in
the form of `ThuhfathulMujahideen’.
2018
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Sheikh Zainuddin Makhdoom II composed
1. `ThuhfathulMuahideen’ تحفة المجاهدين في
بعض اخبارالبرتغالين

2.`Fathahul Mueen’ فتح المعين شرح قرة العين
3.`Kurrathul Ain Bi Muhimmathu Deen’ قرة
العين بمهمات الدين
4.`Irshadul Ibad’ ارشاد العباد الى سبيل الرشاد
5.`Ihkam Ahkam Nikah’ احكام احكام النكاح
6.` Sharhu Swadar Fi Ahval ul Mautha’ شرح
الصدور في احوال الموتى
7.` Ajvbathul Ajeebah An Asilathul Gareebah’ االجوبة العجيبة عن االسئلة الغريبة
8.` Fatwa Al Hindiya’ الفتاوى الهندية
9.` Al Javahir Fi Uqoobath Ahl il Kabair’
الجواهر في عقوبة اهل الكبائر
10.` Al Manhajul Valih’ ()الواضح المنهج.
Many of these books were masterpieces of
Islamic and Indian jurisprudence. He compiled the texts of Islamic jurisprudence in
the Shafih school of thought. He was a gigantic figure who strode across the early Malayalam literary public sphere like a gentle
colossus. His influence on Arabi-Malayalam
literary and civic life was immense. His major contribution lies in his careful caliberation of the Malayali susceptibilities to resist
literary colonialism.
Makhdoon II took the political struggle to a
spiritual level where he exhorted for an inner
cleansing and liberation from worldly entanglements. The `Adhkya’ expounds, much like
Ezhuthachan in `Adhyatma Ramayanam’,
about the need for liberation from futile material pursuits of the body. Purification of the

of Tamil influence in Ezhuthachan’s works.
Tamil according to Dr.Raja, came after Malayalam, though these claims has taken with
a pinch of salt and does not bear the scrutiny
of chronology or common sense. Ulloor, in
his magisterial history of Malayalam literature, places Ezhuthachan in a period between
1495-1575 AD.
Kerala Bhasha Sahitya Caritram. KBSC.
Vol.II.p227 in Vol III Panikkar quotes the
so-called elegiac verse –Caramasloka-on
Ezhuthachan, the authenticity of which
however he questions. According to this
verse, Ezhuthachan died in the year 732
ME. In Vol IV of KSBC, Panikkar quotes
with approval a deed purporting to record a legal transaction of property, entered into in the year ME 724 on behalf
of Ezhuthachan by his disciple Surya Narayanan (p.338). Panikkar also refers to the
so-called `Kalyanasundaram’ record. All
these `evidences’ have been proven to be
fabrications. See PK. Nair, `Rajahmasam’
Vol.I, B 8 (1112 Medam).
-Warrior, Krishna NV. A History of Malayalam Metre. Dravidian Linguistics Association, Trivandrum, 1977, pp155, 179

Novelist C. Radhakrishnan in his biographical fiction, `Theekkadal Kadanju Thirumadhuram’ (Churning Thirumadhuram from
Sea of Fire), felt sacrilegious or audacious
enough to cast Ezhuthachan as his own ancestor. C.Radhakrishnan adds as an appendix
to his fictional recreation of Ezhuthachan’s
life that, as a child Ezhuthachan corrected
the vedic recitation of Brahmin elders and
thus enraged, they fed him with puffed rice
and plantain, and after consuming this the
child turned mute, to cure which affliction
its father himself prescribed meat and liquor
as cure. Radhakrishnan also refutes the suggestion that Ezhuthachan turned to Bhakti

in a spirit of renunciation engendered by the
social turmoil in the wake of the arrival of
the Portugese on the Malabar coast. These
surmises can be classified as speculative at
best.
Adulation of Ezhuthachan in Kerala occurs
mostly vicariously through the veneration of
his texts, especially the `Adhyatma Ramayana’ which is religiously recited over the
`Ramayana Masam.’ Incredible though it
might seem, there are no temples dedicated
to the father of Malayalam language. This
transposition of worship from the author to
the text has much to do with the persona
of Ezhuthachan himself, who chose not to
assert himself, but let his words speak for
themselves, that too in the voice of Bhakti.
He was the textual oracle of Bhakti, and
not its corporeal manifestation. His hagiographies are mostly scholarly pursuits of an
academic variety.
It is widely surmised that Ezhuthachan had an
equally gifted elder brother and guru, Surya
Narayanan. (The legend of Ezhuthachan
emerged from under the shadow of his elder brother. The dazzling second-turn of
Ezhuthachan is another trope that is reflected
in the history of Malayalam literature, which
started under the suzerainty of Sanskrit and
even today struggles under the domination of the English and Hindi languages in
a strangely diverse and multilingual setup.
Thus the founding trope of Malayalam literature was a consanguineous parallax and
not a Freudian paternal authority with its Oedipal tensions.
It is believed that towards the end of his life,
Ezhuthachan, much like Wordsworth leaving Dove Cottage for Rydal Mount, moved
to Chittoor in Palakkad and spent the rest
of his days there. The polity of 16th century
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-Said, Edward, `Orientalism’

Medieval Kerala was a different country.
They did things differently there. Categories
like caste and state and geography that are
the contemporary markers of identity are not
strictly applicable to medieval Kerala. Even
if one were to shun a linear narrative of history, individuals remain the lodestars that
provide us access to medieval Kerala. The
pole star of scholarship on medieval Malayalam remains Thunchathu Ezhuthachan
(1495-1575). He was born amidst a density
of Gods of all hues, in Tirur in the Malabar
region of Northern Kerala. (There is a compound still venerated as `Thunchanprambu’
in Tirur where he is supposed to have lived.
The `Vidyarambham’ or learning initiation
ceremonies are still held here, where infants
are ritually initiated into the world of learning, by luminaries of Malayalam literature).
It was through Ezhuthachan that Malayalis experienced for the first time the textual
manifestation of deity. That enchantment
continues unabated in intensity even today.
Ezhuthachan composed verses in the kilippattu (birdsong) format, and has come to
be called the father of Malayalam. Malayalis including scholars often tend to think of
Ezhuthachan, not as a poet of yore, but as
their contemporary or as a poet of modern
vintage whose aura has not yet dissipated.
Ezhuthachan was born in a poor family
near Thirur railway station in Kozhikode
district in Kerala.
- George, KM. A Survey of Malayalam
Literature, Asia Publishing House, New
Delhi, pp69.

