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 د النشر في املجلةــواعـق

 بالنسبة للبحوث التي ترسل للنشر في املجلة، يرجى مراعاة القواعد اآلتية:

 ث باللغة العربية، إذا توافرت فيها الشروط التالية:و شر البحنتقبل املجلة  .1

 أن يتسم البحث باإلصالة واالبتكار، والجدة العلمية واملنهجية، وسالمة االتجاه. . أ

 باملناهج واألدوات والوسائل العلمية واملعتبرة في مجاله.أن يلتزم  . ب

 ا في التوثيق والتخريج.أن يكون البحث دقيق   . ج

 أن يتسم بالسالمة اللغوية.  . د

 وم اإلسالمية من التفسير والفقه والحديث وما إليها. لعا ذا صلة بالا جديد  ل البحث موضوع  األفضل أن يتناو هـ. 

 .15( على حجم Sakkal Majallaة، والرجاء من الباحثين استخدام )أال يزيد البحث عن خمسين صفح .2

 م ألي جهة أخرى من أجل النشر.ه أو قد  أال يكون البحث قد سبق نشر  .3

 يرفق بالبحث ملخص له في حدود صفحتين. .4

 أصيل له. لأن يقر صاحب البحث بأن بحثه عم .5

 تخضع البحوث املحكمة في املجلة إلى تحكيم لجان علمية أكاديمية متخصصة وفق املعاير املعتبرة.  .6

 العبارات التي ال تناسب مع أسلوبها في النشر. و تحتفظ املجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض الكلمات  .7

 وال تمثل بالضرورة وجهات نظر هيئة التحرير أو املجلة. تعبر األراء العلمية املنشورة عن آراء كاتبيها، واجتهاداتهم الشخصية،  .8
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 االفتتاحية

انتهى املجلد الرابع والحمد هلل على ذلك، ولقد نشرنا في املجلدات السابقة كتابات 

وآراءهم عن  الهنود والعرب على السواء، وهذا لكي يتبادل العلماء والباحثون أفكارهم

 الدراسات العربية واإلسالمية.

ا عديدة 
ً
نبدأ هذا املجلد بعدد مزدوج وننشر عددين وذلك ألننا استلمنا مقاالت وبحوث

 وكان أصحابها في عجلة عاجلة ففّضلنا أن ننشر عدًدا مزدوًجا.

ا علمًيا واستعراض لكتابين وقصة قصيرة 
ً
هذا العدد يحتوي على عشرين مقالة وبحث

 وتقرير لندوة علمية وخبر علمي. ملسو هيلع هللا ىلصدة في مدح النبي وقصي

فاملقالة األولى ترجمة لتفسير "تدبر قرآن" للشيخ اإلصالحي وهي حلقة عاشرة وتقّدم 

(، واملقالة الثانية تناقش قضية تفسير القرآن 121-109تفسير سورة البقرة )

ي شرح محتويات استعانة باألحاديث النبوية، وال شك أن األحاديث تعين املفّسر ف

القرآن الكريم، واملقالة الثالثة تقّدم دراسة صوتية لسورة القمر لكاتبة من عجمان، 

ندعو الباحثين أن يدرسوها فيدلوا بآرائهم البناءة عنها، واملقالة الرابعة لصديقنا 

الخواجه معين الدين أحمد في "أنوار القرآن وأسرار الفرقان" للمال علي القاري، 

الخامسة تقّدم دراسة تحليلية ونقدية ألثر الحديث النبوي في النثر العربي، واملقالة 

واملقالة السادسة تلقي بعض األضواء على عصر العرب وأحوالهم السياسية 

واالجتماعية والدينية قبل اإلسالم وتلك في ضوء الشعر العربي خاصة، واملقالة 
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سالمي رياست" )الدولة اإلسالمية( السابعة هي حلقة أولى لترجمة كتاب أردوي قّيم "ا

فه الكاتب الجليل األستاذ ألطاف أحمد األعظمي وهو يقّدم أفكاًرا وآراء 
ّ
الذي أل

جديدة في املوضوع. ستتحّمل الدكتورة هيفاء شاكري هذا العبء العلمي فنشكرها 

والية العربية بالتركيز على -عالقات الهنديةالعلى مبادرتها هذه، واملقالة الثامنة عن 

تامل نادو للدكتور أحمد زبير من كيراال وهو يكتب كثيًرا عما حدث ويحدث من 

األنشطة العلمية في منطقته، واملقالة التاسعة لشيخنا الجليل األستاذ فيضان 

العالقات بين الجامعات الهندية واملدارس اإلسالمية بخصوص تطور الفاروقي عن 

أن هذه املقالة وجيزة ولكنها تحتوي على نقاط لو  اللغة العربية وآدابها في الهند، ولو

خطاب الصوفي الفّصلْت ألصبحت كتاًبا ضخًما، واملقالة العاشرة تتحدث عن 

اإلسالمي وأثره في روحنة اإلنسانية والتقريب بين األنا واآلخر، وهي كتبت بقلم أستاذ 

الشهير الدكتور  عربي له دراسات خاصة في املوضوع، واملقالة الحادية عشرة للمحقق

محمد حميد هللا الحيدرآبادي في دور اللغة العربية في نشأة اللغة الفرنسية وهذه 

خواطر للمحقق الفاضل، وتفتح أبواًبا جديدة للدراسة التحقيق، واملقالة الثانية 

عشرة تنطق عن وجود البيمارستانات في الهند خالل العهد اإلسالمي، واملقالة الثالثة 

عن عالقة العالمة شبلي بندوة العلماء في ضوء رسائله، والواقع أن عشرة تبحث 

الندوة لم تقّدره خير تقدير بل هي أساءت إلى محسنها هذا، واملقالة الرابعة عشرة 

لكاتب املوسوعة عن سالسل التصوف األستاذ غالم يحيى أنجم. في هذه املقالة 

دبية قّدم األستاذ املحترم جهود العالمة فضل حق الخيرآبادي وخدماته األ املعنونة ب

العالمة فضل في تحرير البالد كما أشار إلى جهود العلماء املسلمين عامة في هذا 

ط الضوء على ما لعبته جائزة
ّ
امللك فيصل  املجال، واملقالة الخامسة عشرة تسل
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 با الحسن علي الندوي من دور فّعال في نشر اللغة العربية وآدابها وتقّدم أالعاملية 

كنموذج، ألقيت هذه املقالة في املؤتمر الدولي الرابع للغة العربية بدبي وننشرها هنا 

إلفادة قرائنا، واملقالة السادسة عشرة عن سوبهاش تشاندرا بوس لألستاذ وزير 

حسن وهي تقّدم معلومات أولية عن الشخصية وتفتح املجال لكتابة املزيد عن 

شخصية الشيخ حبيب ريحان خان الندوي  املوضوع، واملقالة السابعة عشرة عن

األزهري، كتبها شيخنا الجليل العالم املوسوعي واملتضلع من اللغات العديدة األستاذ 

فيضان هللا الفاروقي، واملقالة الثامنة عشرة دراسة نقدية للكتاب القّيم "رجال 

ي وبما أن السند والهند إلى القرن السابع" للباحث الكبير أبي محفوظ الكريم معصوم

املعصومي قد وهم في العديد من تعليقاته على هذا الكتاب فذّيلناها بمقالة أخرى 

تنّبه على زالته وأوهامه، وقام بكتابتها الشيخ عبد هللا املعروفي، واملقالة العشرون عن 

الكلب وأهميته لدى البشر للشيخ بدر جمال اإلصالحي الذي يتخصص بالحيوانات، 

ا من قبُل مقاالته العديدة عن الحيوانات مثل األسد والببر والفيل علًما بأننا نشرن

 والبقرة واملها وغيرها.

وقّفينا بهذه املقاالت استعراًضا لكتابين أحدهما رواية لكاتب عماني له عالقة وطيدة 

مع وطننا الهند، إن هذه الرواية تقّدم عمان كيف كانت تبدو في القيظ، والثاني 

اكري عن شعر ابن زيدون، واألخير أول كتاب من نوعه صدر عن للدكتورة هيفاء ش

الهند في هذا املوضوع، وقصة قصيرة عن مباراة الكركت وهي آخر قصة لبريم تشاندرا 

، وهذه ملسو هيلع هللا ىلصترجمتها الدكتورة هيفاء شاكري بلغة عربية جميلة، وقصيدة في مدح النبي 

عراءنا الهنود ليسوا بأقّل القصيدة تباري قصيدة كعب بن زهير وهذا دليل على أن ش

من الشعراء العرب، وتقريًرا لندوة علمية انعقدت في كيراال، وخبًرا علمًيا عن نيل 
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الدكتورة هيفاء شاكري على جائزة رئيس جمهورية الهند لخدمتها للغة العربية 

 وآدابها. وهذا خبر ساّر لنا خصوًصا أن الدكتورة عضو لهيئة التحرير لهذه املجلة.

قنا للمزيد من خدمة العلم واألدب وأخي
ّ
ًرا وال آخًرا ندعو هللا سبحانه وتعالى أن يوف

والفن شاكرين كل من أعاننا في إصدار هذين العددين السّيما الدكتورة هيفاء 

شاكري التي شّرفتنا بمشوراتها الثمينة وساعدتنا في إعادة النظر في البحوث 

 تفيده املجلة خير الجزاء.والترجمات. اللهم اجزها عنا وعن كل من 

 د. أورنك زيب األعظمي
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 تفسير تدبر القرآن
 سورة البقرة(تفسير )

 1الشيخ أمين أحسن اإلصالحي -

 2ترجمة من األردوية: د. أورنك زيب األعظمي

 )الحلقة العاشرة(

 (424-404تفسير اآليات ) -44

َه املسلمون على أنواع من شّر  ّبِّ
ُ
اليهود، كانوا يمارسونها لكي يحرموا بني وفيما يلي ن

إسماعيل عامة واملسلمين خاصة من سعادتهم باإليمان بالقرآن الكريم والنبي 

الخاتم، ومن خالل هذا الحديث نقلت اعتراضات لليهود ثم ُرّد عليها. وهذه 

كوا قلوب املسلمين، وكذا أرشد إلى ما إذا اختا
ّ
ره االعتراضات لم يثيروها إال لكي يشك

املسلمون فيمكن لهم أن ال يقعوا في هذه الفتنة ويسقيموا على الصراط الذي هم 

 فيه سالكون. قال هللا تعالى:

ِِلم  
َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ ْْۗ َولِلَۡك ْ ٱنُظۡرنَا وَٱۡسَمُعوا ْ َرَِٰعنَا َوقُولُوا ْ ََل َتُقولُوا ِيَن َءاَمنُوا َها ٱَّلذ يُّ

َ
ا يََودُّ  ١٠٤ َيَٰٓأ مذ
ِينَ  ِۡن َخۡير  ٱَّلذ َل َعلَۡيُكم م  ن ُيََنذ

َ
ۡهِل ٱلِۡكَتَِٰب َوََل ٱلُۡمۡۡشِكنَِي أ

َ
ْ ِمۡن أ ُ  َكَفُروا ب ُِكۡمۚۡ وَٱَّللذ ِن رذ م 

ُ ذُو ٱلَۡفۡضِل ٱۡلَعِظيِم  ۚۡ وَٱَّللذ ِت ِِبَۡير  ١٠٥ََيۡتَصُّ بِرَۡۡحَتِهِۦ َمن يََشآُء
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
 ۞َما نَنَسۡخ مِۡن َءايٍَة أ

ِنۡ  ْٓۗ م  ۡو ِمۡثلَِها
َ
ٓ أ ءر  َها ِ ََشۡ

َٰ ُك  َ لََعَ نذ ٱَّللذ
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
َمََٰوَِٰت  ١٠٦قَِديٌر  أ َ ََلُۥ ُملُۡك ٱلسذ نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
أ

ر  ِ ِمن َوِل  ِن ُدوِن ٱَّللذ ۡرِضِۗ َوَما لَُكم م 
َ
ن تَۡس  ١٠٧َوََل نَِصٍي  وَٱۡۡل

َ
ۡم تُرِيُدوَن أ

َ
ْ رَُسولَ أ ُكۡم َكَما لُوا

                                              
 كاتب ومفسر هندي له مؤلفات عديدة ترجم البعض منها إلى العربية واإلنجليزية 1
  مدير تحرير املجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة امللية اإلسالمية، نيو دلهي، الهند 2
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بِيِل  يَمَِٰن َفَقۡد َضلذ َسَوآَء ٱلسذ ِل ٱلُۡكۡفَر بِٱۡۡلِ ْۗ َوَمن يَتَبَدذ ۡهِل  َودذ َكثِي   ١٠٨ُسئَِل ُموََسَٰ ِمن َقۡبُل
َ
ِۡن أ م 

اًرا َحَسد   ِۢن َبۡعِد إِيَمَٰنُِكۡم ُكفذ ِۢن َبۡعِد مَ ٱلِۡكَتَِٰب لَۡو يَُردُّونَُكم م  نُفِسهِم م 
َ
ِۡن ِعنِد أ َ لَُهُم ا م  ا تَبنَيذ

ءر  ِ ََشۡ
َٰ ُك  َ لََعَ ۦْٓۗ إِنذ ٱَّللذ ِ ۡمرِه

َ
ُ بِأ ِِتَ ٱَّللذ

ۡ
َٰ يَأ ْ َحَّتذ ْ وَٱۡصَفُحوا ُّۖ فَٱۡعُفوا لَوَٰةَ  ١٠٩ قَِدير   ٱۡۡلَقُّ ْ ٱلصذ قِيُموا

َ
َوأ

ِۡن َخۡير  نُفِسُكم م 
َ
ْ ِۡل ُموا ِ ۚۡ َوَما ُتَقد  َكوَٰةَ ْ ٱلزذ ِْۗ  وََءاتُوا َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصي   ََتُِدوهُ ِعنَد ٱَّللذ  ١١٠ إِنذ ٱَّللذ

َمانِيُُّهۡمْۗ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَهَٰنَُكمۡ 
َ
ْۗ تِلَۡك أ ۡو نََصََٰرىَٰ

َ
إِن ُكنتُۡم  َوقَالُواْ لَن يَۡدُخَل ٱۡۡلَنذَة إَِلذ َمن ََكَن ُهوًدا أ

ِ وَُهَو ُُمِۡسن   ١١١َصَِٰدقنَِي  ۡسلََم وَۡجَهُهۥ َّلِلذ
َ
ٰۚ َمۡن أ ۡجُرهُۥ ِعنَد َرب ِهِۦ َوََل َخوٌۡف َعلَۡيهِۡم َوََل فَ  بََلَٰ

َ
ۥٓ أ لَُه

ءر  ١١٢ُهۡم ََيَۡزنُوَن  َٰ ََشۡ َٰ  َوقَالَِت ٱِۡلَُهوُد لَيَۡسِت ٱنلذَصََٰرىَٰ لََعَ َوقَالَِت ٱنلذَصََٰرىَٰ لَيَۡسِت ٱِۡلَُهوُد لََعَ
ءر  ِيَن ََل  ََشۡ ُ ََيُۡكُم بَيۡنَُهۡم يَوَۡم وَُهۡم َيتۡلُوَن ٱلِۡكَتََٰبْۗ َكَذَٰلَِك قَاَل ٱَّلذ َيۡعلَُموَن مِثَۡل قَۡولِهِۡمۚۡ فَٱَّللذ

ن يُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ وََسََعَٰ  ١١٣ٱلۡقَِيََٰمةِ فِيَما ََكنُواْ فِيهِ ََيۡتَلُِفوَن 
َ
ِ أ نََع َمَسَِٰجَد ٱَّللذ ۡظلَُم ِممذن مذ

َ
َوَمۡن أ

 
َ
ْوَلَٰٓئَِك َما ََكَن لَُهۡم أ

ُ
ۚٓۡ أ ۡنيَا ِخۡزي  ِِف َخَرابَِها ٓ إَِلذ َخآئِفنَِيۚۡ لَُهۡم ِِف ٱدلُّ َولَُهۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ  ن يَۡدُخلُوَها
َ َوَِٰسٌع َعلِيم   ١١٤ َعَذاٌب َعِظيم   ِۚۡ إِنذ ٱَّللذ ۡينََما تَُولُّواْ َفثَمذ وَۡجُه ٱَّللذ

َ
ِ ٱلَۡمۡۡشُِق وَٱلَۡمۡغرُِبۚۡ فَأ َوقَالُواْ  ١١٥ َوَّلِلذ

 ُ ََذ ٱَّللذ ۡرِضِۖ ُك   َودَل   ٱَّتذ
َ
َمََٰوَِٰت وَٱۡۡل ُۥ َما ِِف ٱلسذ َٰنِتُوَن  اْۗ ُسۡبَحَٰنَُهُۖۥّ بَل َلذ ُۥ َق َمََٰوَِٰت  ١١٦َلذ بَِديُع ٱلسذ

ۡمر  
َ
ۡرِضِۖ ِإَوذَا قَََضَٰٓ أ

َ
ِيَن ََل َيۡعلَُموَن لَۡوََل يَُكل ُِمنَا  ١١٧ا فَإِنذَما َيُقوُل ََلُۥ ُكن َفيَُكوُن وَٱۡۡل َوقَاَل ٱَّلذ
ْۗ ٱ تِينَآ َءايَة 

ۡ
ۡو تَأ
َ
ُ أ ِۡثَل قَۡولِهِۡمۘۡ تََشَٰبََهۡت قُلُوبُُهۡمْۗ قَۡد بَيذنذا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡومر  َّللذ ِيَن ِمن َقۡبلِهِم م   َكَذَٰلَِك قَاَل ٱَّلذ

ِ بَِشي   ١١٨يُوقِنُوَن  رَۡسۡلَنََٰك بِٱۡۡلَق 
َ
ٓ أ ۡصَحَِٰب ٱۡلَۡ اُّۖ َوََل تُۡس ا َونَِذير  إِنذا

َ
َولَن تَرََۡضَٰ ١١٩ِحيِم ُل َعۡن أ

ْۗ َولَئِِن ٱتذَبعۡ  ِ ُهَو ٱلُۡهَدىَٰ َٰ تَتذبَِع مِلذَتُهۡمْۗ قُۡل إِنذ ُهَدى ٱَّللذ ۡهَوآَءُهم َعنَك ٱِۡلَُهوُد َوََل ٱنلذَصََٰرىَٰ َحَّتذ
َ
َت أ

ر  ِ مِن َوِل  ِي َجآَءَك ِمَن ٱلۡعِلِۡم َما لََك ِمَن ٱَّللذ
ِيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱلِۡكَتََٰب  ١٢٠َوََل نَِصٍي  َبۡعَد ٱَّلذ ٱَّلذ

وَن  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلَۡخَِِٰسُ
ُ
ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤِمنُوَن بِهۗۦِْ َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ فَأ

ُ
 ١٢١َيۡتلُونَُهۥ َحقذ تََِلَوتِهِۦٓ أ

 تحقيق الكلمات وتوضيح اآليات -44

ِيَن َءاَمُنواْ ََل َتُقولُواْ َرَِٰعنَا َوقُ  َها ٱَّلذ يُّ
َ
ِِلم  َيَٰٓأ

َ
َٰفِرِيَن َعَذاٌب أ ْْۗ َولِۡلَك   ١٠٤ ولُواْ ٱنُظۡرنَا َوٱۡسَمُعوا

ب كالم املتكلم جيًدا فيلفته املخاطب إليه مرة َرَِٰعنَا 
َ
أمر من مراعاة فإن لم يفهم املخاط

" بالعربية أي اعتن بنا وأعد كالمك أو كّرر ما تريد أن تقول أو كلمات َرَِٰعَناأخرى بكلمة "
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". وملثل هذا املوقع يستخدم بالعربية I beg your pardonل باإلنجليزية "أخرى كما نقو 

 " وهو أمر من النظر وهذا يعني الرؤية واإلمهال واالنتظار والتوقف.ٱنُظۡرنَاكلمة "

وقد مض ى آنًفا أن في هذه اآليات إشارة إلى أنواع من شر واعتراض اليهود، كانوا 

ملنزل عليه لكي يثلجوا صدورهم بها ويحرموا يمارسونها ضد الرسول األمي وكتابه ا

املسلمين، إن استطاعوا، نعمة اإلسالم العظمى، ويبدو من النظر في سياق الحديث 

ألغراض ملؤها النفاق ملسو هيلع هللا ىلص وسباقه أن بعض اليهود كانوا يحضرون جلسات النبي 

ي واستخدموا كلمة "راعنا" إلبداء رغبتهم في االستفادة واالستفاضة لكي يؤثروا ف

الحضور أن هؤالء راغبون في العلم ومعظمون قدره والحال أنهم كانوا يستخدمون 

هذه الكلمة لكي يهتكوا عزة الرسول بشيئ من لّي اللسان وبجعل "راعنا" "راعينا" 

الكلمة التي تعني "راعي الغنم". وقد أشار القرآن إلى شّر اليهود هذا في غير موضع منه 

ِيَن َهافقال " َِن ٱَّلذ َواِضعِهِۦ َوَيُقولُوَن َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا َوٱۡسَمۡع َغۡيَ م  ِفُوَن ٱۡلََكَِم َعن مذ ُدواْ َُيَر 
لِۡسنَتِِهۡم  ُمۡسَمعر 

َ
ِيِنٰۚ َوَطۡعن  َوَرَِٰعَنا َِلذۢا بِأ (  فيبدو من هذه اآلية 96" )سورة النساء: ا ِِف ٱدل 

"راعينا" وكذا جعلوا "عصينا" " َرَِٰعَناأنهم كانوا يقومون بلّي اللسان فيجعلون "

"أطعنا" و"اسمع" غير مسمع" بشيئ من لّي اللسان وتصريف الكالم. لم يكن املراد من 

 هذه الطريقة إال هزًءا بالدين وصاحبه.

وبما أن اليهود كانوا يقومون بهذا الهزء، كما مض ى آنًفا، إلثالج صدورهم وهتك عزة 

فقد أنهى هللا هذه الكلمة من جلسات الرسول والنيل من قدره أمام املسلمين 

املسلمين وأقام مقامها كلمة أخرى كانت بعيدة عن مثل هذا الشر وهي "أنظرنا" 

ولنالحظ نفسية الكلمات أنها لو كانت تطوي روًحا للفساد أو أدخلت فيها تلك الروح 

 الفاسدة لسوء استخدامها فالصيانة كل الصيانة أن نبتعد عن استخدامها وإال فهي

ل في مستخدميها وعًيا أو بدون وعي ولصيانة املسلمين عن هذه العدوى 
ّ
يمكن أن تسل

 نهاهم هللا تعالى عن استخدامها.
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وقد أفاد هذا املنع بأنه فّرق بين من هو مخلص ومن هو مليئ بالنفاق وأنه ال يجترئ 

 ملستطاع.على استخدامها إال من هو مليئ بالحسد والبغض وال يقدر على إخفائهما جهد ا

ففي هذه اآلية كلمة "اسمعوا" استخدمت ملعناها الحقيقي التام أي أنصتوا ملا يقول لكم 

النبي لكيال تحتاجوا إلى لفته إليكم مراًرا وتكراًرا، وفي هذا إشارة لطيفة إلى أن اليهود ما 

 ا".جاءوا لالستماع وال قدموا للفهم بل أتوا ملجرد إثالج صدورهم باستخدام كلمة "راعن

ِۡن َخۡير  َل َعلَۡيُكم م  ن ُيََنذ
َ
ۡهِل ٱۡلِكَتَِٰب َوََل ٱلُۡمۡۡشِكنَِي أ

َ
ْ ِمۡن أ ِيَن َكَفُروا ا يََودُّ ٱَّلذ ِن  مذ م 

ُ ُذو ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيِم  ۚۡ َوٱَّللذ ُ ََيَۡتصُّ بِرَۡۡحَتِهِۦ َمن يََشآُء ب ُِكۡمۚۡ َوٱَّللذ   ١٠٥رذ
اإلسالم إال أن الخطاب موّجه إلى املسلمين هذه اآلية تعكس ما بطن لدى معاندي 

وذلك ألن القضية ليست قضية استخدام كلمة وعدم استخدامها بل اليهود 

واملشركون كالهما يغلى غضبهما ويمتآلن حسًدا على أنكم كيف استحققتم هذا 

الخير العظيم من قبل هللا جل جالله فهم كانوا يرون أنهم كانوا هم ورثة هذا الخير 

رف بإسرهما فلم تكونوا، أيها املسلمون الصاغرون البائسون، جديرين بهما والش

 من انتقاله إليهم وأنتم 
ً

ولكنهم حينما يرون أن هذا الخير العظيم ينتقل إليكم بدال

وا، إذا 
ّ
كدتم أن تحملوه فجعلوا يخوضون في مثل هذه الحركات الدنية لكي يقل

حرموكم هذه النعمة كما حرموها فلتكونوا استطاعوا، قدر اإلسالم والنبي الخاتم في

على حذر من تدابيرهم تلك وال تقعوا في شبكة حيلهم فيتحقق أملهم الباطل ثم قال 

إن هللا ال جعل اليهود متعّهدين بفضله ورحمته وال جعل القريش ممتلكين هذه 

 الثروة بل هو مستقل بفضله وقسمته ويعطيه من يشاء طبق متطلبات حكمته.

ِت ِِبَۡير ۞مَ  ١٠٥
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
ْٓۗ  ا نَنَسۡخ مِۡن ءَايٍَة أ ۡو مِثۡلَِها

َ
ِنَۡهآ أ ءر  م  ِ ََشۡ

َٰ ُك  َ لََعَ نذ ٱَّللذ
َ
لَۡم تَۡعلَۡم أ

َ
  ١٠٦قَِديٌر  أ

"النسخ" تعني دفع الشيئ أو محوه فقد جاء في القرآن الكريم "فينسخ هللا ما يلقي 

(. هنا استخدمت الكلمة إلقامة قانون 72حج: الشيطان ثم يحكم هللا آياته" )سورة ال

 مقام قانون سابق وكلمة "اإلنساء" تعني نسيان الشيئ.  
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كانت اليهود يوسوسون في قلوب املسلمين أنه ملا يعترف القرآن أن موس ى نبي هللا وأن 

التوراة كتابه فماذا تعني تبديل أحكام التوراة؟ هل يمكن للرب أن يغّير ما صاغه من 

نين بقوانين مثلها أو خير منها وهل اآلن اتضح للرب بعد املمارسة أنه أخطأ في القوا

 وضع قانون فيقوم بإصالحه؟

كوا في أذهان املسلمين 
ّ
فبإثارة هذا النوع من االعتراضات كانت اليهود يحاولون أن يشك

تم فرّد القرآن على اعتراضاتهم تلك بأن حكًما للتوراة يملسو هيلع هللا ىلص عن القرآن والنبي الخاتم 

نسخه يعطى حكم خير منه وهكذا يقوم بإحياء أحكام التوراة التي نسيها اليهود وإن 

يهم من 
ّ
لم يتم اإلحياء ويعرض عنها فتعطى أحكام تشبهها أي أن هللا يطّور عباده ويرق

الحسن إلى األحسن عن طريق هذا التبديل ويغني الدين الذي تم ضياع ثروته بثروة 

 شيئ مما سلف يستحق االعتراض عليه.أخرى جديدة ثمينة، وليس 

ءر  ِ ََشۡ
َٰ ُك  َ لََعَ نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
هذا خطاب عاّم فهو موّجه إلى من كان يوسوس  :قَِديرٌ  أ

ا عن قدرته 
ً
كما إلى من كان يتأثر بهذه الوسوسة فيقال لهم أن هللا لم يقعد فارغ

أحًدا شريعته في هذه الدنيا كما ال وخياره، بعدما أعطى اليهود شريعته، بأنه ال يعطي 

 بل هو يستقل بحكمه ولم يزل 
ً

يقوم بأي تبديل فيها وال يحييها ولو أنهم يدّمرونها أصال

 وال يزال يصدر أحكامه طبًقا لحكمته.

ِ ِمن  ِن ُدوِن ٱَّللذ ۡرِضِۗ َوَما لَُكم م 
َ
َمََٰوَِٰت وَٱۡۡل َ ََلُۥ ُملُۡك ٱلسذ نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
ر أ   ١٠٧َوََل نَِصٍي  َوِل 

وفي هذه اآلية أيًضا وّجه الخطاب إلى من خوطبوا في اآلية السالفة إال أن الرّد جاء 

طبًقا للنفسية التي كانت تختفي في السؤال املذكور أعاله وهنا جاء شيئ من التفصيل 

فما كانت اليهود يوسوسونه في أذهان الساذجين من الناس عن طريق السؤال عن 

لنسخ كان السبب الرئيس ي وراءه أنهم قد فطنوا ألن نسخ أحكام التوراة وقيام أحكام ا

أخرى مقامها ليس مجرد نسخ أحكام للتوراة بل تختفي وراءه رسالة عن عزل اليهود 

عن منصب اإلمامة وقيام أمة مقامهم. والواقع أن هذا هو الغضب الذي كان يبخع 
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كحيلة لذلك فكشف القرآن عن هذا  أنفسهم وكانوا يستخدمون سؤال النسخ

الغطاء ورّد عليهم بأن ملك السماوات واألرض بيد هللا وهو يمتلكهما فهو يقدر على 

أن يسلبه ممن يشاء فيعطيه ملن يشاء فإن أصبحتم غير جديرين بهذا املنصب الذي 

أعطاكموه فهذا من متطلبات حكمته أن يقيم أمة أخرى مقامكم، وهذا سيكون 

 
ً

 وال أحد يقدر على أن يمسك بيد هللا عن وقوعه.مفعوال

ن تَۡس 
َ
ۡم تُرِيُدوَن أ

َ
يَمَِٰن َفَقۡد َضلذ أ ِل ٱلُۡكۡفَر بِٱۡۡلِ ْۗ َوَمن يَتَبَدذ لُواْ رَُسولَُكۡم َكَما ُسئَِل ُموََسَٰ مِن َقبُۡل

بِيلِ   ١٠٨ َسوَآءَ ٱلسذ
 السؤال له معاٍن ومفاهيم فهي تعني سؤال شيئ، وطلب شيئ، وم

ً
طالبة شيئ، وسؤاال

عن شيئ، ومحاسبة شيئ، وغيرها فهو ربما يكون من نوع االعتراض فهو يعني 

االعتراض كذلك وفي بعض األحيان يتعلق بالتحقيق والتفتيش وفي هذه الصورة 

تستخدم هي مع صلة "عن" كما هي تعني االستهزاء وفي هذه الصورة تأتي لها صلة "ب" 

 "سأ
ً

(. قد استخدمت هذه 1ل سائل بعذاب واقع" )سورة املعارج: فقال هللا تعالى مثال

الكلمة في القرآن لكافة تلك املعاني املذكورة أعاله ويدل موقع الكالم على أنها 

 استخدمت هنا لالعتراض.

وهنا خوطب ضعفاء املسلمين الذين قد تأثروا بالسؤال الذي ألقاه اليهود عليهم 

لون اليهود في طرح هذا السؤال ونشره  وهكذاملسو هيلع هللا ىلص فقّدموه إلى النبي الكريم 
ّ
فكانوا يمث

فيما بين املسلمين وقد رّد القرآن على السؤال فيما سلف لكي يرّدد على دعاية اليهود 

لهم من بين 
ّ
ولكنه كما نّبه في اآلية السالفة اليهود وهكذا نّبه في هذه اآلية من كان يمث

ها مثل األسئلة التي كانت اليهود املسلمين. هذه األسئلة باعتبار نفسيتها ونوعيت

يطرحونها على موس ى عليه السالم، وهذه العادة ليست عادة اإليمان والهداية بل هي 

ون عن جادة الحق كما 
ّ
عادة تبديل اإليمان بالكفر فمن يختار هذه العادة هم يضل

ت اليهود عنها.
ّ
 ضل
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فقد أشار القرآن بقوله "إن  وبما أن اليهود كانوا يلعبون دوًرا قياًدا وراء هذا السؤال

مثل هذه األسئلة قد طرحت على موس ى من قبل" إشارة بليغة إلى هؤالء اليهود لكي 

 يتضح لهم أن هللا ليس بغافل عن وسوساتهم.

ارًا َحَسد   َودذ َكثِي   ١٠٨ ِۢن َبۡعِد إِيَمَٰنُِكۡم ُكفذ ۡهِل ٱلۡكَِتَِٰب لَۡو يَُردُّونَُكم م 
َ
ِۡن أ ِۡن عِندِ م  ِۢن  ا م  نُفِسهِم م 

َ
أ

 ِ َٰ ُك  َ لََعَ ۡمرِهِۦْٓۗ إِنذ ٱَّللذ
َ
ُ بِأ ِِتَ ٱَّللذ

ۡ
َٰ يَأ ُّۖ فَٱۡعُفواْ وَٱۡصَفُحواْ َحَّتذ َ لَُهُم ٱۡۡلَقُّ ءر َبۡعِد َما تَبنَيذ  ١٠٩ قَِدير    ََشۡ

وكم عن 
ّ
وفي هذه اآلية نّبه هللا على أن ما يقوم به اليهود من األنشطة ليست إال أن يضل

إلى هوة الكفر فال تظنوا أنما يقومون به من السعي املفرط ليس إال لخيركم أم  اإليمان

يصّدقون دينكم السابق مؤّيدين له أم لهم سوء فهم بالنسبة لإلسالم بل هي صرعة 

ت لهم.
ّ
 نفسهم على الرغم من أن حقية اإلسالم قد تجل

ّ
 للحسد أصابتهم ألجل حث

يقع بعض املسلمين الساذجين في سوء  مّست الحاجة إلى هذا التنبيه مخافة أن

الفهم هذا بأن أهل الكتاب هؤالء يسعون لخيرهم أم هم يؤّدون خدمة دينية بسعيهم 

عن إيمانهم فأزال القرآن سوء الفهم هذا بما يقوم به هؤالء اليهود ليس إال "حسًدا 

 من عند أنفسهم" ال على عاطفة دينية ثارت في داخلهم.

العفو له معاٍن أحدها العفو من أعماق  يأتي هللا بأمره:فاعفوا واصفحوا حتى 

" :
ً

ُ لَُكۡم َكثِي  القلوب وثانيها الصفح عن أحد فقال تعالى مثال ِ ا يُبَني  ِمذ ُكنتُۡم َُّتُۡفوَن ا م 
 ٰۚ  َعن َكثِير

ْ ( والصفح يعني اإلعراض عن كذا 17" )سورة املائدة: ِمَن ٱۡلِكَتَِٰب َوَيۡعُفوا

 :فيقول شاعر حماس ي

 ني ذهفففففففففففففففففلفصففففففففففففففففففحنا عفففففففففففففففففن بففففففففففففففففف
 

 وقلنفففففففففففففففففففففففففففا القفففففففففففففففففففففففففففوم إخفففففففففففففففففففففففففففوان
 

فاآلية تعني أن تعرضوا عن شر اليهود ملدة أيام حتى يصدر هللا حكمه النهائي عنهم 

فهذه اآلية كلها تهديد ووعيد لليهود وإجمال "بأمره" يحوي كل ما ظهر فيما بعد في 

 ضد اليهود. صورة هزيمة اليهود وقتلهم ونفيهم وأداء الجزية إثر األمر بالحرب
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ِۡن َخۡير  نُفِسُكم م 
َ
ُمواْ ِۡل ِ ۚۡ َوَما ُتَقد  ةَ َكوَٰ ةَ َوَءاتُواْ ٱلزذ لَوَٰ قِيُمواْ ٱلصذ

َ
َ بَِما  َوأ ِْۗ إِنذ ٱَّللذ ََتُِدوهُ ِعنَد ٱَّللذ

  ١١٠ َتۡعَملُوَن بَِصي  

مها هللا املسلمين ملواجهة مخالفة أعداء اإلسالم أي إذا أردتم أن تغلب
ّ
وا هذه طريقة عل

 
ً
على تلك الفتن فأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة فهما اللتان ترّبيانكم تربية روحية

 تصونكم عن وسوسات األعداء في جانب وفي جانب آخر توّحدكم فتجعلكم 
ً
وخلقية

كبنيان مرصوص فال تستطيع أي قوة بإلقاء الضرر بكم، وقد اعتبرت الصلوة 

 للتربية واإلصالح بأسرهما ومصدًرا للقوة والزكوة، في القرآن، أساًسا للدين كله وأ
ً

صال

كلها. وأما األشياء كلها فهي تابعة لهما فقد أمر النبي بالتأكيد بالصلوة في السور املكية 

حيث أمر بالصبر والثبات ضد األعداء فقد قال في هذه السورة بعد األمر بتحويل 

ِ القبلة حينما ضّجت مكة بالصوت ضّده " َها ٱَّلذ يُّ
َ
ْ َيَٰٓأ ٰۚ  يَن َءاَمُنوا ِ ة لَوَٰ ۡۡبِ َوٱلصذ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصذ

َِٰۡبِينَ  َ َمَع ٱلصذ ( وهكذا فقد أمر من يتعجل بالحرب قبل أن 173" )سورة البقرة: إِنذ ٱَّللذ

قِيُمواْ ينالوا بالتربية الصحيحة، بأن يرّبوا أنفسهم بالصبر والصلوة "
َ
يِۡديَُكۡم َوأ

َ
ْ أ وٓا ُكفُّ

ةَ وَ  لَوَٰ ةَ ٱلصذ َكوَٰ ْ ٱلزذ ( وكذا قال للمسلمين بعدما أمرهم بالحج 55" )سورة النساء: َءاتُوا

" ِ ْ بِٱَّللذ ةَ َوٱۡعَتِصُموا َكوَٰ ْ ٱلزذ ةَ َوَءاتُوا لَوَٰ ْ ٱلصذ قِيُموا
َ
( فقد أمر بالصلوة 51" )سورة الحج: فَأ

 والزكوة بهذا الجانب. وسنبحث عن هذا األمر فيما بعد.
ْ لَن يَۡدُخَل  ْ بُۡرَهََٰنُكۡم إِن  َوقَالُوا َمانِيُُّهۡمْۗ قُۡل َهاتُوا

َ
ْۗ تِۡلَك أ ۡو نََصََٰرىَٰ

َ
نذَة إَِلذ َمن ََكَن ُهوًدا أ ٱۡۡلَ

  ١١١ُكنُتۡم َصَِٰدقنَِي 
 .62هود جمُع هائد وقد مض ى تحقيق هذه الكلمة حين الكالم عن اآلية 

ن وهكذا خلقت وكما أثير االعتراض على النسخ لخلق الشك والريب في قلوب املسلمي

هذه الدعاية من قبل اليهود والنصارى بأنه لو كان هنك طريق لنيل النجاة فأن يعتنق 

املرء اليهودية أو النصرانية فإنهما دينان سماوّيان فال حاجة إلى دين جديد وال داعية 

 إلى خياره ما داما رائجين في األرض.



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

19 

 

انوا يسفكون الدماء بناًء على الدين ولو أن اليهود والنصارى كانوا أعداء فيما بينهم فك

ولكن يبدو أنهما قد اتحدا في عداوة اإلسالم واتفقت كلمتهما على أن من يريد النجاة 

 فليعتنق إما يهودية أو نصرانية فالدين الجديد ليس إال فتنة للناس.

وقد اختارت اليهود معاملة املصانعة الدينية حتى في أمر املشركين كذلك وأما 

لَۡم ى فكانوا إخوانهم في الدين اإللهي فقد ذكر القرآن عداوتهم للحق كما يلي: النصار 
َ
أ

وتُواْ نَِص 
ُ
ِيَن أ ِيَن َكَفُرواْ ا يب  تََر إََِل ٱَّلذ َُٰغوِت َوَيُقولُوَن لَِّلذ ۡبِت َوٱلطذ َِن ٱۡلِكَتَِٰب يُۡؤِمُنوَن بِٱۡۡلِ م 

ِيَن َءاَمُنواْ َسبِ 
ۡهَدىَٰ ِمَن ٱَّلذ

َ
 (.71" )سورة النساء: يًَل َهَُٰٓؤََلٓءِ أ

ولعل هذه الدعاية قد عّضها أن العرب كانوا يحسنون الظن بأهل الكتاب كما كانوا 

يقولون إن القرآن ال ينكر بكون اليهودية والنصرانية دينين سماويين وعلى هذا فقد 

قام القرآن بالرد عليه بشيئ من التفصيل فقال "تلك أمانّيهم" أي هذه أقوالهم 

لقة التي ال أساس لها فلم يصدر هللا أي حكم بالنسبة ألي من اليهودية أو املخت

النصرانية بأن من تهّود أو تنّصر فهو خالد في الجنة فإن يّدعوا بهذا فليأتوا بدليل 

على صدق دعواهم من كتابهم، هذه وأمثالها من أمانيهم وآمالهم التي جعلوها من 

ولو أن القرآن قد ذكر هنا واحدة منها ولكنه قد  الدين والعقيدة وأثبتوها في قلوبهم.