He moreover was the architect of a parallax
architectonics that has stood the test of time
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and allows Malayalis even today to shift between the exalted and the low (also between
left and non-left governments within a democratic setup). His biography needs similar
framing as well as elucidation.
Fittingly for an iconic figure, who operated
in both the exalted and humble registers
with ease and who shifted consummately
between the `elevated’ and the `low’ in order to strategically acknowledge his scholarly elite peers as well as his reading public,
Ezhuthachan’s origin and especially his caste
status are trapped within the same Zizekian
parallax. For Malayalam literary history,
`what came before Ezhuthachan?’ and `why
Ezhuthachan?’ and `who was Ezhuthachan?’
are compelling questions especially for theorists of a post-modern persuasion who prefer
a rhizomatic approach to a linear one. But
the parallax approach would be more fruitful in illuminating what was a very medieval
predicament, of having to flit between the
eternal deity and the inchoate, amorphous
masses.
P. Govinda Pillai, the pre-eminent chronicler of Malayalam literary history has placed
Ezhuthachan’s period as between 700 and
800 ME (1525/26 and 1625/26 CE), based
on his collaboration with Melpathur Narayana Bhattathiri. Narayana Panikkar, another
Ezhthachan scholar has pushed the date of
Ezhuthachan back by fifty more years. PK.
Narayana Pillai, opines that Ezhuthachan
belonged to the beginning of the 8th c ME.
As with most legendary figures, Ezhuthachan
has been the subject of much apocryphal
nonsense that has been woven around
his figure. According to Dr.CK. Raja,
Ezhuthachan preceded the authors of Ramacaritam and the Niranam poets. The ground
for this conclusion is the comparative lack

Spirituality, Devotionalism and Resistance in Medieval
Poetry: Sheikh Zainuddin and ThunchathuEzhuthachan

Umar N.

CES/SLL&CS JNU

This paper purports to study facets of devotion and spiritual resistance shared by the
poetry of Sheikh Zainuddin and Thuchathu
Ezhuthachan in 16th century Malabar. Literature was a prime mode of colonial expansion whereby travelogues and literary texts
produced stilted knowledge of the Orient
which was used to perpetuate imperialism.
The reaction to such expansion also occurred
in the field of literary production. Thunchathu Ezhuthachan, who is often called `father
of the Malayalam language’ lived in the 16th
century CE and composed `Adhyatmaramayanam’, `BharathamKilippattu’,`Bhagavat
ham’,`IrupattinaluVrittam’ and other works
which comprise the edifice of Malayalam
Bhakti poetry. Ezhuthachan through his
devotional poetry laid the foundation for a
non-Brahmin ethos and imagination in Malayalam. He was a humanist who believed in
the equality of all humans in their devotion
to God. Ezhuthachan compared the plight of
humanity striving after idle pleasures, to that
of a toad being swallowed by a snake, all the
while seeking its own prey. Sheikh Zainuddin, a contemporary of Ezhuthachan, was
born near present-day Mahe and served as a
qazi of Ponnani region and composed major

resistance literature in the form of `ThuhfathulMujahideen’. He composed `TahreedAhlilEmanAla jihadi AbdathiSulba’ a major
resistance poem on the event of socio-political and economic incursions by the Portugese in the Western Indian coast of Malabar.
Sheikh Zainuddin’s poems are considered
among the earliest Arabic poems composed
in Kerala, though some religious edicts in
Arabic preceded him. His works are among
the pioneering texts of anti-colonial resistance in the world. Ezhuthachan and Sheikh
Zainuddin were contemporaries and shared
an oriental literary space imbued with devotion and spirituality that was on the verge of
collapse under foreign incursions, mostly by
the Portugese. They stressed through their
poetry, the spiritual autonomy of the oriental
self under siege.
“There is nothing mysterious or natural
about authority. It is formed, irradiated,
disseminated; it is instrumental, it is persuasive; it has status, it establishes canons
of taste and value; it is virtually indistinguishable from certain ideas it dignifies
as true, and from traditions, perceptions,
and judgments it forms, transmits, reproduces.”

Spirituality, Devotionalism and Resistance in Medieval Poetry:
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This work is authored by Sheikh Abdul Aziz
Malabari (d.1586CE),the second son of the
sheikh zainudheen bnu ali.it is an interpretation of hidayathul adhkiya ,written by the
same author in a much simplified matter. Its
copies are available now in interpretative
libraries. He says that he is ready to write
a chapter by describing the hard words and
simplifying the sentences simply to understand the native peoples.

Sharahu rasana()شرح الرزانة
Written
by
sheikh
Muhammad
Jifry(d.1807CE). This is an interpretation
of al raasina, considered to be written by an
author from Kerala. As the language of the
work, al raasina is very tough, jifry decided
to write an interpretation for the same. The
work says ‘he who carries the immensity
of knowledge walks by bending down his
head’. Its written test is there in the hand of
Kozhikode Qazi Naalakakath Muhammad
Koya musliyar.

maulimu ulil albabh()معلم أولى االلباب

This work is an interpretation of Zainudheen
bnu Ali’s murshidhuthullab,written by Kaippaka Muhammad Kutty musliyar. This work
was published by bayaniyah publishers of
parappananagadi. There will make confusion
shortly in definition an additional poetry.

Daqeequl fuhum()دقيق الفهوم
This work is written by Kaippatta Muhammad musliyar.it is an interpretation of fathhul qayyum authored bu Munqabaa bnu al
muvaffaque. The content of the work is common courtesy and manners to be abided by
all.

conclusion
The paper encompasses with the poetical
works written in Kerala related to thasawwuf
and Sufi tradition. In this paper, the works in
the Sufi area which deals with thasawwuf are
clearly described. Even though such studies
are very rare, through this paper, it can be
bridged into a new sphere of poetical studies
in Kerala.
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work explains various issues facing the people in their day to day life as well as in spiritual matters. To support his arguments, the
author extensively quotes from Quran and
hadiths as well as the comments and interpretations of various reputed scholars. Most
of them took from (sihahussitha), those were
collected through the simple and humble
ways .

irshadul ibad()ارشاد العباد
This work is authored by sheikh Ahamad
Zainudheen bnu Muhammadil Gazzali.the
author tells us that for the creation of this
work. He is indebted to azzawajir of ahmad
bnun hajar hythami and the murshidhuthullab in Kerala. This had published in Kerala
several times. One of them is his (poet) native place ponnani.