أشار إلى كل منها باستخدام كلمة الجمع وسنقوم بتفصيل تلك األماني خالل تفسير 

 ( لهذه السورة.11-51اآليات )

ِ وَُهَو ُُمِۡسن   ۡسلََم وَۡجَهُهۥ َّلِلذ
َ
ٰۚ َمۡن أ ۡجُرهُۥ ِعنَد َرب ِهِۦ َوََل َخوٌۡف َعلَيۡ  بََلَٰ

َ
ۥٓ أ  ١١٢هِۡم َوََل ُهۡم ََيَۡزنُوَن فَلَُه

أي ألجل نيل النجاة والدخول في الجنة ال يشترط أن يكون املرء يهودًيا ونصرانًيا بل 

يجب عليه أن يكون مسلًما ثم محسًنا واإلسالم أن يفّوض املرء نفسه إلى هللا وال 

ن فهي تعني يفّرق بين أنبيائه ورسله ويقض ي حياته كلها طبًقا لشريعته. وأما اإلحسا

أن يعمل على الشريعة بكل إخالص وأمانة وصدق تام فمن يؤّد حق عبادة هللا 
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وطاعته كما ذكر فلهم أجرهم عند هللا فال خوف عليهم وال هم يحزنون، وهذه هي 

 تعاليم كافة األنبياء وكافة الصحف السماوية وهذه مما يقتضيه العقل والفطرة.

 في آي
ً

( فقد ناقشنا مختلف 11-51ات هذه السورة )وقد مض ى ما ذكرناه مفّصال

 جوانبه بتوضيح تام.

ءر  َٰ ََشۡ ءر  َوقَاَلِت ٱِۡلَُهوُد لَۡيَسِت ٱنلذَصََٰرىَٰ لََعَ َٰ ََشۡ َوُهۡم  َوقَالَِت ٱنلذَصََٰرىَٰ لَۡيَسِت ٱِۡلَُهوُد لََعَ
 ِ ِيَن ََل َيۡعلَُموَن ِمۡثَل قَۡول ُ ََيُۡكُم بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ َيۡتلُوَن ٱۡلِكَتََٰبْۗ َكَذَٰلَِك قَاَل ٱَّلذ ِهۡمۚۡ َفٱَّللذ

 ١١٣فِيَما ََكنُواْ فِيهِ ََيَۡتلُِفوَن 
أي قد اجتمعت اليهود والنصارى كالهما على رصيف واحد ملعارضة اإلسالم ويقّرر 

أحدهما اآلخر منجًيا وخالًدا في الجنة بكل رحابة صدورهما ولكنه حينما نراهما خارج 

يف فنجد أحدهما عدّو لآلخر فاليهود ال يعترفون بأصل للنصارى كما ال هذا الرص

يعلم النصارى أي أصل لليهود والحال أن كليهما يّدعي باتباع كتاٍب سماوّيٍ فالتوراة 

كلمة سواء بينهما. فاتضح من هذا أن الوحدة التي نشهد بها اليوم فيما بين هذين 

مبنية على اإلخالص وحسن النية بل هي  الحزبين ليست هي ألجل صيانة الدين وال

 عاطفة لعداوة اإلسالم، وّحدتهما على رصيف واحد.

واملراد من "الذين ال يعلمون" مشركو بني إسماعيل فإنهم كانوا أّميين ال يعرفون 

الكتاب والشريعة فقال فيهم إنهم قالوا مثلما قاله اليهود والنصارى أي هم أيًضا يرون 

ولكن هؤالء أيًضا اشتركوا في هذه الجبهة املتحدة ملعارضة اإلسالم سواهم على الباطل 

فاليهود والنصارى يؤّدون خدمة الدين هذه مّدعين بمعرفة كتاب سماوّي والعمل 

 ولكنهم يضّمون إليهم. فلو تبدو كلمتا 
ً

عليه بينما هؤالء ال يمتلكون علًما وال عمال

ولكنه حينما نتأملهما تبُد لنا هذه "كذلك" و"مثل قومهم" تحتمالن معًنى واحًدا 

الحقائق فاألولى تبدي دافًعا وراء هذا واتحاد العاطفة بينما األخرى تبّين جانب 

 التعبير أي هم يحذون حذو اليهود والنصارى في نيتهم وعملهم كليهما.
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ك وفي النهاية قال مهّدًدا إن نزاعهم هذا سيفصل عنه هللا في اآلخرة فهذا عزاء للنبي بأن

 عن تبليغ الحق خالل هذا النزاع فال تسئل عما يزيد على هذا وال يقصر.
ً

 لست إال مسؤوال

ْوَلَٰٓئَِك َما ََكنَ 
ُ
ۚٓۡ أ ن يُۡذَكَر فِيَها ٱۡسُمُهۥ وََسََعَٰ ِِف َخَرابَِها

َ
ِ أ َنَع َمَسَِٰجَد ٱَّللذ ۡظلَُم ِممذن مذ

َ
 َوَمۡن أ

ن يَۡدُخلُوَهآ إَِلذ َخآئِفِنَيۚۡ 
َ
ۡنَيا ِخۡزي  لَُهۡم أ  ١١٤ َولَُهۡم ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيم   لَُهۡم ِِف ٱدلُّ

هذه إشارة إلى أعمال املّدعين بالجنة، التي قاموا بها لتدمير معابدهم على أساس 

العناد والعداوة املتواجدة فيما بينهم فقد ثبت تاريخًيا أن الحروب الدامية قد وقعت 

ب بيت املقدس وخارجه ملنع أحدهما اآلخر عن العبادة بين اليهود والنصارى في رحا

فيه فكلما وحيثما سنحت لهم الفرصة حاول أحدهما لتدمير معبد خصم اآلخر وكذا 

ثبت تاريخًيا أن النصارى حاولوا أن يصّدوا الناس عن حّج بيت هللا ولكنهم ملا فشلوا 

ا بتدمير بيت هللا ، األمر الذي سّبب نزول في هذه املحاولة فحمل أبرهة على مكة هامًّ

 عذاب هللا عليه.

والهدف وراء اإلشارة إلى هذه األحداث هو إلقاء الضوء على أن الذين اتحدوا في 

 
ً

مخالفة اإلسالم قد كان بلغ بهم سيل عصبيتهم الدينية كل مبلغ وقد خلفوا أعماال

ي العالم هو سيئة في تدمير مساجد هللا ثم قال إلعالء درجة املساجد أن أظلم رجل ف

املدّعي بالهدى والتقوى الذي يمنع الناس عن أن يذكروا هللا في املساجد ويحاولوا 

تدميرها وخرابها فالبيت الذي يبنى لعبادة هللا هو بيت هللا سبحانه وتعالى فال يناسب 

أحًدا أن يدخل مسجد هللا لتدميرها وخرابه فالطريقة الوحيدة للدخول في بيت هللا 

فيه املرء متضرًعا وخائًفا منه تعالى فمن يعمل خالف هذه الطريقة  هي أن يدخل

 فلهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في اآلخرة عذاب عظيم.

طبًقا لهذا األصل الحترام املساجد لم يسمح املسلمون أن يقوموا بتدمير وإهانة 

نظار كنائس ومعابد اليهود والنصارى في حالة القتال ضدهم، وهذا األمر يلفت أ
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املسلمين الذين يمنعون من ال يسلك مسلكهم وال يذهب مذهبهم عن الدخول في 

 مساجدهم وربما يجترئون على إهانة مساجد من ال يذهب مذهبهم.

َ َوَِٰسٌع َعلِيم   ِۚۡ إِنذ ٱَّللذ ۡيَنَما تَُولُّواْ َفَثمذ وَۡجُه ٱَّللذ
َ
ِ ٱلَۡمۡۡشُِق َوٱلَۡمۡغرُِبۚۡ فَأ   ١١٥ َوَّلِلذ

شارة إلى ما سّبب النزاع والخالف بين اليهود والنصارى إلهانة املساجد واملعابد وهذه إ

وخرابها فقد كانت قبلة اليهود والنصارى كليهما بيت املقدرس ولكن النصارى خّصوا 

جانبه الشرقي بقبلتهم ولعل هذا ألجل أن مريم توّجهت نحوه في اعتكافها فيبدو من 

د أن جابنه الذي كان مختًصا بعبادة النساء كان خريطة بيت املقدس في ذلك العه

َوٱۡذُكۡر ِِف "واقًعا في هذه الجهة، والقرآن يؤّيد هذا الرأي فقد جاء في سورة مريم: 
ۡهلَِها َمََكن  ٱۡلِكَتَِٰب َمۡرَيَم إِذِ ٱنتََبَذۡت 

َ
قِي   ِمۡن أ ( فخالفهم اليهود متخذين الجانب 16" )اا ََشۡ

إلى هذا الحد بل قسموا هذه القسمة في خارج البيت  الغربي للبيت ولم يقعدوا

فاتخذت النصارى قبلتهم الجانب الشرقي بينما اليهود اتخذوها الجانب الغربي 

وأوغلوا في هذا األمر إلى حّد نشبت الحروب بينهما خارج بيت املقدس وداخله فقامت 

 إحدى الطائفتين بإهانة معبد األخرى وبالعكس.

ذا النزاع والخالف فقد دّل القرآن على كونه لغًوا فكال الجانبين هلل ومشيًرا إلى سبب ه

شرقًيا كان أو غربًيا فأًيا اتخذ العبد مخلًصا نيته هلل فهو جانبه فهذا يعني أنه لو 

تقاتل عليه اليهود والنصارى فهدموا معبدهم فهذا جهلهم وحمقهم فال نحصر هللا في 

بيت املقدس قبلتهم فيجدوا هللا حاضًرا فاهلل  حدود الجوانب فأًيا توّجهوا متخذين

 محيط بالكون بقدرته وعلمه.

 وسنفّصل هذا األمر حين الحديث عن تحويل القبلة.

ُ َودَل   ََذ ٱَّللذ ۡرِضِۖ ُك   َوقَالُواْ ٱَّتذ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ُۥ َما ِِف ٱلسذ ُۖۥّ بَل َلذ َٰنُِتوَن  اْۗ ُسۡبَحََٰنُه ُۥ َق  ١١٦َلذ

 األوالد فهذه الكلمة تستخدم للواحد والجمع واملذكر واملؤنث كلها.الولد يعني هنا 

وفيما سبق أشار إلى أعمال من كّون جبهة ضد اإلسالم التي قاموا بها في خراب مساجد 

هللا واآلن أشار إلى عقائدهم املليئة بالشرك لكي ينكشف للقراء الجانب العقائدي 
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إنهم يعتقدون بأن هلل أوالًدا وبناٍت فاعتبرت لهؤالء املتعّهدين بالهدى والنجاة. فقال 

اليهود العزيز ابن هللا كما اعتبرت النصارى املسيح ابن هللا وأما مشركو العرب فقد 

 بأن هللا بريئ عن مثل هذه العالقات 
ً

اتخذوا املالئكة بنات هللا فرّد عليه القرآن قائال

في حقوقه بل كلُّ ما في السماوات  البشرية فال يشركه شيئ ال في ذاته وال في صفاته وال

 واألرض مما خلقه وامتلك ناصيته فال يتحّرر شيئ عن عبوديته فكل تابع ألمره وال غير.

ۡمر  
َ
ۡرِضِۖ ِإَوَذا َقََضَٰٓ أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو َما َيُقوُل ََلُۥ ُكن َفَيُكوُن بَِديُع ٱلسذ  ١١٧ا فَإِنذ

جود بدون مادة ونظير، ومن هنا جاءت كلمة َبَدَع شيًئا يبَدُعه بدًعا: أوجده إلى الو 

"البدعة" التي تعني إيجاد شيئ في الدين، ال أساس له وال مصدر، ومنه البديع على 

 وزن الفعيل بمعنى الفاعل.

هذا مزيد التوضيح ملا مض ى آنًفا عن تنزيه هللا تعالى أي ما زعموه من األوالد والبنات 

ملرء كما يحتاج إلى شركاء وأعوان في مختلف هلل جل سبحانه زعموهم على أساس أن ا

أمور الحياة وشؤون املجتمع فكذلك األمر مع هللا الذي ال ينظم هذا الكون إال مع 

هذه األعوان وتلك الشركاء والحال أن هللا بريئ من مثل هؤالء الشركاء واألعوان كلهم 

صدار أمر ما فهو فهو أوجد السماوات واألرض وحيًدا بقدرته وحكمته وعندما يريد إ

يقول: كن فيكون ذلك الشيئ فكيف ملن ال يحتاج إلى معونة ما وهو يفعل ما يفعل 

 وحيًدا، كيف يجمل بنا أن نجعل له أوالًدا وبناٍت؟!

 ْۗ ٓ َءايَة  تِيَنا
ۡ
ۡو تَأ
َ
ُ أ ِيَن ََل َيۡعلَُموَن لَۡوََل يَُكل ُِمَنا ٱَّللذ ِيَن ِمن َوقَاَل ٱَّلذ ِۡثَل  َكَذَٰلَِك قَاَل ٱَّلذ َقۡبلِِهم م 
َبَهۡت قُلُوُبُهۡمْۗ قَۡد بَيذنذا ٱٓأۡلَيَِٰت لَِقۡومر  ِ بَِشي   ١١٨يُوقُِنوَن  قَۡولِِهۡمۘۡ تََشَٰ رَۡسۡلَنََٰك بِٱۡۡلَق 

َ
ٓ أ ا اُّۖ ا َونَِذير  إِنذ

ۡصَحَِٰب ٱۡۡلَِحيِم َوََل تُۡس 
َ
 ١١٩ُل َعۡن أ

، هم مشركو بني 112فسير اآلية املراد من "الذين ال يعلمون"، كما تم التوضيح خالل ت

إسماعيل فقد ذكر فيما سبق اعتراضات أهل الكتاب ووسوساتهم واآلن يأتي ذكر ثالث أركان 

 هذه الجبهة املتحدة ملخالفة اإلسالم املشركين فيتم ذكر بعض متطلباتهم والرد عليها.
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مه فإن كان كذلك فلم املسو هيلع هللا ىلص أول متطلباتهم أن محمًدا 
ّ
ختاره هللا من يّدعي بأن هللا يكل

 وولًدا؟ 
ً

منا نحن رؤساء القريش وأئمتهم واألكثر منه ماال
ّ
بيننا للكالم معه ولم ال يكل

 إنه ال يناسب بشًرا أن 
ً

وقد رّد القرآن على هذا االعتراض في بعض مواضعه فقال مثال

مه عن الوحي أو من وراء حجاب". ثم أوضح بالنسبة عن 
ّ
مه هللا مباشرة فهو يكل

ّ
يكل

ي والرسالة أنه ال يستحّقهما كل جاٍء وآٍت فال يعلم إال هللا من هو يستحّق هذا الوح

املنصب الجليل، ولكنه لم يرّد على هذا االعتراض الخاص. وذلك، كما نراه، يشير إلى 

أن هذا االعتراض مليئ بالحماقة والوقاحة إلى حّد أن اإلعراض عن الرّد عليه هو الرّد 

روا أ
ّ
 فتفك

ً
ن سكوت القرآن بهذه املناسبة قد وّجه أشد ضربة وأقساها إلى عليه أصال

 كبرياء سادة القريش.

وآخرها أنه لم ال تأتيهم آية واملراد من اآلية عندهم كان من نوع املعجزات املدركة التي 

 أن ينادي برسالته ملك أو 
ً

حينما يراها الناس يعترفوا بأن من يريها هو رسول هلل فمثال

وتى أو تمي ي الجبال بأمره أن تتحّول الصحراء إلى الحديقة بمشيتته أو يحيى بأمره امل

 على األقل أن يظهر نموذج من العذاب الرباني الذي يعده كل يوم.

 وللرد على هذا الطلب قال:

إن اآليات التي يطلبها هؤالء طلبها األمم السابقة من أنبيائهم ورسلهم فهم أيًضا  .1

م مثل هذه اآليات بعدما اتضح لهم الحق فطلب قد حاولوا إدحاض رسلهم بطلبه

هؤالء أيًضا مثل طلب السالفين فقد اتضح لهم الحق تماًما ثم قال إن قلوبهم قد 

أصبحت مثل قلوب أولئك أي إن قلوبهم تعلوها ظلمة القساوة والعدوان وعداوة 

 الحق وبالتالي فهم يصيبهم العذاب مثلما أصابهم من هللا القاهر العزيز.

ما فيما يتعلق بكون رسالتك ودعوتك حًقا فقد بّينا دالئله من اآلفاق، وأ .2

واألنفس، والسماء، واألرض، والتاريخ، واآلثار في القرآن وعن كل جهة فهذه 

الدالئل واضحة إلى حّد أنه ال تبقى بعدها حاجة إلى آية أو معجزة ولكنها ال تفيد 
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نعه شيئ من هذا العالم فال يؤمن مثل إال املوقنين وأما من ال يريد اإليقان فال يق

 هؤالء بعد أن يروا العذاب بأعينهم وحتى يكسر العذاب قواهم كلها.

ر بالجنة وال  .3
ّ
وإن مسؤوليتك بعد بعثتك ليست إال أن تنذر العذاب األليم وتبش

تقع عليك مسؤولية أخرى بعد تبليغ رسالة الرّب فقال "إنا أرسلناك بالحق بشيًرا 

تسئل عن أصحاب الجحيم". فتلبية حاجياتهم وإرائة اآليات ونذيًرا وال 

واملعجزات طبق مشيئتهم ال تأتي تحت واجباتك. فال تسئل إال عن أداء واجب 

 رسالتك فال تسئل عن دخولهم في النار أو إيمانهم باهلل واآلخرة.

قصص وكل ما ذكرنا آنًفا قد تّم تبيينه في السور املكية بمختلف األساليب من خالل 

 األمم السابقة فال نريد أن نتناولها بمزيد من التفصيل.

١١٩ ْۗ ِ ُهَو ٱلُۡهَدىَٰ َٰ تَتذبَِع ِملذَتُهۡمْۗ قُۡل إِنذ ُهَدى ٱَّللذ َولَن تَۡرََضَٰ َعنَك ٱِۡلَُهوُد َوََل ٱنلذَصََٰرىَٰ َحَّتذ
ِي َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلِم  ۡهَوآَءُهم َبۡعَد ٱَّلذ

َ
َبۡعَت أ ر َولَئِِن ٱتذ ِ ِمن َوِل   ١٢٠َوََل نَِصٍي  َما لََك ِمَن ٱَّللذ

وبعدما أيأس النبي عن معاملة املشركين أوضح له معاملة اليهود والنصارى بأنهم ال 

يرضون عنك ما لم تتبع ملتهم أي اختر إما اليهودية أو النصرانية فإنهم ال يسألون عن 

الخاصة فهم يتبعون أهوائهم  توضيح الحق أو بروز الدالئل بل إصرارهم على طرقهم

أكثر مما يتبعون الحق، وبما أن الوحي اإللهي قد جاء وهو يقطع دابر أهوائهم فاصرح 

لهم القول بأن الهدى الحقة التي تأتي من هللا تعالى ال ما هو عندكم فال اتبع غير سبيل 

ى لي. وقد استخدم هنا كلمة "األهواء" ملا يتبعه اليهود و 
ّ
النصارى وذلك ألن هللا الذي تجل

 من ظهر له الحق من الرب تعالى ثم يصّر على طريقته فهو ليس إال أن يتبع هواءه.

ولكنما يختفي فيه من التنبيه ملسو هيلع هللا ىلص ولو أن الخطاب في "ولئن اتبعت" موّجه إلى النبي 

 والعتاب موّجه إلى اليهود والنصارى وستجد أمثلة عديدة لهذا النوع من الخطاب.

التي استخدمت في هذه اآلية هي تعني "الطريقة" ولكن يراد بها طريقة وكلمة "امللة" 

 رجل أو طائفة تبنى على الدين أو روايات الدين.
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ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤِمُنوَن بِهِۗۦْ َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ 
ُ
ِيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱۡلِكَتََٰب َيۡتلُونَُهۥ َحقذ تََِلَوتِهِۦٓ أ ٱَّلذ

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَخَٰ 
ُ
وَن فَأ  ١٢١ِِسُ

وبعدما ذكر اليأس عن عامة أهل الكتاب رجع إلى أهل الكتاب الذين يؤمنون بكتابهم 

 إيماًنا حًقا فقال فيهم إنهم سيؤمنون بالهدى الربانية التي تقّدمها لهم.

 وقد أردنا بهم الصالحين من أهل الكتاب على وجوه تالية:

ل عن ضمير "ه" في "يتلونه" واملراد به أنه تعالى قال فيهم "يتلونه حق تالوته" وهو حا

َكَمَثِل "إظهار أنهم قد قدروا الكتاب املنزل عليهم حق قدره فلم يكونوا كمن قيل فيهم 
ۡسَفاَرۢاۚۡ 

َ
رون فيه وكانوا يفعلون هذا  "ٱۡۡلَِمارِ ََيِۡمُل أ

ّ
بل لم يزالوا يتدبرونه ويتفك

 لالستهداء ال ألجل االستدالل على أهوائهم وأمانيهم.
 أنه قال فيهم إنهم سيؤمنون بالهدى التي أنزلها هللا عن طريق الرسول الخاتم. .1

أنه قد استخدم لهم "آتيناهم الكتاب" فيبدو من نظائر القرآن أن هذا األسلوب  .2

 حينما يستخدم ألهل الكتاب يراد به مدحهم فإليكم بعض األمثلة:

ِيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱۡلِكَتََٰب َيۡعرِفُونَُهۥ" .1 ۡبَنآَءُهۡمُّۖ  ٱَّلذ
َ
 (196)سورة البقرة:  "َكَما َيۡعرِفُوَن أ

ل  " .2 نذُهۥ ُمََنذ
َ
ِيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱۡلِكَتََٰب َيۡعلَُموَن أ ب َِك  َوٱَّلذ ِن رذ ِۖ م  ِ  (119" )سورة األنعام: بِٱۡۡلَق 

نزَِل إَِِلَۡكُّۖ  .3
ُ
ِيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱۡلِكَتََٰب َيۡفرَُحوَن بَِمآ أ  (36رعد: " )سورة الَوٱَّلذ

ِيَن َءاَتۡيَنَُٰهُم ٱۡلِكَتََٰب ِمن َقۡبلِهِۦ ُهم بِهِۦ يُۡؤِمُنونَ  " .9  (72" )سورة القصص:  ٱَّلذ

فما يبرز في "والذين آتيناهم الكتاب" من جانب العناية مقابل "والذين أوتوا الكتاب" 

 ال يختفي على لطافة أدبية وبالغية لهذين األسلوبين ملواقع االستخدام بالعربية

، من 
ً

فصيغة املعروف في األسلوب املزكور أعاله يشير إلى أن هللا قد آتى الكتاب، أصال

قدره وأما من لم يقدره فكأنه تعالى لم يؤتهم إياه. وعلى هذا فلم تستخدم صيغة 

 وكذا "أولئك يؤمنون به" خبر لف"الذين آتيناهم الكتاب 
ً

"أوتوا الكتاب" للمدح إال قليال

. أي ال يؤمن بهدى هللا التي يقّدمها الرسول إال من يتلو كتابه حق يتلونه حق تالوته"
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تالوته وذلك ألن من سنة هللا أنه ال يعطي بركاته الروحية إال من يقدرها وأما من ال 

يقدرها فال يؤتيهم املزيد بل يسلبهم ما آتاهم من قبل. ونفس امليثاق قد عقده هللا مع 

ريعة النهائية أي ال يحظى بها إال من صلح من ذريتك إبراهيم عليه السالم بالنسبة للش

فيحرمها من هو ليس بصالح. ثم أوضح نفس الواقع ملوس ى عليه السالم حيث قال 

إنه ال يؤمن بهذا النبي الخاتم إال من هو مستقيم على تقواه وكذا أوضح نفس الواقع 

 املناسب لها.املسيح عليه السالم بمختلف أساليبه وسنقرأ تفاصيله في موقعها 

 حقيقة النسخ والحاجة إليه -44

وقد أشرنا إلى أهم إرشادات هذه املجموعة من اآليات خالل توضيح اآليات وهذا 

 106يكفي من يمعن النظر في تلك اآليات إال أن قضية النسخ التي ذكرت في اآلية 

ط الضوء، فيما يلي، على بعض جوانبها مس
ّ
تفيًدا تحتاج إلى مزيد من التوضيح فنسل

 من فكرة أستاذي اإلمام الفراهي فيها:

ألق نظرة سارحة على اآلية التي مضت آنًفا فقال تعالى "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 

بخير منها أو مثلها" وقد قّررنا اتصالها باألديان السابقة في ضوء سياقها وسباقها ونظم 

القرآن بأن كتبنا سماوّية فلم ينسخ  الكالم فقد أثار أهل الكتاب اعتراًضا بأنه ملا يعترف

ر في نوعية هذا الرّد ولننظر هل هذا معقول 
ّ
تعاليمها فهذا ما رّد عليه القرآن فاآلن لنفك

 ومقنع من كل جهة أم ال؟ وحينما نتدّبر اآلية يتضح لنا جانبان لهذا الرّد كما يلي:

رة أخرى أنه وفاء أن هذا النسخ من وجهة نظر العروج من الحسن إلى األحسن وبعبا .1

بميثاق هللا الذي عقده مع موس ى وعيس ى عليهما السالم بأنه يبعث رسوله الخاتم 

الذي يتّم شريعته ويحّل الطيبات ويحّرم الخبائث ويحّرر الناس عن األغالل التي هي 

 .اآلن عليهم

 ولترسيخ هذه الحقيقة في الذهن لنضع أمام أعيننا ما يأتي من األمور:
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ريعة هللا قد مّرت بدرجات للرقي حتى وصلت إلى غاية آن لها التمام والكمال األلف: أن ش

وتلك الغاية هي التي نراها في صورة القرآن الكريم، والشيئ الذي يقتضيه هذا الرقي 

التدريجي هو فطرة اإلنسان فقد جعل هللا فطرته بحيث إنه ال يبلغ إال تدريجًيا إلى الغاية 

مانة دين هللا الكامل فما بلغه من الدين اإللهي قبل وصوله إلى التي يجدر عليها بحمل أ

ا في ظاهره أو باعتبار شريعته في 
ً
 ولكنه كان مصوغ

ً
هذه الدرجة كان هو اإلسالم أصال

قالب كان وموافًقا بمقتضيات ذلك العهد الحضاري واالجتماعي والعقلي والذهني فلما 

ر اتضح كافة ما كان مختفًيا في فطرته عن طري
ّ
ق التدريج وبلغ عقله غايته وبدأ هو يتفك

بعيًدا عن قيود اإلدراك والتقليد والعصبيات القومية والقبلية فآنذاك أعطاه هللا 

اإلسالم في صورة شريعته التي كانت توافق وفطرته فال يقّل عنها شيئ وال يزيد. وقد تطلب 

عن طريق اإلسالم في  هذا الرقي أن يقع تبديل في كثير من الشرائع القديمة فتتضح

 صورها التي هي صورها الفطرية املرادة.

الباء: وتشهد الصور الظاهرة للعديد من أحكام التوراة أنها كانت ناقصة حينما نزلت 

فكانت هي تنتظر أواًنا آخر إلتمامها فقد سّد ذلك النقص ظهور اإلسالم فهي بلغت 

 أن الخمر لم تكن محرمة إال على من
ً

ى أمور املعابد. وهذا من  تمامها فمثال
ّ
يتول

البديهي أنها كانت إشارة إلى أنها خالف للتقوى والطهارة وسيأتي يوم تكون هي محّرمة 

على كل من يتبع الدين فقد اتخذ اإلسالم بالنسبة لتحريمها أول خطوة من حيث أنه 

تى من حّرمها وقت الصالة حتى صدر الحكم بحرمتها تماًما، ويبدو من الروايات بل وح

إشارات القرآن أن أذكى املسلمين وأعرفهم بروح الدين قد فطنوا لجهة األمر حينما 

جاء فتابوا عنها منذ ذاك الحين، وهكذا يبدو من التفكير على حلة وحرمة غيرها من 

األطعمة واألشربة أن بعضها إما تّم تحريمها نظًرا لذوق بني إسرائيل القومي الخاص 

روا من األسئلة التافهة عنها مثل شحم بعض أعضاء اإلبل أو أو جزاًءا على ما أكث

الذبيحة فهذه التحريمات تدل بظاهرها على أنها مؤقتة فسيأتي يوم يرفع عنها القيد 

ملا أنها تنافي الفطرة البشرية فقد أعلن دين الفطرة بقوله "اليوم أحّل لكم الطيبات" 

ثلة من التوراة ولكن املراد ليس تفصيل بنسخ تلك القيود كلها، ويمكن لنا أن نقّدم أم

 هذه التحريمات بل نريد بها مجرد اإلشارة إليها.
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الجيم: وقد صرح موس ى وعيس ى عليهما السالم بهذه الحاجة إلى اإلتمام والتدرج 

، موس ى عليه السالم:
ً

 فقال، مثال

 "يقيم الرب إلهك نبًيا من وسطك من إخوتك مثلي، له تسمعون. حسب كل ما طلبت

 ال أعود أسمع صوت الرب إلهي وال أرى 
ً

من الرب إلهك في حوريب يوم االجتماع قائال

موا. أقيم لهم 
ّ
هذه النار العظيمة أيًضا لئال أموت، قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكل

مهم بكل ما أوصيه ويكون أن 
ّ
نبًيا من وسط إخوتهم مثلهم وأجعل كالمي في فمه فيكل

م به باسمي أنا أطالبه" )التثنية/اإلنسان الذي ال يسمع ل
ّ
 (20-11/17كالمي الذي يتكل

فكما صرح في هذه اآليات بالوعد عن بعثة نبي خاتم فكذلك هي تشير أنه الذي يقوم 

بإتمام الدين فقد صّرح بنو إسرائيل أنفسهم بحورب بأنهم ال يقدرون على أن يحملوا 

ضعف ووعدهم بأنه سيبعث من بين املزيد من الشرائع فشّيد هللا باعترافهم بهذا ال

 إخوانهم نبًيا مثل موس ى، يتّم دينه تعالى.

:
ً

 وقد بّين عيس ى عليه السالم هذا الواقع بكلمات أوضح منها فقال مثال

"وأما اآلن فأنا ماٍض إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تمض ي لكن ألني 

لكم الحق إنه خير لكم أن انطلق. قلت لكم هذا قد مأل الحزن قلوَبكم. لكني أقول 

ت 
ّ
ألنه إن لم انطلق ال يأتيكم املعّزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبك

العالم على خطيئة وعلى بّر وعلى دينونة. أما على خطيئة فألنهم ال يؤمنون بي وأما 

يس هذا العالم قد على بّر فألني ذاهب إلى أبي وال ترونني أيًضا وأما على دينونة فألن رئ

دين. إّن لي أموًرا كثيرة أيًضا ألقول لكم ولكن ال تستطيعون أن تحتملوا اآلن. وأما متى 

جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق ألنه ال يتكلم من نفسه بل كل ما 

م به ويخبركم بأمور آتية" )يوحنا/
ّ
 (19-16/7يسمع يتكل

"املغزي" و"الوكيل" اللتين جاءتا في الترجمات  فكلمات "املعّزي" و"روح الحق" أو

؟ فال ينطبق إال على النبي الخاتم أنه ملسو هيلع هللا ىلصاألخرى، من يصدقها سوى النبي محمد 

"يرشدكم إلى جميع الحق" وال يطابق إال مع النبي الخاتم أنه "ال يتكلم من نفسه بل كل 

م به"، وقد جاء نفس الشيئ في القرآن بهذه الكلما
ّ
ت "ما ينطق عن الهوى ما يسمع يتكل
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م أن 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
إن هو إال وحي يوحى" وكذا تنبأ موس ى عليه السالم عن النبي صل

ا فيما يقول هو". 
ً
 النبي املوعود ال يقول إال ما يجعل هللا في فمه ويكون صادق

 عراف:وإلى هذه النبوءات الواردة في التوراة واإلنجيل قد أشير في اآليات التالية لسورة األ 

"  ٰۚ ءر ُّۖ َورَۡۡحََِّت وَِسَعۡت ُكذ ََشۡ َشآُء
َ
ِصيُب بِهِۦ َمۡن أ

ُ
ۡكُتُبهَ  قَاَل َعَذاِِبٓ أ

َ
ِيَن َيتذُقوَن فََسأ ا لَِّلذ

ِيَن ُهم أَِب ةَ َوٱَّلذ َكوَٰ ِيَن يَتذبُِعونَ  ١٥٦َيَٰتَِنا يُۡؤِمُنوَن َوُيۡؤتُوَن ٱلزذ ِ  ٱَّلذ ذ ٱَّلذ ّم ِ
ُ
ي ٱلرذُسوَل ٱنلذِِبذ ٱۡۡل

َُٰهۡم َعِن ٱلُۡمنَكِر  ُمُرُهم بِٱلَۡمۡعُروِف َوَيۡنَهى
ۡ
جِنيِل يَأ َٰةِ َوٱۡۡلِ ََيُِدونَُهۥ َمۡكُتوًبا ِعنَدُهۡم ِِف ٱتلذۡوَرى

ۡغَلََٰل ٱلذَِّت ََكنَ 
َ
ئَِث َوَيَضُع َعۡنُهۡم إِۡۡصَُهۡم َوٱۡۡل ُِم َعلَۡيِهُم ٱۡۡلََبَٰٓ ي َِبَِٰت َوُيَحر   ۡت َوُيِحلُّ لَُهُم ٱلطذ

ْوَلَٰٓئِ 
ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
ِٓي أ ْ ٱنلُّوَر ٱَّلذ َبُعوا وهُ َوٱتذ ُروهُ َونَََصُ ْ بِهِۦ وََعزذ ِيَن َءاَمُنوا َك ُهُم َعلَۡيِهۡمۚۡ فَٱَّلذ

 (176-177" )سورة األعراف: ٱلُۡمۡفلُِحونَ 

أن هذا النسخ حسب مقتض ى تجديد وإحياء الدين وذلك أن الشريعة التي  .1

ارى قد نسوا جزًءا منها كما صرح به القرآن فما اعتبره هللا أعطيت لليهود والنص

الزًما من بين ما نسوه من أجزاء الشريعة قام يتجديده عن طريق هذا الدين 

الكامل لكي يعاد مصوًنا ما ضاع من الثروة عن خزينة الدين ألجل غفلة الحّراس 

ًما بل اقتضت حكمته وعدم جدارتهم وكذا إذا لم يعتبر هللا الحكيم جزًءا منها الز 

 أن يصرف النظر عن ذاك الجزء فبّدلها بأحكام تعادلها درجة وأهمية.

فكلمة "اإلنساء" التي استخدمت هنا تعني محو شيئ عن ذهن أحد وقد نسب هللا 

تعالى هذا الفعل إليه في هذه اآلية، وهذه النسبة من نوع النسبة التي جاءت في قوله 

أزاغ هللا قلوبهم". إن هذا األسلوب البياني يرفع القناع عن تعالى التالي "فلما زاغوا 

الواقع أن هللا تعالى فعل بهم هذا طبق قانون حكمته وذلك ألنهم كانوا يستحقون 

ذلك لغفلتهم عن شريعته. ولكنه بما أن الشريعة اإللهية رأس املال املكتتب للبشر 

سالم الخالدة والسامية فكذلك كلهم فكما أن أحكامها املؤقتة تم إتمامها بأحكام اإل 

 تم إحياء أحكامها الضائعة واملنسية بأحكام تعادلها وتضاهي بها. 
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ذكرنا الحاجة إلى النسخ بالنسبة إلى تكميل الدين وإحياء الشريعة وهي واضحة  .2

إلى حد لم يجد اليهود والنصارى أي فرصة لإلنكار بها ولكن القرآن لم يكتف 

ذكر الحاجة إليه عن جهة ثالثة وهي جهة تطهير الدين  بهذين الجانبين للنسخ بل

والشريعة أي تنزيه كتاب هللا وشريعته عن البدع والتحاريف التي ضّمها إليهما 

أهل البدع ومتبعو األهواء. وقد جاء ذكرها في آية سورة الحج التي أحلنا إليها من 

 قبل وهي "فينسخ هللا ما يلقي الشيطان ثم يحكم هللا آياته".

روا عن هذه الجهة تعلموا أن النسخ ذريعة كبرى لقطع دابر البدع والباطل فما 
ّ
فإن تفك

ضّمه األشرار واملفسدون إلى الصحف السماوية والشرائع اإللهية من البدع واألشياء 

املختلقة قام األنبياء بتنزيه الدين عنه وأحيوا تعاليمه الحقة وأقاموها فاألنبياء الذين 

كان معظمهم من األنبياء الذين لم يبعثوا بشريعة جديدة ملسو هيلع هللا ىلص بي الخاتم بعثوا قبل الن

بل معظمهم كانوا قد بعثوا لتنزيه الشريعة املوجودة عن البدع والتحريفات وإعادتها إلى 

وضعها األصلي وأما هذه األمة فقد حّمل هذه الخدمة علماء األمة من قبل هللا ورسوله 

 حريفات ويعيدوا األمة إلى الكتاب والسنة.بأن ينّزهوا الدين عن البدع والت

فما زيد الشرائع السابقة من أشياء هذا النوع فقام اإلسالم بنسخها فقّدمها في صورتها 

 الحقة فنوّد أن ننقل فيما يلي نماذج يتضح بها الحاجة إلى النسخ وأهميته اتضاًحا:

الباطل فقام القرآن ومما زاده اليهود والنصارى إلى العقيدة واإليمان من اللغو و 

بإصالحه أنهم أيقنوا أن هللا ثالث ثالثة أو أن اليهود أبناء هللا وأحباؤه أو أن هللا أصابه 

العنت بخلق السماوات واألرض فراح يوم السبت أو أن هللا قد وعد أنهم ال يؤمنون 

بنبي ما دام أكلت ذبيحته النار من السماء أو أن موس ى كان مصاًبا بالبرص فقام 

 القرآن بالرد على هذه األباطيل كلها وكشف القناع عن أصولها.

وكذا قد أجازوا حياتهم املليئة بالفحش بحيث أضافوا إلى صحفهم روايات تافهة عن 

العديد من األنبياء، كانت تنال من عزة تلك األنبياء فقام القرآن بتبرئة األنبياء من 

 .مثل هذه االتهامات وقّدم ألوان حياتهم الحقة
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وقد مضت في هذه السورة نماذج من البدع التي خلقوها بالنسبة ألعمالهم كما 

 معاملتهم التي قد مارسوها مع األسارى من قومهم 
ً

سيأتي بعض من تلك األمثلة فمثال

لت النصارى الخنازير والنطائح.
ّ
 أو التي قد مارسوها بالنسبة للربى حتى حل

 قد أخفوا معظم وهكذا فقد شّوهوا التاريخ وأحداثه فقّد 
ً

موها حسبما شاءوا فمثال

أجزاء تاريخ عالقة إبراهيم مع الكعبة لكيال تثبت عالقته معها ويبّدلوا النبوءات التي 

تتعلق ببعثة النبي الخاتم وكذا قاموا بتحريفات عديدة فيما ذكر عن إسماعيل 

كان حًقا  وهاجرة ولكن القرآن قام بكشف القناع عن هذه التحريفات كلها وبّين ما

وقد قام أستاذي اإلمام الفراهي بذكر مفّصل لهذه األشياء كلها وسننقل فيما يأتي ما 

 يفيد القارئ من كتاباته.

فقد اتضح جلًيا مما ذكر آنًفا من التفصيل أن آية سورة البقرة التي نحن بصدد 

ذه اآلية البحث عنها تتعلق تماًما باألديان السابقة وأن النسخ الذي أشير إليه في ه

تتضح الحاجة إليه وأهميته إلى حّد ال يمكن ملنصف عادل أن يجد فسحة من 

إنكارها، وأما السؤال: هل يجوز النسخ في الشريعة اإلسالمية أم ال؟ فللرد على هذا 

السؤال تحّزبت العلماء إلى ثالث جماعات إحداها متكونة ممن ال يقول بالنسخ 

جماعة األخرى تنكره البتة وأما الجماعة الثالثة فحسب بل يوّسعه إلى حّد بعيد وال

 فهي ولو تقول به ولكنها تحّدده في أحكام معدودات.

فإن وّسعت الجماعة األولى نطاقه إلى حّد بعيد فألن لها معًنى خاًصا للنسخ فهم 

يقولون بالنسخ في كافة املواقع التي يعّمم ش يء شيًئا خاًصا أو يخّصص شيئ شيًئا 

 والحال أن نحاول في مثل هذه عاًما، يفصّ 
ً

 أو يجمل أمر أمًرا مفّصال
ً

ل أمر أمًرا مجمال

 من أن نقول بالنسخ 
ً

املواقع التطبيق بين العام والخاص أو املفّصل واملجمل بدال

 ويسهل لنا أن نقوم بمثل هذا التوفيق في مثل هذه املواقع.

اإلسالمية تجري مع سير  فالجماعة التي تنكر بالنسخ تماًما ترى أن أحكام الشريعة

األوضاع فاألحكام التي تم نسخها لم تنسخ إال ألن األوضاع التي نزلت فيها قد تحّولت 

فإن عادت تلك األوضاع فستكون تلك األحكام تعود إلى عملها كما كانت من قبل 
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فاألحكام التي تبدو منسوخة ليست منسوخة في الواقع بل هي تعمل في أوضاعها 

تستدل هذه الجماعة في تدعيم وجهة نظرها بأن الشريعة اإلسالمية قد الخاصة بها ف

تدرجت من الهوانة إلى الشدة فإذا تطلبت األوضاع أن يعود الناصح إلى الهوانة 

 فسيكون هذا العود أحسن في نظر الشريعة.

 وعندنا يخطئ هذا الرأي من وجوه تالية:

اية هّينة واشتّدت فيما بعد، دعوى ال أولها: أن هذه الدعوى بأن الشريعة كانت في البد

 فيبدو من التفكير على القرآن أنه لو تدرجت من الهوانة إلى الشدة 
ً

أساس لها أصال

بالنسبة لبعض األحكام مثل تحريم الخمر أو األمر بالصيام فقد تنّزلت من الشدة إلى 

اج شيئ بالنسبة الهوانة بالنسبة لبعض األحكام مثل صلوة الليل وعدد املقاتلين فاستنت

 للنسخ على الخيال أن الشريعة قد تدرجت من الهوانة إلى الشدة، ال يخلو من املغالطة.

ملسو هيلع هللا ىلص وثانيها: أن الفرق املوجود بين عهد النبي وعهدنا لم يعتن به هنا فلما دعا النبي 

الناس إلى الشريعة اإلسالمية فكانت تعاليم اإلسالم آنذاك بديعة لم يكن لهم أي عهد 

 عددهم وكان الناس مولعين بالتقاليد والسجايا الجاهلية  بها
ً

كما كان الصحابة قليال

إلى حّد لم يكن لهم أن يخرجوا منها بسهولة وبالعكس من ذلك فقد تغّيرت األوضاع في 

هذا العصر فاملسلمون في العالم يفوق عددهم الحصر، وأن أحكام اإلسالم وقوانينه 

هذا العصر على ذلك العصر ثم تطبيق أحكام ذلك ليست بديعة وال غريبة فقياس 

 العصر على أوضاع هذا العصر ال يصّح عندنا أبًدا.

وثالثها: أنه إذا اعترفنا بجواز العودة إلى ما نسخ من الشرائع على عذر تغّير األوضاع 

فسيفتح ملن هو يميل إلى الشر باٌب للفرار عن الشريعة، لن يمكن أن نغلقه من بعد 

يقوم رجاٌل يحّبون الهوانة باالجتهاد بالنسبة للصيام والصلوة وتحريم  فيمكن أن

الصيام وحّد الزنا وغيرها من الواجبات وأنواع الجزاء على الشر مستدلين بهذا األصل 

املزعوم وهكذا فيبقى الدين كله مجموعة أضداد وألغاز وقد جّرب هذا األصل الدعاة 

مارسونه اليوم، وعلى هذا األصل الباطل الضالون فيما مض ى من العصر كما هم ي
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قد أجاز أهل البدع ألتباعهم أشياًء حّرمتها الشريعة ومن ثم ابتعد عنهم الشعور 

 بحرمة تلك األشياء.

ال شك في أن الدعاة األجياد في بعض األحيان مارسوا سياسة الهوانة بالنسبة 

فاسد للغاية ولكن لم للشريعة لحق الحديثي العهد بالدخول في الدين في الجّو ال

يريدوا بهذه الهوانة أنهم كانوا يقولون باختيار ما نسخ من الشرائع طبق تحّول 

األوضاع بل هو كان نوًعا من املسامحة واملصافحة من قبلهم، قد يمارسه املصلحون 

واملرشدون بالنسبة ألمر من أمور مريديهم وتالمذتهم الضعفاء والفاسدين فهذا النوع 

حة جزء للتربية الحكيمة وهو يتم خياره حينما يرجى إصالح مثل هؤالء من املسام

الرجال عن طريق التربية املصاحبة والتربية تدريجًيا وتدّل التجربة على أن مثل هذا 

األمل قد تحّقق في معظم األحيان شريطة أن يتصف املربون واملرشدون بصفات 

، فال يصح 
ً

عندنا أن نؤمن بأن هؤالء كانوا يقولون التقوى فال يشترون بها ثمًنا قليال

 بخيار ما نسخ من الشرائع طبق تبّدل األوضاع.

وعلى تلك الوجوه ال نرى املذهبين املذكورين أعاله قويين بشأن النسخ وأما املذهب 

الثالث أي مذهب من يرى أن بعض آيات القرآن منسوخة فهذا مذهب صحيح عندنا. 

ات التي تّم نسخها وما هي البواعث على نسخها فال وأما السؤال عن تعيين تلك اآلي

يناسبنا هنا أن نرّد على تلك األسئلة، وستأتي مثل تلك املباحث في املواضع املناسبة له 

 فلنحفظ هنا ما يلي من األمور:

أولها: أنه لو نسخ حكم من أحكام القرآن فقد نسخ بالقرآن وحده وكال الناسخ 

اته فال يصلح شيئ آخر ألن ينسخ أي حكم من أحكامه، واملنسوخ موجود في القرآن ذ

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحديث يصلح لنسخ القرآن ولكن هذا املذهب منهم 

 ال يصّح عندنا، وأما ضعف هذا املذهب فهو واضح إلى حّد ال نحتاج إلى الرّد عليه.

 يمت بصلة إلى األمور املتعلقة وثانيها: أن هذا النسخ ال يتعلق إال باألحكام والقوانين فهو ال

بالعقيدة واإليمان واألخالق والصفات والوقائع والحقائق فليست أمور العقيدة والحدث 
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ن أن يأتي بتغيير في قانونه فال 
ّ
بما يتغّير يوًما فيوًما فهي ثابتة تماًما ولكنه إذا أراد املقن

 هدفه األصيل. ينقص هذا التبديل هدف ذلك القانون شيًئا ما بل هو يقّوي 

وثالثها: أن النسخ لم يحتج إليه بما أن هللا ينقص علمه، نعوذ باهلل من ذلك، فمّست 

الحاجة إلى سّده عن طريق التجارب واالمتحانات بل السبب وراء ذلك هو وجود الخلل في 

فطرة العباد وضعفهم، األمر الذي يحتاجون به إلى التدرج والتربية لقبول حكم ما وبما أن 

  رحيم على عباده للغاية فأحّب أن يكون في أحكامه وقوانينه نوع من التدرج.هللا

يتضح هذا التدريج والتربية بالتفكير على أحكام القرآن الناسخة واملنسوخة، التي 

:
ً

 جاءت طبق مقتضيات العباد املختلفة فمثال

ففي بعض األحيان اقتضت التربية أن يصدر حكم مؤقت في أمر خاص طبًقا 

تطلبات أوضاع املجتمع البدائية وحينما يبلغ املجتمع غايته فيبّدل هذا الحكم مل

 أنه في البداية أمر بالوصية للحفاظ على حقوق 
ً

املؤقت بحكم نهائي كامل فمثال

الورثة، وأرشد إلى جزاء تصدره لجنة التحكيم لقطع دابر الزنى، وقد رفعت األخوة 

لخلقية إلى األخوة القانونية ولكنه ملا قام املجتمع بين األنصار واملهاجرين من األخوة ا

على قدم وساق كمجتمع إسالمي فقام قانون اإلرث النهائي األخير وحّد الزنى املحّدد 

 النهائي مقام هذين القانونين املؤقتين بعد نسخهما.

وفي بعض األحوال قد اقتضت أن يعنتى بالفطرة اإلنسانية العامة فيتدرج قانون إلى 

 أن الخمر التي كان العرب مولعين بها قد حّرمت، في البدء، حين حّد 
ً

ه النهائي فمثال

إقامة الصالة وأن الصيام الذي كان صعًبا للغاية على الدولة الحارة مثل جزيرة العرب 

دت األنفس على 
ّ
قد سمح للمرء أن يفتدي به حين االرتحال أو املرض ولكنه حينما وط

تماًما وأرشد إلى إتمام عدد صيام شهر رمضان ونسخت  هذه األشياء فحّرمت الخمر

 الفدية وهكذا فتّمت الشرائع في هذا الشأن، ولم يسمح ألحد إال حين الحاجة امللحة.

كما اقتضت هي أن يسمح النبي بالعمل على حكم من أحكام الشريعة السابقة ملدة 

سالمي املستقل من الزمن ولكنه فيما بعد نسخ ذلك الحكم وقام مقامه الحكم اإل 

 في أمر القبلة فالهدف وراء هذا، كما أشير إليه في القرآن، هو امتحان املسلمين 
ً

فمثال
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من منهم صادق في حّب هللا ورسوله ومن هو أعمى لآلن في اتباع التقاليد القديمة، 

 ولم يكن هذا االمتحان إال جزًءا من التربية.

مؤقتة تعّضد املسلمين وتجعلهم وكذا اقتضت في بعض األحوال أن تصدر أحكام 

 أمر املسلمون، في 
ً

قابلين لحمل ما ال طاقة لهم به لسّد نقص عدد املجتمع فمثال

البدء، بالحفاظ على صالة الليل، واعتبر مسلم واحد كفًوا لعشرة كفار في ساحة 

الحرب، أمر بالصدقة قبل أن يسّر أمًرا إلى النبي نظًرا ملتطلبات استحكام الجماعة 

تطهيرها ولكنه ملا كثر عدد املسلمين فيما بعد وتحّقق األمل املؤقت لتطهير الجماعة و 

 فجيئ بالتخفيف في هذه األمور وأعيد لها ماضيها املتداول من قبل.

هنا أشرنا إلى بعض املبادئ فال نريد استقصاء كافة اآليات الناسخة واملنسوخة وتوضيح 

 ناسب لها حين شرح اآليات املتعلقة بها.مصالحها فسيأتي تفصيلها في موقعها امل

اتضح من التفصيل املذكور أعاله أن شريعة هللا قد بلغت نهايتها في القرآن الكريم فال 

مجال لنسخ ما وكذا تّم تبيين الرخص لألوضاع الصعبة والضرورية بجانب أحكامها 

ألوضاع إال أن وقوانينها فال مجال للعود إلى الحكم املنسوخ على معذرة من تغّير ا

عملية نسخ الضالالت التي هي من صنع أيدي أهل البدع، ال تفنى ما دامت األرض 

 تبقى وهي يقوم بها علماء اإلسالم واملصلحون فيه.
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 لقرآنل شارحة األحاديث

 1الدكتور أورنك زيب األعظمي -

 مدخل:

ى القرآن، كما نعلم، مجموعة اآليات والسور التي تّم تنزيلها على ا
ّ
لرسول العربي صل

م عن طريق جبريل األمين عليه السالم. إنه يحوي كلمات رّبانية وأحكاًما 
ّ
هللا عليه وسل

إلهية عن اإلنسان ولإلنسان وما يحيط به من األجواء وما سيشهده من الجزاء يوم 

 النشر في اآلخرة.

األقوال  وفي جانب آخر فالحديث، كما يعّم، مجموعة ما تلّفظه الرسول العربي من

واآلراء وما قام به من األعمال والخدمات كما هو يشمل األخبار واألنباء عن آل النبي 

ق به عن أي جهة مؤيًدا كان أو معارًضا فهو كموسوعة ملا حدث في 
ّ
وأصحابه ومن تعل

 عهد النبي وما قبله وما سيحدث في األزمان التالية كذلك.

بل فّوض إليه حين نزول الوحي أْن يقوم  لم ينزل القرآن على الرسول العربي فحسب

 بتبليغ هذه الرسالة الخالدة وتبيينها بلسانه املبارك فقد قال هللا تعالى:

ۚۥۡ " ب َِكُّۖ ِإَون لذۡم َتۡفَعۡل َفَما بَلذۡغَت رَِساتَلَُه نزَِل إَِِلَۡك ِمن رذ
ُ
َها ٱلرذُسوُل بَل ِۡغ َمآ أ يُّ

َ
أ  .2"۞َيَٰٓ

 وأيًضا قال جّل مجده:

َِن ٱۡلعِۡلِم إَِلذ قَلِيَل  يَۡس وَ " وتِيُتم م 
ُ
ِ َوَمآ أ  ِ ۡمرِ َر

َ
و ُۖ ِمۡن أ و ِِۖۖ قُِل ٱلرُّ  .3"لُونََك َعِن ٱلرُّ

                                              
 لة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة امللية اإلسالمية، نيو دلهي، الهندمدير تحرير املج 1
 65سورة املائدة:  2
 17سورة اإلسراء:  3
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فبدا من هذا أّن هناك عالقة وطيدة بين هللا ورسوله أو بين القرآن والحديث فاآلخر 

دة عليه واألسئلة ثبت مبّيًنا ملا يحويه األول ويشمل ومجيًبا على االعتراضات الوار 

 املطروحة عنه.

 وفي الحديث القادم أتحّدث عن هذا املوضوع بشيئ من التفضيل.

م
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 تعليم القرآن من مسؤوليات الرسول العربي صل

 كما أنزل هللا القرآن على الرسول العربي فكذلك أمره بتعليمه وتبيينه فقال تعالى:

رَۡسۡلَنا ِمن رذُسوَوَمآ "
َ
َ لَُهۡمُّۖ أ ِ  بِلَِساِن قَۡوِمهِۦ ِِلُبَني 

 .1"ٍل إَِلذ

 وقال:

َِل إَِِلِۡهۡم " َ لِلنذاِس َما نُز  ِ ِۡكَر تِلُبَني 
نَزنۡلَآ إَِِلَۡك ٱَّل 

َ
 .2"َوأ

م 
ّ
نظًرا لهذه املسؤولية التي ألقاها هللا جّل مجده على عاتقيه كان الرسول العربي يعل

 الحديث الشريف: الصحابة القرآن الكريم فقد جاء في

منا 
ّ
م يعل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن ابن عباس رض ي هللا عنهما قال: كان رسول هللا صل

منا السورة من القرآن"
ّ
 .3التشهد كما يعل

 وعلى هذا فقد اعتبر تعليم القرآن مما ورثه هو فقد جاء:

لسوق: "عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أنه مّر بسوق املدينة فوقف عليها قال: يا أهل ا

ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة: قال: ذاك ميراث رسول هللا يقّسم، وأنتم 

ههنا، أال تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في املسجد، فخرجوا 

سراًعا، ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا، فقال لهم: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة: فقد 

خلنا فلم نَر فيه شيًئا يقّسم. فقال لهم أبو هريرة: وما رأيتم في أتينا املسجد فد

                                              
 9سورة إبراهيم:  1
 99سورة النحل:  2
 403صحيح مسلم، رقم الحديث:  3
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ون، وقوًما يقرءون القرآن، وقوًما يتذاكرون 
ّ
املسجد أحًدا؟ قالوا: بلى. رأينا قوًما يصل

ى هللا عليه 
ّ
الحالل والحرام، فقال لهم أبو هريرة: ويحكم فذاك ميراث محّمد صل

م"
ّ
 .1وسل

 ل:وكذا أمر بتالوة القرآن فقا

م )ألبي ذر(: عليك 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي ذر رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

 . 2بتالوة القرآن وذكر هللا عّز وجّل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في األرض"

 وقال كذلك:

م فسمعته 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن بريدة رض ي هللا عنه قال: كنت جالًسا عند النبي صل

القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب يقول: إن 

فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك، 

فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإّن كل تاجر من 

ك اليوم من وراء كل تجارة في
ّ
عطى امللك بيمينه والخلد بشماله وراء تجارته وإن

ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكس ى والداه حلتين ال يقوم لهما أهل الدنيا فيقوالن: 

بم كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة 

"
ً

 .3وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيال

 ار أال ينسوا تالوته وهم في سبيل هللا فقال:ليس هذا فقط بل أش

م قال: من قرأ ألف 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن معاذ الجنهي رض ي هللا عنه أّن رسول هللا صل

 .4آية في سبيل هللا كتبه هللا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين"

مه من ال علم له به 
ّ
 فجاء:ليس هذا فحسب بل كان يأمر من مهر فيه بأن يعل

                                              
 1/331مجمع الزوائد:  1
 9/292البيهقي،  2
 11/64الفتح الرباني،  3
 2/15بي، الذه 4
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موا القرآن 
ّ
م: تعل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن عبد هللا رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

موها الناس فإني امرؤ 
ّ
موا الفرائض وعل

ّ
موه الناس وتعل

ّ
موا العلم وعل

ّ
موه الناس وتعل

ّ
وعل

 .1مقبوض وإّن العلم سُيقَبض حتى يختلف الرجالن في الفريضة ال يجدان من يخبرهما بها"

 انب األمر بقراءة القرآن عّدد فضائل تلك القراءة فقال:بج

م: من قرأ 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن بريدة األسلمي رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

مه وعمل به ألبس يوم القيامة تاًجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكس ى 
ّ
القرآن وتعل

تان ال يقوم بهما الدنيا فيقوالن بما 
ّ
 .2كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن"والديه حل

م  قال: من قرأ 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"وعن معاذ الجنهي رض ي هللا عنه أن رسول هللا صل

القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاًجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس 

 . 3في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظّنكم بالذي عمل بهذا"

مه""وخيركم م
ّ
م القرآن وعل

ّ
 .4ن تعل

 .5وأحاديث أخرى أصرف عنها النظر

ليس هذا فحسب بل أشار على دارسيه أْن يدرسوا هذا الكتاب الجليل في الوقت 

 املناسب له وهو كما يلي:

م: إني ألعرف 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي موس ى رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم أصوات رفقة األشعريين بالقرآن 

 .6بالقرآن بالليل وإْن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار"

                                              
 2/277البيهقي،  1
 1/761الذهبي،  2
 1973سنن أبي داؤود، رقم الحديث:  3
 2405جامع الترمذي، رقم الحديث:  4
وسنن  57وصحيح البخاري، رقم الحديث:  1153وصحيح مسلم، رقم الحديث:  2/372راجع: الترغيب،  5

 1/777والذهبي،  2426و 2410و 2156وجامع الترمذي، رقم الحديث:  214بن ماجه، رقم الحديث: 
 6905صحيح مسلم، رقم الحديث:  6
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 وقال أيًضا:

م أنه قال: من خي ي منكم أْن ال 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن جابر رض ي هللا عنه عن النبي صل

خر الليل يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أّوله، ومن طمع منكم أن يقوم من آ

 .1فليوتر من آخر الليل فإّن قراءة القرآن في آخر الليل محضورة وهي أفضل"

 وهذا ما أشار إليه القرآن في سورة املزمل فقال:

ِيَن مَ " َِن ٱَّلذ ِۡل َونِۡصَفُهۥ َوثُلُثَُهۥ َوَطآئَِفة  م  ۡدََنَٰ ِمن ثُلََُثِ ٱِلذ
َ
نذَك َتُقوُم أ

َ
 َعَكۚۡ ۞إِنذ َربذَك َيۡعلَُم أ

 ۡۚ َۡل َوٱنلذَهاَر ُر ٱِلذ ِ ُ ُيَقد   "2----َوٱَّللذ

 مشيًرا إلى هذا قال النبي عن فضيلة قارئ القرآن:

م قال: الصيام 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن عبد هللا بن عمرو رض ي هللا عنهما أّن رسول هللا صل

 والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رّب منعته الطعام والشهوة

 .3فشّفعني فيه ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشّفعني فيه قال: فيشفعان"

 كما أمر النبي أن يتلو الناس القرآن فكذلك أمرهم بأْن يكتبوه فيحفظوه فقال:

م: إّن مما يلحق 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

مه ونشره، وولًدا صالًحا تركه، املؤمن من عمله وحسناته بعد م
ّ
وته، علًما عل

ومصحًفا وّرثه أو مسجًدا بناه أو بيًتا البن السبيل بناه أو نهًرا أجراه أو صدقة 

 .4أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته"

لم يرض النبي أن ُيقَرء القرآن ألجل القراءة املحضة فقط كما يفعل املستشرقون 

طلب من قّرائه ودارسيه أْن يقرءوه بإمعان فيفهموه جيًدا فيعملوا عليه. جاء اآلن بل 

 في الحديث التالي:

                                              
 977جامع الترمذي، رقم الحديث:  1
 20: لّم زّ سورة امل 2
 3/914مجمع الزوائد،  3
 292سنن ابن ماجه، رقم الحديث:  4
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م: رّب 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن عبد هللا بن عمرو رض ي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صل

ه، اقرأ القرآن ما نهاك، فإْن لم 
ُ
حامل فقه غير فقيه، ومن لم ينفعه علُمه ضّره جهل

 .   1لست تقرءه"ينهك ف

م ما 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
وهكذا كان الصحابة رض ي هللا عنهم يسألون النبي الكريم صل

 أشكل عليهم من القرآن فجاء في حديث نبوي:

م فقال: 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه أنه أتى رسول هللا صل

هللا عّز وجل: يوم يقوم الناس  أخبرني من يقوى على القيام يوم القيامة الذي قال

 . 2لرّب العاملين" فقال: يخّفف على املؤمن حتى يكون عليه كالصلوة املكتوبة"

 وكذا كان الصحابة يسألون فيما بينهم عن شيئ حدث عن القرآن فقد جاء:

 على سرية وكان 
ً

م بعث رجال
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن عائشة رض ي هللا عنها أّن النبي صل

ابه في صالته فيختم بف"قل هو هللا أحد" فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي يقرأ ألصح

فقال: سلوه ألي شيئ يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: ألنها صفة الرحمن وأنا أحّب أن أقرأ 

م: أخبروه أّن هللا يحبه"
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 .3بها فقال النبي صل

م
ّ
 مصادر دراسة القرآن في عصر النبي صلى هللا عليه وسل

ى هللا عليه وسلم وأصحابه كانوا يتفكرون في القرآن ي
ّ
بدو مما كتبنا آنًفا أن النبي صل

مونه وأما املصادر التي استخدموها في نيل هذا الهدف الجليل هي 
ّ
ويدرسونه ويعل

 خمسة وهي كما يلي: 

م يسأل جبريل عليه السالم ما أشكل  هللا جل مجده: .4
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
كان النبي صل

ن معاني القرآن الكريم وجبريل كان يسأل عنها هللا جل مجده الذي كان عليه م

 يبينه أمام جبريل وجبريل كان يعلمه النبي صلى هللا عليه وسلم. فقد قال تعالى:

                                              
 1/990مجمع الزوائد،  1
 7763مشكوة املصابيح، رقم الحديث:  2
 5357صحيح البخاري، رقم الحديث:  3
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ِۡك بِهِۦ لَِسانََك تِلَۡعَجَل بِهِۦٓ " َنَُٰه  ١٧إِنذ َعلَۡيَنا ََجَۡعُهۥ َوُقۡرَءانَُهۥ  ١٦ََل ُُتَر 
ۡ
َفٱتذبِۡع فَإَِذا َقَرأ

 .1"١٩ُثمذ إِنذ َعلَۡيَنا َبَيانَُهۥ  ١٨قُۡرَءانَُهۥ 

 وإليه اإلشارة في قول عائشة التالي: 

مهن إياه 
ّ
م يفسر شيًئا من القرآن إال آًيا بعدد عل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"ما كان النبي صل

 2جبريل عليه السالم".

م يتفك والقرآن الكريم: .2
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ر في القرآن في ضوء نظائره كان النبي صل

كما كان يسأل هللا تعالى عن طريق جبريل إذا أشكل عليه مفهوم آية. وتفسير 

م:
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 القرآن بنفسه أصل مهّم فقال النبي صل

"إن القرآن لم ينفزل ليكذب بعضه بعًضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه منه 

 .3فآمنوا به"

 قول ابن كثير: وإليه اإلشارة في

"إن أصّح التفسير أن يفّسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في 

 .4موضع آخر"

 وأما الدليل على هذا فقد نقلناه في العنوان القادم. 

م: .3
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ى هللا  والنبي صل

ّ
كان الصحابة رض ي هللا عنهم يسألون النبي صل

م ما أشكل عليهم من
ّ
آيات القرآن فهو كان يجيب عليهم ومثل هذه  عليه وسل

األسئلة مذكورة في كتب األحاديث فنكتفي بذكر سؤال واحد وهو عن مجيئ كلمة 

 "ظلم" وخطورتها فيروى: 

                                              
 القيامة سورة 1
 1/5تفسير القرآن العظيم،  2
 1/379املصدر نفسه،  3
 1/9املصدر نفسه،  4
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"ملا نزلت" اآلية "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم" شق ذلك على الناس فقالوا: 

ليس الذين تعنون، ألم تسمعوا ما قال  يا رسول هللا وأّينا ال يظلم نفسه؟ قال: إنه

 1العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك".

م أفصح العرب كلهم وذلك ألنه ولد  واللغة العربية: .4
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
كان النبي صل

م وتدّرب في بني سعد التي تعرف بعربيتها وتضلعها من اللغة 
ّ
في قبيلة قريش ثم تعل

م:وإليه اإلشارة ف
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 ي قوله صل

 2"أنا أفصح العرب بعثت بجوامع الكلم"

 3و"أنا أعربكم أنا من قريش ولساني لسان بني سعد بن بكر"

م لغة ولم يستفد منها في معرفة كتاب نزل بها.
ّ
 ويستبعد من تعل

كان النبي صلى هللا عليه وسلم يسأل علماء اليهود  وكتب اليهود والنصارى: .4

حتى ملا  4عما ذكر في القرآن من أمور متعلقة بهم وبشؤونهم الدينيةوالنصارى 

شك في إخبارهم وإجابتهم على أسئلته أمر زيد بن ثابت رض ي هللا عنه بأن يتعلم 

 5لغاتهم كي يسهل لفه اإلستفادة واإلجابة على تلك الشؤون الدينية.

م من التفاسير
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 قدر ما روي عن الرسول صل

م كما  روى
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
الصحابة الكرام رض ي هللا عنهم ما سمعوه من الرسول صل

بّينوا ما لم يجدوه من عنده. يقول أبو اليقظان عطية الجبوري بعدما انتقد اآلراء 

 واألفكار عن كثرة ما روي عن النبي من التفاسير وقلتها: 

                                              
 2/142اإلتقان في علوم القرآن،  1
 2/237سيرة النبي،  2
 2/237املصدر نفسه،  3
 وإن لم يكن هذا فلم يقل ما يأتي:  4

في اإلنجيل وال في  "إني ألرجو أن ال تخرج من باب املسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة وال

 1/11القرآن مثلها". تفسير القرآن العظيم، 
 32املنهج التعليمي في العصر النبوي، ص  5
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م بّين الكثير من معان
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ي اآليات ألصحابه كما تشهد بذلك "إن الرسول صل

كتب الصحابة إال أنه لم يبّين جميع معاني القرآن الكريم ألن من معانيه ما استأثر هللا 

تبارك وتعالى بعلمها ومنها ما ال يعلمه إال الرسول نفسه ومنها ما يعلمه العلماء ومنها ما 

 1ة إلى البيان".علمته العرب من مجرد معرفتهم للغتهم فلم يكن هذا وذاك بحاج

 مجاالت شرح الرسول العربي للقرآن الكريم

واملصدر املهّم لدراسة القرآن وتوضيح معانيه وتأويل آياته هو مجموعة األحاديث 

التي وردت في توضيح مشتمالت القرآن. إن هذه األحاديث تفوق الحصر وذلك ألني ال 

تهم لألحاديث فهي قليلة أريد بها كتب التفسير التي وصفها املحّدثون في مجموعا

ووجيزة للغاية بل إني أريد بها كافة األحاديث التي توّضح معنى من معاني القرآن 

وهي أكثر من أن  2وتتعلق بأي قضية من قضايا القرآن العلمية واللغوية والدينية

م:
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 تحص ى ولعل هذا هو السبب وراء قوله صل

معه أال يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم  "أال وإني أوتيت القرآن ومثله

وه وما وجدتم فيه من حرام فحّرموه
ّ
 3…"بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حالل فأحل

 ولو درسنا مجموعات األحاديث لوجدنا أنها تشتمل على أحاديث:

 توّضح وتبّين كلمة أو مصطلًحا من كلمات القرآن ومصطلحاته.  .1

 ما توجز ما فّصل فيه من األمور املهمة.وتفّصل ما أجمل فيه ك .2

 وتحّدد مفهومات القرآن وتذكر حدود أحكامه. .3

د ما جاء في القرآن وهذا كثير. .9
ّ
 وتؤك

 وتذكر ما نسخ من آياته وأحكامه. .7

                                              

 92دراسات في التفسير ورجاله، ص  1
 1/30تفسير تدبر قرآن  2
 1/35تفسير القرطبي،  3
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 وتعطي أحكاًما زائدة على ما جاء في القرآن. .6

 وحكًما وحقائق تأخذها من مشتمالت القرآن. .5
ً

 وتذكر أقواال

 نها خير مصدر لتفسير القرآن الكريم وتوضيح محتوياته وتبيين معضالته.ومن هذه الجهة أ

م للقرآن الكريم فأبدأ 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
واآلن أوّد أْن أذكر أنواع شرح الرسول صل

 باملفردات وأنتهي إلى املفاهيم ومن ثّم إلى االستنباطات اللطيفة:

رآن الكريم بيان معاني مما قام به النبي الكريم من شرح الق مفردات القرآن:

مفرداته من األلفاظ العامة إلى األسماء واملصطلحات فنذكر فيما يلي نماذج لشرح 

  -النبي الكريم ملفردات القرآن الكريم فقال النبي الكريم
ً

َمدُ يشرح كلمة " -مثال  ":1ٱلصذ

م: )قال هللا
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 عّز "عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

بني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن 
ّ
وجّل(: كذ

يقول: إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي أْن يقول: اتخذ هللا ولًدا، وأنا الصمد 

 .2الذي لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفًوا أحد"

ۚۡ ويقول ما يبّين كلمة "  ":3َخَصاَصة 
م كان إذا عن "

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
فضالة بن عبيد رض ي هللا عنه أن رسول هللا صل

ى بالناس يخّر رجال من قامتهم في الصالة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة 
ّ
صل

ى هللا عليه 
ّ
ى رسول هللا صل

ّ
حتى تقول األعراب: هؤالء مجانين أو مجانون، فإذا صل

م انصرف إليهم، فقال: لو تعلمون ما لكم
ّ
عند هللا ألحببتم أْن تزدادوا فاقة  وسل

م"
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 .4وحاجة قال فضالة: وأنا يومئذ مع رسول هللا صل

                                              
 2سورة اإلخالص:  1
 9457صحيح البخاري، رقم الحديث:  2

 4سورة الحشر:  3

 2361مذي، رقم الحديث: جامع التر  4
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َٰلِِحنيَ َوُيَكل ُِم ٱنلذاَس ِِف ٱلَۡمۡهِد َوَكۡهَل  وقال يشرح "املهد" في قوله تعالى: "  1" َوِمَن ٱلصذ

م:
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
م أحد في صغره إال  "عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صل

ّ
ما تكل

 .2عيس ى وصاحب جريج"

 وجاء في حديث آخر:

م في املهد إال ثالث: عيس ى وصبّي كان في زمن جريج وصبى آخر"
ّ
 .3"لم يتكل

 :4وقال يشرح كلمة "القنوت" املستخدمة في كل مواضع القرآن

 .5"كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة"

اِحَساب ا وقال يبّين "  ":6يَِسي 

م يقول في بعض 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن عائشة رض ي هللا عنها قالت: سمعت النبي صل

صالته: اللهم حاسبني حساًبا يسيًرا فلما انصرف قلت: يا نبّي هللا! ما الحساب اليسير؟ 

ر في كتابه فُيتَجاَوز عنه إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك"
َ
 .7قال: أن ُينظ

ق  يشرح "وقال ما  ِ  ":8ا ل َِما َبنۡيَ يََديۡهِ ُمَصد 

                                              
 96سورة آل عمران:  1

 1/352تفسير القرآن العظيم،  2

 1/352ه، املصدر نفس 3

4  
ً

ُ َودَل    قوله تعالى "مثال ََذ ٱَّللذ ۡرِضِۖ ُك   َوقَالُواْ ٱَّتذ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ُۥ َما ِِف ٱلسذ َٰنِتُوَن  اْۗ ُسبَۡحَٰنَُهُۖۥّ بَل َلذ ُۥ َق " )سورة ١١٦َلذ

َٰ نَِسآءِ ٱلَۡعَٰلَمنَِي وله تعالى "البقرة(، وق َرِك َوٱۡصَطَفىَِٰك لََعَ َ ٱۡصَطَفىَِٰك َوَطهذ َيََٰمۡريَُم ٱۡقنَُِّت  ٤٢َيََٰمۡريَُم إِنذ ٱَّللذ
َٰكِعنَِي  حۡ  " )سورة آل عمران( وقوله تعالى "٤٣لَِرب ِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكَِع َمَع ٱلرذ

َ
َصنَۡت َوَمۡرَيَم ٱۡبَنَت ِعۡمَرََٰن ٱلذَِّتٓ أ

قَۡت بَِكلَِمَِٰت َرب َِها َوُكُتبِهِۦ َوََكنَۡت مَِن ٱلَۡقَٰنِتنَِي  وِحَنا وََصدذ  " )سورة التحريم(١٢فَرَۡجَها َفَنَفۡخنَا فِيهِ ِمن رُّ
 1/351تفسير القرآن العظيم  5
  1سورة االنشقاق:  6
  6/91مسند أحمد،  7
 91و 96وسورة املائدة:  45: لبقرةسورة ا 8
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ى هللا عليه 
ّ
"عن يعقوب بن عاصم رحمه هللا أنه سمع رجلين من أصحاب النبي صل

م يقول: ما قال عبٌد قط: ال إله إال هللا 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
م أنهما سمعا رسول هللا صل

ّ
وسل

، مخلًصا بها روحه، وحده ال شريك له، له امللك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير

تق له أبواب السماء حتى ينظر هللا إلى قائلها وُحّق لعبٍد 
ُ
ه إال ف

َ
ا بها قلُبه لسان

ً
مصدق

ه"
َ
 .1نظر هللا إليه أن ُيعطيه سؤل

َٰ قُلُوبِِهم وقال يشرح "  ":2 َراَن لََعَ

م قال: إّن العبد إذ
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ا أخطأ "عن أبي هريرة رض ي هللا عنه عن رسول هللا صل

خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب ُصقل قلبه، وإن عاد زيد 

ا ََكنُواْ يَۡكِسُبونَ فيها حتى تعلَو قلبه، وهو الران الذي ذكر هللا " َٰ قُلُوبِِهم مذ ُّۖ بَلۜۡۡ َراَن لََعَ  .3"ّلََكذ

 " الجنة:4ُحور  وقال يبّين "

م: ولقاب قوس "عن أنس رض ي هللا عنه قال: قال ر 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
سول هللا صل

أحدكم أو موضع قدم من الجنة خيٌر من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل 

الجنة اطلعت إلى األرض ألضاءت ما بينهما، وملألت ما بينهما ريًحا، ولنصيفها يعني 

 .5الخمار خير من الدنيا وما فيها"

ۡمدُ وقال ما يبّين " ر مذ
 ":6ودر ِظل 

م قال: إّن في الجنة 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي هريرة رض ي هللا عنه يبلغ به النبي صل

ها مائة عام، ال يقطعها، واقرءوا إن شتتم "وظل ممدود"
ّ
 .7شجرة، يسير الراكب في ظل

                                              
 21ي، رقم الحديث: ئاالنس 1
 19سورة املطففين:  2
 3339جامع الترمذي، رقم الحديث:  3
 52سورة الرحمن:  4
 6761صحيح البخاري، رقم الحديث:  5
 30سورة الواقعة:  6
 9111صحيح البخاري، رقم الحديث:  7
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ِ وقال يشرح كلمة "  ":1َنْۗ َخاَتَم ٱنلذبِي 

ى هللا
ّ
م قال: إن مثلي ومثل "عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن رسول هللا صل

ّ
 عليه وسل

األنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيًتا فأحسنه وأجمله إال موضع لبنة من زاوية فجعل 

الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هال وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة، 

 .2وأنا خاتم النبيين"

 ":3ۡسَلَِٰمِۖ ۡلِ ٱوقال يشرح "
م قال: اإلسالم أن تسلم "عن ابن عباس رض ي هللا 

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
عنهما عن النبي صل

 .4وجهك هلل وتشهد أن ال إله إال هللا وأّن محمًدا عبده ورسوله وتقيم الصالة وتؤتي الزكوة"

 ":5وقال يشرح "اإلحسان

م 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه قال: بينا نحن عند رسول هللا صل

ا طلع علينا رجل شديُد بياضِّ الثياب شديُد سوادِّ الشعر ال ُيَرى عليه أثُر ذات يوم إذ

السفر وال يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على 

قال فأخبرني عن اإلسالم؟ قال: أْن  -----فخذيه وقال: يا محمًدا أخبرني عن اإلسالم 

 .6"---م تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة تعبد هللا كأنك تراه فإن ل

ٓال نَِي " و"َغۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهمۡ وقال يشرح " َرََٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم  "…" في قوله تعالى: ٱلضذ ِ ٱلص 
ٓال نَِي  ٦ ۡيِهۡم َغۡيِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوََل ٱلضذ

ۡنَعۡمَت َعلَ
َ
ِيَن أ  :7"٧ِصَرََٰط ٱَّلذ

                                              
 90سورة األحزاب:  1
 3737صحيح البخاري، رقم الحديث:  2
 127سورة األنعام:  3
 1/314مد، مسند أح 4
 112سورة البقرة:  5
 43صحيح مسلم، رقم الحديث:  6
 سورة الفاتحة 7
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م عن قولفه تعالى "غير "ع
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ن عدي بن حاتم قال: سألت رسول هللا صل

 .1املغضوب عليهم" قال "هم اليهود" و"ال الضالين" قال "النصارى هم الضالون"

َِٰسُخوَن ِِف ٱۡلعِۡلمِ وجاء يشرح " َٰسِ " في قوله تعالى: "ٱلرذ ْۗ َوٱلرذ ُ ۥٓإَِلذ ٱَّللذ وِيلَُه
ۡ
ُخوَن ِِف َوَما َيۡعلَُم تَأ

ۡلَبَِٰب  ٱۡلعِۡلِم َيُقولُوَن َءاَمنذا بِهِۦ ُك   
َ
ْولُواْ ٱۡۡل

ُ
ٓ أ ُر إَِلذ كذ ْۗ َوَما يَذذ ِۡن ِعنِد َرب َِنا  :2"٧م 

م سئل عن الراسخين في العلم 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي الدرداء قال: إن رسول هللا صل

 بطنه وفرجه فذلك من  فقال "من بّرت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن
ّ
عف

 .3الراسخين في العلم"

 " من صفات هللا تعالى:4َغِِنٌّ َۡحِيدٌ وقال ما يشرح "

م  فيما روى عن هللا تبارك 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي ذر رض ي هللا عنه عن النبي صل

وتعالى أنه قال: يا عبادي: إني حّرمت الظلم على نفس ي وجعلته بينكم محّرًما فال 

كم جائع تظامل
ّ
كم، يا عبادي! كل كم ضاّل إال من هديته فاستهدوني أهدِّ

ّ
وا، يا عبادي! كل

كم عاٍر إال من كسوته 
ّ
إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي! كل

فاستكسوني أكُسكم، يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 

نكم لن تبلغوا ضّري فتضّروني، ولن جميًعا، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي! إ

تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي! لو أّن أولكم وآخركم وإنسكم وجّنكم كانوا على 

أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيًئا، يا عبادي! لو أّن أولكم وآخركم 

يا  وإنسكم وجّنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيًئا،

عبادي! لو أّن أولكم وآخركم وإنسكم وجّنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 

فأعطيت كّل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا 

                                              
 1/32تفسير القرآن العظيم،  1
 5سورة آل عمران:  2
 1/337تفسير القرآن العظيم،  3
 والسور األخرى  265سورة البقرة:  4
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أدخل البحر، يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد 

 .1ومّن إال نفسه"خيًرا فليحمد هللا، ومن وجد غير ذلك فال يل

 عند هللا: 2وقال يحّدد قدر نصف يوم

"عن أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه قال: جلست في عصابة من ضعفاء املهاجرين 

ى هللا 
ّ
وإّن بعضهم ليستتر ببعض من العْري، وقارئ يقرء علينا إذ جاء رسول هللا صل

ى هللا عليه 
ّ
م فقام علينا فلما قام رسول هللا صل

ّ
م عليه وسل

ّ
م سكت القارئ فسل

ّ
وسل

ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول هللا! إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا فكّنا نستمع 