Dakhakirul ikhwan fi mawaaidi
shahri Ramadan(دخائر اإلخوان فى مواعظ
)شهر رمضان
The author of this work is Ahamad bnu
Zainudheen al jubai in (1276-j hijra). He
was born in ponnani. As the title devotes this
work explains the significance of Ramadan
and Friday sermons (khuthuba). He also explains the importance of devotional services
and religious observances in the month of
Ramadan. It had written in its last contents.
This lasted almost in (hijra-1304). May be
this is the poetic work which describes and
defines Ramadan deeply.

Thabsheerul waaidin()تبشير الواعدين
This was written by Makhdum Zainudheen.
This concluded almost in (hi 1312 rabeeul
aakhira) the people are utilizing this poetic
work for religion propagation and public
speeches and influences. He gave his new

style through new way. Muhammad bnu Ali
who died in 1925 wrote a definition through
poetic way.

Thuhfathul waaidin()تحفة الواعضين
Authored by Qadir Kutty musliyar who was
born at Ponnani Kadikkad. This poetic work
meant for religions orators. The author deals
with several topics. In this work, he intended for sermons. In this work, he quotes the
.Quran ,hadiths and various morale stories. it
was published in 1913 at Ponnani by Mambaul Hidaya publication.

Nidail ila aalamil islamiالنداء الى عالم
))السالم
It was written by Vakkom Muhammad moulavi’s disciple (1964). He advises the people
to follow the Quran and the hadith and they
will thus meet eventual success. He carried
this work when he was the president of Nadwathul Mujaahideen and defines that a good
muemins have responsibility to rescue the
society from Russian colonialism and western colonialism.

Addawathul ila haque()الدعوة الى الحق
This work was authored by Sayyid bnu
Ahammad of Kumaranallur.He also worked
in Madeena university of Saudi Arabia. He
exhorted the people to complete heartedly
work for Islam. Through this poetry, he says
that the preaching of Islam is an obligation
duty of believer. Nobody can dissuade people from the same. In addition, he defines
the historical backgrounds of prophet (s) as
a Sufi man.

Interpretative tomes of Sufi poetries
maslakul athqiyaa()مسلك األتقياء
Contributions of Kerala Scholars to Arabic poetry

18
209

ternal meanings. This divided into the sixteen parts; it discusses how wealth descendants are hindrance in the invocation to god.
Through his lines, he explains how a man
can achieve the common nature of a Sufi.

umdathul ashabi va nushathul
ahbab()عمدة الصحاب ونزهة األحباب
Written by Qazi Zainudheen Ramadan bin
sheikh Sharafudheen Musa a disciple of Abdulla bnu Yafi (1349 ad), the work is divided
into five chapters. It begins with a discussion
of the mystical philosophy and related fields.
He asserts that knowledge is the key for
success. Consequently, he urges everyone
to spare time for the same. The work also
synoptically presents the rituals and rises of
Islam. The work concludes with a discussion
of those virtues that elevate human beings to
state of angels. In the work he explains how
the knowledge about Allah elevate man into
the position of real wise and virtues men and
how he differ from other people belonged to
his society. He also describes how a common person can attain such a great position
with his own abilities and traits.

Kanzul baraaheen()كنز البراهين
This poem is written by sheikh Muhammad ibn Jifry( ad 1807) in seventy eightyfour. Certain copies of manuscripts of the
renowned work are available in the libraries of Malabar. This work is divided into
three parts. Its first part begins with prayers
for the blessings of Muslim community and
the family of the prophet. The second part
consists of the life history of the Prophet
Muhammad(s) and his holy family. Only the
last part of this respected work deals with Islamic mysticism. He urges the people to express their respect towards the prophet and
his family through prayers for them after the
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daily rituals.
In this same part of the work, he talks about
the significance of the godliness. If people
are aware of the mercy of the god and his
generosity, then they would be freed themselves from the clutches of materialistic and
mechanical life and can dedicate their lives
sincerely in worshipping Allah. After these,
he defines Sufism and describes different
kinds of its parts.

thasleekul dhavabheen ila
thareekissawab(تصليك الدواب إلى الطريق
)الصواب
This work was published in 1858 ad by one
of the most influential Sufi leader and spiritual tycoon Fazal ibn Ali. After giving a general introduction, the author invites the attention towards the life after death. Through
extending alms and involving oneself in
good deeds, one should prepare to face the
eternal life which will man be subjected after death. If anybody neglects the essential
arrangements in the material, life to face the
world hereafter there would be consequences for the same. Only the first part of the
work deals with mysticism and the rest of
the works describe the obligations of rulers
towards their subjects. Apart from Sufism,
this work describes the obligation of administrator along people.

The works through edication and
dictates
Murshidu thullab()مرشد الطالب
Sheikh Zainudheen ibn Ali is the author of
this work. It was not well known when the
work was written. This work consists of
twenty one chapters. Beginning with faith
(iman) and ending with consolation. The

He was born at Paroor in Thrissur.this work
was published from Parappanangadi bayaniaya press in1961.this work is mainly about
the sins perpetrated by the organs of a human body. to evade such sins one should be
cautious about one’s organs. Apart from the
bodily offences, he talks of the wrong doings of mind as well. This poetic work and
its language have been appreciated even by
the scholars of Mecca. When the author went
to hajj, the mudharris of Mecca Salih bnu
Muhammad appreciated him when he saw
the written text of the poetic work.
Moreover, this poetic works there we can
substantiate many other Sufi poems, which
can be divided as below.

Works defines the nature of Sufism
Qasidha fi bayanithasawwuf (قصيدة فى
)بيان التصوف
This was written by sheikh Muhammad jifry (1745-ad) who was born at Hadharmouth
near Tarim in Yemen. He came and settled
in Calicut and necessary arrangements were
made by the Zamodiri of Calicut for his endeavor. Written in a poetic form, in his work
he encompasses the equalities that Sufi saint
should possess in his whole life. Through
the book, the poet defines the contents that
a Sufi saint must be like that based on letters of letters of thasawuf he denotes a real
Sufi’s qualities..(ف)(ت,و,ص,) تfor تthavakkul.( )صdefines sabr.()وLooks for virdh.()ف
describe fasl. This work has now in the hand
ofKozhikode qazi ahmmed koya and he kept
the written text of this work.