م: الحمد هلل الذي جعل 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
إلى كتاب هللا تعالى، قال: فقال رسول هللا صل

ى هللا علي
ّ
م من أمتي من أمرت أن أصبر نفس ي معهم. قال فجلس رسول هللا صل

ّ
ه وسل

قوا وبرزت وجوههم له. قال: فما 
ّ
وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، فتحل

ى هللا 
ّ
م عرف منهم أحًدا غيري، فقال رسول هللا صل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
رأيت رسول هللا صل

م: أبشروا يا معشر صعاليك املهاجرين بالنور التاّم يوم القيامة تدخلون 
ّ
عليه وسل

 .3نياء الناس بنصف يوم، وذلك خمسمائة سنة"الجنة قبل أغ

كما قام النبي الكريم بشرح كلمات القرآن وأسمائه ومصطلحاته  أساليب القرآن:

 فكذلك شرح أساليبه وطرق بيانه وفيما يلي نماذج لهذا النوع من البيان:

ِطيقال الرسول العربي يشرح قوله تعالى "
َ
ِطيُعواْ ٱلرذُسوَل أ

َ
َ َوأ  ":4ُعواْ ٱَّللذ

ى هللا عليه 
ّ
"عن جابر بن عبد هللا رض ي هللا عنهما قال: جاءت مالئكة إلى النبي صل

م وهو نائم فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب 
ّ
وسل

                                              
 6752صحيح مسلم، رقم الحديث:  1
 واملراد من اليوم ما جاء في سورة الحج: 2

لِۡف َسَنةر  ِإَونذ يَۡوًما ---"
َ
وَن  ِعنَد َرب َِك َكأ ا َتُعدُّ ِمذ  رة الحج"، سو ٤٧م 

 3666سنن أبي داؤود، رقم الحديث:  3
 وإلى نفس املعنى تشير اآلية التالية: 74سورة النساء:  4

رَۡسلَۡنََٰك َعلَ "
َ
َٰ َفَمآ أ ُّۖ َوَمن تََولذ َ َطاَع ٱَّللذ

َ
ن يُِطِع ٱلرذُسوَل َفَقۡد أ  (10". )سورة النساء: ٨٠ا ۡيِهۡم َحفِيظ  مذ
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، فقال بعضهم: إنه 
ً

، قال: فاضربوا له مثال
ً

يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثال

نائمة والقلب يقظان فقالوا: مثله كمثل رجل بنى داًرا  نائم، وقال بعضهم: إن العين

وجعل فيها مأدبة وبعث داعًيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من املأدبة، ومن 

لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من املأدبة، فقالوا: أّولوها له يفقْهها، فقال 

لقلب يقظان، فقالوا: فالدار: بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة وا

م 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
م، فمن أطاع محمًدا صل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
الجنة، والداعي: محمد صل

 . 1فقد أطاع هللا، ومن عص ى محمًدا فقد عص ى هللا، ومحمد فّرق بين الناس"

َ وقال تعالى:  ۡو ََل تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغفِۡر ل
َ
ة  ٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم أ ُ لَُهۡمۚۡ  ُهۡم َسۡبعنَِي َمرذ  ".2---فَلَن َيۡغفَِر ٱَّللذ

فاملراد من "سبعين مرة" ليس أن يستغفر هللا لهم إْن استغفر أكثر من سبعين مرة بل 

 إنه من أساليب العرب فإنهم يقولون كذا للكثرة. ويدّل عليه قول النبي اآلتي:

م "عن عبد هللا بن عمر رض ي هللا عنهما قال: جاء ر 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
جل إلى النبي صل

م ثم 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
فقال: يا رسول هللا! كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه النبي صل

 .3قال: يا رسول هللا! كم أعفو عن الخادم؟ قال: كلَّ يوم سبعين مرة"

بعد شرح مفردات القرآن وأساليبه وما شابهها  شرح مشتمالت القرآن الكريم:

م في شرح جمل القرآن وآياته وسوره وفيما يلي نماذج  يشرع النبي
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
صل

 من هذا النوع من شرح النبي للقرآن الكريم:

 ":4وقال يحّدد كلمة "الحسنات

م: إّن املسلم إذا 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن سلمان رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

ى الصلوات الخم
ّ
س، تحاّت خطاياه كما يتحاّت هذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم صل

                                              
 5211صحيح البخاري، رقم الحديث:  1
 10سورة التوبة:  2
 1494جامع الترمذي، رقم الحديث:  3
 سورة هود 4
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ةَ َطَرََفِ ٱنلذَهارِ َوُزلَف  الورق، وقال " وَٰ
لَ قِِم ٱلصذ

َ
ِنَ َوأ ِ ا م  ي  ِۡلٰۚ إِنذ ٱۡۡلََسَنَِٰت يُۡذهِۡۡبَ ٱلسذ اِتٰۚ ٱِلذ

َٰكِرِيَن  َٰلِلذذ َٰلَِك ذِۡكَرى  .1"١١٤َذ

 وقال كذلك:

ى هللا ع
ّ
م كان يقول: الصلوات "عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن رسول هللا صل

ّ
ليه وسل

الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكّفرات ما بينهن إذا اجتنب 

 .2الكبائر"

ۡهلََك  وقال يحّدد كلمة "أهل" في قوله تعالى "
َ
ُمۡر أ
ۡ
ِ َوأ لَوَٰة  ":3بِٱلصذ

م إذا دخل على أه
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
له "عن معمر عن رجل من قريش قال: كان النبي صل

 .4بعُض الضيق في الرزق أمر أهله بالصلوة ثم قرأ هذه اآلية "وامر أهلك بالصلوة"

 :5"رذِحيُمۢ  إِنذ َربذَك ََسِيُع ٱۡلعَِقاِب ِإَونذُهۥ لََغُفور   وقال يوّضح قوله تعالى: "

م "لو يعلم املؤمن ما عند هللا 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صل

العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند هللا من الرحمة ما قنط من  من

 .6رحمته أحد"

 ":7-----وقال يشرح قوله تعالى "فال تعلم نفس 

                                              
 7/935مسند أحمد،  1
 772صحيح مسلم، رقم الحديث:  2
 132سورة طه:  3
 3/11مصنف عبد الرزاق،  4
 167سورة األنعام:  5
 1/26العظيم،  تفسير القرآن 6
 15سورة السجدة:  7
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م: قال هللا: 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

معت وال خطر على قلب بشر، أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن س

ۡعنُير  فَََل َتۡعلَُم َنۡفس  فاقرءوا إن شتتم "
َ
ةِ أ ِن قُرذ ۡخِِفَ لَُهم م 

ُ
آ أ  .1"مذ

 املذكورة في القرآن: 2وقال يشرح درجات الخلق

ا 
ً
ل هللا بالرحم ملك

ّ
م قال: وك

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أنس بن مالك رض ي هللا عن النبي صل

أي رّب علقة، أي رّب مضغة، فإذا أراد هللا أن يقض ي خلقها، قال: أي فيقول: أي رّب نطفة، 

 .3رّب ذكر أم أنثى؟ أ شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما األجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه"

ن َيُقولُوٓاْ َءاَمنذا َوُهۡم ََل ُيۡفَتُنوَن  وقال يشرح قوله تعالى "
َ
ُكوٓاْ أ ن ُيۡۡتَ

َ
َحِسَب ٱنلذاُس أ

َ
 ":٢4أ

م: إّن عظم الجزاء مع "
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
عن أنس رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

عظم البالء، وإّن هللا إذا أحّب قوًما ابتالهم، فمن رض ي فله الرضا ومن سخط فله 

 .5السخط"

قُلُوُبُهۡم وَِجلَةٌ وقال يشرح قوله تعالى:  ِيَن يُۡؤتُوَن َمآ َءاتَواْ وذ  ":6َوٱَّلذ

م: قالت: سألت رسول هللا "عن عائ
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
شة رض ي هللا عنها زوج النبي صل

م: عن هذه اآلية "والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة" قالت 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
صل

عائشة رض ي هللا عنها: أ هم الذين يشربون الخمر ويسرفون؟ قال: ال، يا بنت 

                                              
 3299صحيح البخاري، رقم الحديث:  1
2  

ً
 وغيرها من اآليات  39و 21وسورة لقمان:  19-12في سورة املؤمنون:  مثال

 6747صحيح البخاري، رقم الحديث:  3
 سورة العنكبوت 4
 2346جامع الترمذي، رقم الحديث:  5
 60سورة املؤمنون:  6
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ون ويتص
ّ
ّدقون وهم يخافون أن ال يقبل منهم الصديق! ولكنهم الذين يصومون ويصل

ْوَلَٰٓئَِك يَُسَٰرُِعوَن ِِف ٱۡۡلَۡيَرَِٰت َوُهۡم لََها َسَٰبُِقوَن "
ُ
 .1"أ

ر   وقال يشرح قوله تعالى: " ِ إَِن ِ نََذۡرُت لََك َما ِِف َبۡطِِن ُُمَرذ ُت ِعۡمَرََٰن َرب 
َ
ا إِۡذ قَالَِت ٱۡمَرأ

نَت ٱلسذ 
َ
ِۖ إِنذَك أ ٓ ِ ُ  ٣٥ِميُع ٱۡلَعلِيُم َفَتَقبذۡل ِمِن  نََثَٰ َوٱَّللذ

ُ
ٓ أ ِ إَِن ِ َوَضۡعُتَها ا َوَضَعۡتَها قَالَۡت َرب  فَلَمذ

ۡعلَُم بَِما َوَضَعۡت 
َ
ِيذَتَها ِمَن  أ ِعيُذَها بَِك َوُذر 

ُ
ٓ أ ۡيُتَها َمۡرَيَم ِإَوَن ِ ِۖ ِإَوَن ِ َسمذ نََثَٰ

ُ
َكُر َكٱۡۡل َولَۡيَس ٱَّلذ

ۡيَطَِٰن ٱلرذِجيِم   :2"ٱلشذ

"عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "ما من مولود يولد إال مّسه 

ا من مّسه إياه إال مريم وابنها"
ً
 3الشيطان حين يولد فيستهل صارخ

ى هللا عليه  وسلم "ما من مولود إال وقد عصره الشيطان 
ّ
وأيًضا: "عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صل

 4عيس ى ابن مريم ومريم"عصرة أو عصرتين إال 

 وقال يشير إلى أهمية صلوة قبل الظهر:

م: أربع 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه يقول: قال رسول هللا صل

ى هللا عليه 
ّ
قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن من صالة السحر قال رسول هللا صل

م: وليس من شيئ إال وهو يسّبح هللا تلك ال
ّ
ساعة ثم قرأ "يتفّيؤا ظالله عن اليمين وسل

د   َمآئِِل ُسجذ ِ َوُهۡم َدَِٰخُرونَ ا َوٱلشذ ذ ِ  .6"٤٨5 َّلل 

 وقال يشرح سورة الفاتحة:

                                              
 3157الحديث:  جامع الترمذي، رقم 1
 36-37سورة آل عمران:  2
 1/369تفسير القرآن العظيم،  3
 1/369املصدر نفسه،  4
 سورة النحل 5
 3121جامع الترمذي، رقم الحديث:  6
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م يقول: قال 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صل

ل، فإذا قال العبد: هللا تعالى: قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأ

ِ ٱۡلَعَٰلَِمنيَ  ِ َرب  ۡمُد َّلِلذ " قال ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ " قال هللا تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: ٱۡۡلَ

ِينِ هللا تعالى: أثنى علّي عبدي، فإذا قال:  " قال: مّجدني عبدي، وقال مرة: َمَٰلِِك يَۡوِم ٱدل 

" قال: هذا بيني وبين عبدي ُبُد ِإَويذاَك نَۡسَتعِنيُ إِيذاَك َنعۡ  فّوض إلّي عبدي. فإذا قال: إ

َرََٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ولعبدي ما سأل، فإذا قال:  ِ ۡيِهۡم َغۡيِ  ٦ٱۡهِدنَا ٱلص 
ۡنَعۡمَت َعلَ

َ
ِيَن أ ِصَرََٰط ٱَّلذ

ٓال نِيَ   . 1" قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل"ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوََل ٱلضذ

 ثر الصلوة:وقال يشير إلى أ

ي 
ّ
م: إّن فالًنا يصل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن جابر رض ي هللا عنه قال: قال رجل للنبي صل

 .2فإذا أصبح سرق قال: سينهاه ما يقول"

 للمسلمين: 4والنور  3وقال يشير إلى تواجد السيما

م قال: إني 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي ذر وأبي الدرداء رض ي هللا عنهما أن رسول هللا صل

ألعرف أمتي يوم القيامة بين األمم، قالوا يا رسول هللا: وكيف تعرف أمتك؟ قال: 

أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود 

 .5وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم"

وقال مشيًرا إلى أهمية الدعاء الذي هو موضوع سورة الفاتحة التي هي ضرورية 

 في الصالة:قراءتها 

م"عن أنس بن مالك رض ي هللا عنه عن النبي 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 .6: قال: الدعاء مّخ العبادة"صل

                                              
 151صحيح مسلم، رقم الحديث:  1
 2/731مجمع الزوائد،  2
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 وقال في موضوع سورة اإلخالص:

م: قال: أ يعجز أحدكم أن 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي الدرداء رض ي هللا عنه عن النبي صل

رآن؟ قال: "قل هو هللا أحد" يعدل يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث الق

 . 1ثلث القرآن"

 وقال في موضوع سورة "الكافرون":

م قال لنوفل: اقرأ "قل يا أيها 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن نوفل رض ي هللا عنه أن النبي صل

 .2الكافرون" ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك"

 ن":وقال عن أهمية سور "زلزلت" و"اإلخالص" و"الكافرو 

م: "إذا زلزلت" 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن ابن عباس رض ي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صل

تعدل نصف القرآن، و"قل هو هللا أحد" تعدل ثلث القرآن، و"قل يا أيها الكافرون" 

 .3تعدل ربع القرآن"

 وقال مشيًرا إلى مشتمالت السور القرآنية:

أبو بكر رض ي هللا عنه: يا رسول هللا: قد "عن ابن عباس رض ي هللا عنهما قال: قال 

 .4شبت. قال: شيبتني هود والواقعة واملرسالت وعّم يتساءلون وإذا الشمس كّورت"

 وقال يذكر فضيلة سورة الفاتحة:

م: كيف تقرأ 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبّي بن كعب رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

م: والذي في الصلوة، فقرأت عليه أّم القرآن ق
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ال: قال رسول هللا صل

نفس ي بيده ما أنزل هللا في التوراة وال في اإلنجيل وال في الزبور وال في القرآن مثلها وإنها 

 .5للسبع املثاني"

                                              
 1116صحيح مسلم، رقم الحديث:  1
 7077سنن أبي داؤد، رقم الحديث:  2
 2149جامع الترمذي، رقم الحديث:  3
 3245املصدر نفسه، رقم الحديث:  4
 11/67مسند أحمد،  5



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

58 

 

 وقال يقارن بين القرآن والصحف السماوية:

م قا
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ل: أعطيت "عن وائلة بن األسقع رض ي هللا عنه أن النبي صل

مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور املئين وأعطيت مكان اإلنجيل املثاني 

لت باملفّصل" ّضِّ
ُ
 .1وف

 وقال مشيًرا إلى الصحف السماوية القديمة:

"عن ابن مسعود رض ي هللا عنه: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجاله فتقول رجاله ليس 

َبلي سبيل كان يقوم يقرأ ب ي سورة امللك، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال لكم على ما قِّ

بطنه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة امللك ثم يؤتى رأسه 

فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة امللك فهي املانعة تمنع من 

 .2عذاب القبر وهي في التوراة سورة امللك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطنب"

ْ  ويحّدد قطَع اليد في قوله تعالى: " ارِقَُة َفٱۡقَطُعوٓا ارُِق َوٱلسذ ۢ بَِما َكَسَبا َوٱلسذ يِۡدَيُهَما َجَزآَء
َ
أ

ََٰل   َِن ٱنََك ُ َعِزيٌز َحِكيم   م  ِْۗ َوٱَّللذ  .3"َّللذ

 .4"تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعًدا"

 بالصلوة والزكوة وأداء املناسك.وللمزيد عن توضيح ما أجمل لننظر في توضيح األمر 

د قوله تعالى: 
ّ
َ ََل َيۡظلُِم ٱنلذاَس َشۡي وقال يؤك نُفَسُهۡم َيۡظلُِمونَ إِنذ ٱَّللذ

َ
 .5"ا َوَلَِٰكنذ ٱنلذاَس أ

ا خلق هللا الخلق 
ّ
م قال: مل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أّن النبي صل

 .6لعرش "إّن رحمتي تغلب غضبي"كتب في كتابه فهو عنده فوق ا
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" :
َ
َحَدُكُم ٱلَۡمۡوُت إِن تََرَك َخۡيًا ٱلۡوَِصيذُة  وقال ينسخ هذه اآلية

َ
ُكتَِب َعلَۡيُكۡم إَِذا َحََضَ أ

ا لََعَ ٱلُۡمتذقِنَي  ۡقَربنَِي بِٱلَۡمۡعُروِفِۖ َحقًّ
َ
يِۡن َوٱۡۡل َٰدِلَ  .1"١٨٠لِۡلَو

 .2ية لوارث""إن هللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال وص

َرِك ِإَوۡذ َقالَِت وقال يزيد على قوله تعالى " َِٰك َوَطهذ َ ٱۡصَطَفى ٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َيََٰمۡرَيُم إِنذ ٱَّللذ
َِٰك  َٰ نَِسآءِ ٱۡلَعَٰلَِمنَي  َوٱۡصَطَفى  :3"٤٢لََعَ

"خير نساء العاملين أربع، مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت 

 .4ت رسول هللا"خويلد، وفاطمة بن

 وقال في موضع آخر:

"كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إال ثالث: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، 

 .5وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"

ا من قوله تعالى: 
ً
 ":6----ََكَن يَرُۡجواْ  ويجيب مستنبط

ه هللا قال: قال رجل: يا رسول هللا! إني أقف املواقف أريد وجه هللا، "عن طاؤوس رحم

م شيًئا حتى نزلت عليه 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
وأحّب أن ُيَرى موطني، فلم يرّد عليه رسول هللا صل

ا َوََل يُۡۡشِۡك بِعِبَ فَۡلَيۡعَمۡل َعَمَل   لَِقآَء َرب ِهِۦََكَن يَرُۡجواْ هذه اآلية:  َحدً اَدةِ رَ  َصَٰلِح 
َ
 .7"اب ِهِۦٓ أ

ِ َوٱِۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ  وقال يستنبط من قوله " ِ َمۡن َءاَمَن بِٱَّللذ َما َيۡعُمُر َمَسَِٰجَد ٱَّللذ  ":8إِنذ
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م: إذا رأيتم 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي سعيد رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

ى "إنما يعمر مساجد هللا من الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له باإليمان، قال هللا تعال

 . 1آمن باهلل واليوم اآلخر"

ا لطيًفا لفه من قوله تعالى: "
ً
ْ لََعَ لنقرء استنباط ُّۖ َوََل َتَعاَونُوا ِ َوٱتلذۡقَوىَٰ  ٱۡلِۡب 

ْ لََعَ َوَتَعاَونُوا
ثِۡم َوٱۡلُعۡدَوَِٰنٰۚ   .2"ٱۡۡلِ

م أنصر
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ا أو  "عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صل

ً
أخاك ظامل

ا؟ قال 
ً
مظلوًما" قيل يا رسول هللا هذا نصرته مظلوًما فكيف أنصره إذا كان ظامل

 .3"تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره"

ِ ُدََعَٓءهُۥ بِٱۡۡلَۡيِِۖ َوََكَن  وله استنباط لطيف للغاية من قوله تعالى: " نَسَُٰن بِٱلۡشذ  َوَيۡدُع ٱۡۡلِ
نَسَُٰن َعُجوَل    .4"ٱۡۡلِ

م قال: ال تدعوا على أنفسكم وال على 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن ابن عباس أن النبي صل

 .5أموالكم أن توافقوا من هللا ساعة إجابة يستجيب فيها"

ا من القرآن:
ً
 ويشير إلى أهمية الدعاء مستنبط

م: يقول: 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن النعمان بن بشير رض ي هللا عنهما قال: سمعت النبي صل

اء هو العبادة، ثم قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن اللذين يستكبرون الدع

 .6عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين"

 وقال يستنبط من القرآن:
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م صلوة 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ى رسول هللا صل

ّ
"عن خريم بن فاتك رض ي هللا عنه قال: صل

شراك باهلل ثالث مرات الصبح فلما انصرف قام قائًما فقال: عدلت شهادة الزور باإل 

ورِ ثم قرأ " ۡوَثَِٰن َوٱۡجتَنُِبواْ قَۡوَل ٱلزُّ
َ
ِ َغۡيَ ُمۡۡشِكنَِي بِهِۦ ٣٠فَٱۡجتَنُِبواْ ٱلر ِۡجَس ِمَن ٱۡۡل  .1"ۚۚۡ ُحَنَفآَء َّلِلذ

يَمَِٰن َفَقۡد َحبَِط َعَملُُهۥَوَمن يَۡكُفۡر وقال يستنبط من قوله تعالى:   ":2بِٱۡۡلِ

اب! اذهب "عن عمر رض ي هللا عن
ّ
م: يا ابن الخط

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ه قال: قال النبي صل

 .3فنادِّ في الناس: إنه ال يدخل الجنة إال املؤمنون"

َبا قُۡرَبان  وقال يستخرج من قوله تعالى: " ِ إِۡذ َقرذ  ٱۡبَِنۡ َءاَدَم بِٱۡۡلَق 
َ
ا َفُتُقب َِل ۞َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

َحِدهَِما َولَۡم ُيتَ 
َ
ُ ِمَن ٱلُۡمتذقِنَي ِمۡن أ َما َيَتَقبذُل ٱَّللذ ۡقُتلَنذَكُّۖ َقاَل إِنذ

َ
لَئِۢن  ٢٧َقبذۡل ِمَن ٱٓأۡلَخرِ قَاَل َۡل
نَا۠ بَِباِسطر 

َ
َخاُف ٱ بََسطَت إََِلذ يََدَك تِلَۡقُتلَِِن َمآ أ

َ
ٓ أ ۡقُتلََكُّۖ إَِن ِ

َ
َ َربذ ٱۡلَعَٰلَِمنَي يَِدَي إَِِلَۡك ِۡل  ٢٨َّللذ

 
ُ
ٓ أ  بِإِثِِۡم ِإَوثِۡمَك َفَتُكونَ إَِن ِ

َ
ن َتُبوٓأ

َ
ْ  رِيُد أ ُؤا َٰلَِك َجَزَٰٓ ٰۚ َوَذ ۡصَحَِٰب ٱنلذارِ

َ
َٰلِِمنَي  ِمۡن أ  ٢٩ٱلظذ

ِخيهِ َفَقَتلَُهۥ  َفَطوذَعۡت 
َ
ۡصَبَح ِمَن ٱۡلَخَِِٰسِينَ ََلُۥ َنۡفُسُهۥ َقۡتَل أ

َ
 .4"٣٠فَأ

 .5ر""إذا تواجه املسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتول في النا

 وأيًضا:

إنها ستكون فتنة القاعُد فيها خيٌر من القائم والقائُم خيٌر من املاش ي واملاش ي "

 .6خيٌر من الساعي"

ِۡل َويَۡعلَُم َما َجرَۡحتُم بِٱنلذَهارِ ويستنبط الدعاء التالي من قوله تعالى: " ِي َيتَوَفذىَُٰكم بِٱِلذ وَُهَو ٱَّلذ
َجل  ثُمذ َيۡبَعثُُكۡم فِيهِ ِِلُقۡ 

َ
ِۖ ثُمذ إَِِلۡهِ َمرۡجِ  ََضَٰٓ أ َسِم   يُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُۡم َتۡعَملُونَ مُّ  .7"ُعُكۡم ُثمذ
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م إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن حذيفة قال: كان النبي صل

تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيى وإذا استيقظ قال: الحمد هلل الذي 

 .1عد ما أماتنا وإليه النشور"أحيانا ب

م حكًما عديدة من قوله تعالى: "
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ن تَُولُّواْ ويستنبط الرسول صل

َ
۞لذۡيَس ٱۡلِۡبذ أ

ِ وَٱِۡلَوِۡم ٱٓأۡلِخرِ  وَٱلَۡمَلَٰٓئَِكِة  وُُجوَهُكۡم قِبََل ٱلَۡمۡۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلَِٰكنذ ٱلِۡۡبذ َمۡن َءاَمَن بِٱَّللذ
ِ وَ  بِيِل اَن وََءاَِت ٱلۡمَ ٱلِۡكَتَِٰب َوٱنلذبِي  َٰ وَٱِۡلََتََِٰمَٰ وَٱلَۡمَسَِٰكنَي َوٱۡبَن ٱلسذ َِ َٰ ُحب ِهِۦ ذَوِي ٱلُۡقۡر َل لََعَ

ُّْۖ َوٱ ََٰهُدوا َكوََٰة وَٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم إِذَا َع لَوَٰةَ وََءاَِت ٱلزذ قَاَم ٱلصذ
َ
ِقَاِب َوأ آئِلنَِي َوَِف ٱلر  َِٰۡبِيَن ِِف لوَٱلسذ صذ

ِينَ  ْوَلَٰٓئَِك ٱَّلذ
ُ
ِسِۗ أ

ۡ
آءِ وَِحنَي ٱۡۡلَأ ذ َسآءِ وَٱلَضذ

ۡ
ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتذُقوَن  ٱۡۡلَأ

ُ
ُّْۖ َوأ  .2"١٧٧َصَدقُوا

فلو تفكرنا في نظم هذه اآلية الواحدة نجد كثيًرا من الحكم يطول بذكرها املقال 

ا منها:
ً
 وأذكر طرف

 "أولئك الذين صدقوا".ختمت اآلية بقوله تعالى: 

فهذا الختام يرشدنا إلى أن الصدق هو الوسيلة الكبرى للوصول إلى ذروة البر ومن 

م وقال: 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 هنا استنبط الرسول صل

"إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند 

وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل  هللا صديًقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور 

 .3ليكذب حتى يكتب عند هللا كذاًبا"

ثم لُنعدِّ النظر فيها مرة ثانية نجد أنه تعالى ذكر من ضمن أركان البر إيتاء املال مع 

 كونه محبوًبا عنده.

فمن هذا النظم يبدو أن أفضل الصدقة ما شق على نفس صاحبها وإني أرى أن النبي 

ى هللا ع
ّ
ا منه وهو: صل

ً
م قال مستنبط

ّ
 ليه وسل
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م رجٌل قال: يا رسول هللا أي 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي هريرة أنه قال أتى رسول هللا صل

الصدقة أعظم فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخي ى الفقر وتأمل الغنى وال 

 .1تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفالن كذا ولفالن كذا. أال وقد كان لفالن"

ثم لنتفكر فيها مرة ثالثة نجد أن أول من ذكرهم هللا في هذا السياق هم ذوو القربى 

ى هللا عليه 
ّ
فالترتيب يدل على أن أولى الناس ببر الرجل أقاربه فاستنبط النبي صل

م وقال:
ّ
 وسل

م: دينار أنفقته 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

هللا ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على  في سبيل

 .2أهلك. أعظمها أجًرا الذي أنفقته على أهلك"

ا ُُتِبُّوَنۚۡ َوَما تُنفُِقواْ ِمن ويستخرج الحكمة من قوله تعالى: " َٰ تُنفُِقواْ ِممذ لَن َتَنالُواْ ٱۡلِۡبذ َحَّتذ
ءر  َ بِهِۦََشۡ   ٩٢ َعلِيم   َفإِنذ ٱَّللذ

َعاِم ََكَن ِحَل   َِِنٓ ۞ُكُّ ٱلطذ ِ َٰ  ۡل  َٰٓءِيُل لََعَ َم إِۡسَر َِٰٓءيَل إَِلذ َما َحرذ إِۡسَر
ٓ إِن ُكنُتۡم َصَِٰدقنِيَ  َٰةِ فَٱتۡلُوَها ْ بِٱتلذۡوَرى تُوا

ۡ
ۚۡ قُۡل فَأ َُٰة َل ٱتلذۡوَرى ن ُتََنذ

َ
َفَمِن  ٩٣ َنۡفِسهِۦ ِمن َقۡبِل أ
 ِ َٰلُِموَن  ٱۡفَۡتَىَٰ لََعَ ٱَّللذ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظذ

ُ
َٰلَِك فَأ ْۗ فَٱتذبُِعواْ  ٩٤ٱۡلَكِذَب ِمۢن َبۡعِد َذ ُ قُۡل َصَدَق ٱَّللذ

َٰهِيَم  ۖ ُّۖ َۚنِيف  ِملذَة إِبَۡر َل َبۡيتر  ٩٥َوَما ََكَن ِمَن ٱلُۡمۡۡشِكنَِي ا وذ
َ
ِي إِنذ أ َة ُمبَ وُِضَع لِلنذاِس لََّلذ ى َرَك  ابِبَكذ  وَُهد 

َقاُم  ٩٦نَي ل ِلَۡعَٰلَمِ  ْۗ وَ إِبَۡرَٰهِيَمُّۖ َوَمن َدَخلَُهۥ ََكَن ءَاِمن  فِيهِ َءاَيَُٰتۢ َبي َِنَٰت  مذ ِ لََعَ ٱنلذاِس ِحجُّ ٱۡۡلَيِۡت ا  َّلِلذ
 ۡۚ َ َغِِنٌّ َعِن ٱلَۡعَٰلَِمنيَ  َوَمن َكَفَر فَإِنذ ٱَمِن ٱۡستََطاَع إَِِلۡهِ َسبِيَل  ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لِمَ  ٩٧ َّللذ

َ
 قُۡل َيَٰٓأ

َٰ َما َتۡعَملُوَن تَۡكُفُروَن أَِب ُ َشِهيٌد لََعَ ِ وَٱَّللذ وَن َعن َسبِيِل  ٩٨َيَِٰت ٱَّللذ ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب لَِم تَُصدُّ
َ
قُۡل َيَٰٓأ

ِ َمۡن َءاَمَن َتۡبُغوَنَها ِعوَج   نتُۡم ُشَهدَ ٱَّللذ
َ
ا َتۡعَملُوَن ا َوأ ْۗ َوَما ٱللذُهبَِغَٰفٍِل َعمذ  .3"٩آُء

ورة آل عمران وال أريد ذكر جميع الحقائق التي ذكرت في هذه القطعة هذه قطعة من س

 بل أريد ما يبدو من نظم "ومن كفر فان هللا غني عن العاملين" من قبلها وما بعدها. 

                                              
 1/332صحيح مسلم، باب بيان أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح،  1
 1/322املصدر نفسه، الباب نفسه،  2
 44-42سورة آل عمران:  3
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فالتأمل في النظم يوحي إلينا أن من لم يحج البيت وهو يستطيع السبيل إليه فهو في 

اء جميع آيات هذا البيت العتيق لكي ذلك كمثل أهل الكتاب الذين سعوا في إخف

م: 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 يصرفوا عنه من يريد حجه وهذا ما ذهب إليه الرسول صل

م: من ملك زاًدا 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن علي رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

 .1وراحلة ولم يحج بيت هللا فال يضره مات يهودًيا أو نصرانًيا"

ِ "قوله تعالى:  ويستخرج الحكمة من يَُّها ٱَّلذ
َ
َٰلَُكم بَيۡنَُكم بِٱلَۡبَِٰطِل َيَٰٓأ ۡمَو

َ
ُكلُوٓاْ أ

ۡ
يَن ءَاَمنُواْ ََل تَأ

ن تَُكونَ 
َ
ٓ أ نُفَسُكۡمۚۡ إِنذ  تَِجََٰرةً َعن تََراضر  إَِلذ

َ
ِنُكۡمۚۡ َوََل تَۡقتُلُوٓاْ أ َ ََكَن بُِكۡم رَِحيم  م   .2"اٱَّللذ

نا أن أكل مال املؤمن للمؤمن بالباطل حرام كما التفكر في نظم هذه اآلية يوحي إلي

م: "حرمة مالفه كحرمة دمه"
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 .3حرم قتله إّياه فلذلك قال النبي صل

 وأوضحه حيث قال:

م ال تحاسدوا وال تناجشوا وال 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي هريرة قال قال رسول هللا صل

بيع بعض وكونوا عباد هللا إخواًنا املسلم أخو  تباغضوا وال تدامروا وال يبع بعضكم على

املسلم ال يظلمه وال يخذلفه وال يحقره. التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثالث مرار بحسب 

 .4امرء من الشر أن يحقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حراٌم دمه وماله وعرضه"

نَسََٰن  ٢َم ٱلُۡقرۡءَاَن َعلذ  ١ٱلرذۡحَمَُٰن ويستخرج الحكمة من قوله تعالى: "  .5"َعلذَمُه ٱۡۡلَيَانَ  ٣َخلََق ٱۡۡلِ

إذا تفكرنا في نظم هذه اآليات األربع من سورة الرحمن وجدنا حقائق عديدة؛ وجدنا 

أن نزول القرآن ليس إال رحمة من ربه الرحمان ووجدنا أنه ينبغي لإلنسان أن يهتدي 

                                              
 2/10يم، تفسير القرآن العظ 1
 24سورة النساء:  2
 2/217تفسير تدبر قرآن،  3
 2/315صحيح مسلم،  4
 9-1سورة الرحمن:  5
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ش يء ليس لفه أن يضرب ويعذب كالبهائم بل به باعتباره إنساًنا ثم وجدنا أن اإلنسان 

 هو جدير أن ينفزل لهدايته كتاب ألنه ناطق ال أبكم. 

ولنتفكر ونتفكر نجد أنه تعالى بدأ بنفسه فإنه هو البادي بالرحمة ثم ذكر التعليم 

فإن كمال رحمته هو تعليمه القرآَن ثم جاء ذكر الخلق والبيان ليعّد اإلنسان لذلك 

ن القرآن هو خير من كل ش يء فهكذا من تعلمه وعلمه هو خير الناس التعليم فظهر أ

م وقال: "خير كم من تعلم القرآن وعلمه"
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 .1ومن هنا استنبط النبي صل

 .2وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه"

 االحتجاج باألحاديث النبوية على ما أشكل في القرآن الكريم

ى أن التراث األدبي العربي حتى العصر األموي يجدر بأن يحتّج به في اتحد العلماء عل

مشكالت اللغة واألدب. واألحاديث النبوية تتعلق بعصر صدر اإلسالم فهي أيًضا 

تجدر بأن نستنبط به في مشكالت القرآن ومن هذه الجهة ندرس أحاديث الرسول 

م فننظر إلى متى هي تمّد في حّل م
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 عضالت القرآن:صل

فمما نحتّج فيه من املعضالت باألحاديث النبوية حّل مفردات القرآن فقد قال 

 هللا تعالى:

ۡقَِنَٰ "
َ
ۡغَِنَٰ َوأ

َ
نذُهۥ ُهَو أ

َ
 .3"َوأ

 فما معنى "أقنى" يوّضحه الحديث التالي:

م قال: يقول العبد: مالي مالي، إنم
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ا له "عن أبي هريرة أّن رسول هللا صل

من ماله ثالث؛ ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى وما سوى ذلك فهو ذاهب 

 .4وتاركه للناس"

                                              
 2/572صحيح البخاري باب خيركم من تعلم القرآن أو علمه،  1
 2/572املصدر نفسه، الباب نفسه،  2
 91سورة النجم:  3
 2474صحيح مسلم، رقم الحديث:  4
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 وقال هللا تعالى:

ۡرِض ٓأَلَيَٰتر "
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو ُ ِِف ٱلسذ ِۡل َوٱنلذَهارِ َوَما َخلََق ٱَّللذ  ":1ل َِقۡومر َيتذُقوَن  إِنذ ِِف ٱۡختَِلَِٰف ٱِلذ

ختالف"؟ وهو عندي دخول األول في اآلخر بحيث يدخل اآلخر في األول فما معنى "اال 

م:
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 كما قال النبي صل

م في 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن البراء بن عازب رض ي هللا عنهما قال: خرجنا مع رسول هللا صل

ن فيقوال  ---ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقوالن له: من ربك؟  ---جنازة رجل من األنصار 

له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه ال أدري، فينادي مناٍد من السماء 

أْن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له باًبا إلى النار قال: فيأتيه من 

ق عليه قبُره حتى تختلف فيه أضالُعه"  .2حّرها وسمومها قال: وُيضيَّ

ُّۖ َفَقۡد َص وقال هللا تعالى :   ":3َغۡت قُُلوُبُكَما

ى هللا 
ّ
فما معنى "الصغو"؟ وهو عندي مالت ورجعت لالستغفار كما قال النبي صل

م:
ّ
 عليه وسل

م: 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن عبد هللا بن عمرو رض ي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صل

: فما فيتمثل لهم الشيطان فيقول: أال تستجيبون؟ فيقولون  ---يخرج الدجال في أمتي 

خ في 
َ
هم ثم ُينف

ُ
هم، حسٌن عيش

ُ
تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة األوثان، وهم في ذلك دارٌّ رزق

 .4"----الصور فال يسمعه أحٌد إال أصغى ليًتا ورفع ليًتا 

ا َفُقوِلٓ  وقال تعالى: " َحد 
َ
ا تََريِنذ ِمَن ٱۡلبََۡشِ أ ُّۖ فَإِمذ ا ِي َعۡين  ِِ َوقَر  ۡرُت لِلرذِنَٰمۡح إَِن ِ نَذَ  فلَُُكِ َوٱَۡشَ

اَصۡوم   َكل َِم ٱِۡلَۡوَم إِنِسي  
ُ
 ":5-----ا فَلَۡن أ

                                              
 6سورة يونس:  1
 9573رقم الحديث: سنن أبي داؤد،  2
 9سورة التحريم:  3
 5311صحيح مسلم، رقم الحديث:  4
 26سورة مريم:  5
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فما معنى "القول" هنا؟ وهو عندي الكالم باإلشارة بدون رفع الصوت كما قال النبي 

م:
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 صل

ى 
َ
دن

ُ
م يقول: ت

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن املقداد رض ي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صل

يوم القيامة من الخلق، حتى تكون منه كمقدار ميل فيكون الناس على قدر  الشمُس 

أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من 

ى هللا عليه 
ّ
يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرُق إلجاًما قال: وأشار رسول هللا صل

م بيده إلى فيه"
ّ
 .   1وسل

 أيًضا: وقال

"عن أبي سعيد الخدري رض ي هللا عنه قال: جلست في عصابة من ضعفاء املهاجرين 

ى هللا 
ّ
وإّن بعضهم ليستتر ببعض من العْري، وقارئ يقرء علينا إذ جاء رسول هللا صل

م 
ّ
م سكت القارئ فسل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
م فقام علينا فلما قام رسول هللا صل

ّ
عليه وسل

ون؟ قلنا: يا رسول هللا! إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا فكّنا نستمع ثم قال: ما كنتم تصنع

م: الحمد هلل الذي جعل 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
إلى كتاب هللا تعالى، قال: فقال رسول هللا صل

م 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
من أمتي من أمرت أن أصبر نفس ي معهم. قال فجلس رسول هللا صل

قوا وبرزت وجوههم له. قال: فما  وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده
ّ
هكذا، فتحل

ى هللا 
ّ
م عرف منهم أحًدا غيري، فقال رسول هللا صل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
رأيت رسول هللا صل

م: أبشروا يا معشر صعاليك املهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون 
ّ
عليه وسل

 .2الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك خمسمائة سنة"

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدٓابذة  ل تعالى: وقا
َ
نذ  أ

َ
ۡرِض تَُكل ُِمُهۡم أ

َ
َِن ٱۡۡل  ".3َيَٰتَِنا ََل يُوقُِنونَ ٱنلذاَس ََكنُواْ أَِب  م 

 فما معنى دابة؟ وهي عندي كل شيئ له حركة كما جاء في الحديث النبوي الشريف:

                                              
 5206جامع الترمذي، رقم الحديث:  1
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ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
م قال: ال تطلع "عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن رسول هللا صل

الشمس وال تغرب على يوٍم أفضَل من يوم الجمعة، وما من دابة إال وهي تفَزع يوَم 

 .1الجمعة إال هذين الثقلين الجّن واإلنس"

ۡت وقال تعالى:  ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقذ
َ
 ".2َوأ

م:
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 فما معنى اإلذن لكذا؟ وهو اإلنصات لكذا كما قال النبي صل

م: ما أذن هللا  "عن
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
أبي هريرة رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

 .3لشيئ ما أذن لنبي حسن الصوت يتغّنى بالقرآن"

َجآَءَها ٱلَۡمَخاُض وقال تعالى عن مريم: 
َ
 ".4---فَأ

ى منه كما قال  فما يعني مصدر "اإلجاءة"؟ وهو عندي حمل واحد إلى مكان بدون رض ً

 
ّ
م:النبي صل

ّ
 ى هللا عليه وسل

م يقول: يجاء 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أسامة بن زيد رض ي هللا عنهما أنه سمع رسول هللا صل

بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار 

عروف برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فالن! ما شأنك؟ أ ليس كنت تأمر بامل

 .5وتنهانا عن املنكر؟ قال: كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأنهاكم عن املنكر وآتيه"

ۡهَل ٱۡۡلَۡيِت وقال تعالى: "
َ
 ".6---أ

فماذا يعني أهل البيت؟ وهو عندي استخدم للنساء واستخدام هذه الكلمة وضمير 

 الجمع املذكر للنساء عام كما جاء في الحديث:

                                              
 5/7ابن حبان،  1
 31وسورة النبأ:  7و 2سورة االنشقاق:  2
 1197صحيح مسلم، رقم الحديث:  3
 23سورة مريم:  4
 3265صحيح البخاري، رقم الحديث:  5
 35وسورة هود:  33سورة األحزاب:  6
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م وهو "عن عائشة رض ي هللا عنه
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ا قالت: جاءت عجوز إلى النبي صل

عندي فقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا جثامة املدنية، قال: كيف حالكم؟ كيف أنتم 

ل  قبِّ
ُ
بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول هللا! فلما خرجت قلُت: يا رسول هللا ت

ينا أيام خديجة رض ي هللا عنها وإّن على هذه العجوز هذا اإلقباَل فقال: إنها كانت تأت

 .1حسن العهد من اإليمان"

 وأيًضا قال:

م: إذا 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي سعيد وأبي هريرة رض ي هللا عنهما قاال: قال رسول هللا صل

ى ركعتين جميًعا كتب في الذاكرين والذاكرات"
ّ
يا أو صل

ّ
ه من النار فصل

َ
 .2أيقظ الرجل أهل

ۡعَنَُٰقُهۡم لََها َخَِٰضعِنَي لذۡت َفظَ  وقال تعالى: "
َ
 "3---أ

 عن الضمير املجرور في "أعناقهم" وهذا عام فجاء في الحديث:
ً

 فجاء "خاضعين" حاال

م قال: من غدا إلى املسجد 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي أمامة رض ي هللا عنه عن النبي صل

مه، كان له كأجر حاّج 
ّ
م خيًرا أو يعل

ّ
ا حجته" ال يريد إال أْن يتعل  .4تامًّ

واْ ِمۡن َخۡير وقال تعالى: 
َ ََكَن بِهِۦ َعلِيم  فَإِنذ ٱ َوَما َتۡفَعلُ  .5"اَّللذ

 وهنا حذف الجزاء وهذا أسلوب عام فقد جاء في الحديث:

م ألبي موس ى: لو 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
"عن أبي موس ى رض ي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

 .6ارحة لقد أوتيت مزماًرا من مزامير آل داؤد"رأيتني وأنا استمع قراءتك الب

                                              
 9/252اإلصابة،  1
 1304سنن أبي داؤد، رقم الحديث:  2
 9سورة الشعراء:  3
 1/324مجمع الزوائد،  4
 125سورة النساء:  5
 1172قم الحديث: صحيح مسلم، ر  6
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هذا، وقد ثبت من هذه الدراسة املتواضعة أّن هناك عالقة وطيدة بين  الختــــام:

القرآن والحديث فال ينفّك أحدهما عن اآلخر كما ال يتضح معنى األّول بدون مراجعة 

 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 الثاني. وإّن القرآن نزل على الرسول العربي صل

ً
م الذي كان مسؤوال

عن توضيحه وتبيينه فقام الرسول بأداء تلك املسئولية خيَر أداء، مستخدًما كافة 

األسباب املتوفرة لديه كما استفاد فيه من رّبه الكريم الذي وعد بحّل ما أشكل عليه 

 من محتويات القرآن.

وحّل شرح الرسول من القرآن ما أشكل ألصحابه فشرح مفرداته وبّين أسمائه 

معضالته وكشف الستار عما صعب ألصحابه من جمل القرآن وآياته، فبعونه 

املتواصل وعمله املستمّر اتضحت معاني القرآن الصعبة كما تدّربت جماعة من 

الصحابة والصحابيات رض ي هللا عنهم يؤّدون مسئولية بيان معضالت القرآن ملن 

 عاصرهم فخلفوا خيَر نموذج لشرح القرآن وتفسيره.

م بمجّرد شرحِّ ما صعب من محتويات 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
لم يقم الرسول العربي صل

القرآن بل لعب كالمه الجامع الفصيح بدور قيادّي فّعال في شرح معضالت القرآن من 

ق 
ّ
جانب آخر وهو االحتجاج في بيان مشكالته بما أنه كالم رجل عربي فصيح ويتعل

 بأدب عصر يحتّج به.

م وبالجملة فالرسو 
ّ
ل لم يكن شارًحا للقرآن فحسب بل أثبت تعاليمه بسيرته وعل

أصحابه كيف تشرح كلمات القرآن وآياته وسوره وهكذا فرّبى جماعة ملفّسري القرآن 

 وكذا لم يزل وال يزال كالمه يعين ملن يريد الفهم الصحيح لهذا الكتاب العربي الجليل.
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 دراسة صوتية لسورة القمر

 1رشأ علي عمر علي الشعري  -

 مقدمة:

 
ّ
 حمًدا لك الل

ّ
 هم خيَر معل

ّ
ألولى، أخرجت هذا العقَل من مَت بالقلم القرون اٍم عل

 ظلماته، وهديته النوَر املبين سبيال، أرسلت بالتوراة موس ى هاديً 
ّ
م ا، وابن البتول يعل

ا ، وصالة وسالًم ا يتلو الكتاب يعلم التنزيَل رت ينبوع الحنان محمًد ، وفّج اإلنجيَل 

 دائمين متالزمين يليقان بمقام أمير األنبياء وسيد املرسلين سيدنا محمد ص
ّ
ى هللا ل

 
ّ
 !بعدأما  م.عليه وسل

 في كمااز  ما
ً
جالل القرآن، وذلك الجرس النوراني املوسيقي، و  للت العقول متحيرة

وإن شتت قلت موسيقى األنوار التي تنبعث من عوالم اإلعجاز القرآني، الشامل في 

ا، ا، وداللة، ومعنى، وتصويرً صورة بلغت نهايات الكمال، والجمال، والجالل، تركبً 

ا يأخذ بتالبيب الفكر والفطرة، ويأخذ بمجامع اإلنسان ا، وإيقاعً ا موسيقيً جرًس و 

رليقف مشدوًه 
َ
َتاٌب  ا أمام هذا الصرح السماوي، الذي قال هللا فيه: )ال َمْت  كِّ ْحكِّ

ُ
 أ

هُ 
ُ
مَّ  آَيات

ُ
ْت  ث

َ
ل ّصِّ

ُ
ن ف ُدْن  مِّ

َّ
يٍم  ل يٍر )سورة هود َحكِّ بِّ

َ
ا–(، وقال1:خ نَّ َناهُ  عز وجل: )إِّ

ْ
َزل
ْ
ن
َ
 أ

ْرآًنا
ُ
ا ق يًّ ْم  َعَربِّ

ُ
ك
َّ
َعل

َ
وَن  ل

ُ
ل ْعقِّ

َ
 .(2:)سورة يوسف ت

                                              
رشأ علي عمر موظفة في إدارة الفرص التجارية في غرفة تجاة وصناعة عجمان، دولة اإلمارات  1

م وموضوع رسالتها كان "لغة املطويات 2019العربية املتحدة. إنها نالت شهادة املاجستير في 

قاالت وبحوث اإلشهارية بقطاع التجارة واالقتصاد، دراسة لسانية ونظرية تطبيقية". لها م

نشرت في مختلف املجالت والجرائد مثل "مجلة الغرفة التجارية" و"النشرة اإلحصائية" و"جريد 

 الخليج" و"زهرة الخليج".
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 ذاته، متفرد فكل سورٍة من سور القرآن هي كمال لغوي قائم بحّد 
ً
بكماالت اللغة في  ة

أبهى صورها، وال غرو في ذلك فقد أصبح القرآن بلغته السامية التوقيفية هو مصدر 

وي، وغيره من علوم اللغة العربية، ومن االحتجاج األول بال منازع في علم األصول اللغ

رت العقول الدرس الصوتي في القرآن الكريم، بكل جوانبه الكماالت التي حيّ 

ا إال بقدر ما تستطيعه وموسيقاه املنبعثة من عالم غيبي ال نعرف عن كماله شيئً 

سورة القمر تعدُّ من أوائل السور التي . و عقولنا من إدراك لهذا الجمال والكمال

وعلم  يمتعت بكل صور اإليقاع الصوتي، بل بكل ما يشمله اإليقاع املوسيقت

األصوات، ولسورة القمر األثر الكبير في نفوس املسلمين، ألنها تحدثت في أولها عن 

  معجزة من أكبر وأجّل 
ّ
م ى هللا عليه معجزات الرسول صل

ّ
أال وهي معجزة انشقاق وسل

 
ّ
 القمر لحضرته صل

ّ
 و  م،ى هللا عليه وسل

ّ
ى هللا ما كان في ذلك من تأييد له ولدعوته صل

 
ّ
 للمؤمنين الضعفاء، وامتطاء الحق صهوة الباطل على مرأى عليه وسل

ً
م، ونصرة

فجاء الحديث عن السورة، وتسميتها، وسبب نزولها،  ومسمع من كل البشر،

يت املادة التفسيرية  من واملوضوعات التي تم تناولها عن اآليات بشكل مبسط، واْسُتقِّ

روح املعاني لإلمام األلوس ي، والكشاف للزمخشري، ومختصر ابن كثير، أما بالنسبة 

للدرس الصوتي فقد تم االطالع على دراسات متعددة في عالم األصوات وشتى جوانبه، 

، وعن اإليقاع املوسيقي ةوالتنويه عن بعض صوره الجمالية، وما به من عوالم صوتي

ائته، وتعاقب الحركات، وتكرار بعض الكلمات السريع املتالحق بصوامته، وصو 

واآليات في صور متالحقة في السورة الكريمة، وعن صفات الحرف الذي ذكر في 

السورة أكثر من مئة مرة عن مخرجه، وصفته، وأثره، وموسيقاه، وداللته وعن 

السورة في مضمونها، وفكرة أخرى وهي التعريض بجانب بسيط من عالم األصوات، 

وجاء الحديث عن موسيقى الكلمة في  ع املوسيقي، في دراسة السورة الكريمة،واإليقا

 
ً
ا إلى رياض فواصل اآليات وما لها من أثر داللي، وموسيقي يأخذ اإلنسان مندهش

رت الصورة األحداث بجرسها املوسيقي في تتابع وتالحق وكيف صوّ  كتاب هللا،

ة صوتية تشير من هنا وهناك ران األحداث، وما يجري بنغمة موسيقيعجيبين يصوّ 

 إلى السرعة الفائقة التي تميزت بها األحداث في سورة القمر.
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 سورة القمر:

اَعُة وَٱنَشقذ ٱلَۡقَمُر  بَِت ٱلسذ ۡسَتِمر    ١ٱۡقَۡتَ ْ ِسۡحر  مُّ ْ َويَُقولُوا ْ َءايَة  ُيۡعرُِضوا بُواْ  ٢ِإَون يََرۡوا َوَكذذ
ۡهَوآَءُهۡمۚۡ وَ 

َ
ۡستَقِر   وَٱتذَبُعوٓاْ أ ۡمرر مُّ

َ
ۢنبَآِء َما فِيهِ ُمۡزَدَجٌر  ٣ُُكُّ أ

َ
َِن ٱۡۡل ُّۖ  ٤َولََقۡد َجآَءُهم م  ِحۡكَمُۢة َبَٰلَِغة 

ءر نُُّكٍر  ٥َفَما ُتۡغِن ٱنلُُّذُر  اِع إََِلَٰ ََشۡ بَۡصَٰرُُهۡم ََيۡرُُجوَن  ٦َفتََولذ َعۡنُهۡمۘۡ يَوَۡم يَۡدُع ٱدلذ
َ
ًعا أ ُخشذ

ۡجَداِث 
َ
نتَِۡش  ِمَن ٱۡۡل نذُهۡم َجَراد  مُّ

َ
َٰفُِروَن َهََٰذا يَوٌۡم َعِِس   ٧َكأ اِعِۖ َيُقوُل ٱۡلَك ۡهِطعنَِي إََِل ٱدلذ  ٨مُّ

ْ ََمُۡنون  وَٱۡزُدِجَر  ْ َعۡبَدنَا َوقَالُوا بُوا بَۡت َقۡبلَُهۡم قَوُۡم نُو ۖر فََكذذ َن ِ َمۡغلُوب   ٩۞َكذذ
َ
ۥٓ أ فََدََع َربذُه

ٓ َفَفتَحۡ  ١٠فَٱنتََِصۡ  ۡنَهِمرر  نَا َمآِء بَِمآءر مُّ ََٰب ٱلسذ بَۡو
َ
ۡمرر  ١١أ

َ
َٰٓ أ ۡرَض ُعُيون ا فَٱتۡلَََق ٱلَۡمآُء لََعَ

َ
ۡرنَا ٱۡۡل َوفَجذ

ۡلَوَٰ ۖر َوُدَُسر  ١٢قَۡد قُِدَر 
َ
َٰ ذَاِت أ ۡعيُنِنَا َجَزآء  ل َِمن ََكَن ُكفَِر  ١٣وََۡحَلَۡنَُٰه لََعَ

َ
َولََقد  ١٤ََتۡرِي بِأ

كِرر تذَرۡكَنَٰ  دذ  َفَهۡل ِمن مُّ
ِۡكرِ َفَهۡل  ١٦فََكۡيَف ََكَن َعَذاِِب َونُُذرِ  ١٥َهآ َءايَة 

نَا ٱلُۡقۡرَءاَن لَِّل  ۡ َولََقۡد يَِسذ
كِرر  دذ بَۡت ََعد  فََكۡيَف ََكَن َعَذاِِب َونُُذرِ  ١٧ِمن مُّ

ا ِِف يَۡوِم  ١٨َكذذ َۡص  ا َۡصۡ رَۡسۡلنَا َعلَۡيِهۡم رِيح 
َ
إِنذآ أ

ر َنۡ  ۡسَتِمر  نَقعِرر  ١٩سر مُّ لر مُّ
ۡعَجاُز ََنۡ

َ
نذُهۡم أ

َ
 ٢١فََكۡيَف ََكَن َعَذاِِب َونُُذرِ  ٢٠تََنُِع ٱنلذاَس َكأ

كِرر  دذ ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ
نَا ٱۡلُقرَۡءاَن لَِّل  ۡ بَۡت َثُموُد بِٱنلُُّذرِ  ٢٢َولََقۡد يَِسذ

ِنذا َوَِٰحد   ٢٣َكذذ ا م  بََۡش 
َ
ا َفَقالُوٓاْ أ

ِِف َضَلَٰلر وَُسُعٍر 
ا لذ ٓ إِذ  ۥٓ إِنذا َِش   ٢٤نذتذبُِعُه

َ
اٌب أ ِۡكُر َعلَۡيهِ ِمۢن بَۡينِنَا بَۡل ُهَو َكذذ ُءلَِۡقَ ٱَّل 

َ
 ٢٥أ
َِشُ 
َ
اُب ٱۡۡل ِن ٱلَۡكذذ ا مذ ذُهۡم فَٱۡرتَقِۡبُهۡم َوٱۡصَطِۡبۡ  ٢٦ َسيَۡعلَُموَن َغد  ْ ٱنلذاقَةِ فِۡتَنة  ل  ٢٧ إِنذا ُمرِۡسلُوا

ۡتَََض   نذ ٱلَۡمآَء قِۡسَمُۢة بَۡيَنُهۡمُّۖ ُكُّ َِشۡبر ُمُّ
َ
فََكۡيَف  ٢٩َفنَاَدۡواْ َصاِحَبُهۡم َفَتَعاََطَٰ َفَعَقَر  ٢٨َونَب ِۡئُهۡم أ

 َوَِٰحَدة  فَََكنُواْ َكَهِشيِم ٱلُۡمۡحَتِظرِ  ٣٠ََكَن َعَذاِِب َونُُذرِ 
رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم َصۡيَحة 

َ
آ أ نَا  ٣١إِنذ ۡ َولََقۡد يَِسذ

كِرر  دذ ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ
بَۡت قَوُۡم لُوطِۢ بِٱنلُُّذرِ  ٣٢ٱۡلُقرَۡءاَن لَِّل  ٓ َءاَل  ٣٣َكذذ رَۡسۡلنَا َعلَۡيِهۡم َحاِصبًا إَِلذ

َ
إِنذآ أ

ذۡيَنَُٰهم بَِسَحرر 
ِۖ جنذ ۚۡ َكَذَٰلَِك جَنۡزِي َمن َشَكَر  ٣٤لُوطر ِۡن ِعنِدنَا ِۡعَمة  م  نَذرَُهم َبۡطَشتَنَا وَ  ٣٥ن 

َ
لََقۡد أ

 بِٱنلُُّذرِ 
ْ  َعَذاِِب َونُُذرِ َولََقۡد َرَٰ  ٣٦َفتََماَرۡوا

ْ ۡعُيَنُهۡم فَُذوقُوا
َ
ٓ أ َولََقۡد  ٣٧َوُدوهُ َعن َضۡيفِهِۦ َفَطَمۡسنَا

ۡستَقِر    نَا ٣٩فَُذوقُواْ َعَذاِِب َونُُذرِ  ٣٨َصبذَحُهم بُۡكَرةً َعَذاب  مُّ ۡ ِۡكرِ َفَهۡل ِمن  َولََقۡد يَِسذ
ٱلُۡقۡرَءاَن لَِّل 

كِرر  دذ بُواْ أَِب ٤١َولََقۡد َجآَء َءاَل فِرَۡعۡوَن ٱنلُُّذُر  ٤٠مُّ ۡقتَِدٍر َكذذ ۡخَذ َعزِيزر مُّ
َ
َخۡذَنَُٰهۡم أ

َ
 ٤٢َيَٰتِنَا ُِّ َِها فَأ

بُرِ  ۡم لَُكم بََرآَءة  ِِف ٱلزُّ
َ
ْوَلَٰٓئُِكۡم أ

ُ
ِۡن أ ارُُكۡم َخۡي  م  ُكفذ

َ
نتََِص   ٤٣أ ۡم َيُقولُوَن َنُۡن ََجِيع  مُّ

َ
 ٤٤أ

بَُر  َمرُّ  ٤٥َسُيۡهَزُم ٱۡۡلَۡمُع َويَُولُّوَن ٱدلُّ
َ
ۡدََهَٰ َوأ

َ
اَعُة أ اَعُة َموِۡعُدُهۡم وَٱلسذ إِنذ ٱلُۡمۡجرِِمنَي ِِف  ٤٦بَِل ٱلسذ
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َٰ وُُجوهِِهۡم ذُ  ٤٧َضَلَٰلر وَُسُعرر  ٍء َخلَۡقَنَُٰه  ٤٨وقُواْ َمسذ َسَقَر يَوَۡم يُۡسَحُبوَن ِِف ٱنلذارِ لََعَ إِنذا ُكذ ََشۡ
ٓ إَِلذ َوَِٰحَدة  ََِّۡمِۢح بِٱۡۡلَََصِ  ٤٩بَِقَدرر  ۡمُرنَا

َ
ٓ أ كِرر  ٥٠َوَما دذ ۡشيَاَعُكۡم َفَهۡل ِمن مُّ

َ
ٓ أ ۡهلَۡكنَا

َ
 ٥١َولََقۡد أ

بُرِ  ءر َفَعلُوهُ ِِف ٱلزُّ  َصغِير َوَكبِير  ٥٢ َوُُكُّ ََشۡ
ۡسَتَطٌر  َوُُكُّ َٰتر َوَنَهرر  ٥٣مُّ  ٱلُۡمتذقنَِي ِِف َجنذ

ِِف  ٥٤إِنذ
 ِۢ ۡقتَِدر  ٥٥َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيكر مُّ

 تسمية السورة بهذا االسم:

ض ت"، وذكر ابن عباس أنها تدعى في التوراة "املبيضة" ألنها تبيّ با سورة "اقتر ى أيضً وتسّم 

بيهقي في شعب اإليمان، وهي سورة مكية في قول أخرجه ال ،وجوه وجه صاحبها يوم تسودّ 

الجمهور وهي في الترتيب واقعة بعد سورة النجم، يقول الجالل السيوطي: "ال يخفى ما في 

توالي هاتين السورتين من حسن التناسق للتناسب في التسمية ملا بين النجم والقمر من 

وكالشعراء بعد الفرقان،  ا أن هذه بعد تلك كاألعراف بعد األنعام،املالبسة، وأيضً 

 1وكالصافات بعد يس، في أنها تفصيل ألحوال األمم املشار إلى إهالكهم".

 
ّ
 ويقول الزمخشري في الكشاف: "انشقاق القمر من آيات رسول هللا صل

ّ
م، ى هللا عليه وسل

 إعن أنس بن مالك رض ي هللا عنه قال:  ومعجزاته النيرة،
ّ
ى ن الكفار سألوا رسول هللا صل

  هللا
ّ
وكذا عن ابن مسعود وابن عباس رض ي هللا  م آية فانشق القمر مرتين،عليه وسل

عنهما قال ابن عباس: انفلق فلقتين فلقة ذهبت، وفلقة بقيت، وقال ابن مسعود رأيت 

واعتمد ابن كثير على رواية جبير بن مطعم فقد روى اإلمام  2حراء  بين فلقتي القمر".

  أحمد في مسنده عن جبير بن مطعم
ّ
ى هللا قال: "انشق القمر على عهد رسول هللا صل

 
ّ
م فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل، وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا عليه وسل

وقد ذهب  3محمد، فقالوا: إن كان سحرنا فإنه ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم".

ا فيه إنذار وبالغ جماعة من املفسرين أن انشقاق القمر يدل على اقتراب الساعة، وهذ

ومن املفسرين من ذهب إلى أن انشقاق القمر وقع حقيقة لحضرة النبي  مبين للناس،

                                              
  9/45روح املعاني،  1
 9/1750الكشاف،  2
 3/971مختصر تفسير ابن كثير،  3
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ّ
 صل

ّ
ونستطيع القول بأن كليهما على  م على مرأى ومسمع من أهل مكة،ى هللا عليه وسل

  صواب،
ّ
 ألن انشقاق القمر قد وقع بالفعل لحضرة الرسول صل

ّ
م، ى هللا عليه وسل

  وانشقاقه في عهد
ّ
 النبي صل

ّ
 م، داللة وإشارة واضحة على اقتراب الساعة.ى هللا عليه وسل

يت السورة بهذا االسم لوجود لفظة القمر في اآلية األولى، منها على غرار سورة وقد سّم 

 
ً

لم لم تسم السورة باسم  : يسأليس، والصافات، والنجم، وطه، والذرايات ولعل سائال

على  ونستطيع القول بأن السورة في تسميتها تدّل  1هود أو نوح أو لوط عليهم السالم؟

التماسك النص ي بين أجزائها، ألنها تتحدث عن قيام الساعة، وانشقاق القمر دليل من 

أدلتها وعالمة من عالمتها، واتخذت السورة من انشقاق القمر بؤرة تنطلق منها للحديث 

ان انشقاق القمر بمثابة عن هؤالء األنبياء الذين كذبهم أقوامهم وسخروا منهم، فك

اإلنذار لألحداث الجسام ليوم القيامة التي ذكرتها السورة، ولعلنا نلحظ أن حرف الراء 

ا لكل اآليات في السورة املباركة، وهو الحرف األخير في كلمة القمر ملا كان لهذا كان ختاًم 

ى السورة على التناسق الحرفي املوسيقي من إيقاع فعال، وأخٍذ قوٍي لألذهان، حيث تبن

ثم أصبح هذا الحرف بصفته وأثره وما له من  يت به،الحرف األخير من االسم الذي سّم 

 ا ملخرجه وصفته جعل من السورة كيانً وقع تناغمي موسيقي تبعً 
ً
 ا متماسك

ً
 ا شكال

 .تعالى ا، وسوف نفصل ذلك القول في موضعه إن شاء هللاومضمونً 

 تناسب السورة مع ما قبلها:

أقول: "ال يخفى ما في  ام السيوطي في كتابه )تناسق الدرر في تناسب السور(يقول اإلم

هاتين السورتين في حسن التناسق في التسمية ملا بين النجم والقمر من املالبسة 

ونظيره توالي الشمس، والليل والضحى، وقبلها الفجر ووجه آخر وهو أن هذه الصورة 

أحوال األمم  فات بعد يس، في أنها تفصيل فيبعد النجم، كاألعراف بعد األنعام والصا

هُ  املشار إلى إهالكهم في قوله هناك في نَّ
َ
َك  سورة النجم )َوأ

َ
ْهل

َ
ٰى ) َعاًدا أ

َ
ول
ُ ْ
ُمودَ 70األ

َ
 ( َوث

َما
َ
ٰى ) ف

َ
ْبق

َ
 2(". سورة النجم71أ

                                              
 6مالمح أسلوبية في سورة القمر، ص  1
 120تناسق الدرر في تناسب السور، ص  2
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 نظرة سيد قطب في "ظالل القرآن" حول سورة القمر:

 املكذبين قلوب على عنيفة مفزعة رعيبة حملة ختامها إلى مطلعها من السورة هذه

 املصدقة. املؤمنة للقلوب وثيقة عميقة طمأنينة هي بقدرما بالنذر،

 للمكذبين، التعذيب مشاهد من مشهد منها كلحلقة متتابعة، حلقات إلى مقسمة وهي

 عذابي كان له: }فكيف ويقول  ويهزه ضغطه في البشري  بالحس ختامها في السياق يأخذ

 من فهل للذكر القرآن يسرنا له: }ولقد ويقول  والهز الضغط بعد يرسله ثمونذر؟{.. 

مدكر؟{. وكأن القرآن يصور املشاهد وينقلها من عالم الغيب إلى عالم الشهود بهذا 

اإليقاع والتتابع والدقة اللفظية التي تبرز عناصر الصورة حتى يتجلى املعنى بوضوح 

 ات اإليقاع اللفظي املتتابع في نسق عجيب.ا بهذه  املؤثرات الصوتية ودرجمصحوبً 

 القيامة مشاهد من مشهد فهي  شتى. مكية سور  في واردة املوضوعية السورة ومحتويات

 نوح. وعاد قوم ملصارع سريع الختام. وبينهماعرض في املشاهد هذه من ومشهد املطلع، في

نيا واألخرة وما يجرى وقومه وكأن السورة تجمع في طياتها الد لوط. وفرعون  وثمود. وقوم

وما جرى من أحداث جسام لتعرض املشاهد كلها لتتجلى لدى القارئ الصورة الذهنية 

 في املكية السور  بها تزخر موضوعات التي يريد القرآن أن يبلورها في ذهن الناس. وكلها

 يحيلها ا،خاصً  اعرضً  السورة هذه في تعرض ذاتها املوضوعات هذه ولكن شتى.. صور 

 الهول، منها يفيض قاصمة، وحاسمة عاصفة، عنيفة تعرض الجدة. فهي كل جديدة

واالنبهار! وهذا ما تميزت به سورة القمر عن  والفزع الدمار ويظللها الرعب، حولها ويتناثر

غيرها من السور املكية وتركيبها اللغوي وسر حرف الراء الذي جعل من معظم كلمات 

 ا في بلورة الصورة املراد ترسيخها في األذهان وأخصًم ا هاا لعب دوًر ا ناقصً السورة جناًس 

  أن السورة سياق في يميزها ما
ً

 مكروبة.  الهثة سريعة رهيبة عذاب حلقة يمثل منها كال

 انتهت فإذا  سياطها. إيقاعات ويحسون  فيها، أنفسهم يشهدون  وكأنما املكذبون، يشهدها

  أشد جديدة حلقة عاجلتهم املكروبة الالهثة أنفاسهم يستردون  وبدأوا الحلقة
ً

 هوال

الخانق حيث نرى التتابع  املفزع الجو هذا في السبعة الحلقات تنتهي ا.. وهكذاورعبً 

الرهيب املفزع الذي تنقطع معه أنفاس املكذبين حتى تصل بهم الدهشة إلى حد فقدان 

 ألخرى. وإذاا ظل ذو آخر، جو هو السورة. وإذا في األخير املشهد ثم الوعي  وعدم التمييز.
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 مقعد ونهر. في جنات في املتقين املتقين: }إن مشهد والسكينة. إنه والطمأنينة األمن هو

مقتدر{.. يأخذ التتابع العجيب في الهدوء واالنتقال برفق ولين ورحمة  مليك عند صدق

 وسط حتى تهدأ النفس وتستريح على إيقاع الهاء في قوله تعالى إن املتقين في جنات ونهر

 النار في يسحبون  للمكذبين: }يوم املهين والعذاب املزلزل، والفزع الراجف، الهول  ذلك

 وقوم مقام؟ من ومقام مشهد؟ من مشهد وأين؟ سقر{..فأين مس ذوقوا وجوههم على

 يعرضوا آية يروا القمر. وإن وانشق الساعة }اقتربت مصير؟ من ومصير قوم؟ من

 األنبآء من جآءهم مستقر. ولقد أمر وكل آءهمأهو  واتبعوا ويقولوا: سحرمستمر. وكذبوا

نكر.  ش يء إلى الداع يدعو يوم عنهم النذر. فتول  تغني فما بالغة مزدجر. حكمة فيه ما

 يقول  الداع إلى منتشر. مهطعين جراد كأنهم األجداث من يخرجون  أبصارهم اخشعً 

أكبر.  بحادث هاصكبير،وإر  كوني حادث على مثير، باهر مطلع عسر{.. يوم الكافرون: هذا

 من له فيا القمر{.. وانشق الساعة }اقتربت الكبير: الكوني الحدث ذلك إليه يقاس ال

األكبر.  الحدث ينتظروا أن إال يبق فلم األول  الحدث رأوا خبر. ولقد من إرهاص! وياله

فانشقاق القمر ما هو إال بداية وعالمة تدل على قرب حدوث الحدث األكبر وهو يوم 

 انشقاقه حالة في له العرب ورؤية القمر انشقاق عن بما فيه من أهوال والروايات القيامة

  هيتته رواية في وتختلف الحادث، وقوع إثبات في كلها متواترة. تتفق أخبار
ً

 تفصيال

 
ً

 عن معمر، أحمد: حدثنا اإلمام .. قال-عنه هللا رض ي -مالك بن أنس رواية من :وإجماال

 فانشق آية. وسلم عليه هللا صلى النبي مكة أهل ل: سألقا مالك بن أنس عن قتادة،

 هللا عبد البخاري: حدثني القمر{.. وقال وانشق الساعة فقال: }اقتربت مرتين بمكة القمر

 أنس عن قتادة، عن عروة، أبي بن سعيد حدثنا املفضل، بن بشر الوهاب. حدثنا عبد بن

  هللا رسول  سألوا مكة أهل مالك. أن بن
ّ
  عليه هللا ىصل

ّ
 القمر آية. فأراهم يريهم أن موسل

 ومن أنس.. عن قتادة عن أخرى  طرق  من الشيخان بينهما. وأخرجه حراء رأوا حتى شقين

 حدثنا كثير، بن محمد أحمد: حدثنا اإلمام .. قال-عنه هللا رض ي -مطعم بن جبير رواية

 أبيه عن ،مطعم بن جبير بن محمد عن الرحمن، عبد بن حصين عن كثير، ابن سليمان

  هللا رسول  عهد على القمر قال: انشق
ّ
  عليه هللا ىصل

ّ
 هذا على فلقتين. فلقة فصار موسل

 ال فإنه سحرنا كان فقالوا: إن محمد، فقالوا: سحرنا الجبل، هذا على وفلقة الجبل
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 في البيهقي الوجه.. وأسنده هذا من أحمد به كلهم.. تفرد الناس يسحر أن يستطيع

 عبد بن حصين عن كثير، بن سليمان أخيه عن كثير بن محمد طريق من الدالئل

 رواية ومن كذلك.. مطعم بن جبير عن أخرى  طرق  من والبيهقي جرير ابن الرحمن.. ورواه

 عن بكر، حدثنا كثير، بن يحيى البخاري: حدثنا . قال-عنه هللا رض ي -عباس بن هللا عبد

قال:  عباس، ابن عن عتبة، بن هللا عبد بن هللا عبيد عن مالك، بن عراك عن جعفر،

  النبي زمان في القمر انشق
ّ
  عليه هللا ىصل

ّ
 طريق من ومسلم اأيضً  البخاري  م.. ورواهوسل

 بن علي إلى أخرى  طريق من جرير ابن عباس.. وروى  ابن إلى السابق بسنده عراك عن آخر

 رأوا تىح القمر انشق الهجرة، قبل كان ذلك، مض ى قال: قد عباس ابن عن طلحة أبي

 عن عكرمة عن آخر بسند الطبراني هذا.. وقال نحو عباس ابن عن العوفي شقيه.. وروى 

  هللا رسول  عهد على القمر قال: كسف عباس ابن
ّ
  عليه هللا ىصل

ّ
 فقالوا: سحر موسل

 بن هللا عبد رواية ومن قوله: }مستمر{. إلى -القمر{ وانشق الساعة فنزلت: }اقتربت القمر،

 وأبو الحافظ، هللا عبد أبو البيهقي: أخبرنا بكر أبو الحافظ : قال-عنهما هللا رض ي -عمر

 محمد بن العباس حدثنا األصم، أبوالعباس قاال: حدثنا القاض ي، الحسن بن أحمد بكر

 بن هللا عبد عن مجاهد، عن األعمش، عن شعبة، عن جرير، بن وهب حدثنا الدوري،

 هللا رسول  عهد في ذلك كان القمر{ قال: وقد قوانش الساعة تعالى: }اقتربت قوله في عمر

 
ّ
  عليه هللا ىصل

ّ
 النبي الجبل. فقال خلف وفلقة الجبل دون  من فلقة فلقتين انشق موسل

 
ّ
  عليه هللا ىصل

ّ
 عن شعبة عن طرق  من والترمذي مسلم رواه وهكذا«. اشهد اللهم»م: وسل

أحمد:  اإلمام : قال-عنه هللا رض ي -مسعود بن هللا عبد رواية ومن مجاهد.. عن األعمش

 قال: انشق مسعود ابن عن معمر، أبي عن مجاهد، عن نجيح أبي ابن عن سفيان حدثنا

  هللا رسول  عهد على القمر
ّ
  عليه هللا ىصل

ّ
 هللا رسول  إليه،فقال نظروا حتى شقتين موسل

 
ّ
  عليه هللا ىصل

ّ
 بن سفيان حديث من ومسلم البخاري  رواه وهكذا «اشهدوا»م: وسل

 بن هللا عبد معمر أبي عن إبراهيم عن األعمش حديث من كذلك ة. وأخرجاهعيين

 عن عوانة، أبو الطيالس ي: حدثنا داود أبو البخاري: قال مسعود. وقال ابن عن سخبرة،

 على القمر قال: انشق مسعود، بن هللا عبد عن مسروق، عن الضحى، أبي املغيرة،عن

  هللا رسول  عهد
ّ
  عليه هللا ىصل

ّ
كبشة. قال: فقالوا:  أبي ابن سحر قريش: هذا لتفقا موسل
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 قال: فجاء كلهم الناس يسحر أن يستطيع ال امحمًد  فإن السفار، من يأتيكم ما انظروا

 مسعود، بن هللا عبد عن مسروق عن أخرى  طريق من البيهقي ذلك.. وروى  فقالوا السفار

 وتحديد الحادث، ذاه وقوع عن شتى طرق  من متواترة روايات فهذه هذا. من يقرب بما

 كان أنه عنه، هللا رض ي مسعود بن هللا عبد عن ذكرها ملن رواية باستثناء  -مكة في مكانه

  النبي عهد في زمانه وتحديد  -منى في
ّ
  عليه هللا ىصل

ّ
 في -هيتته الهجرة. وتحديد قبل موسل

 ادثخسف(.. فالح كسف )أي أنه واحدة رواية وفي فلقتين، انشق أنه الروايات معظم

 به واجه حادث وهو والهيئة. والزمان للمكان املحددة املتواترة الروايات هذه من ثابت

  وقع قد يكون  أن بد فال لوقوعه؛ تكذيب عنهم يرو  ولم حينه؛ في املشركين القرآن
ً

 فعال

 لو اآليات، في يمارونه كانوا الذي املراء سبيل على ولو التكذيب، معها يتعذر بصورة

  وجدوا
ً
 اختبروا أنفسهم هم قالوا: سحرنا! ولكنهم أنهم عنهم روي للتكذيب. وكلما امنفذ

 مكة خارج املسافرين يسحر ال فإنه سحرهم قد كان فلئن بسحر؛ ليس أنه فعرفوا األمر،

. وبعد ذكر كل هذه الروايات التي أكدت حدوث املعجزة لحضرة النبي 1ذلك رأوا الذين

 
ّ
 صل

ّ
الروايات أجمعت على حدوث االنشقاق ولكن م نستنج أن كل ى هللا عليه وسل

 الروايات اختلفت في الهيئة والتفصيل.

حول اآليات وترابطها وتماسكها في نسق واحد، والوقوف على بعض الحروف، 

  ومناسبة جرسها املوسيقي لآليات:

يتناول في هذا الجزء الحديث عن اآليات بشرح مبسط، ومع التوضيح مدى الترابط 

واالعتماد في هذا الشرح والترابط على مختصر ابن  آيات السورة، والتماسك بين

 كثير، والكشاف ملا فيهما من إيجاز مجمل يتناسب مع هدف البحث.

اَعُة َوٱنَشقذ ٱۡلَقَمُر ) َبِت ٱلسذ ۡسَتِمر    ١ٱۡقَۡتَ بُواْ  ٢ِإَون يََرۡواْ َءايَة  ُيۡعرُِضواْ َوَيُقولُواْ ِسۡحر  مُّ َوَكذذ
بَ  ۡسَتقِر   َوٱتذ ۡمرر مُّ

َ
ۡهَوآَءُهۡمۚۡ َوُُكُّ أ

َ
 (. ٣ُعوٓاْ أ

                                              
 92في ظالل القرآن، ص  1
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ّ
 طلب كفار قريش من حضرته صل

ّ
م آية فانشق القمر، فلما رأوها ى هللا عليه وسل

 
ّ
 لى هللا عاتهموه صل

ّ
م بالسحر، وقالوا: هذا سحر مستمر، وقيل مستمر أي: يه وسل

( أي: كل أمر ال رٌّ ْمٍر ُمْسَتقِّ
َ
لُّ أ

ُ
وإن  عليها، أن يصير إلى غاية يستقر بد قوي محكم )َوك

 1أمر محمد سيصير إلى غاية يتبين عندها أنه حق أو باطل.