Maariju ssalik;()معارجالسالك
This poetic work is written by the
qazi of Kozhikode Abubacker Kunhu. This

is a long poem comprising of 1716 couplets
discussing the three categories, which the
human soul is divided into it. Complaining,
serene and satisfying by meditation are those
categories. In addition, he defined other virtues, as are technical virtues that he discusses as different aspects, which are helping
mysticism. He (poet) defines clearly about
his Sufi educational concepts. Through justifying the common modes of Sufi thought,
this work could uphold more and more in the
minds of common society.

Common nature poetries
Sirajul qulub va ilaju dhunub(سراج
)القلوب وعالج الذنوب
Written by Zainudheen bnu ali (1521
ad) this inspires believers to follow the ordains of god and often solutions for sins
which may be committed in his life and to
avoid debate and disputes. The author extensively quotes the Quran and hadiths in
order to describe the common nature of thasawwuf. He clearly illustrates the common
features and characteristics of thasawwuf
through defining Sufism in its terminal and
technological meaning . A manuscript of the
same is kept in one library in chaliyam possessed by ahmed koya, a renownedSufi follower in Malabar.

dhikrul mouth()ذكر الموت
Believed to be written by Zainudheen bnu
Ali, the author ship is also sometimes attributed to his second son abdul aziz al malabari.
This small work urges followers to face death
by doing well. Each chapter of this work begins with the Quran and hadith. Then Moves
to the explanation and interpretations, were
offered by the author with the readers who
read it carefully and by understanding its inSUFISTIC POETRY IN KERALA

16
211

qayyoom, murshiduthullab are some examples for that kind of poetry.
There wide variety of poetries written in
Kerala, but Sufi poetries is short in numbers compared to other kind of poetry. Even
though this kind of poetry was a few, there
we can discover great and influential poetries related to Sufism. Moreover there can
we distinguish the sufistic poetry into different kinds based on those nature. We can
shortly divide them as below works defines
nature of Sufism, common nature poetries,
works through education and dictates, interpretative tomes of Sufi poetries. The work
will encompass the all kind of poetry later.
There are some poems, which are commonly
considered as great Sufi work, which cannot
be reduced to a particular division of poetry
because of their meaningfulness and manipulation of subject. Those are hidayathul
adhkiya, ila kam ayyuhal insan and ma’dinul
falah.

Hidayathul adhkiya lithariqathul
auliya()هداية األذكياء إلى طريقة األولياء
This poetic work was written by Shaik
zainudheen malabari whoseancestors held
Arabian and settled down at the west coast
of south India near Malabar greed toward
widely delights is the main reason for all
Indians sadness and suffering another of the
work. Continues to that explain the righteous
way to ultimate salvation, in fact, this is a
sufistic poetry. Through this work, he defines
that the swell of the earth is the basic unit
of sadness. this work had wide spread in India and outside of the India. the Muhammad
Nawawi has wrote a description, which is
named as (salalimul fudhala), and also there
is one more interpretation for this named as
kifayathul adhkiya and azeezul maahabari
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wrote aninterpretation named as maskul adhikiya and also fulfilled with congratulations
for that.
Adhkiya describes thaqwa is the way through
piety or righteous attains and is the basic and
foundation of all happiness. Following selfpassion is basic cause of all evil traps. In addition, it describes thareeqath is the means to
follow precautions like waraa (to avoid lawful things in fear of getting in to unlawful
things).and to make a strong determination
to abandon the early life.

Ila kam ayyuhal insan))الي كم ايها النسان
It is written by qadi abdul azeez, the writer
of “maqasidu nikah”.It contains 166 versus and in poetic form. the author urges the
people to think over the evolution of thehumankind. The poet teaches about the genre
of human beings. His emphasisthat through
three ways man can attain salvation. First,
one is by knowledge of self.Through that, he
can know almightily Allah and claim for toleration. Second, it advices men to not do sin
in public and not to do in private because it
is also a public place which is being watched
by Allahevery time. Third, those who are going through the evil practices should to follow the path of prophet and his companions.
Qadi Abdul Azeez substantiates
that through having the prophet manners and kithab(Quran), man can reach the
peaks of thasawwuf. There is no other way
to reach there. the written text of this unpublished work has found in the anthology
of Kozhikode Qasi Aboobacker Kunhi. In
addition, he wrote an interpretation for this
text, which is named as naseehathul iqwan.

Maadinulfalah()معدن الفالح
This work was authored by Ahmad musliyar.

logical ways of Muslims, Sufism spread over
the world where Islamic civilization had its
touch. Sufism continued its contribution in
order to remain as crucial part of daily Islamic life until the twentieth century then its
historical influence upon Islamic civilization
begun to be undermined by the modernists
as well as the contradicted to salafism and
wahabism.

Historical overview over the influences of thasawwuf and its contributions in Kerala
Thasawwuf is the branch of Islamic
learning which focuses on spiritual development of Muslims. The school of thought
born and brought up in the lap of Islamic
civilizations like Bagdad, Cordova, buqara
etc. though considering the historical development of Sufism it will be traced back to
the age of prophet(s). The first Sufi in Islamic history is the Prophet(s) who abandoned
everything belonged to him in order to bring
Islam into the peak that it has reached now.
As an established school of thought, thasawwuf brings its root after hundred years of
prophet(s). With regard to the origin and development of Sufism in Kerala, the land has
been famous for the presence of Sufis ever
since the Muslims civilized here.
While analyzing the roots of Sufism in Kerala the advent of makhdhooms and their religious mission played significant role. The
great juma masjid in ponnani was the center
of the religious, educational, cultural and sufistic activities of the then people. Their family was migrated from Yemen and settled in
kayal pattanam in Tamil nadu and in many
parts ofKerala. Afterwards they settled permanently in ponnani, which later known as
the center of Islamic learning and educa-