ۢنَبآءِ َما فِيهِ ُمۡزَدَجٌر )
َ
َِن ٱۡۡل ُّۖ َفَما ُتۡغِن ٱنلُُّذُر  ٤َولََقۡد َجآَءُهم م  َفَتَولذ َعۡنُهۡمۘۡ  ٥ِحۡكَمُۢة َبَٰلَِغة 

ءر نُّ  اِع إََِلَٰ ََشۡ ُهۡم َجَراد   ٦ُكٍر يَۡوَم يَۡدُع ٱدلذ نذ
َ
ۡجَداِث َكأ

َ
بَۡصَُٰرُهۡم ََيۡرُُجوَن ِمَن ٱۡۡل

َ
ًعا أ ُخشذ

نتَِۡش   َٰفُِروَن َهََٰذا يَۡوٌم َعِِس   ٧مُّ اِعِۖ َيُقوُل ٱۡلَك ۡهِطعِنَي إََِل ٱدلذ  (.٨مُّ

ا عليه القرآن في مواضع  عديدة، وأيضً  تبدأ اآليات هنا فتذكر نبأ السابقين كما نّص 

ى يوم القيامة ووصفه، وعذابه، وحال الدهشة والفزع، والخوف عندما يدع عل تنّص 

 وأيضً  الداع،
ّ
 ا أمر بتول

ّ
 ي رسول هللا صل

ّ
م عنهم ألنه يعلم تمام العلم أن ى هللا عليه وسل

َتَولَّ َعْنُهْم( لعلمك أن  هذه النذر لن تمنعهم من عنادهم وكفرهم، يقول الزمخشري:
َ
)ف

( بإسقاط الياء من الداعي، ولعلنا نلحظ هنا  2اإلنذار ال يغني فيهم. اعِّ
)َيْوَم َيْدُع الدَّ

 
ً
وهو ملحظ في علم الصوتيات بداية الياء فيها ش يء من  ا بحذف الياء،ا صوتيً ملحظ

وقوة، وهول، وحذفها هنا مع  الليونة واملد الذي ال يتناسب مع هذا املقام ملا فيه مشدة،

وهي أن األحداث يوم القيامة متالحقة متتابعة بقاء كسرتها له داللة صوتية أخرى 

ًعا سريعة، وهذا ال يتناسب مع الياء ومدها ألنها صوتيً 
َّ
ش

ُ
ا ال تناسب املقام، )خ

ْبَصاُرُهْم( قال الزمخشري:"وخشوع اإلبصار كناية عن الذل واالنخزال ألنه ذليل، ألن 
َ
أ

هُ 3ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما" نَّ
َ
أ
َ
ٌر( قال ، )ك شِّ

َ
ْم َجَراٌد ُمْنت

، لو تأملنا حرف الجيم في جراد، والشين في 4الزمخشري:"الجراد مثل في الكثرة والتموج"

منتشر وما بينهما من قرب كبير في املخرج، نلحظ أن صفة التفي ي التي تميزت بها الشين 

                                              
 9/1751الكشاف ،  1
 1751املصدر نفسه،  2
 املصدر نفسه والصفحة ذاتها 3
 املصدر نفسه والصفحة ذاتها 4
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الكثرة دون سائر الحروف جاءت لتدل بهذه الصفة على املقصود من ذكر الجراد، وهو 

ا من هدير املاء، وهذا ا قريبً والتموج، الحظ الجيم والشين عند نطقهما يصدران صوتً 

مع النفس يوحي بكثرة الجراد بل صوته  ا يمّر ا هادرً ا صوتً يدل على التموج، ويحمل أيضً 

 وهذه لطيفة ملا في الجيم والشين من صفات مالئمة، وقرب في املخرج. أثناء الطيران،

يَن  عِّ ( أي: مسرعين مادّ  )ُمْهطِّ اعِّ
ى الدَّ

َ
ل  1ي أعناقهم أي: ناظرين إليه ال يعقلون بأبصارهم.إِّ

بُواْ َعۡبَدنَا َوقَالُواْ ََمُۡنون  َوٱۡزُدِجَر ) بَۡت َقۡبلَُهۡم قَۡوُم نُو ۖر فََكذذ َن ِ َمۡغلُوب   ٩۞َكذذ
َ
ۥٓ أ فََدََع َربذُه

ٓ  ١٠فَٱنَتَِصۡ  َمآءِ  َفَفَتۡحَنا ََٰب ٱلسذ بَۡو
َ
ۡنَهِمرر  أ َٰٓ  ١١بَِمآءر مُّ ۡرَض ُعُيون ا فَٱتۡلَََق ٱلَۡمآُء لََعَ

َ
ۡرنَا ٱۡۡل َوفَجذ

ۡمرر َقۡد ُقِدرَ 
َ
ۡلَوَٰ ۖر َوُدَُسر  ١٢ أ

َ
َٰ َذاِت أ ۡعُينَِنا َجَزآء  ل َِمن ََكَن ُكِفَر  ١٣وََۡحَۡلَنَُٰه لََعَ

َ
 ١٤ََتۡرِي بِأ

كِرر َولََقد تذَرۡكَنََٰهآ َءايَة  َفَهۡل ِمن مُّ   (١٥دذ

بدأت اآليات في سرد أحوال املكذبين في األمم السابقة، وما عاناه األنبياء من كفرهم وعنادهم 

ا في اآليات هو نبي هللا نوح عليه السالم مراعاة للترتيب الزمني وسخريتهم، وكان أول األنبياء ذكرً 

َر( قال ابن كثير: وٌب(  2وذهبت بلبه"،"أي ازدجرته الجن وتخبطته  لألنبياء )َواْزُدجِّ
ُ
ل
ْ
ي َمغ ِّ

ّ
ن
َ
)أ

 
ً

 بصيغة اسم املفعول حالة من التعب والهزيمة، جعلت نبي هللا نوح يستجير بربه قائال

ا في حالة وللرفع هنا داللة صوتية نشير إليها فاملغلوب دائًم  ا،ا مرفوعً مغلوب، وقد وقع خبرً 

ى اإلطالق من معنى الرفعة، انكسار ومذلة، وجاء الرفع هنا صورة ظاهرية لم تكن خالية عل

وهذا  فمع كونه في حالة انكسار لكنه استخدم الكلمة بالرفع داللة على طلب الرفعة من ربه،

ْر( الفاء حرف من الجرس املوسيقي لعالمة الرفع أدّ  َتصِّ
ْ
ان
َ
ى هذا املعنى بإعجاز لغوي بديع، )ف

يناجي السميع البصير، فحرف  ا ألنهالحروف الهمس، واملعنى أن الدعاء هنا كان دعاًء هامًس 

ا ال على نوع صوت الدعاء أنه كان همًس  ى وظيفته ودّل الفاء بما يحمله من صفة الهمس أدّ 

ا بطن الشفه ا، والفاء حرف يخرج من الشفه يتسارع الهواء ليخرج من بين الشفتين عابرً جهرً 

ى طلب النصرة عل بسرعة، وهذه السرعة التي يحاول بها الحرف العبور من مخرجه تدّل 

َتْحَنا( توالي الفتحتين 
َ
ف
َ
بسرعة، وال يخفى علينا ما في حرف الفاء من التعقيب والسرعة، )ف
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على الفاءين توحي بتوالي وتتابع املطر وسرعته وتالحقه، فإذا تمعنت في توالي الفتحتين 

وهو بجرسها ومخرجها وموسيقاها كأنك تتابع  بعينك هذا املشهد عبر شاشة الحروف أال 

 مشهد نزول املطر، ودائًم 
ً
ا عند ا بهواء شديد، وهذا الهواء تالحظه جيًد ا ما يكون املطر مسبوق

وهذا الهواء الخارج داللة صوتية على شدة الهواء مع اندفاع هطول املطر  النطق بالفاء،

ا( ضعفت الجيم االنفجارية بطبعها فحدث انفجار أكبر وأشد بعد تضعيفها، وهذا
َ
ْرن جَّ

َ
 )َوف

هنا التناغم بين جرس الحرف املرتبط  الصوت املتنامي بالتضعيف يوحي بشدة هطول املطر،

َواٍح َوُدُسر( قال الزمخشري:"أراد السفينة وهي من  بسياق اآلية،
ْ
ل
َ
اتِّ أ

َ
ى ذ

َ
َناُه َعل

ْ
)َوَحَمل

الحمل يقتض ي الرفع،  1الصفات التي تقوم مقام املوصفات فتنوب منابها وتؤدي مؤداها".

ضمة عالمة الرفع اللفظي نجدها على الضمير في قوله حملناه، فكأنه عبر عن الرفع مرتين وال

مرة بالحمل، ومرة بالضمة التي نراها فوق الضمير الهاء في حملناه وهذا ما أفاده الجرس 

َر( قال الزمخشري: فِّ
ُ
اَن ك

َ
ْن ك

َ
ر هو نوح عليه السالم الصوتي للضمة فوق الهاء، )َجَزاًء ملِّ فِّ

ُ
 "ك

ْن 2أي: أنه نعمة مكفورة" َهْل مِّ
َ
( يعني السفينة، أي: تركناها آية لالعتبار بها،)ف

ً
َية

َ
َناَها آ

ْ
َرك

َ
،) ت

ٍر( املدكر املعتبر، كِّ
  ُمدَّ

ً
رأت مذكر بقلب التاء ذاال

ُ
رأت مذتكر على األصل، وق

ُ
 وإدغام الذال وق

أن الدال املدغمة  في الذال، ولكن قراءة حفص عن عاصم وهي مدكر فيها ملمح صوتي، وهو

توحي بجرسها الصوتي على اختصار التاء في القراءة األخرى، وإدغامها ملا فيها من سرعة النطق 

التي تناسب سرعة قيام الساعة، وال يخفى علينا هنا وما يجب اإلشارة إليه أن التاء أدغمت في 

 الدال لقربهما في املخرج.

كِرر وَ  ١٦فََكۡيَف ََكَن َعَذاِِب َونُُذرِ ) دذ ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ
نَا ٱۡلُقۡرَءاَن لَِّل  ۡ بَۡت ََعد   ١٧لََقۡد يَِسذ َكذذ

ر  ١٨فََكۡيَف ََكَن َعَذاِِب َونُُذرِ  ۡسَتِمر  ا ِِف يَۡوِم َنۡسر مُّ َۡص  ا َۡصۡ رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِيح 
َ
ٓ أ ا  ١٩إِنذ

نَقعِرر  لر مُّ
ۡعَجاُز ََنۡ

َ
ُهۡم أ نذ

َ
نَا  ٢١َفَكۡيَف ََكَن َعَذاِِب َونُُذرِ  ٢٠ تََنُِع ٱنلذاَس َكأ ۡ َولََقۡد يَِسذ

كِرر  دذ ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ
 (٢ٱۡلُقۡرَءاَن لَِّل 
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وما  -عليه السالم-فبعد نوح  تواصل اآليات حديثها عن املكذبين من األمم السابقة،

ًرا( وللداللة كان من قومه، بدأت اآليات بذكر قوم عاد فأرسل هللا عليهم )رِّيًحا َصْرصَ 

الصوتية هنا ما يجدر بنا الوقوف عليه فحرف الصاد في كلمة صرصر تحمل صوت 

والصاد من حروف الصفير فإذا أمعنا الحس الصوتي لحرف الصاد في  الريح وشدتها،

كلمة صرصر نجدها تحمل بداللتها الصوتية وصفة صفيرها صوت الريح العاتية، 

ذا الصوت كما نلمح شدة الريح من حرف الراء على شدة ه وتكرار حرف الصاد يدّل 

الذي تميز بصفة التكرار، حيث أفاد الحرف بجرسه الصوتي أن هذه الريح كانت 

اَن 
َ
 ك

َ
ْيف

َ
ك
َ
متواصلة متكررة ليست منقطعة، حتى جعلتهم كأعجاز نخل منقعر، )ف

؟( استفهام خرج عن سياقه إلى غرض بالغي آخر وهو التقريع و  رِّ
ُ
ذ
ُ
ي َون ابِّ

َ
 التهكم.َعذ

بَۡت ثَُموُد بِٱنلُُّذرِ )
ِِف َضَلَٰلر وَُسُعٍر  ٢٣َكذذ

ا لذ ٓ إِذ  ۥٓ إِنذا ا نذتذبُِعُه ِنذا َوَِٰحد  ا م  بََۡش 
َ
ْ أ ُءۡلَِقَ  ٢٤َفَقالُوٓا

َ
أ

َِش  
َ
اٌب أ ِۡكُر َعلَۡيهِ ِمۢن بَيۡنِنَا بَۡل ُهَو َكذذ َِشُ  ٢٥ٱَّل 

َ
اُب ٱۡۡل ِن ٱلَۡكذذ ا مذ إِنذا ُمرِۡسلُواْ  ٢٦ َسَيۡعلَُموَن َغد 

ذُهۡم فَٱۡرتَقِۡبُهۡم َوٱۡصَطِۡبۡ  ۡتَََض   ٢٧ٱنلذاقَِة فِۡتَنة  ل نذ ٱلَۡمآَء قِۡسَمُۢة بَيۡنَُهۡمُّۖ ُكُّ َِشۡبر ُمُّ
َ
 ٢٨َونَب ِۡئُهۡم أ

ْ َصاِحَبُهۡم َفَتَعاََطَٰ َفَعَقَر  ٓ  ٣٠فََكۡيَف ََكَن َعَذاِِب َونُُذرِ  ٢٩َفنَاَدۡوا رَۡسۡلنَا َعلَۡيِهۡم َصۡيَحة  إِنذا
َ
أ

كِرر  ٣١َوَِٰحَدة  فَََكنُواْ َكَهِشيِم ٱلُۡمۡحَتِظرِ  دذ ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ
نَا ٱلُۡقۡرَءاَن لَِّل  ۡ  .(٣٢َولََقۡد يَِسذ

وهنا تواصل اآليات سردها  ما زلنا في معرض الحديث عن املكذبين من السابقين،

ود الذين كذبوا بالنذر وسخريتهم من الصفة فبدأت بحديثها عن ثم لتلك األحداث،

البشرية التي يحملها األنبياء، فهم على حسب اعتقادهم أن النبي ال بد أن يكون من 

َنا( الهمزة هنا تكررت وتوالت مرتين مرة بالفتح  ْن َبْينِّ ْيهِّ مِّ
َ
ُر َعل

ْ
ك ِّ
ّ
َي الذ قِّ

ْ
ُءل

َ
جنس آخر )أ

حرف أنها حرف قوي يشبه التهوع أو وأخرى بالضم، والهمزة يقولون عنها في صفات ال

ا لحال املنكرين التقيأ، فهي حرف ثقيل، وامللمح هنا من ثقل الهمزة أنها جاءت تصويرً 

ا! فجاءت الهمزة بما تحمله من صفات لتعبر عن هذا واستثقالهم أن يكون النبي بشرً 

النبي أنه املعنى، وتكررت بثقلها مرتين وكأنهم استثقلوا األمر فكرهوه حتى اتهموا 

َناَدْوا 
َ
كذاب أشر، وأمره ربه باالصطبار حتى يرى ما سيكون من أمرهم مع الناقة )ف

َر( صاحبهم قال الزمخشري:
َ
َعق

َ
ى ف

َ
َتَعاط

َ
َبُهْم ف "هو قدار بن سالف أحيمر  َصاحِّ
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 1ثمود"
ً
ْم َصْيَحة ْيهِّ

َ
َنا َعل

ْ
ْرَسل

َ
ا أ نَّ ،  تعاطى الناقة وعقرها فكان ما كان من أمرهم، )إِّ

( فكلمة "صيحة" أربعة حروف ويقابلها كلمة "هشيم"  رِّ ْحَتظِّ
ُ ْ
يمِّ امل َهشِّ

َ
وا ك

ُ
ان
َ
ك
َ
 ف

ً
َدة َواحِّ

أربعة حروف، فكلمة هشيم هي النتيجة املترتبة على صيحة جبريل عليه السالم، 

فكلمة صيحة بدأت بحرف الصاد الذي يحمل صفة الصفير، فهنا عالقة قوية بين 

، وكأن الصاد في صيحة بجرسها وصفتها تصور لنا صفة الحرف ومدلول كلمة صيحة

ا مع الصفات صيحة جبريل كأننا نشاهدها! وتبدأ كلمة "هشيم" بحرف يتنافى تماًم 

فهي حرف يحمل كل صفات الوهن واللين والضعف، حتى  التي يحملها حرف الصاد،

تحول وهنا ال قالوا عنه في الدرس الصوتي أن الهاء ليس لها مخرج يمسكها لضعفها،

ا في بداية الكلمتين "صيحة" و"هشيم" فبعد الصيحة الصوتي الكبير صفة ومخرًج 

تحول حالهم على هشيم املحتظر، وملا كانت الصيحة قوية ناسبها حرف الصاد بما 

فيه من صفات تناسب املوقف، وكانت النتيجة الطبيعية لتلك الصيحة هشيم بدأت 

 الخوف والذعر والهوان الذي حل بهم.الكلمة بحرف ضعيف يوحي بالحالة الضعف و 

بَۡت قَۡوُم لُوطِۢ بِٱنلُُّذرِ )
ذۡيَنَُٰهم بَِسَحرر  ٣٣َكذذ

ِۖ جنذ ٓ َءاَل لُوطر رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم َحاِصًبا إَِلذ
َ
ٓ أ ا  ٣٤إِنذ

ۚۡ َكَذَٰلَِك جَنۡزِي َمن َشَكَر  ِۡن ِعنِدنَا  م 
ِۡعَمة  نَذرَُهم َبۡطَشَتَنا َفتَ  ٣٥ن 

َ
َولََقۡد  ٣٦َماَرۡواْ بِٱنلُُّذرِ َولََقۡد أ

ْ َعَذاِِب َونُُذرِ َرَٰ  ۡعُيَنُهۡم فَُذوقُوا
َ
ٓ أ َوَلَقۡد َصبذَحُهم بُۡكَرةً َعَذاب   ٣٧َوُدوهُ َعن َضۡيفِهِۦ َفَطَمۡسَنا

ۡسَتقِر    ِۡكرِ َفَهۡل ِمن ٣٩َفُذوقُواْ َعَذاِِب َونُُذرِ  ٣٨مُّ
نَا ٱۡلُقۡرَءاَن لَِّل  ۡ كِرر  َولََقۡد يَِسذ دذ  .(٤٠مُّ

تواصل اآليات حديثها عن الذين كذبوا األنبياء واستهانوا بهم، فقوم لوط ملا كذبوا 

َسَحٍر( نجاتهم  ْيَناُهْم بِّ
جَّ
َ
وٍط ن

ُ
َل ل

َ
 آ

َّ
ال ًبا إِّ ْم َحاصِّ ْيهِّ

َ
َنا َعل

ْ
ْرَسل

َ
ا أ نَّ بالنذر فكانت النتيجة )إِّ

 كانت بسحر النجاة، تتطلب أن تكون الكلمة التي بعدها 
ً
ا تبعث الراحة تحمل حروف

والطمأنينة للنفس البشرية، فكلمة "بسحر" حملت حرفين من حروف الهمس 

الحامل في طياته عن الهدوء، وتوالي الفتحات على السين والحاء املهموستين زادت 

 
ً
ا في الهدوء، وال يخفى عليك ما في السحر من تجليات تشرق في عوالم الكلمة إغراق

 النفس البشرية، فك
ً
ا لكلمة "النجاة" كأنهما ان لتجليات الصوت في كلمة "سحر" رواق

                                              
 1759املصدر نفسه، ص  1
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تعانقتا في بوتقة واحدة لرسم املعنى بريشة الجرس الصوتي فالسين والحاء حملت كل 

 ما تحلم به النفس البشرية من إشراقات الراحة.

ُر )
ُ
ذ ْرَعْوَن النُّ َل فِّ

َ
ْد َجاَء آ

َ
ق
َ
هَ 91)َول ِّ

ّ
ل
ُ
َنا ك َياتِّ

َ
آ ُبوا بِّ

َّ
ذ
َ
ٍر )( ك يٍز ُمْقَتدِّ  َعزِّ

َ
ذ
ْ
خ
َ
اُهْم أ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
( 92ا ف

ُبرِّ )
ي الزُّ  فِّ

ٌ
ْم َبَراَءة

ُ
ك
َ
ْم ل

َ
ْم أ

ُ
ك ئِّ

َ
ول
ُ
ْن أ ْيٌر مِّ

َ
ْم خ

ُ
اُرك فَّ

ُ
ك
َ
ٌر 93أ يٌع ُمْنَتصِّ ْحُن َجمِّ

َ
وَن ن

ُ
ْم َيُقول

َ
( أ

ُبَر )99) وَن الدُّ
ُّ
َجْمُع َوُيَول

ْ
ُدُهْم وَ 97( َسُيْهَزُم ال  َمْوعِّ

ُ
اَعة َمرُّ )( َبلِّ السَّ

َ
ى َوأ

َ
ْده

َ
 أ
ُ
اَعة  (.96السَّ

ا للترتيب الزمني، وهو سيدنا موس ى ا في السورة تبعً تتحدث اآلية عن آخر األنبياء ذكرً  

با كما كذب الرسل من قبلهم، فكان مصير من  -عليهما السالم-ه هارون و وأخ ِّ
ّ
ذ
ُ
فقد ك

ُبَر  وَن الدُّ
ُّ
َجْمُع َوُيَول

ْ
( ولنا هنا وقفة صوتية مع حرف الالم كذبهم من آل فرعون )َسُيْهَزُم ال

الذي تميز بصفة خاصة وهي صفة االنحراف، وشكل الواو الذي يبرز في رسمه شكل 

االنحراف عند كتابته، فهم قد انحرفوا عن العقيدة والفطرة التي فطر هللا الناس عليها، 

ا دّل على يضً فتجلت الالم هنا بصفتها لتعبر عن هذا االنحراف العقائدي، ورسم الواو أ

  ذلك االنحراف من شكله،
ّ
ون األدبار يوم التقاء جمع الحق وجمع الباطل، وعندما يول

 
ّ
ي األدبار، تتجلى الالم بملمح صوتي آخر يصور حال املدبر الذي ينحرف في سيره حين يول

ا النحرافه فيسيره وتخبطه يوم التقى الجمعان، )َبلِّ وكأن انحراف عقيدته كان سببً 

اعَ  ( ماالسَّ َمرُّ
َ
ى َوأ

َ
ْده

َ
 أ
ُ
اَعة ُدُهْم َوالسَّ  َمْوعِّ

ُ
ا زال حرف الراء الذي كان في سورة القمر ختاًم  ة

إذا وضعناها  وفي كلمة "أمر" لكل آياتها، يصور لنا املشاهد بكل دقة وإعجاز ال مثيل له،

رف الراء على طرف لسان اللغة شعرنا باملرارة التي تريد اآلية أن تعبر عنها، فكلمة "أمر" بح

 املتكرر يفيد هذا املعنى، ويزيد على ذلك أن املرارة ليست متقطعة بل متواصلة.

ْ أَِب ٤١َولََقۡد َجآَء َءاَل فِرَۡعۡوَن ٱنلُُّذُر ) بُوا ۡقَتِدٍر َكذذ ۡخَذ َعِزيزر مُّ
َ
َخۡذَنَُٰهۡم أ

َ
 ٤٢َيَٰتَِنا ُِّ َِها فَأ

 
َ
ْوَلَٰٓئُِكۡم أ

ُ
ِۡن أ ارُُكۡم َخۡي  م  ُكفذ

َ
ُبِر أ نَتَِص   ٤٣ۡم لَُكم بََرآَءة  ِِف ٱلزُّ ۡم َيُقولُوَن َنُۡن ََجِيع  مُّ

َ
أ

بَُر  ٤٤ َمرُّ  ٤٥َسُيۡهَزُم ٱۡۡلَۡمُع َوُيَولُّوَن ٱدلُّ
َ
ۡدََهَٰ َوأ

َ
اَعُة أ اَعُة َموِۡعُدُهۡم َوٱلسذ إِنذ  ٤٦بَِل ٱلسذ

ْ َمسذ َسَقَر  يَۡوَم يُۡسَحُبونَ  ٤٧ٱلُۡمۡجرِِمنَي ِِف َضَلَٰلر وَُسُعرر  َٰ وُُجوهِِهۡم ُذوقُوا إِنذا  ٤٨ِِف ٱنلذارِ لََعَ
ٍء َخلَۡقَنَُٰه بَِقَدرر  ۡمُرنَآ إَِلذ َوَِٰحَدة  ََِّۡمِۢح بِٱۡۡلَََصِ  ٤٩ُكذ ََشۡ

َ
ۡشَياَعُكۡم  ٥٠َوَمآ أ

َ
ۡهلَۡكَنآ أ

َ
َولََقۡد أ
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كِرر  دذ ءر َفَعلُوهُ ِِف ٱلزُّ  ٥١َفَهۡل ِمن مُّ ۡسَتَطٌر  ٥٢ ُبرِ َوُُكُّ ََشۡ  َصغِير َوَكبِير مُّ
إِنذ ٱلُۡمتذقِنَي  ٥٣َوُُكُّ

َٰتر َوَنَهرر  ِۢ  ٥٤ِِف َجنذ ۡقَتِدر  .(٥٥ِِف َمۡقَعِد ِصۡدٍق ِعنَد َملِيكر مُّ
في نهاية اآليات مشهدان من مشاهد يوم القيامة، األول للمجرمين الذين يسحبون 

جحيم، واملشهد اآلخر وهو على النقيض سقر في نار ال على وجوههم ويذوقون مّس 

اٍت َوَنَهٍر )تماًم  ي َجنَّ يَن فِّ قِّ
تَّ
ُ ْ
نَّ امل ي 79ا وهو مشهد املؤمنين الذين قال هللا عنهم: )إِّ ( فِّ

ٍر ) يٍك ُمْقَتدِّ ْنَد َملِّ ْدٍق عِّ  (.77َمْقَعدِّ صِّ

 
ّ
ى هللا عليه فنجد السورة في بدايتها تحدثت عن املعجزة الكبرى لحضرة النبي صل

 و 
ّ
  م، وإنكار الكفار لها مع أنهم رأوها رأي العين،سل

ّ
 واتهموه صل

ّ
م ى هللا عليه وسل

بالسحر، وأمر هللا له أن يتولى عنهم ألنك يا محمد تعلم أن هذه النذر واآليات لن 

ا لهم، وتواصل اآليات حديثها عن املكذبين رابطة تكذيب أهل مكة بتكذيب تكون زاجرً 

كر حال كل نبي من األنبياء الذين نصت عليهم اآليات مع األمم السابقة من قبل، وذ

ا لنهاية كل فريق فالذين قومه وما حل بهم من عذاب وسعر، وجاء ختام اآلية موضًح 

كفروا وكذبوا في سقر، وأما املؤمنون في جنات ونهر في مقعد صدق عن مليك مقتدر، 

 ئية للمعنى.وقد تم ذكر النكات الصوتية لبعض الحروف، وداللتها االيحا

 التوازي الصوتي في صورة القمر:

 مفهوم التوازي: هناك عالقة وثيقة تجمع بين مفهوم التوازن والتوزاي الصوتي، -1

ويقصد بالتوازن: تعادل فقرات الكالم وجمله، كما في النثر املزدوج أو في شطري 

رحح ، واأل 1البيت الواحد، أما التوازي هو: أن يستمر ذلك اإليقاع في النص كله

 ا.أن التوازي هو تأليف ثنائي متماثل وليس متطابًق 

والتوازي في سورة القمر سمة عامة مبنية على التوافق الصوتي إما بإعادة القالب 

 ا.ا رتيبً ا صوتيً الصوتي األخير، أو بتكرار حرف الروي الذي يزداد به القرآن الكريم إيقاعً 
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وازي املصوتات القصيرة، ومعنى ومن ألوان التوازي الذي تضمنته سورة القمر ت

املصوتات القصيرة أي الحركات )الفتح، الضم، الكسر( الحركات القصار، فال تخلو 

كلمة من هذه املصوتات القصيرة التي تعمل بشكل معجز، إذ تسهم في عملية التناسق 

َرَبت" حيث توال
َ
ت
ْ
تح، وهذا عليها الف ىوالتناسب في سورة القمر، فعلى سبيل املثال كلمة "اق

التوالي يناسب بداية السورة التي تتحدث عن قرب قيام الساعة، فكان لتوالي الحركات في 

"اقتربت" أثر صوتي له داللة قوية على قرب قيام الساعة، وسنتتبع هذه  :-تعالى–قوله 

املصوتات القصيرة ونحصرها، فعلى سبيل املثال من مصوتات الفتحة في سورة القمر 

، األمثلة اآلتي
َ
َبت، محَتظ

َّ
ذ
َ
د، ك

َ
ق
َ
َتحنا، َوَحَملنا، َول

َ
ف
َ
َدَعا، ف

َ
َتَول،  ف

َ
د، مزَدَجر، ف

َ
ق
َ
ة )َول

َهشيم( فهذا التوالي والتتابع لحركة الفتح يدل: على سرعة قيام الساعة، وسرعة 
َ
َعَق، ك

َ
ف

األحداث التي تحدث فيها، وسرعة العذاب، فكل كلمة  توالى فيها الفتح تدل السرعة 

 وتجدر اإلشارة إلى أن توالي الفتح يدّل  ، وهذا يتناسب مع سياق اآليات الكريمة،1نوالغليا

 على توالي وتعاقب يوم القيامة، وغليان النار وتقلبها السريع بأهلها.

ر، نكر، ُدُسر، نذر، نذر، نذر،ُسُعر، 
ُ
ذ ومن أمثلة توالي مصوت الضمة في سورة القمر)النُّ

ُبر( فتوالي الضم هنا ين طلق من بؤرة السورة التي تدور حول السرعة والتوالي، ولعلنا الزُّ

نلمح على سبيل املثال كلمة "نذر" توالي الضم عليها كتوالي اإلنذارات، واألنبياء، والرسل 

ا مع النسق العام لسورة القمر، فكان لتوالي الضم أيضا وظيفة صوتية تتناسب تماًم 

الساعة، وتوالي أحداثها، وسرعة العذاب في  توالي الفتح، والضم على سرعة قيام ويدّل 

هذا اليوم، ولو وقفنا عند حركات الفواصل في سورة القمر، نجد أن توالي الفتحة 

 .2والضمة وتوازيهما يبلغ ثالثين فاصلة من مجموع خمسة وخمسين

في حين يبلغ االنتقال من الفتح إلى الكسر، أومن الفتح للضم خمسة وعشرين 

أما بالنسبة لحرف الروي الراء حصرناه في  ى بالتوازي الحركي،يسّم  وهذا ما فاصلة،

 
ً
ا، وساكن في أربعة ا في واحد وخمسين موضعً الجدول اآلتي لنرى أنه جاء متحرك

 كاآلتي: مواضع،
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 سكون  تنوين ضم تنوين كسر الضم الكسر الفتح

7 14 5 16 9 4 

، وهذا ما %42نسبة  نالحظ من خالل  الجدول السابق أن الروي املتحرك بلغ

ا مع الحركة والسرعة التي اتسمت بها اآليات في  سورة القمر، ولذا يتناسب تماًم 

 آيات فقط. 9وجدنا أن الروي الراء الساكنة لم يأت إال في 

 توازي حرف الرو الراء:

ا من أولها إلى أخرها، وحرف تعد سورة القمر من السور التي جاء فيها حرف الروي متوازيً 

اء من الحروف املجهورة القوية، ومن صفة التكرار، حيث يضرب اللسان أطراف الر 

الثنايا العليا فيتكرر الحرف بصورة سريعة متوالية، فالراء حرف قوي مجهور واضح 

ا، ومتصف بصفة تفرد بها دون سائر الحروف وهي صفة التكرار، ولحرف الراء سمعيً 

مرققة، فإذا كانت الراء متبوعة بفتح أو ضم نطقان في اللغة العربية فهي تنطق مفخمة و 

أو حرف من حروف االستعالء كالصاد نطقت مفخمة، وإن أتت متبوعة بكسر أو ياء 

ا من املرققة، فنجد أن الراء املفخمة جاءت . واملفخمة أقوى وأوضح سمعً 1نطقت مرققة

قط، إذن وعشرين مرة ف افي ثالثين آية من سورة القمر، بينما املرققة جاءت خمًس 

ا مع سياق السورة التي تحدثت منذ ا من املرققة، وهذا يتناسب تماًم املفخمة أكثر تواجًد 

بدايتها عن املكذبين، وإلقاء الخوف والرعب والذعر في قلوبهم، فكانت الراء املفخمة أكثر 

وتوازي حرف الراء وهو حرف  ا في موضعها حتى تناسب السياق العام للسورة،إيقاعً 

ا كما نالحظ أن ا، ولفظيً ا، ومعنويً على اتحاد السورة فكريً  السورة كلها يدّل  الروي في

حرف الراء جعل من سورة القمر نغمة واحدة، كما جعل منها وحدة واحدة، أما بالنسبة 

لداللة حرف الراء في سورة القمر فهو على االستمرارية، وهذا ما يعرف عن حرف  الراء في 

 ، فتكذيب ا2الدرس الصوتي
ّ
ى هللا عليه لرسل مستمر من أول نوح حتى رسول هللا صل

 
ّ
ا، واستمرارية ظهور القمر وطلوعه كل ليلة بال انقطاع، م، واستمرارية العذاب أيضً وسل
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عنه الراء بأسلوب معجز، وهذا تناسب عجيب بين حرف الروي والسورة  كل هذا عبر

 ون سائر الحروف.يحمله حرف الراء، وانفرد بها د ومعنى االستمرارية الذي

 التكرار:

ا، وهو تنا العربية خصوصً غا، ولالتكرار من السمات التي تتسم به اللغات عموًم  يعّد 

، في 1ا من عناصر اإليقاع الصوتيالتكرار عنصرً  وجه من وجوه البالغة واإلعجاز، ويعّد 

 
ً

، بل ولم تخل السورة املباركة من التكرار الصوتي  عن دالالته املعنوية،النص فضال

اتسمت به بوضوح، وقد كان له األثر الكبير في املعنى، فلم يقف األمر عند حد اإليقاع  

 الصوتي للتكرار، وفي الجدول اآلتي أحصر بعض صور التكرار في السورة الكريمة.

 تكرار العبارة: .أ

 عدد املرات العبارة

 مرات 9 فهل من مدكر

 مرات 9 فكيف كان عذابي ونذر

 مرتين نذرفذوقوا عذابي و 

"فهل من مدكر" على سبيل املثال في أربعة مواضع في  فلو تأملنا التكرار الصوتي آلية
تكررت هذه اآلية في سورة القمر أربع مرات، فما الفائدة من  سورة القمر، سؤال:

مهيأ لجميع األفراد تتم فيه  اتواصليً  االقرآن الكريم نظاًم  هذا التكرار؟ الجواب: يعّد 
رية وهي اإلبالغ والتخاطب بين املجتمعات بتعاقب املسار التاريخي، وهذه عملية جوه

رحمه -مّنة مّنها علينا للتدارس واالستذكار، والوعظ، وقد أشار إليه اإلمام الشوكاني 
قول: "لعل وجه تكرير تيسير القرآن للذكر في هذه السورة اإلشعار بأنه يحيث  -هللا

 ل عن شكرها".منة عظيمة ال ينبغي ألحد أن يغف
 ومن سحر بيان القرآن الكريم، وجمال نظمه تتجلى فيما يأتي:

ا : هذا الترجيع يسبغ على تلك املشاهد الرهيبة املخيفة املفزعة ثوبً الوجه األول 

ا من الرقة والعذوبة والرحمة، فنشعر كلما ينتهي مشهد من هذه ا فضفاضً ضافيً 
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ى لنا برأفت
ّ
ه. وكأن تكرار اآلية تذكير بالرحمة اإللهية التي املشاهد املرجفة كأن ربنا تجل

لها السبق بمحض املنة اإللهية، فاهلل سبحانه وتعالى يقول لخلقه في خضم هذه 

 الرحيم". "إني أنا الرحمن األهوال املفزعة:

وهو يحذرنا أن نتورط فيما تورط فيه أولئك املتمردون من الخزي والعذاب 

ن والخسران، وينادينا بحنّو وتأ َهْل مِّ
َ
رِّ ف

ْ
ك ِّ
ّ
لذ ُقْرآَن لِّ

ْ
ا ال

َ
ْرن ْد َيسَّ

َ
ق
َ
كيد وإصرار: }َول

ٍر{؟. فهنا تتجلى الرحمة اإللهية وتنبعث من الرقة الهادئة املهموسة في حرف  كِّ
دَّ مُّ

 ."رناولقد يّس "السين 

: هذا الترجيع بما فيه من تكرار ضمير الجاللة }نا{ يبين لنا مدى رأفة هللا الوجه الثاني

ه، ويقّربنا حتى يجعلنا نستشعر كأننا في كنف ربنا، ونسمع صوته في آذاننا وهو بعباد

ٍر...{ يدعونا وينادينا:  كِّ
دَّ ن مُّ َهْل مِّ

َ
ٍر... ف كِّ

دَّ ن مُّ َهْل مِّ
َ
ا ( وتجد حنانً 90سورة القمر )  }ف

ا برقة نهر يسري في وجدان القارئ يجعله يرى الرحمة اإللهية مصورة في هذا متدفًق 

 أعظم تصوير.املشهد 

 : هذا الترجيع يجعل كل حلقة من تلك الحلقات مشهًد الوجه الثالث
ً

 ا مستقال

 
ً

 .1 منها وهي وحدها تكفي للعظة والتذكاربنفسه، ويبرز كال

نجد أن القرآن الكريم يصر على إرشادهم إلى الطريق القويم املستقيم، وينبههم بهذا 

نذار لم يكن مرة واحدة بل مرات فاإل  القيامة، التكرار ليقيم عليهم الحجة يوم

 عديدة، وهذا يدل على أن الهدف األسمى للقرآن هو املوعظة.

 التكرار الصوتي: .أ

ي -تعالى–من أمثلة التكرار الحرفي في سورة القمر قوله  ْم رِّيًحا َصْرَصًرا فِّ ْيهِّ
َ
َنا َعل

ْ
ْرَسل

َ
ا أ نَّ : )إِّ

ّرٍ ) ْحٍس ُمْسَتمِّ
َ
ريح الباردة العنيفة العاتية ترتبط داللتها ( الريح الصرصر هي: ال14َيْومِّ ن

وقد  ، فقد التقى حرف الراء الذي يفيد التكرار بحرف الصاد الصفيري،2بالهالك والشدة

ا ا من بعدها الصوتي الذي يوحي باصطكاك األسنان نظرً ا مستمًد ا دالليً منح املفردة بعًد 
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ً

"صرصر" مكونة من  ، فكلمة: عما في هذه العبارة من تكرار مقطعيللبرد الشديد، فضال

مقطعين، وهذا يدل على شدة البرد، وقوة الريح العاتية، ولعل امللمح األسلوبي لهذه اآلية 

 يكمن في التنسيق الصوتي الناتج عن اتحاد اللفظ واملعنى.

 الخاتمة:

الوصف والخيال،  سورة القمر وحرف رويها وما بها من أسرار صوتية ولغوية تفوق حّد 

على قرب قيام الساعة، وعن معجزة  ورة من أول كلمة فيها )اقتربت( لتدّل بدأت الس

 
ّ
 انشقاق القمر، وتكذيب الكفار لحضرته صل

ّ
م، ثم بدأت اآليات في وصف ى هللا عليه وسل

املكذبين من األمم السابقة، وما نزل بهم من عقاب هللا، وأن الساعة أصبحت قريبة 

ها بالدرس الصوتي، مستعينة بظالل القرآن وشيكة، وقد بدأت في شرح اآليات وربط

كذلك معلقة على بعض الكلمات الحروف مستخرجة ما بهما من درر  لسيد قطب،

صوتية، وقد اعتمدت على قراءاتي املتنوعة في علم األصوات، وذائقتي اللغوية التي دربتها 

ا استطعت على استخراج الدر من مكامنه أثناء قراءاتي في علم األصوات، من خالل هذ

 أن أض يء بعض الجوانب معلق
ً
بعض الكلمات، وما بها من جرس وإيقاع صوتي  ةوشارح ة

له عالقة وطيدة باملعنى، ثم أفردت جزء للتوازي الصوتي وعالقته باملعنى ودالالته 

القوية، وما كان من تناسب بين املتواليات القصيرة الحركية، وموضوع السورة، وضربت 

لت القول فيه، ذلك، ثم تحدثت عن توازي حرف الراء، وفصّ أمثلة تفصيلية على 

وأخرجت النسب املئوية للحرف ما بين ساكن ومتحرك، ثم تحدثت عن التكرار وما له من 

إيقاع صوتي، وقسمته إلى تكرار العبارة وتكرار الحرف، وضربت أمثلة من السورة على 

يتحدث عن مخرج الحرف  ا،ذلك، وكان هناك حديث منفصل عن الحرف كما ذكرت آنًف 

وصفته، وإيقاعه، وداللته، وأثره، وتناسبه مع السياق العام املتالحق املتتابع السريع 

لسورة القمر، وقد اعتمدت على بعض الدراسات السابقة من رسائل علمية استفدت 

 ا فسرت على دربها ونهجها وهداها.منها كثيرً 
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 املراجع املصادر و  فهرسة 

(، هاني الحاج :تحقيق)مختصر تفسير ابن كثير  :سماعيلإالفداء  وابن كثير، أب -1

 ، سنة الطبع لم تذكراملكتبة التوفيقية، القاهرة

السيد محمد  :حقيق)تروح املعاني  :الفضل شهاب الدين محمود واأللولس ي، أب -2

 م2007، دار الحديث، القاهرة، (السيد وسيد إبراهيم عمران

قسم اللغة  ،ة في سورة القمر، كلية اآلدابمالمح أسلوبي :بشير، خليل خلف -3

 ، سنة الطبع لم تذكرالعربية، القاهرة

، (تحقيق: د.. سمير شمس)الكشاف  :القاسم محمود ابن عمر والزمخشري، أب -9

 م2010دار صادر، بيروت، لبنان، 

تحقيق: عبد القادر )تناسق الدرر في تناسب السور  :السيوطي، جالل الدين -7

 م1416لبنان،  -كتب العلمية، بيروت، دار ال(أحمد عطا

، سنة الطبع في ظالل القرآن، دار الشروق للطبع والنشر، القاهرة :قطب ،السيد -6

 لم تذكر

األسس النفسية ألساليب البالغة العربية، املؤسسة  :ناجي، مجيد عبد الحميد -5

 م1419لبنان،  -الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت

التوازي الصوتي في سورة القمر، كلية آداب  :إسماعيل النجار، أشواق محمد -1

 م2004الرافدين، 

، العدد الصادر عن اململكة السعودية العربية مجلة البيان :نخبة من العلماء -4

 م2010الخامس والثالثون، 
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 "أنوار القرآن وأسرار الفرقان" تفسيرهو القاري  يال علامل

 1محمد خواجة معين الدين -

في القرن الحادي عشر، وهو واملحققين  العباقرةالقاري أحد  يالمة املال علالع يعّد 

ر، مقرئ، متكلم، صوفي، مؤرخ، لغوي، نحوي، أصولي، مفّس  ،فقيه ،محدث ،إمام

بن سلطان محمد الهروي، املكي، الحنفي،  ينور الدين عليسّمى العالمة  .أديبو 

 .ها في القراءات في عصر بالقاري لكونه إماًم  ويعرف

 والدته ونشأته:

" في بيت علم وشرف، حيث تعلم ته في مدينة "هرا430كان القاري من مواليد سنة 

شيخ معين الدين الالقرآن الكريم، وحفظه عن ظهر قلب، وجّوده، وكان من أساتذته 

 2".شم العوارض"بن الحافظ زين الدين الهروي، كما ذكر ذلك في رسالته 

 بادئ في بالده:املشأته وتعلمه عن ن "شم العوارض"يقول محقق 

، وتلقى العلم على يد عدد من علمائها وعلماء خراسان منهم: أبو الحسن ت"ولد بهرا

 3.يجي الصفوي، والحفيد التفتازاني وغيرهمالبكري، واأل 

 رحلته إلى مكة املكرمة:

ن في " إلى بلد هللا الحرام "مكة املكرمة" ليسكتعزم القاري على الهجرة من بلدة "هرا

ن من أهله وساكنيه، وقصد مكة املكرمة من هرات و جوار بيت هللا الحرام، ويك

                                              
 قسم الغة العربية الشرقية، الجامعة العثمانية، حيدراباد باحث، 1
 املال على القاري، شم العوارض في ذم الروافض: ذم التعصب في دين هللا، مركز الفرقان للدراسات، 2

   92م، .ص 2009ه/1927الطبعة األولى، 
 6شم العوارض في ذم الروافض،  3
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ه، هناك 416في سنة  تعلى هرا -الرافض ي –عندما تغلب  الشاه إسماعيل الصفوي 

ا، ومن نشر شعائر الرافضة، ا وعدوانً ملسلمين ظلًم اا عظيمة من قتل أحدث فتنً 

على املنابر، حين ذاك اضطر كثير من لعلماء بأن يظهروا هذه الشعائر اوإلزام 

آمنين  واالعلماء، وطالب العلم إلى الهجرة من بلد هرات إلى بلد اإلسالم، لكي يعيش

بن سلطان محمد القاري  يجو الروحي واإليماني، فعند ذلك هاجر علالمطمئنين في 

 ارض": إلى مكة املكرمة ليسكن في جوار بيت هللا الحرام، فيقول في رسالته "شم العو 

"والحمد هلل على ما أعطاني من التوفيق والقدرة على الهجرة من دار البدعة إلى خير ديار 

 1.السنة، التي هي مهبط الوحي وظهور النبوة، وأثبتني على اإلقامة من غير حول مني وال قوة"

 بلد الحرام:الاستفادته من علماء 

رمة، وتأثر بهم، ومنهم العالمة وقد تلمذ القاري على جماعة من العلماء في مكة املك

ابن حجر الهيثمي، وهو أقدم شيوخه، فثبت بذلك قدومه إلى مكة املكرمة  ما بين 

 .م453وم 473سنة 

 ه.1019وبذلك يعلم أن إقامة  الشيخ القاري في مكة املكرمة، تتجاوز األربعين سنة حيث توفي سنة 

 طلبه العلم في بلد هللا الحرام:

البلد الحرام، وطاب له العيش هناك، جلس في حلقات املشائخ عندما جاء الشيخ 

املتعددة يرتشف من رحيقهم، وينهل من معينهم، وكانت هذه الرحلة نقطة تحول في 

حياته، حيث استطاع في الفترة املكية أن يالزم العلماء سنوات عديدة، فاستمر في 

 
ً
 تحصيل العلوم والفنون، مشغوف

ً
 ا بالتعلم والتعلا ومعكوف

ً
ا يشار يم، حتى صار عامل

 الإليه بالبنان، وطارت صيته عبر اآلفاق، وقد أنجز خالل إقامته في 
ً

 بلد الحرام أعماال

أرقى وأعلى مؤلفاته ورسائله،  جليلة علمية، وكتب وألف مصنفات عظيمة، وهي تعّد 

 
ّ
ة "فتح باب العناي ف أغلب مؤلفاته في حياته املكية، فنجد أنه فرغ من تأليفحيث أل

من تأليف "شرح نخبة الفكر" في سنة  ىه، وانته1003في سنة  "بشرح النقاية

                                              
 70شم العوارض في ذم الروافض،  1
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ه، 1001ه، وكما أكمل تصنيف "مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح" في سنة 1006

م، ثم أنهى تأليف 1001وفرغ من تأليف "جمع الوسائل في شرح الشمائل" في سنة 

 
ً
ه، 1010ا في فضل النكاح" سنة رسالة "رفع الجناح وخفض الجناح بأربعين حديث

ه. هذه 1011كما فرغ من تصنيف رسالة "الضابطية للشاطبية الالمية" سنة 

 التواريخ مذكورة في التصانيف املذكورة.

 ورعه وتقواه:

نه إا، ويبتعد عن الحكام؛ ألنه يقول: ا، عفيًف ا، زاهًد ا ورعً ا تقيً دينً متكان اإلمام القارئ 

في ذلك القاري األئمة األفذاذ من قبله كمثل اإلمام أبي  إنما تبع يضر باإلخالص.

حنيفة، وسفيان، وفضيل بن عياض، واحمد بن حنبل وغيرهم، كانوا يبتعدون عن 

امللوك، هكذا القاري يعرض عن امللوك والسالطين، وال يقبل هداياهم، وقد ألف 

 يقول في كتاب املرقاة:و . رسالة في منع التقرب من األمراء، والحكام والوالة، والسالطين

 1."ورحم هللا والدي كان يقول لي: ما أريد أن تصير من العلماء خشية أن تقف على باب األمراء"

 
ً

ا قط : "ما أكل أحد طعاًم  -صلى هللا عليه وسلم- بقوله وكان يأكل من عمل يده، عمال

أكل من عمل ا له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي هللا داؤد عليه السالم كان يخيرً 

وكان يغلب عليه الزهد والعفاف، واإلعراض عن الدنيا، والرضا بقدر الكفاف،  .2يده"

  –رحمه هللا  –وكان كثير العبادة، والخلوة، وقليل االختالط بالناس، وكان 
ً
ا خطاط

ل ويهمشه بالقراءات يا بخطه الجميأكل من ذلك الكسب، يكتب كل عام مصحًف 

 3.ا له من عام إلى عامقوتً  والتفسير، فيبيعه، ويكفيه

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

ا من العلماء تبوأ القاري مكانة مرموقة في األوساط العلمية في زمانه، قد اعترف كثيرً 
ا للعلوم الشريعة الغراء، حتى ا زاخرً علمه الغزير في شتى العلوم والفنون، وكان بحرً 

                                              
 7/12خير الدين الزركلي، املال على القاري، دار العلم للمالئين، بيروت،  1
 2052البخاري، كتاب البيوع، باب كسر الرجل وعمله بيده، رقم الحديث:  2
 .1/331املال على القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، كتاب العلم،  3
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ن له قصب السبق في التصنيف والتأليف، وكان تحرر الكتب في جميع العلوم، وبل كا
من العلماء الذين له طول باع في العلوم العقلية والنقلية، بحيث يشار إليه بالبنان، 

 االجتهاد.  درجةوكان قد بلغ 

ليه وإنعامه وكرمه بما إعن إحسان هللا  "شم العوارض"وقد تحّدث بنفسه في كتابه 
 أحد.فيها عارضه أفاض عليه من العلوم الكثيرة ال ي

ن هللا يبعث لهذه األمة على رأس مائة سنة من إ"وقد ثبت عنه عليه الصالة والسالم: "
ا أعلم مني بالكتاب فو هللا العظيم، ورب النبي الكريم، أني لو عرفت أحًد  يجدد لها دينها".

 لديه، ،والسنة، من جهة مبناها أو من طريق معناها، لقصدت إليه ولو حبوا بالوقوف
 وهذا ال أقوله فخرً 

ً
 1.ا"ا، واستزيد من ربي ما يكون لي ذخرً ا بنعمة هللا وشكرً ا، بل تحدث

 ويقول عنه الزركلي:

 الهروي القاري: فقيه حنفي، من صدور العلم في عصره. ولد 
ّ

"محمد، نور الدين املال
 2.وسكن مكة وتوفي بها" تفي هرا

 األوائل:يقول العصامي في سمط النجوم العوالي في أنباء 

"الجامع للعلوم العقلية والنقلية، واملتضلع من السنة النبوية، أحد جماهير األعالم، 
 3.ومشاهير أولي الحفظ واألفهام. ولد بهراة ورحل إلى مكة"

 يقول ابن عابدين عنه ضمن رسائله:

وفي كالمه إشارة إلى أنه مجدد عصره، وما أجدر بذلك، وال ينكر عليه ما هناك إال كل 
 4.تعصب هالك"م

"وأحد صدور العلم فريد عصره الباهر السمت في التحقيق وتنقيح العبارات وشهرته 

... واشتهر ذكره وطار صيته وألف التآليف الكثيرة  كافية عن االطراء في وصفه

 5.اللطيفة التأدية املحتوية على الفوائد الجليلة"

                                              
 ، مركز الفرقان للدراسات اإلسالمية1/53شم العوارض: حكم سب الصحابة عند الحنفية،  1
 7/12األعالم،  2
  9/902العصامي، سمط النجوم العوالي في أنباء األوائل، دار الكتب العلمية، بيروت،  3
 1/361ابن عابدين، رسائل ابن عابدين،  4
 3/117محمد أمين بن فضل هللا، خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر،  5
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 عليق الصبيح على مشكاة املصابيح:ه( في الت1349) وقال العالمة محمد إدريس الكاندهلوي 

 1.املحدث الجليل، والفاضل النبيل، فريد دهره ووحيد عصره""

 مؤلفاته العلمية:

ما مؤلفات القاري فقد كثرت واشتهرت وذاعت بين األوساط العلمية ما بين مطبوع أو 

 
ً
ا في عدد مؤلفاته العلمية، هذه حقيقة ا كثيرً ومخطوط، وقد اختلف العلماء اختالف

ادً ا ثاقبً ساطعة أن القاري قد أعطى ذهنً 
ّ
ا، لم يترك أي فن من فنون وإال ترك فيه ا وق

ا علمية، وكمية كبيرة من الكتب، وكان له إطالع واسع على كالم أئمة املتقدمين آثارً 

ف الكثير من 
ّ
واملتأخرين، كان له براعة ونبوغ في العلوم النقلية والعقلية، فأل

نبئ عن غزارة علمه وسعة اطالعه على املصادر واملراجع، التأليفات العلمية الت
ُ
ي ت

وتمكنه وقدرته من كثير العلوم اإلسالمية، فكتب في التوحيد والتفسير وعلومه، 

 والحديث وعلومه، والسيرة النبوية، والتراجم، واللغة والنحو وغير ذلك.

املراجع التي  قد استعص ى حصر مؤلفاته وضبطها على القدماء واملحدثين، رغم وفرة

 
ً

 عن الشيخ سليمان املقري ترجمت له، قال ابن مرداد في مختصر نشر النور نقال

 املصري الحنفي:

"هو عالمة زمانه، وواحد عصره وأوانه، واملفرد الجامع ألنواع العلوم العقلية 

والنقلية واملتضلع من علوم القرآن والسنة النبوية، وعالم البلد الحرام واملشاعر 

م، وأحد جماهير األعالم، ومقدم مشاهير أولى التحقيق واألفهام، وشهرته كافية العظا

واشتهر ذكره، وطار صيته، وهو من كبار املصنفين، وعظماء  ..... عن إطراء وصفه

املؤلفين، كنز املحققين، والحفاظ ورئيس املدققين، والوعاظ، وتآليفه ال تحص ى وال 

 .تستقص ى"

 العلمية النفيسة بنفسه:وقال بعد عّد بعض تآليفه 

                                              
اندهلوي، التعليق الصبيح على مشكاة املصابيح، مجلس إشاعة العلوم الكائن محمد إدريس الك 1

 1/6بحيدرآباد الدكن، مطبعة االعتدال، دمشق، 
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حفيد املترجم بمكة املكرمة أنه  ن"وأفاد بعض شراح الحزب األعظم بأنه قال: سمعت م

 1.قال: إن لجدنا ثالث مائة من املؤلفات وأنه أوفقها وشرط بأال يمنع من استنساخها"

ا من سبعة ومائة كتاب، وكذلك عد له فعّد له البغدادي في هدية العارفين قريبً 

تي صاحب البضاعة املزجاة أربعة وثالثين ومائة كتاب، وعد بروكلمان نحو الجش

 . خمسة وثمانين ومائة كتاب

 أنوار القرآن في أسرار البيان

مهم، يجمع له ومن بين كتبه املهمة تفسيره "أنوار القرآن وأسرار الفرقان" تفسير 

قرآن الكريم، ونحن مالحظتها عند تفسير المن املميزات والخصائص التي ال بد  كافة

علمنا من قبل بأنه جامع بين العلوم التي يحتاج إليها املفسر في تفسيره، من علم 

اللغة، والنحو، والتصريف، واالشتقاق، واملعاني، والبيان، والبديع، والقراءات، 

وأصول الدين، وأصول الفقه، وأسباب النزول، والناسخ واملنسوخ، وعلم الفقه، 

مال على القاري، لر ، لتفصيل املجمل وتوضيح املبهم، كل ذلك ميسر لواألحاديث واآلثا

 بل كان له تصانيف في جميع العلوم الضرورية في علم التفسير.

التفسير اإلشاري يعني هو تفسير أهل التصوف الذين زمرة يتعلق هذا التفسير ب

نظر يشرحون القرآن الكريم ويفسرونه مع بيان لطائف التصوف وغوامضه، بحيث 

ودقائق، ألنه  فيه أرباب اإلشارات، وأصحاب الحقيقة، فالح لهم من ألفاظه معاٍن 

جاء في الحديث "لكل آية ظهر وبطن" فال يصدنك عن تلقي هذه املعاني، ألن البعض 

يقول: هذا إحالة كالم هللا ورسوله عن الظاهر، فليس ذلك بإحالة، وإنما يكون إحالة 

هذا، وهم لم يقولوا ذلك؛ بل يقرؤون الظواهر على  لآلية إال ىلو قالوا ال معن

ا بها موضوعاتها ويفهمون عن هللا تعالى ما أفهمهم، كما ينتسب هذا ظواهرها مرادً 

التفسير إلى عالم كبير، ومؤلف مشهور، من أبرز العلماء القرن الحادي عشر 

أذخرت كتبه عميقة، الواسعة الالهجري، الذي أثرى املكتبات اإلسالمية، بمؤلفاته 

                                              
الشيخ عبد هللا مرداد أبو الخير، املختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة،  1

 365-367م، عالم املعرفة، بيروت، 1416-1906الطبعة الثانية، 
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املكتبات اإلسالمية في الفنون اإلسالمية املتعددة في األرجاء املعمورة، إذ ألف في 

التفسير، وعلوم التفسير، والحديث وعلومه، والعقيدة، والفقه، والسيرة، ونحوها، 

 فلذلك يستحق هذا التفسير أن تركز العناية إليه.

 :منهجه في تفسير القرآن الكريم

ا ليعلم بذلك مدى أهمية هذا  على القاري بميزات نذكرها موجزً يميز تفسير املال

 التفسير.

نه سلك مسلك من تكلم في تفسير القرآن إ قول:عالجمع بين التفسير املأثور وامل

ر بعض، أو بما فّس الالكريم، بأن خير ما فّسر به كتاب هللا عز وجل تفسير بعضه ب

 ذلك في الكتاب والسنة فبالرأي. ىأعيفإن  -صلى هللا عليه وسلم-به الرسول هللا 

 نه يفسر بعض الكتاب بعضه، كما ترى في األمثلة التالية:إ تفسير القرآن بالقرآن:

  :َغۡيُب وَ  55في سورة النحل في اآلية ِ ۡرِضٰۚ  َّلِلذ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰو أعلم ما غاب فيهما عن ٱلسذ

 ُهَوۚۡ وَِعنَدهُۥ َمَفا"به سبحانه ال يعلمه غيره  العباد تختص
ٓ إَِلذ   "تُِح ٱۡلَغۡيِب ََل َيۡعلَُمَها

 ( هذا تفسير اآلية باآلية الكريمة.74)األنعام: 

 .17وفي آية اإلسراء الرقم: 

  َنۡبَعَث َٰ بنَِي َحَّتذ ِ ( يمهد الحجة ويبين الشريعة 17)اإلسراء:  رَُسوَل   َوَما ُكنذا ُمَعذ 

إرسال الرسول منعوت بالتدبير فيلزمهم الحجة فال يدخل أحد في السعير إال بعد 

يٌر البشير كما يشير إليه قوله } ذِّ
َ
ْم ن

ُ
ك تِّ

ْ
ْم َيأ

َ
ل
َ
ُتَها أ

َ
َزن

َ
ُهْم خ

َ
ل
َ
ْوٌج َسأ

َ
يَها ف َي فِّ قِّ

ْ
ل
ُ
َما أ

َّ
ل
ُ
{ ) ك

فعلى هذا من نشأ في شاهق جبل أو حال كونه سائق جمل ولم يسمع  (1امللك: 

ر الكتاب فهو معذور برسول الحق في هذا الباب، وال سمع نداءه سبحانه بذك

 مدفوع عنه العقاب، وكذا املجنون في جميع عمره والطفل الصغير يجهل أمره. 

ا بتفسير القرآن حسبما استطاع نه اهتم كثيرً إ :تفسير القرآن بالحديث واألثر

 باألحاديث النبوية الشريفة: ولذلك أمثلة كثيرة، وهنا نعرض بعضها.

  ًۡرِض َمرَح
َ
بَاَل ُطوَل  َوََل َتۡمِش ِِف ٱۡۡل ۡرَض َولَن َتۡبلَُغ ٱۡۡلِ

َ
ُّۖ إِنذَك لَن ََّتۡرَِق ٱۡۡل ( )اإلسراء ٣٧ا

 
ً

 تتطاول برقبتك على ظن أن لك على غيرك فضال
ً

، وفي اآلية إشارة  يوجب فضال
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إلى أن االحتيال حماقة مجردة ال تعود على صاحبها بفائدة وقد ورد في الحديث 

 1.من تكبر وضعها هللا"املرفوع: "من تواضع هلل رفعه هللا و 

 واملثال اآلخر لتفسير القرآن بالحديث:

 {  وُُجوهِِهۡم َٰ ( ُيسحبون عليها أو يمشون 45)اإلسراء:  {َوَنُۡۡشُُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ لََعَ

( ويقوي الثاني ما 52, 51 )غافر: ﴾ِِف ٱۡۡلَِميمِ  ٧١يُۡسَحُبوَن ﴿ بها، ويؤيد األول قوله:

  –ل هللا وري أنه قيل لرسو 
ّ
 صل

ّ
: كيف يمشون على وجوهم؟  –م ى هللا عليه وسل

 2.قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوهم

   ُرواْ َوَما يَزِيُدُهۡم إَِلذ ُنُفور
كذ ۡفَنا ِِف َهََٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن ِِلَذذ ا أي تنفرً  )اإلسراء( ٤١ا َولََقۡد َۡصذ

 إلى الصدق.عن الحق وعدم طمأنينة 

ا ما زاد أعداءك نفوًرا. وعن سفيان الثوري كان إذا قرأها قال: زادني لك خضوعً 

فالقرآن كالنيل ماًءا للمحبوبين ودَما للمحجوبين، وكما في الحديث: "القرآن حجة لك 

 وقد قال تعالى: 4."القرآن شافع مشفع ما حل مصدق" وفي لفظ آخر 3.أو عليك"

 ( .26)البقرة:  "اۚۡ ا َوَيۡهِدي بِهِۦ َكثِي  يُِضلُّ بِهِۦ َكثِي  "

                                              
، املعجم األوسط، من بقية من 1190عب اإليمان، فصل في التواضع وترك الزهو، رقم الحديث: ش 1

 39663، ومصنف ابن أبي شيبة، كالم سلمان، رقم الحديث: 1305أول اسمه ميم، رقم الحديث: 
، سنن الترمذي، سورة بني إسرائيل، رقم 3715املستدرك: تفسير سورة الفرقان، رقم الحديث:  2

، مسند أبي يعلي، 11365، سنن النسائي الكبري، سورة الفرقان، رقم الحديث: 3192ديث: الح

 9251سعيد بن سنان، رقم الحديث: 
، سنن ابن ماجة: باب الوضوء شطر اإليمان، رقم 223مسلم: باب فضل الوضوء، رقم الحديث:  3

حيح، سنن الدارمي، ، قال أبو عيس ى: هذا حسن ص3715، الترمذي: رقم الحديث: 210الحديث: 

، سنن النسائي، باب وجوب الزكاة، رقم الحديث: 673باب ما جاء في الطهور، رقم الحديث: 

 22474، مسند أحمد بن حنبل، حديث أبي مالك األشعري، رقم الحديث: 2935
، املعجم الكبير، عبد هللا بن مسعود 2015املستدرك، ذكر فضائل سور وآي متفرفة، رقم الحديث:  4

 2010، شعب اإليمان، فصل في إدمان تالوة القرآن، رقم الحديث: 1677هذلي، رقم الحديث: ال
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 تعرضه للمسائل الفقهية

إن املال على القاري له شغف واتصال بالفقه، ولذا أنه عرض املسائل الفقهية الكثيرة 

التي تستنبط من آيات القرآن الكريمة؛ ملا أنه من كبار األكابر الحنفية، كما ألف من 

من املؤلفات في املسائل الفقهية في جوانب الحياة  اا كبيرً بين مؤلفات الكثيرة عددً 

 
ً

 كتابه في الفقه: "البالء في مسألة الوالء" و"حدود األحكام" اإلنسانية املختلفة، مثال

و"االستدعاء في االستسقاء" و"رسالة في ترتيب وظائف الوقف" و"رسالة في الجمع بين 

 وغيرها. "الصالتين

  َۡر ٱۡۡلَح ِي َسخذ ْ ِمۡنُه َۡلۡم  َوُهَو ٱَّلذ ُكلُوا
ۡ
اَر تِلَأ هو السمك، ووصفه  (19)النحل:  ا َطرِي  

بالطراوة؛ ألنه أرطب اللحوم في اللطافة وتمسك بظاهره مالك والثوري على أن من 

ا حنث بأكل لحم السمك، وأجاب عنه الجمهور بأن مبنى حلف أن ال يأكل لحًم 

 1.األيمان على العرف املشهور 

  ِ ن َمن َكَفَر بِٱَّللذ يَمَِٰن َوَلَِٰكن مذ ۢ بِٱۡۡلِ ۡكرِهَ َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَمئِنُّ
ُ
ۦٓ إَِلذ َمۡن أ  ِمۢن َبۡعِد إِيَمَٰنِهِ

َِن ٱََشَ َۖ بِٱۡلُكۡفِر َصۡدر   ِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيم  ا َفَعلَۡيِهۡم َغَضب  م   )النحل ١٠٦ َّللذ
ً

 ( ذال

 
ً
ا وسمية ا وأبويه ياسرً ارً ا أكرهوا عمأعظم من جرم من كفر بمواله، وري أن قريش

على االرتداد فربطوا سمية بين بعيرين وجي بحربة في قبلها وقالوا: إنك أسلمت من 

ا وهما أول قتيلين في اإلسالم وأعطاهم عمار أجل الرجال فُقتلت وقتلوا ياسرً 

ا كفر، فقال: كال إن عمار ملئ بلسانه ما أرادوا مكرها فقيل: يا رسول هللا إن عمارً 

 –إلى قدمه واختلط اإليمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول هللا  ا من قرنهنً إيما

 –صلى هللا عليه وسلم  –وهو يبكي فجعل رسول هللا  –صلى هللا عليه وسلم 

وهو دليل على  2.يمسح عينيه، وقال: "ما لك! إن عادوا لك فعد لهم بما قلت"

ا للدين ن يتجنب عنه إعزازً جواز التكلم بالكفر عند اإلكراه، وإن كان األفضل أ

كما فعله أبواه ملا روي أن مسيلمة أخذ رجلين فقال ألحدهما: ما تقول في محمد؟ 

                                              
  9/395كما في البحر الرائق البن نجيم: باب اليمين في األكل والشرب، دار املعرفة، بيروت،  1
 12/312حديث مرسل ورجاله ثقات. انظر: فتح الباري،  2
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ا، فخاله، وقال لآلخر: ما تقول في ؟ قال: أنت أيضً قال: رسول، قال: فما تقول فيّ 

 
ً
ا فأعاد محمد؟ قال: رسول هللا، قال: فما تقول فّي ، قال: أنا أصم، فأعاد عليه ثالث

أما األول فقد  فقال: –صلى هللا عليه وسلم  –جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول هللا 

 1.ا له"أخذ برخصة هللا، وأما الثاني: فقد صدع فهنيئً 

 ذكره اختالف القراءات

  يال علاملكان 
ً
  افي هذا الفن، وبارعً  االقاري ُعرف حاذق

ً
في القراءات كما يدل  اوراسخ

ذلك وينم عن حذاقته ومهارته في علم القراءات، على ذلك لقبه "القاري" ويوحي 

ا عديدة فكيف ال يبحث ويناقش عن القراءات في تفسيره؟ عالوة على ذلك أن له كتبً 

 
ً

 ا.م"شرح أبيات ابن املقري" ، و"شرح الشاطبية" وغيره :في فن القراءات فمثال

   ِۡرفَق ۡمرُِكم م 
َ
ِۡن أ عون به وتنتفعون منه، وجزمهم ( ما ترتف16 )الكهف: اَويَُهي ِۡئ لَُكم م 

 2.بذلك لقوة دينهم ووقوف يقينهم، وقرأن نافع وابن عامر بفتح امليم وكسر الفاء

  ۡعَنََٰب يُۢنبُِت َلُكم
َ
ۡيُتوَن َوٱنلذِخيَل َوٱۡۡل ۡرَع َوٱلزذ ( وقرأ أبو بكر بالنون 11 )النحل: بِهِ ٱلزذ

 .يد صنعة رب األربابا إلى تفر أو ملالحظة أسباب التوحيد نظرً  3.للتعظيم

 توضيح األلفاظ الصعبة، واملسائل النحوية

ا في كتابه عن بيان وتوضيح األلفاظ الصعبة وتحليلها القاري اعتنى كثيرً  يكان املال عل

 
ً

ا، علم بذلك طول باعه في اللغة والنحو والصرف، وكان له ا ولغويً  نحويً تحليال

 
ً

ئ على أول باب البخاري" و"كتاب التجريد "إعراب القار  مؤلفات في اللغة والنحو مثال

 "ال إله إال هللا". في إعراب

                                              
 7/193، وتفسير أبي السعود، 3/903، والكشاف، 4/925تفسير الرازي،  1
ًقا 2/391وفي تفسير خازن،  2

َ
رف ْم مِّ

ُ
ْمرِّك

َ
ْن أ ، توضيح ذلك: "قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: مِّ

 بنصب امليم وكسر الفاء، والباقون بكسر امليم ونصب الفاء ومعناهما واحد، وهو ما يرتفق به".
في رواية أبي بكر ننبت بالنون على التفخيم والباقون بالياء  قرأ عاصموفي التفسير الكبير للرزاي " 3

" كما في تفسير الرازي، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، قال الواحدي والياء أشبه بما تقدم

 14/711بيروت، سورة النحل: 
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  ا ۡيَقاظ 
َ
( جمع يقظ بفتح وكسر أي مستيقظين النفتاح 11 )الكهف:َوَُتَۡسُبُهۡم أ

ۚۡ  عيونهم أو لكثرة تقلبهم ( نيام جمع راقد وقعود فلهم 11 )الكهف:  َوُهۡم ُرقُود 

 وجود في عين الشهود.

 :وفي موضع آخر

  َٰ بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف هو أو هي أي  (31)النحل:  ُت َعۡدنر َجنذ

 بساتين إقامة حول قصور بال فقر وآفة.

   َٰرََءۡيَتَك َه
َ
ِيأ ذ  َذا ٱَّلذ ۡمَت لََعَ الكاف لتأكيد الخطاب ال محل لها  (62 )اإلسراء: َكرذ

حذوف وهو من اإلعراب، وهذا مفعول أول والذي صفته، واملفعول الثاني م

ا على داللة صلته عليه، واملعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته على ألمري مكرًم 

 .يللسجولة بما أكرمته عل

 اهتمامه بذكر أسباب النزول

ا بذكر أسباب نزول اآليات الكريمة، فسلك وكان من دأب املفسرين أنهم يهتمون كثيرً 

ل تفسيره في مواضع عديدة القارئ في هذا األمر مسلك املفسرين اآلخرين فذكر خال

 ا على خلفية اآلية.أسباب نزول اآلية الكريمة، ليكن القارئ مطلعً 

 {  ُّۖۡمرِ َرب َِك
َ
ُل إَِلذ بِأ حين  –عليه السالم  –حكاية قول جبريل  (69)مريم:  {َوَما نَتَََنذ

ملا سئل عن قصة أصحاب الكهف  –صلى هللا عليه وسلم  –استبطأه رسول هللا 

رنين ولم يدر ما يجيب ورجاء أن يوحي إليه فيه فأبطأ عليه خمسة عشر وذي الق

ا، وقيل: أربعون، حتى قال املشركون، ودعه ربه وقاله، ثم نزل بيان ذلك يوًم 

ۡمرِ َرب َِكُّۖ  وواعتذر عن إبطائه فيما هنالك بقوله }
َ
ُل إَِلذ بِأ )من األمكنة  {َوَما نَتَََنذ

من مكان إلى مكان وال يتنزل من زمان إلى زمان إال  واألمر منه واملعنى ال ينتقل

 بأمره ومشيتته على مقتض ى حكمته.

 احتجاجه بأشعار العرب

كان الشيخ على القارئ يحتج ويشهد خالل تفسير اآليات وفي بيان املعنوية اللغة، 

 وبيان املراد لتوضيح املقام بأشعار العرب.
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 { مريم: ا۩َوُبِكي    ۤاٗدَّجُس رذِنَٰمۡح ْۤاوُّرَخإَِذا ُتۡتَلَٰ َعلَۡيِهۡم َءاَيَُٰت ٱل( }استتناف لبيان  (71

خشيتهم مع علو طبقهم وكمال قربتهم، وقد ورد: أتلو القرآن وأبكوا فإن لم 

وبكيا جمع باك فعول بمعنى فاعل، وقرأ حمزة والكسائي بكسر  1.تبكوا فتباكو"

 ا ملا بعدها، ويعم ما قال ذو الحال:تباعً االياء 

 ومفففففففا ففففففففي الفففففففدهر أشفففففففقى مفففففففن محفففففففب
 

 وإن وجففففففففففففففد الهففففففففففففففوى حلففففففففففففففو املففففففففففففففذاق
 

 اا حزيًنفففففففففففففففففففففففففا أبفففففففففففففففففففففففففًد تفففففففففففففففففففففففففراه باكًيففففففففففففففففففففففففف
 

 لخفففففففففففففففففففففففففوف تففففففففففففففففففففففففففرق أو الشففففففففففففففففففففففففففتياق
 

 
ً
 ا إلفففففففففففففففففيهمفيبكفففففففففففففففففي إن نفففففففففففففففففأوا شفففففففففففففففففوق

 

 2ويبكفي بشففواهد إن دنفوا خففوف الفففراق
 

 إشارته إلى تأويل القرآن ولطائفه

 ،األعالم، وهو اإلمامالقارئ من العلماء الكبار في عصره، وهو من أشهر  يكان املال عل
املحدث، الفقيه، األصولي، املفسر ، املقرئ، املتكلم، بجانب ذلك أنه صوفي، كما 
ذكرنا من قبل أنه يفسر اآليات بالقرآن الكريم وإال بالحديث النبوي، وكما يتعرض 
للمسائل الفقهية، ويحتج باللغة واملسائل النحوية، كما أنه مزج تفسيره بالتفسير 

 تفسير اإلشاري.البل وقد غلب على تفسيره منهج  اإلشاري،

 ۡرِض ُُمۡتَلًِفا
َ
 لَُكۡم ِِف ٱۡۡل

َ
ۥٓۚۡ  َوَما َذَرأ َٰنُُه لَۡو

َ
َٰلَِك ٓأَليَة   أ ُروَن  إِنذ ِِف َذ كذ  (النحل) ١٣ل َِقۡومر يَذذ

يتعظون بما يشاهدون من اآليات ويرون اختالف النبات في الطباع والهيئات الدالة 
 حكيم عظيم في ما خلقه من الكائنات. على أن صانعها

وأفاد األستاذ: أن الليل والنهار ظرف األفعال والناس مختلفون في األفعال من جهة األحوال، 
فاملوفق يجري وقته في طاعة هللا، واملخذول يجري وقته في متابعة هواه، والعابد يكون في 

لى قلبه فيؤنسه، وأما أرباب مرض يقيمه يديمه، والعارف في ذكر يحصله أو وارد يغلب ع
 :التوحيد فهم مختطفون عن اإلحساس باألوقات لغلبة ما يرد عليهم من الحاالت كما قيل

 أطفففففففففففففففففففففففال ليلففففففففففففففففففففففففي أم ال ي لسفففففففففففففففففففففففت أدر 
 

وفي اآلية إشارة إلى شمس التوحيد وقمر املعرفة ونجوم العلوم ثم ألقوام خلق لهم في 
واملواطن وفنون النعم وصنوف األرض الرياض والحياض والدور والقصور واملساكن 

                                              
 164رقم الحديث: ، 2/364، وانظر تخريج اإلحياء: 3139ف رقم الحديث: 9/961أخرجه أبو عوانة في املستخرج،  1
، ونسب إلى أحمد ابن يحيى، انظر: 1/910نسب هذا البيت إلى الجعدي، انظر: شرح ديوان الحماسة،  2

 ، وإلى غيرهما1/11أمالي الزجاجي، 
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القسم وآخرون ال يقع لهم طير على وكر وال لهم في األرض شبر ، فهم ال ديار تملكهم وال 
 عالقة تمسكهم أولئك سادات الخلق وصفائن الحق.

  َر ٱۡۡلَۡحَر ِي َسخذ  (....19النحل: )َوُهَو ٱَّلذ

  
ً
ا في بحار الشغل وآخرين ا من البحر ففرق قوًم وأفاد األستاذ: أنه سبحانه خلق صنوف

في بحار الحزن وآخرين في بحار اللهو والسهو فالسالمة عن بحر الشغل ركوب سفينة 
التوكل، والنجاة من بحر الغم ركوب سفينة الرضا، والخالص من بحر اللهو والسهو 

  :1ركوب سفينة الذكر، وأنشد بعضهم

 النفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاس بحفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر عميفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففق
 

 والبعفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد منفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه سففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففينة
 

 وقفففففففففففففففففففففففففففففففففففد نصففففففففففففففففففففففففففففففففففففحتك فففففففففففففففففففففففففففففففففففففانظر
 

 2.3لنفسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففك املسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففكينة
 

 اعتماده على التفاسير األخرى 

كان من دأب القاري أنه بعد  أورد تفاصيل اآليات وعرض مفهومه، بضوء األحاديث واآليات 

القرآنية وفي بعض املوضع ذكر أقوال الصحابة والتابعين، ثم يذكر أقوال العلماء 

ن التفاسير التي يستند إليها ويحول ا على التفاسير األخرى، ومواألسالف؛ وبل يعتمد كثيرً 

إليها الكثير الكثير وهو: التفسير القشيري، وصاحب تفسير القشيري أستاذه ومعلمه، 

والتفاسير األخرى التي ينقل منها تفسير عرائس البيان، وتفسير التستري، ودقائق الحقائق 

ي، ومدارك التنزيل للسلمي، وتفسير البغوي، وأنوار التنزيل للبيضاوي، وتفسير البيضاو 

 للنسفي، وتفسير الكشاف، وتفسير املعين.

 نقل أقوال العارفين والعلماء

ي، وجعفر دكما ينقل اآلراء بعد تفسير اآليات أقوال العلماء والعارفين كمثل النصر آبا

الصادق، والحسن البصري، وعبد هللا بن مبارك، ومحمد بن فضل، وأبو عثمان، والجنيد 

 اد الدينوري وغيرهم.البغدادي، وممش

                                              
 2/214كذا في التفسير القشيري،  1
 وفي نسخة فف"السكينة" 2
، ومعجم 1/73نتحل، ، وامل1/197نسب إلى منصور الفقيه املصري، انظر: بهجة املجالس،  3

 2/915األدباء، 
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القول إن هذا تفسير مهم وإن غلب عليه طابع التفسير اإلشاري، ولكن مع  لخصفم

نه إذلك كله هناك ش يء آخر يمتاز به هذا التفسير من بين التفاسير اإلشارية األخرى، 

سائل اللغة والنحو، ويورد املسائل ملعرض تا ما يذكر وجوه القراءات املختلفة، ويكثيرً 

لطلبة العلم  اللعلم واملعرفة، ومفيًد  خزينة، هكذا أصبح هذا التفسير ةيالفق

 واألساتذة على السواء.
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 وأثره في النثر العربي الحديث النبوي 

 دراسة تحليلية ونقدية 

 1محمد فضل الرحمن ماندال -

 مدخل:

وهذا الدور دوًرا كبيًرا في تطوير اللغة العربية وآدابها،  ملسو هيلع هللا ىلصلقد لعبت أحاديث الرسول 

يتنّوع وله جوانب وجهات مختلفة اختالف وتنّوع أركان األدب العربي فنأخذ الركن 

األول الكبير لألدب العربي أال وهو النثر، ونشير إلى ما تركته األحاديث النبوية من أثر 

إيجابي في مختلف جوانبه ومتعدد أنواعه علًما بأن األنواع البارزة للنثر العربي هي 

 والقصة واملثل والرسالة. فنبدأ بسم هللا الرحمن الرحيم: الخطابة

 العربية أثر الحديث على الخطابة 

ر بعد نزول القرآن تغيّ كان الشعر له تأثير عميق في املجتمع العربي ولكن الوضع قد 

التأثير. وهما  عندما استطاع القرآن والكالم النبوي أن يصال إلى ذلكملسو هيلع هللا ىلص وبعثة النبي 

را في العر 
ّ
ب إلى حد أن الشعر ضّل في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين، ولم أث

 يتنبه إليه املسلمون إال إذا حّمل على اإلسالم بالشعر.

 ملسو هيلع هللا ىلص فبعثة النبي 
ّ
عليه  -الخطابة على الشعر. أضف إلى هذا ما كان له تبسّببت غل

من شخصية عظيمة وفصاحة وبالغة، وذكاء نفاذ، فقد أثرت هذه  -السالم

 بين األجناس األدبية. وعلى ذلك امل
ً

واصفات وغيرها في تنشيط الخطابة، وكونها بطال

 ومبادئ ال مفّر لها ألي خطيب برز بعده، وصار خالفها 
ً

فقد أرس ى للخطابة أصوال

 عيًبا دينًيا أو أدبًيا على السواء.

                                              
 باراتي، بنغال العربية-باحث، قسم اللغة العربية وآدابها، فيسفا 1
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 ها خطبه:والتي اتصفت بملسو هيلع هللا ىلص وفي التالي أتناول بعض تلك املبادئ التي رسخها لنا رسولنا 

إن أهّم أساليب اإلقناع االفتتاح وبراعة االستهالل والبداية املثيرة لالنتباه:  .4

املقدمة، ولها أثر فّعال في جذب انتباه السامعين واستمالتهم، وحملهم على ما 

  1يريد منه الخطيب.