tional activities. This family had a key role
in propagation of Islam through by purifying
them spiritually. They contributed a lot for
consisting Islam as lively by writing prose
and poems. Many of them were written
in(Sufism and purification of heart of man)
are the key subjects. As considering the fact,
it is clear that the Sufis and their followers,
Islamic theologians and their adherents have
uncountable role in bringing up and maintaining the indigenous Islamic culture in
Kerala.
After all, the works in Arabic flourished in
different fields of Islamic science whole over
the world like interpretations of Quran, hadith, jurisprudence and aqeeda etc. followed
such activities taken place in other parts of
world there emerged a number of literary
works in Kerala also. However, the works
related to this particular area is said which
have been authored in only in fourteenth or
fifteenth century.
Thasawwuf and sufistic works written by
great Sufis in Kerala were the basic reason
behind the current cultural and religious atmosphere in Kerala. Many Sufis like sheik
zainudheen makhdhoom and their pupils
who spread whole over Kerala for the propagation and lively religious atmosphere had
got great attention by later historians came
later. Some of them were excelled in poetry
who wrote spiritual and heart touching poems, which touched the very soft corner of
hearts of Muslims in Kerala, through which
Muslims adopted Sufilife, followed them.
Those kinds of poems we will discuss later.
Great numbers of poetical works from Kerala are being studied for centuries in Islamic
institutions in Kerala as the basics of thasawwuf and sufistic studies. Hidhayathul adhkiya is the first and best among them. Fathahul
SUFISTIC POETRY IN KERALA 14
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SUFISTIC POETRY IN KERALA:
CONTRIBUTIONS AND INFLUENCE
Faheemshad

KKM ISLAMIC ACADEMY, Kappad

Introduction
Sufism or thasawwuf, which is often defined as Islamic mysticism in plain
language, means (the inward dimension of
Islam by particular values, doctrines and institutions which began early in Islamic history and represents the manifestation and
the most important central crystallization
of mystical practice in Islam). Yet the overwhelming majority of Sufis both pre modern
and modern have adherents of Sunni Islam,
the Sufism effected every part of Muslim
community and varies fractions. The practitioners of Sufism have mainly linked to Thasawwuf School of any Sufi in Islamic history
and were called as Sufis by public. The word
Sufi derived from soof, An Arabic word,
which is believed by historians to have originally, referred the “wooden cloth” or “rough
garb” worn early Islamic mystics. Through
the annals of history, they have often belonged to different orders formed around a
ground. The Master referred as moula. They
strive for ihsan as addressed in hadith. Ihsan means to worship Allah as whether you
see him or not, surely he sees you. In other
words traces the lexical root of the word to
“suffa” which means purity.
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Rumi’s’ statement is “the Sufis is hanging
on to Muhammad like aboobacker”. Sufis
regard Muhammad as the human body of
al-ihsan and is pure Islamic as characterized
by Ayesha(r) he was what Quran is. From
prophet Muslims used the name Sufi for the
people of goodness. Through the historical
background, Muslims have used original
word (thasawwuf) as aspect of Islam, the
essential part of Islam and the real model
of Islam. As we see today there among in
Muslim intelligentsia happens a great debate
about the SufiIslam and practical in respect
of Islamic state and other extreme Muslim
philosophies. However, the classical Sufi
scholars defined thasawwuf as a science
whose objective is preparation of the heart
and solitude from living world as constituted
by mystic and aesthetic aspect of Islam.
Sufism is considered as the essential part
of Islamic teachings that deals with the purification of inner self by focusing more in
spiritual part of religion. Sufis strive to obtain direct experience of god by making use
of “initiative” and “emotional faculties” that
one must need trained to use.
As it became an incredibly important part of
Islam and one of the most widespread theo-

Samudiri was compelled to make a truce
with them and allowed them to build a fort in
Chaliyam. But the building of this fort made
an end to the maritime trade connections between Arabs, Muslims and Samudiri. This
affected theme severely.

CONCLUSION
The fall of chaliyam in 1571CE(979H)
marked the beginning of the end of portuguese Power in kerala.Samuthiri was very
thankfull with muslims .The Kunjalis has

become extremely powerful after the expulsion of the Portuguese from chaliyam. Samuthiri give permission to kunjali third for
build a fortress (marakkar kotta) at kottakkal
(putupattanam). Dr.mueedhukhan states the
first historic book tuhfathul mujahidheen of
zainudheen makdhoom is ought to fathuhul
mubeen of qazi muhammed. It was apparent
from this wonderful monograph of chaliyam
battle triumph of samudhiri against Portuguese power on 1571 CE that muslims and
hindus were made a friendly society.
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Anjoor catches a special attention because
both words entered Arabic language from
European language. Thwafaq is the Arabic form of the Portuguese language which
means ‘gun’ where the same is the origin of
‘Tupaki’ which means gun in Malayalam
language. This etymological uses affirms
that the writer has a nearby connection with
European languages.

FATH AL-MUBEEN: ANALYSIS
OF HISTORY AND ITS BACKGROUND
Fath al-Mubeen, the poetic description of
Chaliyam battle, is going through Samudiri
and his brotherhood and staunch relation
with Muslims. Samudiri was very generous and kind with all his subjects and kept a
close and kind relation with Muslims along
with full-fledged service for the Muslims.
The poet has taken many chances to praise
Samudiri and his approach towards Muslims
society.
The Arabs took the helm in the over
sea trade with Keralites and they were considered as the prominent merchants in Kerala costal area. And, the Arabs took a special
consideration and interest in Kozhikode. As
a result Kozhikode was flourished rapidly.
It is unknown among the historians how
Kozhikode got such a special consideration
from Arabs as it doesn’t have any geographical peculiarities to have such a special consideration.
Qazi Muhammed says in Fath alMubeen, that the arrival of the vasco de gama,
the first man to set foot in Kerala occurred on
17th May 1498 CE/903 H. He was received
at the court of Samudiri magnanimously as
he imagined that it may develop the trade
sector in this land. Vasco de Gama himself
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arrived the court with precious gifts and presentations and he disclosed his intention of
trade and sought a permission to live like the
locals of this region. But as they restored to
the full power they showed their hidden desire of conquering this new land and make
hegemony over the maritime trades especially the trade of spices. They conquered
many places in India, Sind and many other
regions and they also looted many commercial ships. At last they dared to plan to attack
Samudiri’s palace, although they filed in this
mission. It led into a truce between Samudiri
and Portuguese and they were permitted to
pitch a fort in Kozhikode after confirming
that they never hurt anybody anymore. But
they tried to impose many unwanted taxes
and it made him enraged which led to the
conquest to the fort in 932 H.
At this time Portuguese got shelter in
Cochi where Cochi king had a bitter rivalry
against Samudiri. Samudiri had to face the
threat of both Cochi King and Portuguese in
land and sea respectively. Portuguese troops
attacked Muslims and tried to convert them
to Christianity forcefully and killed those
who opposed this conversion. At the very
time Samudiri sought help from foreign
countries to withstand these cruelties. As a
result, Turkish Caliphate Sulaiman ordered
his Egyptian governor to respond this request and send a fleet which includes more
than hundred naval ships. But this troop
returned from this mission without getting
clear victory over them.
For the first time all Muslims were
against colonial hegemony and later Kannur
and Tanur withdrew due to a truce between
them. The poet considers them as disbelievers due to this worst activity. When the
Portuguese rose as a unchallenged power

withdrew from this great mission eight years
after the conquest of Chaliyam Fort. Fath alMubeen says that it occurred in 1579 CE/987
H. It is assumed that Samudiri was made
bold to fight against the colonial powers as
the prophet Muhammed (PBUH) prayed for
his uncle Cheraman Perumal. Chraman Perumal himself witnessed the miracle of splitting the moon into two parts from his locality and verified the same incident from the
Arab merchants. Then he set an expedition
to Makkah to be with Prophet Muhammed
(PBUH) and he embraced Islam. But unfortunately he died en route to Kerala and was
buried in Lufar.
The researches and scholastic studies over
Fath al-Mubeen are very rare and it is considered that the report of Dr. T Abdul Azeez
Mankada is the ever first report in this regard
which was published in Chandrika daily on
25th January, 1967. Later he himself has analyzed meticulously about the author of Fath
al-Mubeen Its first translation to English was
done by Dr MA Mueed Khan but he avoided
the Arabic origin. The Arabic text was firstly
published by Sheikh Abdul Qadir Fadhfari.
Even though there is a misunderstanding
regarding this work that Fath al-Mubeen is
the poetic version of Tuhfat al-Mujahideen.
And there is another misunderstanding regarding the author of the same that is Qazi
Muhammed and Zainudhin Makhdoom II is
brothers. Both of them were contemporaries
and both of them kept a close reation with
Samudhi. Kazi Muhammed’s full name is
Muhammad Bin Abdul Aziz al kalikoothi.
During the writing period of this
poem, the poet hadn’t got the power of Qazi
of Kozhikode. The poet says in his poem that
his father Qazi Abdul Azeez was the Qazi
of Kozhikode in that period. The other side

is the poem was written between 1579, the
year Adilsha signed the pact with the Portuguese colonial powers and 1607, the year he
wrote Muhyuddin Mala. He was the Qazi of
Kozhikode and the history proves that Qazi
Abdul Azeez who was known was the Qazi
of Kozhikode.

POETIC STYLE AND STRUCTURE OF FATH AL-MUBEEN
Qazi Muhammed kept a valuable
style in writing this work and it proves how
he was expert in Arabic language. The great
style and good words made this work more
readable and enjoyable. It is an eyewitness
description of a war, Chaliyam Battle along
with many other historic components. The
poet has converted many Malayalam origin
words to Arabic origin to cope up with the
Arabic poetic style and rhetoric rules. He
transformed Samudiri to Samiri and and the
plural of Nair to Nuyyar. The first half and
the last of the each couplets ends with the
same letter where this style is possible unless
the poet has treasure trove of the words. Truly it is an enchantment bye words from Arabic dialect by which he could demonstrate
his gauge in Arabic dialect. Some unique
Arabic terms which he used as a part of this
poem have been included in the following
sentences.
Baidaq-cavalry
Thwafaq- gun
Imara- fleet
Bartweel- bribe
Anjoor- anchor
Damlaja- bangles
From all these translated words Thwafaq and
Contributions of Kerala Scholars to Arabic poetry
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MUHAMMED BIN ABDUL AZEEZ
; LIFE AND CONTRIBUTIONS
Muhammed bin Abdul Azeez (d. 1616
CE/1025 H) was the Qazi of Kozhikode after his father Abdul Azeez al-Kalikoothi. He
was a religious scholar, astronomer, grammarian, mathematician, historian and a great
poet. He also penned about fifteen books
in than one language. From his best Arabic
scripts are Maqasid Al-Nikah ()مقاصد النكاح,
Manloomath Fi Ilmi Al-Akhlaq (منظومة في علم
 )األخالقand Manthabaqath Al-Farhadi (منطبقة
)في علم الفرهدي. Muhyuddin Mala is one of
the renowned works of Qazi Muhammed
Ibn Abdul Azeez. He also participated in
Chaliyam battle with his father against the
Portuguese colonial powers. He was one the
poets in the palace of Samudhiri and he kept
a friendly relation with him. The correct time
at which Fath al-Mubeen was composed is
obscure where any historian never says that
period. The main theme of this historic poem
is Chaliyam battle along with referring to
other historical incidents.

BACKGROUND AND SETTING
OF FATH AL-MUBEEN
The writer contends that he composed this
lyric to disentangle the generosity and liberality of Samudri and feature the unfortunate
state of the Kerala Muslims of that time. The
writer has portrayed how Portuguese colonial forces treated Kerala Muslims in that
time. Samudri sought help from foreign local rulers and Sultan Muhammad Shah from
Gujarat hand Sultan Adil Shah from Bijapur
nodded for the help, but they withdrew from
this mission at last time. In 1508, Egyptian
Sultan sent a fleet that includes more than
twelve naval ships. Malik Ayaz of Diu, Gujarat offered to help this fleet in Arabian Sea
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by his naval force. The same fight was attended by more than 50 naval ships which
were sent by Samudri to the combined force
of Egypt and Gujarat but at last Portuguese
colonial powers appeased Malik Ayaz and
they were successful in making him off the
war.
In short, all Muslim rulers withdrew
from opposing Portuguese powers while
Samudiri, a non- Muslim ruler constituently
opposed Portuguese colonial powers. This
led to the battle of Chaliyam and he was
successful in this venture. Qazi Muhammed
called this victory as Fath al-Mubeen, the
evident victory. This made him to elaborate
extensively about Samudiri and his generosity with all people especially with Muslims. He may felt that this work in Arabic,
which was the global language of Muslims,
may provoke many Muslim rulers all over
the world to oppose the Portuguese colonial
powers who always attack Muslims.
Both Muslims and Hindus suffered severely
under the cruel clutches of the Portuguese
powers. At this very time Samudiri decided
to attack chaliyam fort. The combined force
of Muslims and Hindus started to siege this
fort. At first they tried to withstand this
siege and later they moved to the truce. But
Samudiri wasn’t of the opinion of truce with
the Portuguese colonial powers. At last they
surrendered before the combined force of
both Muslims and Hindus and the fort was
defeated. It is recorded in Fath al-Mubeen
that the conquest was on 1571 CE/979 H.
After the conquest of the Chaliyam Fort,
they were sent back to their home.
Fath al-Mubeen also depicts the history of Adilsha of Bijapur who tried to conquer the Goa Portuguese fort and he himself
withdrew from this mission in 1578. Adilsha

FATHHUL MUBEEN OF QAZI MUHAMMED;
A METHODOLOGICAL ANALYSIS
Nainoose

Degree Student, Manhajurrashad Islamic College, Chelembra

Abstract
Fathhul Mubeen Li Ssamiriyyilladhi Yuhubbul Muslmeen is an eye witness poetic monograph of Chaliyam Battle (victory of Samudhiri against Portuguese
colonial powers on 1571 CE (979 H), written by Quazi Muhammed, the same
author of Muhyuddin Mala. Having 537 poetic couplets, Fathhul Mubeen has
been dedicated to Samudhiri which is a great testimony of the relation between
Muslims and Hindus. It is said that Fathhul Mubeen was written around 1578
CE in the quite paradoxical context of the victory of Muslims with Samudhiri in
Chaliyam Battle and the vigorous anger towards Bijapur Sulthan Adilsha who
signed in favour of colonialist powers. This war poem is mainly going through
the king Samudhiri and his affection on Muslims, the arrival of Portuguese colonial powers and their attacks, the struggle of Muslim-Hindu army against the
Portuguese and their victory, the deception of Adilsha, and the story of Cheraman
Perumal. In the Arabic rhetoric perspective, Al Fathhul Mubeen of Quazi Muhammed is a great work which testifies his expertise in Arabic language where
he even converted some Malayalam origin words to Arabic form to be in favour
of Arabic poetic rules.

INRODUCTION
Fathhul Mubeen is an eye witness poetic
monograph of Chaliyam Battle which was
written by Quazi Muhammed. Having 537
poetic couplets, Fathhul Mubeen has been
dedicated to Samudhiri which is a great
testimony of the relation between Muslims
and Hindus. It is said that Fathhul Mubeen
was written around 1578 CE in the quite
paradoxical context of the victory of Muslims with Samudhiri in Chaliyam Battle and
the vigorous anger towards Bijapur Sulthan
Adilsha who signed in favour of colonial-

ist powers. This war poem is mainly going
through the king Samudhiri and his affection
on Muslims, the arrival of Portuguese colonial powers and their attacks, the struggle of
Muslim-Hindu army against the Portuguese
and their victory, the deception of Adilsha,
and the story of Cheraman Perumal. In the
Arabic rhetoric perspective, Fathhul Mubeen
of Quazi Muhammed is a great work which
testifies his expertise in Arabic language
where he even converted some Malayalam
origin words to Arabic form to be in favour
of Arabic poetic rules.
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of the work. The key reason to use Arabic
language as the way of writing poetry was
nothing rather than the familiarity and the
profound knowledge of Pangil Ahmed Kutty Musliyar in Arabic language. Despite of
Annafahathul Jaleela had written a plenty
of works on several spheres. Annahjul Qaveem, Al Bayanu shafi fi Ilmi urooli val
Qavafi, Thuhfathul ahbab are some of the
well-known works of Pangil ahmad kutty
musliyar. Al Bayanu shafi fi Ilmi urooli val
Qavafi show cases his subtle knowledge in
Arabic language.
In nutshell, the work Annafahathul Jaleela
was just recited by the local people of Malabar as a part of tabarruk 4 and also for the
sake of god according to the beliefs of Muslims.

The readability of Annafahathul Jaleela can
be increased to a large scale by using Malayalam language or Arabic Malayalalm as
it was done in muhyudheen mala by Qadi
Mohammed. There is no room for doubt that
muhyudheen mala gained popularity by only
the reason that it was written in simple Arabic Malyalam language.

Conclusion
Even though Annafahathul Jaleela has
marked a significant position in Arabic literary works of Kerala, it cannot raise the
graph of the readability amongst Keralates
as Muhyidheen Mala was celebrated by Qadi
Mohammed due to the application of Arabic
language as a medium of writing. It can be
considered as the well- read poetic work all
around the world performing more translation works in several languages.
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ever they become thirst and the light in the
extreme darkness.
He also made a perfect approach in this
work, arranging the lines on the basis of
Urool and Qafiya .3

Rhythmic more powerful than pose
In the beginning of twelfth century, the poetry was a trending matter in Kerala especially
in Malabar. Muhyudheen mala by Qadi mohammed, manqoos maulid by zainudheen
makhdoom II were the resonances of those
decades. The poetry had taken root in Malabaris and as a result, they were hooked in it.
The bird’s eye view on the Arabic literary
history of Kerala leads a way to the fact that
the pose was less concentrated by the Muslim scholars who were well expert in Arabic
language. Such like approaches were based
on the interest of the ordinary people that
they were more helpful to read in a simple
and humble way because the rhythm can influence than pose very past. So, the poetic
works in Arabic language gained the fame
than the pose. The interference of Keralates
especially Malabaris even influenced in
their body language that they perhaps begun
to make movements to and fro as the lines
of the poem were heard. The customs after
the death of a person in a family from Muslim community provided popularity for such
like poetries among Malabaris.

Annafahathul Jaleela:a secular reading
Annafathul Jaleela also casts the light to the
opened testimonies of Mampuram Thangal
who was the great personality of spreading
religious harmony and tolerance through his
own life. Being Konthunni Nayar the best
constant companion of Mampuram Thangal

is the epitome of his senses of co-existence
with Muslims and non-Muslims. It is an interesting fact that the odes on Mampuram
Sayyid Alavi Thangal are still sung as a part
of festivals in temples of Cherur. In the work,
the author tried his best to find the solutions
of Mampuram Thangal for the cases of some
non-Muslims. One of the incidents narrated
in the work as an evidence of such like issues
is the following:
Once, one of the companions of Mampuram
Thangal took woods for his homely needs
from the field of a non-muslim near to his
house. Knowing this, the neighbor scolded
him a lot and reached in front of the dargah
of Mampuram Thangal with his broken heart.
He complained to Thangal putting his hand
on the green clothes on the tomb. As a result,
extreme flow of bleeding was occurred for
the man who scolded him and within three
days, he was died.
More than anything else, he included the
lion’s share of the work the remedies of
Mampuram Thangal through his miraculous activities of Mampuram Thangal for the
trouble- making issues of the down-trodden
community like Dalits and Muslims, the minorities of the country.

Scope of the study
Written in Arabic language just like other
versatile scholars from Kerala like Zainuddin Makhdoom, Umar Qadi, Annafahathul
Jaleela enhanced its reputation due to the literal beauty of the poetry. On the other hand,
the readability of the work was limited to the
well-familiar scholars with Arabic language
because of the lack usage of Malayalam language in the work. The application of Malayalam language or Arabic Malayalam can
rise to some extend the graph of readability
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works in Arabic language from the land of
Kerala.

Annafahthul Jaleela and karamath 1
Published in 1932, Annafathul Jaleela Fee
Manakibil Ghausil Sayyidi Alaviyyi Bin
Mohammedin Mauladaweelah of Pangil
Ahmed Kutty Musliyar, one of the prominent scholars of Kerala, was distinguished
amongst the panegyrics in Arabic language
written in Kerala by its writing style and its
content.
What made it special is that the author included a lot of miraculous activities of Mampuram Sayyid Alawi Thangal which can influence thousands of people, be it Muslim
or not. The people who frequently visit the
dargah 2 of Mampuram Thangal from several parts of the country are still believing
that Mampuram Thangal can find solutions
for their problems facing in their lives and
cure for the epidemic and haunting diseases
throughout their lives. The motives to arrive
there and pray were in fact based on the miraculous power of Mampuram Thangal.
The special focus of Pangil Ahmed Kutty
Musliyar on the miraculous activities of
Mampuram Thangal could draw attention
of the common people who firmly believed
such like issues.

Mampuram Thangal as a Pioneer
Pangil Ahmed Kutty Musliyar selected
Mampuram Thangal as the core theme of
the content despite of all other personalities
of bygone centuries due to his acceptance
amongst the ordinary people and his epitomizing as freedom fighter which title was
later decorated by the author. It is a indispensable fact that the birth of Pangil Ahmed
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Kutty Musliyar was happened exactly forty
one years of the demise of Mampuram Sayyid Alavi Thangal. So, Pangil Ahmed Kutty
Musliyar could interact with a lot of contemporary people of Mampuram Thangal and
know the experience they had. So, the authenticity of the incidents reported by Pangil
Ahmed Kutty Musliyar cannot be denied.
Another fact to be a Mampuram Thangal as
the core theme of the content is that thangal
is considered as the ever greatest spiritual
leader of Kerala especially Malabar region.
Despite of his spiritual interference he made
a vital role in the freedom struggle against
the British army. He had even written poetry as a motive to the people to struggle and
fight against foreign occupation. He ordered
people in his Friday sermons to be coupled
together hand in hand against the invasion of
the foreign to the privacy of Malabars.

Literal beauty of Annafahathul jaleela
The unparallel approach of Pangil Ahmed
Kutty Musliyar to the world by his potential
in Arabic literature gained through his prolonged tenure of education, made it more
beautiful literally. Throughout the lines of
Annafahathul Jaleela, the author became
more attentive to make the stanzas of the
poem more committed to the rules and regulations of Arabic grammar. He also modified
the book with the lateral components like
metaphor, symbol and others. One of the examples of usage of metaphor in his poetry is
the following:
يا غيثهم يسقيهم وقت الظما
يا نورهم في شدة الظلماء
Oh their helper who makes them drink when-

Contributions of Kerala Scholars to Arabic poetry:
Pangil Ahmed Kutty Musliyar and his ode ‹Annafahathul
Jaleela› on Sayyid Alavi Thangal Mampuram
MOHAMMED FAIZ.P
RESEARCH SCHOLAR

Abstract
Kerala has a rich legacy in Arabic literature. Both prose and poetry were come
to light by the tremendous efforts of some versatile scholars who were imparted
religious education from dars system. Some scholars like Qadi Mohammed and
Mampuram Thangal and others chose the way of poetry as a political weapon
against British army while the others wrote about the characteristic peculiarities of
the prophet Mohammed (S) for the sake of the god. Some others turned the ability
of writing poetry to praise their masters and leaders who were the torch bearers of
the community. Pangil Ahmed Kutty Musliyar was one of the prominent scholars
who wrote so many poems on various topics like jurisprudence. This paper aims
to introduce about pangil Ahmed Kutty Musliyar's poem on the basis of the life of
Sayyid Alavi Thangal Mampuram who breathed his last before forty one years of
the former's birth. This paper will focus on the formation of the poem, its literal
beauty, authenticity of the incidents and such like matters and it will be more
useful for those have keen interest to study about Pangil Ahmed Kutty Musliyar
.and his world poetry

Introduction
Annafahathul Jaleela Fee Manakibil Kuthubil Gausil Sayyidi Alawiyyi Bin Mohammedin Mauladaveelah has marked a key position in the Arabic literary works of Kerala by
its own unparallel content as it was consisted
by Mampuram Thangal’s miraculous activities which had not been subjected before.
It was written by Pangil Ahmed Kutty
Musliyar in 1932 but unfortunately any
translation has not been done on the work.

After a lot of decades, in November 2011, it
was translated partially into Malayalam by
Khaja Muhyidheen under the patronage of
HADIA (Hudawis’ Association for Devoted
Islamic Activities), the association of alumni
of Darul Huda Islamic University, Chemmad. Due to the lack of the translation into
any other language between 1932 and 2011,
Keralates are not familiar with the poetic
work as Manqoos Maulid and Muhyidheen
Mala do. However, Annafahathul Jaleela can
be considered as one of the precious literary
Contributions of Kerala Scholars to Arabic poetry
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