كان خطباء الجاهلية يبدأون باملوضوع مباشرة، مجّرًدا عن املقدمة، وكانوا 

. والخطيب هالامثأأو "أيها امللك" أو "يا معشر" أو  "دائًما: "أيها الناسيستعملون 

املشهور في الجاهلية قّس بن ساعدة اإليادي كان افتتح هكذا في هذه الخطبة: "أيها 

وقال هانئ بن قبيصة  2"----اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات  !الناس

من ناج فرور، إن الحذر ال ينجي من الشيباني: "يا معشر بكر: هالك معذور خير 

 3".---القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر 

باًبا جديًدا في افتتاح الخطب، وسّن لنا سنة فيها ملسو هيلع هللا ىلص بعد مجيء اإلسالم، فتح لنا النبي 

ضاف إلى بداية الخطابة كلمة التمجيد أما زال املسلمون يتبعونها ولن يزالوا. ف

 ملسو هيلع هللا ىلص.هو أهله والتسليم والصالة على النبي  والتحميد هلل والثناء عليه ما

ووجدت أوائل أكثرها: "الحمد هلل ملسو هيلع هللا ىلص كما يقول ابن قتيبة: "تتبعت خطب الرسول 

نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد هللا فال مضل له، ومن يضلله فال هادئ 

 4له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله".

دناها مثيرة لالنتباه بدًءا بخطبة الصفا جلو ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك لو تتبعنا بدايات خطب النبي 

وفي خطبة أول جمعة البدء بالحمد والثناء  5حيث صعد الصفا ثم قال: "يا صباحاه"

خطاب يوّجه لجماعة املسلمين التي قامت في املدينة أمة على هللا بما هو أهله في أول 

خطبته بقوله: )إن هللا حبس عن مكة ملسو هيلع هللا ىلص من دون الناس، ويوم فتح مكة بدأ الرسول 

                                              
 119الجوانب اإلعالمية في خطب الرسول، ص  1
 1/31جمهرة خطب العرب،  2
 3/161البيان والتبيين،  3
 1/35جمهرة خطب العرب،  4
 2/231عيون األخبار،  5
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ت لي ساعة 
ّ
ط عليها رسوله واملؤمنين فإنها ال تحل ألحد كان قبلي وإنها أحل

ّ
الفيل وسل

الوداع قال: )أتدرون أي يوم  وفي خطبة حجة 1(---من نهار وإنها ال تحّل ألحد بعدي 

 2(---هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا قالوا هذا بلد حرام وشهر حرام ويوم حرام 

يت فالتزم الخطباء في صدر اإلسالم أن يفتتحوا خطبتهم بما افتتح به نبيهم حتى سّم 

ملسو هيلع هللا ىلص الخطبة التي لم تبتدأ بالتحميد والثناء على هللا والصالة والسالم على رسوله 

البتراء( كما يقول الجاحظ: "وعلى أن خطباء السلف الطيب، وأهل البيان من بف)

التابعين بإحسان، ما زالوا يسّمون الخطبة التي لم تبتدئ بالتحميد وتستفتح 

  3بالتمجيد: "البتراء".

املثل األعلى والنموذج اإلسالمي ملا ملسو هيلع هللا ىلص تعّد خطب النبي  االقتباس من القرآن: .2

ة العظمى والبيان الرفيع والحكمة واملوعظة الحسنة كانت تتضمنه من الفصاح

 وجوامع الكلم وبدائع الحكم. 

القرآن الكريم هو املصدر الفني لألدب النبوي من أوله إلى آخره، وذلك ألنه كان مهبط 

سنة، فكان النبي أول  23الوحي، وتلّقى القرآن نجًما نجًما طول حياته النبوية أي ملدة 

ر في قارئ، وأول حافظ، و 
ّ
أول مؤمن به. كان يذكر هللا قائًما وقاعًدا وعلى جنبه، ويفك

كالمه طوال الليل والنهار، حتى أصبح القرآن جزًءا الزًما من حياته وهذا ما جعل 

 4كان القرآن(ملسو هيلع هللا ىلص عائشة رض ي هللا عنها تصف خلقه: )فإن خلق نبي هللا 

 
ّ
شدة تأثره بالقرآن أن يشّوق  ر القرآن الكريم في خطبه تأثيًرا كبيًرا، وهذا منلقد أث

اآلخرين إليه، ويشّجعهم على قراءته، واختياره على ما سواه من أحاديث الناس، 

فيقول في إحدى خطبه بعد الحمد والثناء: )إن أحسن الحديث كتاب هللا، قد أفلح 

من زّينه هللا في قلبه، وأدخله في اإلسالم بعد الكفر، واختاره ما سواه من أحاديث 

                                              
 3771البخاري، رقم الحديث:  1
 3091سنن ابن ماجه، رقم الحديث:  2
 2/6البيان والتبيين،  3
 593مسلم، رقم الحديث:  4
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س، إنه أصدق الحديث وأبلغه، أحّبوا من أحّب هللا وأحبوا هللا من كل قلوبهم، النا

وا كالم هللا وذكره، وال تقسوا عليه قلوبكم، اعب
ّ
 1(--دوا هللا وال تشركوا به شيًئا وال تمل

فنجد أيًضا للقرآن أثًرا واضًحا في معاني خطبه، إذ يقول في خطبة حجة الوداع: )يا أيها 

 قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجالن بّر تقي الناس إن هللا

 2(--بنو آدم وخلق هللا آدم من تراب  كريم على هللا وفاجر شقي هّين على هللا والناس

نََثَٰ وََجَعۡلَنَُٰكمۡ نجد هذا الكالم في آية القرآن )
ُ
ِن َذَكرر َوأ َها ٱنلذاُس إِنذا َخلَۡقَنَُٰكم م  يُّ

َ
 َيَٰٓأ

َُٰكۡمۚۡ  ۡتَقى
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّللذ

َ
ْۚۡ إِنذ أ ا َوَقَبآئَِل تِلََعاَرفُوٓا  3(ُشُعوب 

قوله في إحدى خطبه: )إن لهن )أي لنسائكم( عليكم حق ولكم  ومن مثل هذه األمثلة

نتُۡم ِۡلَاس   ِۡلَاس   ُهنذ ونفس الكالم موجود في هذه اآلية القرآنية: ) 4عليهم حق(
َ
ْۗ  لذُكۡم َوأ ذُهنذ  5(ل

فاتبع الخطباء املسلمون نبيهم وأخذوا ينهجون نهج القرآن في االستدالل، إذ مزايا 

الخطبة أن تكون مشتملة على ش يء من القرآن الكريم، حتى كان فيهم من جعل 

كما فعل مصعب بن الزبير ملا قدم العراق  6خطبته برمتها مجموع آيات من القرآن

ِ  طاعة ألخيه عبد هللا، فصعد املنبر وقال: "وأراد أن يحرض أهله على ال ِمۡسِب ٱَّللذ
َبإِ ُموََسَٰ  ٢تِۡلَك َءاَيَُٰت ٱۡلِكَتَِٰب ٱلُۡمبنِِي  ١طٓسٓم . ٱلرذِنَٰمۡح ٱلرذِحيمِ  ۡيَك ِمن نذ

ْ َعلَ َنۡتلُوا
ِ لَِقۡومر  ۡرِض وَجَ  ٣ۡؤِمُنوَن يُ  َوفِرَۡعۡوَن بِٱۡۡلَق 

َ
ۡهلََها ِشَيع  إِنذ فِرَۡعۡوَن َعََل ِِف ٱۡۡل

َ
ا يَۡسَتۡضِعُف َعَل أ

ۦ نَِسآَءُهۡمۚۡ إِنذُهۥ ََكَن  َطآئَِفة   ۡبَنآَءُهۡم َويَۡسَتۡۡحِ
َ
ِۡنُهۡم يَُذب ُِح أ وأشار بيده  (٤ِمَن ٱلُۡمۡفِسِديَن م 

ِ نحو الشام(  ئ
َ
ۡرِض َوجَنَۡعلَُهۡم أ

َ
ْ ِِف ٱۡۡل ِيَن ٱۡسُتۡضِعُفوا ن نذُمنذ لََعَ ٱَّلذ

َ
ة  َونُرِيُد أ َوجَنَۡعلَُهُم  مذ

َٰرِثنَِي  ۡرِض َونُرَِي فِرَۡعۡوَن َوَهََٰمََٰن )وأشار بيده نحو الحجاز(  ٥ٱۡلَو
َ
َن لَُهۡم ِِف ٱۡۡل ِ َوُنَمك 

ا ََكنُواْ ََيَۡذُروَن  وَُجُنوَدُهَما  8)وأشار بيده نحو العراق( 7"٦ِمۡنُهم مذ
                                              

 1/172جمهرة خطب العرب،  1
 3143الترمذي، رقم الحديث:  2
 13سورة الحجرات:  3
 20519مسند أحمد، رقم الحديث:  4
 115سورة البقرة:  5
 1/111تاريخ آداب اللغة العربية )جرجي زيدان(،  6
 6-1ورة القصص: س 7
 362-1/361البيان والتبيين،  8
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أصبح معيار قيمة الخطبة،  وقد بلغ تأثير القرآن في الناس إلى حد أن االقتباس منه

وتجّرد الخطبة عنه أو خلّوها منه صار عيًبا شنيًعا، لذا كان العرب يسمعون الخطبة 

 1بالشوهاء.ملسو هيلع هللا ىلص التي لم تتزّين بالقرآن ولم يتحّل بالصالة على النبي 

كانت الخطابة في العصر الجاهلي تدور حول موضوعات الخطابة الدينية:  .3

وتكاد تخلو من الخطابة  ،خرة والنصح واإلرشاد وغيرهاقليلة مثل املنافرة واملفا

 الدينية تقريًبا.

فالنبي عّرف الخطابة العربية بصنف جديد للخطابة وهو الخطابة الدينية، ووّسع 

آفاقه، وطّوره تطويًرا فهو الذي رسمها وفجر ينابيعها بحيث أصبحت مادة الخطباء 

 2من بعده.

في موضوعات الخطب الجاهلية. ملسو هيلع هللا ىلص النبي لقد نّوع  التنويع في املوضوعات: .9

تختلف موضوعاتها عن موضوعات الخطب الجاهلية. كان ملسو هيلع هللا ىلص فخطب الرسول 

العرب يستخدمون الخطابة في موضوعات، مثل: املنافرة، واملفاخرة، والنصح، 

واإلرشاد، والحث على قتال األعداء، والدعوة إلى السلم، وحقن الدماء، وفي 

 3لزواج واإلصهار.املناسبات املختلفة كا

فتتناول موضوعات عديدة وال شك أنها تلتقي على ملسو هيلع هللا ىلص أما موضوعات خطب الرسول 

غاية واحدة، وهي بيان حقيقة اإلسالم وتربية املسلمين من جميع النواحي، ويمكن 

 بيانها بأنها كانت تدور حول املوضوعات التالية:

 إلى قومه، ألن األقوام هذا موضوع واجهه كل نبي بعثه هللا تثبيت رسالته ونبوته: -أ

تشّك في أول األمر في كون النبي نبًيا، وهذا ما حدث لنبينا فهو بعد ما أمره هللا عز 

ۡقَربنِيَ وجل بإنذار عشيرته بقوله: )
َ
نِذۡر َعِشَيتََك ٱۡۡل

َ
يلقي هذه الخطبة األولى  4(َوأ

أيتكم لو أخبرتكم أن يا بني عبد املطلب أر  ---"يا بني فالن يا بني فالن يا بني فالن 

                                              
 1/217املصدر نفسه،  1
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 تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقّي قالوا ما جّربنا عليك كذًبا قال فإني 
ً

خيال

 1نذير لكم بين يدي عقاب شديد".

التوحيد هو أساس الدين اإلسالمي ومحور الرسالة املحمدية، بل هو  التوحيد: -ب

ن أولى، وإنما أساس الرساالت السابقة كلها. كانت قريش ال تنكر عبادة هللا كقرو 

فأمر هللا نبيه بإخراج الناس كافة من  2كانت تعبد معه إلًها غيره لتقربهم إلى هللا زلفى.

ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، فحرص النبي على ذلك. فكان يخطب بين مشركي 

العرب من قريش وغيرهم ويدعوهم إلى وحدانية هللا، ومن خطبه: "اشتروا أنفسكم 

---عنكم من هللا شيًئا يا بني عبد املطلب ال أغني عنكم من هللا شيًئا من هللا ال أغني 

 4وكان يقول في خطبه: "أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا". 3"

إن للتقوى أهمية كبيرة، وال أحد ينكر تلك لذلك يهتم به جميع  التقوى: -ت

لطبيعي أن يجعله املسلمين وقد ورد في القرآن والحديث منون كثيرة، فمن ا

 موضوًعا من أهم موضوعات دعوته ---رسول هللا من هللا شيًئا 

ما تناوله من موضوعات في خطبه، وإذا تتبعنا خطبه وجدناها مهذا كان نموذًجا 

متنوعة جًدا، فنتاول بعضها بالتفصيل ونكتفي بذكر أسماء بعضها: كالجهاد في 

لآلخرة، وذكر كتاب هللا، وبيان تشريعات سبيل هللا، وذكر املوت والحث على اإلعداد 

 اإلسالم، وغيرها من املوضوعات.

إن األخالق السامية والطباع  القناعة بما يدعو إليه واملسؤولية الذاتية: .4

ط له معالم حايته، والرسول 
ّ
 -الكريمة هي التي تعّين لإلنسان سيرة مثالية، وتخط
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 -التصال في اإلعالم اإلسالميوهو خير أسوة وأول نموذج لكل من يقوم بعملية ا

 1(ِإَونذَك لََعَلَٰ ُخلٍُق َعِظيمر رض ي هللا عنه بخلقه وجعله لنا قدوة، وامتدحه بقوله )

 2م مكارم األخالق(وقال: )إنما بعثت ألتّم 

لذا نرى أنه ملا اّدعى النبوة لم يجرؤ أحد من الكفار أن يتهمه بالكذب والخيانة، كما 

بُونََك ) جاء في القرآن الكريم: ِ ُهۡم ََل يَُكذ  مع شدة مخالفتهم له وحرصهم على  3(فَإِنذ

ئِنذا معارضته، وإنما لجأوا إلى حيل أخرى ككونه مجنوًنا أو شاعًرا وغيرهما )
َ
َوَيُقولُوَن أ

ُۡنونِۢ   4(تَلَارُِكوٓاْ َءالَِهتَِنا لَِشاِعرر َمذ

اطب قومه وقال: )لو وأمانته خطبة الصفا، ملا خملسو هيلع هللا ىلص وخير شاهد على صدق النبي 

 تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقّي قالوا: ما جّربنا عليك كذًبا(
ً

 5أخبرتكم أن خيال

 6ولم يكذبوه.

كما يجب أن يكون الخطيب على قاعة تامة بما يدعو إليه، حتى يستطيع أن يقنع 

 املسلمين ويؤثر فيهم.

كفار في مكة بكل ما لديهم بدعوته في حين ملا أطعمه الملسو هيلع هللا ىلص ويظهر لنا شدة ثقة النبي 

 7من السيادة واألموال حتى يتمكنوا منه أن يتنازل عن رأيه، لكن لم يستطيعوا ذلك.
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أنه ملا رأى الضعف في عمه أبي طالب عن حمايته، قال له: )يا ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك نرى النبي 

عم وهللا لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا األمر حتى 

 1ه هللا أو أهلك فيه ما تركته(يظهر 

فهذا الجواب كان نتيجة عن شدة تأثره بدعوته، ويقينه في ربه، واعتماده على نصرته. 

وهذا ما أّدى إلى شدة تأثيره في السامعين، وإيقانه إياهم بدعوته، وتثبيتهم على الدين 

 الجديد.

نه لم يؤمن أحد بهذا ومن أمثلة شدة تأثيره في السامعين، اعتراف املشركين أنفسهم أ

وار الذي بين قيصر وأبي سفيان، وأحد حالدين )أي اإلسالم( ثم فارقه. فنرى ال

األسئلة التي سألها قيصر: )أخبرني عن صحبه أيحبه ويكرمه أم يقليه ويفارقه؟( 

 2فأجاب أبو سفيان: ما صحبه رجل ففارقه.

دون عمل الخطيب وكذلك يجب التوافق بين عمل الخطيب وقوله، إذ الناس يشاه

 عند 
ً

بدقة النظر، فامتثال الخطيب بأحكام اإلسالم أدعى أن يجعل كالمه مقبوال

 الناس، وإال ال يثقون بكالمه.

كما ورد الذم في القرآن عمن يأمر اآلخرين بعمل ال يأتيه، وينهى عن عمل ويأتي مثله. 

ِ َوتَنَسۡوَن قال تعالى: ) ُمُروَن ٱنلذاَس بِٱۡلِۡب 
ۡ
تَأ
َ
َفََل ۞أ

َ
نُتۡم َتۡتلُوَن ٱۡلِكَتََٰبۚۡ أ

َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
أ

ْ لَِم َتُقولُوَن َما ََل َتۡفَعلُوَن وقال أيًضا: ) 3(َتۡعقِلُونَ  ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ
َ
َكُۡبَ َمۡقًتا ِعنَد  ٢َيَٰٓأ
ن َتُقولُواْ َما ََل َتۡفَعلُوَن 

َ
ِ أ  4(٣ٱَّللذ

، يصير مؤثًرا أشد التأثير، تجتمع حوله فالخطيب الذي يدعو الناس بالقول والعمل

حال من خالف قوله فعله في ملسو هيلع هللا ىلص األفئدة وتحوم حوله النفوس. فيبين لنا رسول هللا 
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صورة مخيفة رهيبة: )يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه 

ن ما لك ألم فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فال 

تكن تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر فيقول بلى قد كنت آمر باملعروف وال آتيه وأنهى 

 1عن املنكر وآتيه(

يستفتح خطبه بالتحميد والتمجيد كذلك كان يختتمها إما بدعاء ملسو هيلع هللا ىلص كما كان النبي 

ألنصار كخطبته التي ألقاها عن األنصار وقال في األخير )اللهم ارحم األنصار وأبناء ا

أو بسالم كخطبة حجة الوداع التي ختمها بف)والسالم عليكم  2وأبناء أبناء األنصار(

 أو يقول: "أقول قولي هذا وأستغفر هللا لي ولكم". 3ورحمة هللا(

 -هذا الشكل الجديد للخطابة وطبقها مدة طويلة، واتبعه أصحابهملسو هيلع هللا ىلص لقد وضع النبي 

د الخطباء والعلماء والدعاة بعد الذين كانوا يتبعونه في  -رض ي هللا عنهم
ّ
كل ش يء، فقل

 عصر صدر اإلسالم هذه العادة في خطبهم حتى اليوم.

كانت الخطابة في العصر الجاهلي محدودة االستعمال. وكان  تعيين األوقات:

 استعمالها ينحصر فيما يواجهه العرب من الحروب واملنافرات وغيرهما من األحوال.

الخطابة ازدهاًرا عظيًما، ولهذا االزدهار أسباب منها أن  وملا جاء اإلسالم ازدهرت

الخطابة لم تكن جزًءا من حياة العرب، وإنما الشعر يحّل هذه املنزلة. أما الخطابة 

 فقد كانت وسيلة دفع بعض الحوائج.

فاهتم اإلسالم بالخطابة ورفع منزلتها وجعلها جزًءا الزًما من حياة املسلمين. وقّرر 

 أسبوعية كخطب الجمعة وخطًبا سنوية كخطب األعياد ومواسم الحد. العرب خطًبا

ففي صالة الجمعة يجتمع املسلمون في املساجد ويقوم الخطباء قبل الصالة بإلقاء 

خطبتين؛ األولى قصيرة وتتضمن تالوة آي من القرآن الكريم والتوجيه إلى هللا تعالى 
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ا الخطيب قضايا تمّس حياة املسلمين باألدعية، فيما تكون الثانية طويلة يتناول فيه

 السياسية واالجتماعية والدينية والخلقية.

 .وكذلك خطب األعياد ومواسم الحج

ومن الواضح أن ذلك يساعد كثيًرا على ازدهار فن الخطابة ويسهم إسهاًما كثيًرا في 

 1توسيع ميادينه.

 إن لهذا األثر ناحيتين: تأثير الحديث في لغة الخطابة:

ديث أضاف إلى اللغة ثروة من املعاني، واألساليب، التي كانت تعّد من النبي إن الح -أ

و"مات  3و"املضعف أمير القوم" 2ابتداًعا وابتكاًرا مثل قوله: "حمي الوطيس"ملسو هيلع هللا ىلص 

 7و"رويدك رفًقا بالقوارير". 6و"ال ينتطح عنزان" 5و"هدنة على دجن" 4حتف أنفه"

  -ب
ّ
ل ألفاظها من تهذيب القرآن الكريم إذ سهّ ب اللغة تهذيًبا قريًبا وألن الحديث هذ

ق أساليبها وذهب بالحوش ي منها، فكان لكل هذا أثره في الخطابة ألنها شعبة 
ّ
ورق

 8األدب األولى في ذلك العصر، بل أعظم شعبه وأظهر مظاهره.

إن كثيًرا من الخطباء كانت ترطب  ترطيب الخطيب لسانه بأحاديثه واالستشهاد بها:

تيمًنا بقوله، واسترواًحا للسامعين ملسو هيلع هللا ىلص بهم بي يء مما أثر عن الرسول ألسنتهم في خط

على صحة ما يدعون، وإذا ملسو هيلع هللا ىلص وليكسبوا كالمهم روعة، وليستشهدوا بكالم الرسول 

علمت أن أكثر الخطب في ذلك العصر، كانت تدور على مبادئ الدين قوامها، علمت 

د بها في خطبهم، فإن ، واالستشهاملسو هيلع هللا ىلصمقدار عنايتهم برواية أحاديث رسول هللا 
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الحديث إذا صّح عندهم كان فيه فصل الخطاب، واعتقدوا أن الخطيب بروايته 

 1يصيب محض الصواب.

من الصفات التي يجب على الخطيب أن يتحلى بها اللين والرفق مع  اللين والرفق:

مخاطبيه، ألن هللا يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف، فأسلوب الرفق واللطف 

عى إلى استمالة السامعين وإقناعهم، أما أسلوب الشدة والعنف والغلظة فال أد

َِن ٱ فَبَِما رَۡۡحَةر بقول: )ملسو هيلع هللا ىلص جدوى له في الواقع، وهذا ما يأمر هللا به نبيه محمًدا  ِ م  نِلَت  َّللذ
واْ ِمۡن َحۡولَِكُّۖ فَٱۡعُف َعۡنُهمۡ  ا َغلِيَظ ٱلَۡقلِۡب ََلنَفضُّ وَٱۡستَۡغفِۡر لَُهۡم وََشاوِرُۡهۡم ِِف  لَُهۡمُّۖ َولَۡو ُكنَت َفظًّ

نِيَ  ِ َ َُيِبُّ ٱلُۡمتََوّك  ِۚۡ إِنذ ٱَّللذ ۡ لََعَ ٱَّللذ ۡمرِِۖ فَإِذَا َعَزۡمَت َفتََوُكذ
َ
 2(.ٱۡۡل

ۡعرِۡض َعِن ٱۡلَجَِٰهلنِيَ وقال جل وعال أيًضا: )
َ
ُمۡر بِٱۡلُعۡرِف َوأ

ۡ
 3(ُخِذ ٱۡلَعۡفَو َوأ

 4يكون في ش يء إال زانه وال ينزع من ش يء إال شانه( يقول: )إن الرفق الملسو هيلع هللا ىلص والرسول 

 5ويقول: )املؤمن مألفة وال خير فيمن ال يألف وال يؤلف(

فتؤكد اآليات واألحاديث أن أسلوب الفظاظة والخشونة سبب إلعراض الناس 

وتوحشهم، وأسلوب اللين والتودد سبب املحبة واألنس واأللفة، ألن الناس ينفرون 

 6فظاظة والخشونة والعنف ويألفون الرقة واللين والرفق.بطبائعهم من ال

إن مسألة تطويل الخطبة وتقصيرها مسألة نسبية،  تطويل الخطبة وتقصيرها:

تتوقف على أحوال السامعين وظروفهم، فالخطيب املاهر هو الذي يعين مقدار 

ا أحوالهم وظروفهم.
ً
 7الخطبة من حيث الطول والقصر، مالحظ
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عراًضا، أو وجد جمهورهم من البسطاء إمن املخاطبين إدباًرا و  فإذا رأى الخطيب

 1جتنب عن اإلطالة.أن يوالعوام الذين ال يستطيعون متابعة الخطيب ذهنًيا فينبغي له 

 وهذا ما نجد في أحاديث الرسول:

)عن أبي وائل قال: خطبنا عّمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت 

يقول: إن طول صالة ملسو هيلع هللا ىلص لو كنت تنفست؟ فقال: إني سمعت رسول هللا وأوجزت ف

الرجل وقصر خطبته مئّنة من فقهه، فأطيلوا الصالة واقصروا الخطبة، وإن من 

  2البيان لسحًرأ(

ر الناس في كل خميس فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن 
ّ
)وكان عبد هللا بن مسعود يذك

رتنا كل يوم، قال: أ
ّ
كم، وإني لوددت أنك ذك

ّ
ما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل

  3يتخّولنا بها مخافة السآمة علينا(ملسو هيلع هللا ىلص أخّولكم باملوعظة كما كان النبي 

لم تكن جميعها على نسق واحد من حيث طولها أو ملسو هيلع هللا ىلص لذا نرى أن خطب الرسول 

كان يقرأ سورة ق كل يوم جمعة على ملسو هيلع هللا ىلص قصرها، فثبت في الصحيح أن رسول هللا 

وال ريب في أن قراءة سورة ق التي تعّد خمًسا وأربعين آية،  4إذا خطب الناس املنبر

وفق أحكام التجويد والتالوة إلى مدة ال بأس بها من الزمن ملسو هيلع هللا ىلص تحتاج بقراءة رسول هللا 

 5تضّم إلى سائر مدة الخطبة.

هذا ما يشير إليه الجاحظ: "واستعمل )النبي( املبسوط في موضع البسط واملقصور 

 6وضع القصر".في م

 التكرار نوعان: تكرار ممدوح وتكرار مذموم. التكرار وحسن البيان:

                                              
 94مرشد الخطيب، ص  1
 164مسلم، رقم الحديث:  2
 50البخاري، رقم الحديث:  3
 1992مسلم، رقم الحديث:  4
 167-169خصائص الخطبة والخطيب، ص  5
 1/221البيان والتبيين،  6
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فالتكرار املذموم ما يكون بتكرار الكلمات أو إعادة العبارات نفسها. وهذا النوع يمّل 

 اإلنسان ويصيبه الضجر.

ا بحرف، وإنما يكون باألسس 
ً
أما التكرار املمدوح فال يكون بتكرار جمل معينة حرف

تي يعرض الخطيب من خاللها مضمون الخطبة. وفائدة هذا األسلوب اإليضاح ال

 والتأكيد. وتزداد قيمته إذا كان مختلف األشكال متنوع الصور.

 يقول صاحب الكشاف في أهمية التكرار عند تفسير قوله تعالى: )املثاني(:

ملثاني جمع مثنى "هذا بيان كونه متشابًها ألن القصص املكررة ال تكون إال متشابهة، وا

بمعنى مردود ومكّرر ملا ثني من قصصه وأنبائه وأحكامه ونواهيه ووعده ووعيده 

 ---ومواعظه 

ثم بّين فائدة التكرار أن النفوس أنفر ش يء عن حديث الوعظ والنصيحة، فما لم 

 يكرر عليها عوًدا على بدء لم يرسخ فيها ولم يعمل عمله.

ثالث مرات وسبًعا، وبّين سّر هذا التكرار أنه ملسو هيلع هللا ىلص  بنصح النبي -رحمه هللا -ثم استدل

 1كان لتركيز الوعظ في قلوب السامعين وغرسه في صدورهم.

وحسن هذا النوع في كونه متجدد العبارات، متنوع األساليب، أحياًنا باالستفهام 

وأحياًنا بالتنبيه وأحياًنا بالتقرير وأحياًنا بالترغيب والترهيب وغيرها من األساليب 

 لبالغية.ا

كان يكّرر موضوًعا واحًدا خالل ثالث عشرة سنة في مكة املكرمة ملسو هيلع هللا ىلص فنرى أن النبي 

 2وهو )قولوا ال إله إال هللا تفلحوا(.

فهل كان عليه الصالة والسالم يكرر هذه الجملة فقط طوال هذه املدة الطويلة؟ 

 والجواب: ال. ومثل هذا التكرار آفة تمل اإلنسان.

                                              
 3/347تفسير الكشاف،  1
 16066مسند أحمد، رقم الحديث:  2
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الكثير من هذا النوع. ومن ذلك تقرير التوحيد وقصص األنبياء  في القرآن الكريم

 وأحداث القيامة.

وهناك نوع آخر من التكرار وهو تكرار الكلمات الرئيسية أو الهامة: فإذا مّر الخطيب 

 1بهذه الكلمات فله أن يكّررها حتى تثبت في قلوب السامعين.

رة الرحمن وفي سورة القمر، ونجد هذا األسلوب من التكرار في عدة مواضع: في سو 

 وفي سورة املرسالت والقارعة.

ََٰك َما ٱۡلَقارَِعُة  ٢َما ٱۡلَقارَِعُة  ١ٱۡلَقارَِعُة قال هللا تعالى: ) أمثلة تطبيقية: ۡدَرى
َ
 2(٣َوَمآ أ

ن أوهو على املنبر )أن بني هشام بن املغيرة استأذنوا في ملسو هيلع هللا ىلص ومثاله من الحديث قوله 

ن أبي طالب فال آذن ثم آذن ثم ال آذن إال أن يريد ابن أبي طالب ينكحوا ابنتهم علي ب

   3أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني ويريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها(

فقوله )ال آذن ثم ال آذن ثم ال آذن( من التكرير الذي هو أشّد موقًعا من اإليجاز 

منع علي رض ي هللا عنه من التزوج بابنة أبي جهل  النصباب العناية إلى تأكيد القول في

 4بن هشام.

، كما في 5)التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثالث مرات(ملسو هيلع هللا ىلص وكذلك في حديث الرسول 

حديث قال: )وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن(. قيل ومن يا رسول هللا؟ قال 

 6)الذي ال يأمن جاره بوائقه(

                                              
 120ية في خطب الرسول، ص الجوانب اإلعالم 1
 3-1سورة القارعة:  2
 9432البخاري، رقم الحديث:  3
 2/170املثل السائر،  4
 2769مسلم، رقم الحديث:  5
 7650البخاري، رقم الحديث:  6
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وفائدته كالتأكيد والتحذير والتهويل، فال يعّد عيًبا من  فهذا التكرار له غرضه

 عيوب الكالم.

من أسباب ضعف التأثير، وتطرق الليل والسآمة إلى السامعين أن  تغيير نبرة الصوت:

 1يتحدث الخطيب بطبقة رتيبة على وتيرة واحدة.

 عندما الخطيب نفسه كذلك فليبحث عن أي جملة مناسبة لتغيير من خاللها نبرة

 صوته بما يتوافق مع أسلوب الجملة.

الخطابة فن يستطيع به اإلنسان طريقة إبالغ  التوقف قبل وبعد األفكار املهمة:

أفكاره في أحسن صورة، ثم طريقة التأثير في سامعيه وحملهم على العمل بما يريد من 

 خطبته.

بعد كل ومن املميزات التي تجعل الخطيب ناحًحا، والخطبة مؤثرة، وقوف الخطيب 

ا أن يصمت بعد كل فكرة مهمة 
ً
فكرة هامة، يريد تركيزها في أذهان املستمين، فعليه إذ

 ما يجعل السامعين متنبهين ومتوجهين إلى كل ما سيأتي بعد هذا الصمت املفاجئ.

كان يستخدم أسلوب الصمت املفاجئ ملسو هيلع هللا ىلص تكشف أنه ملسو هيلع هللا ىلص إن دراسة خطب الرسول 

 طبيقية:وفي التالي أتناول بعض األمثلة الت

يوم النحر ملسو هيلع هللا ىلص )عن أبي بكرة رض ي هللا عنه قال: خطبنا النبي  األمثلة من الحديث:

قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: هللا ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسّميه 

بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى، قال: أي شهر هذا؟ قلنا: هللا ورسوله 

ه سيسّميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى، أعلم، فسكت حتى ظننا أن

قال: أي بلد هذا؟ قلنا: هللا ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسّميه بغير اسمه، 

قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى، قال فإن دمائكم وأموالكم عليكم حرام، 

  2لقون ربكم(كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم ت

                                              
 93الخطابة وإعداد الخطيب، ص  1
 9199البخاري، رقم الحديث:  2
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ليس بيني وبينه إال مؤخرة ملسو هيلع هللا ىلص عن معاذ بن جبل رض ي هللا عنه قال: كنت ردف النبي 

الرحل فقال: يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول هللا وسعيدك، ثم سار ساعة ثم قال: 

يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول هللا وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن 

هللا وسعديك. قال هل تدري ما حق هللا على العباد؟ قال قلت:  جبل! قلت لبيك رسول 

هللا ورسوله أعلم. قال فإن حق هللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيًئا. ثم سار 

ساعة قال: يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول هللا وسعديك. قال: هل تدري ما حق 

بهم(العباد على هللا إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: هللا
ّ
 1 ورسوله أعلم، قال: أن ال يعذ

فالتوقف إذا جاء على وجه دون تكلف وتصنع، يزيد الخطبة قوة وتأثيًرا. أما التكلف 

 2فهو يزري بالخطبة ويذهب بحسنها وجمالها.

هناك أساليب أخرى  أسلوب الحواري: إشراك الجمهور في العملية االتصالية:

اب انتباه السامعين، ألن الخطيب مهما يجب أن يصطنعها الخطيب ليظفر باجتذ

كانت خطبته حسنة العبارات واألسلوب، إلى أن لم يستطع أن يشّد انتباههم ويربطهم 

 به، فلن يتابعوا أفكاره ويشاركوا معه في انفعاالته وعواطفه.

من هذه األساليب أسلوب الحوار، وأثبتت الدراسات أنه أسلوب إعالمي رفيع 

ي جذب انتباه املخاطبين، ودفعهم إلى قبول األفكار، واستثارة املستوى، وله دور ف

 العقل والوجدان.

ولقد كشف التحليل اإلعالمي لخطب النبي أن من أهم دالالت هذه الخطب 

 :يقول  3ألسلوب الحوار واإلقناع املشترك في خطبة الصفا،ملسو هيلع هللا ىلص استخدام الرسول 

 بالوادي تريد أن تغي
ً

 4ر عليكم أكنتم مصّدقّي()أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيال

غت، قالوا: نعم، قال 
ّ
 5اللهم اشهد".ملسو هيلع هللا ىلص: وكذلك قوله في حجة الوداع: أال هل بل

                                              
 30مسلم، رقم الحديث:  1
 10ًبا ناحًحا، ص خمسون وصية ووصية لتكون خطي 2
 119الجوانب اإلعالمية في خطب الرسول، ص  3
 9345البخاري، رقم الحديث:  4
 9191املصدر نفسه، رقم الحديث:  5
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الحركات واإلشارات جزء هاّم من حياة اإلنسان، وال يمكن له  الحركات واإلشارات:

ا يحّرك إما يده أو رأسه أو منكبيه، أو عيونه أو 
ً
االستغناء عنها، فإنه مهما كان هادئ

 1اجبه، وهي أداة من أدوات التعبير.حو 

 وفي هذا يقول الجاحظ:

 ---"وفي اإلشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير ومعونة حاضرة 

وحسن اإلشارة باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان مع الذي يكون مع 

 2".---اإلشارة من حاالت السكون واملكان والشكل والتفتل والتثني 

الحركات واإلشارات تتولد من انفعال الخطيب بما يقول ويلقي على السامعين، 

ا أثناء إلقائه، فهو كأنه لم ينفعل بكالمه نفسه، فكيف 
ً
فالخطيب الذي يكون هادئ

  3يتوقع من خطبته أن ينفعل بها السامعون.

ب احمّرت إذا خطملسو هيلع هللا ىلص عن جابر بن عبد هللا قال: كان رسول هللا  مثلة من الحديث:األ 

عيناه وعال صوته واشتّد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صّبحكم ومّساكم 

ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما 

بعد! فإن خير الحديث كتاب هللا وخير الهدى هدى محمد وشر األمور محدثاتها وكل 

 4".---بدعة ضالل 

ى لنا النبي عن أنس بن مال
ّ
ثم رقي املنبر فأشار بيديه قبل قبلة املسجد ملسو هيلع هللا ىلص ك قال: صل

يت لكم الصالة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا 
ّ
ثم قال: "لقد رأيت اآلن منذ صل

ا رواه البخاري 
ً
عن أبي هريرة أنه قرأ )إن  5الجدار، فلم ار كاليوم في الخير والشر ثالث

                                              
 257خصائص الخطبة والخطيب، ص  1
 1/76البيان والتبيين،  2
 17مرشد الخطيب، ص  3
 516مسلم، رقم الحديث:  4
 516البخاري، رقم الحديث:  5



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

126 

 

إلى أهلها( إلى قوله )سميًعا بصيًرا( قال: رأيت رسول هللا هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات 

  1يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينهملسو هيلع هللا ىلص 

كما ينبغي للخطيب التجنب عن اإلسراف في الحركات واإلشارات حتى ال يكون موضع 

سخرة وهزء، لذا نرى أن الصحابة والتابعين يكرهون اإلسراف فيها، ويعّدونه خروًجا 

 ملسو هيلع هللا ىلص.ة رسولنا عن سن

عن حصين بن عبد الرحمن أن عمارة بن رؤيبة رأى بشر بن مروان على املنبر رافًعا 

ما يزيد على أن يقول بيده ملسو هيلع هللا ىلص يديه فقال:: قّبح هللا هاتين اليدين لقد رايت رسول هللا 

 2هكذا، واشار بإصبعه املسّبحة.

ل االنتباه" وهذا من أساليب اإلقناع املهمة "أسلوب تحوي أسلوب تحويل االنتباه:

يعني انتباه السامعين من املشاكل والعوائق إلى الفرص. يستخدم هذا األسلوب 

 لتثبيت أقدام املخاطبين، ويمنعهم من الفشل وذهاب الريح.

 في غزوة بدر يحّول انتباه ملسو هيلع هللا ىلص حافلة بهذا األسلوب، فنجده ملسو هيلع هللا ىلص وسيرة رسولنا 
ً

مثال

نوية كانوا يتمتعون بها، وهي كونهم على الصحابة من قلة قوة مادية إلى كثرة قوة مع

انتباههم من قلة زادهم إلى كثرة فضل ربهم، ومن قهر ملسو هيلع هللا ىلص الحق في سبيل هللا. فحّول 

األعداء إلى غلبة هللا، ومن متاع الدنيا إلى سعادة اآلخرة، وحّولهم من اللجوء إلى 

 3األسلحة والتوكل عليها إلى ملجئ هللا والتوكل عليه.

لقد كان  االتصال والتزام بث الحقائق والبعد عن الهجاء الجاهلي:أسلوب إحكام 

مجتمع العرب قبل اإلسالم هو مجتمع املفاخرة واملنافرة بالحق أو بالباطل، وكان 

الشعر فيه للمدح والهجاء أكثر من األعراض األخرى، وعندما جاء اإلسالم علم 

واملنافرة في صفوف املشركين فن االتصال بالناس، فبينما كانت املفاخرة ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

أبعد الناس عن ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر قد أخذت حيًزا كبيًرا من اتصالهم بالناس كان الرسول 

                                              
 9521ود، رقم الحديث: سنن أبي داؤ  1
 1109املصدر نفسه، رقم الحديث:  2
 120الجوانب اإلعالمية في خطب الرسول، ص  3
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الهجاء السياس ي وهو يقوم باإلعداد املعنوي لجند اإلسالم في بدر، ويوم فتح مكة 

خاشًعا هلل حامًدا شاكًرا لنعم ربه عليه، هذا األسلوب هو غاية ما ملسو هيلع هللا ىلص دخل الرسول 

 1إليه رجال اإلعالم والتصال بالجماهير. يطمح

 أثر الحديث النبوي في القصص العربية 

كانت للعرب قصص  تطهير القصة اإلسالمية من املوضوعات الخرافية: .1

 -واألوابد هي األمور التي كانت العرب عليها في الجاهلية -نسجت حول أوابدهم

ات والعادات بعضها يجري مجرى الديانات وبعضها يجري مجرى االصطالح

وهي عدة أمور: الكهانة والزجر والطيرة  ---وبعضها يجري مجرى الخرافات 

وامليسر واألزالم والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام وإعالق الظهر ورمي البعرة 

ووأد البنات والهامة وتأخير البكاء على امليت لألخذ بثأره والغول وضرب الثور 

ب وسن الهرة وتعليق الحلي على السليم وكّي تشرب البقر وتعليق سن الثعلل

 ".---السليم ليبرأ األجرب ورمي سن الصبي املثغر في الشمس 

 وكالًما، وظنها 
ً

وهي سّميت باألوابد ألنها شاعت، وتداولها الناس، فعاشت بينهم أفعاال

العرب أبدية العيش فسّموها األوابد، ثم جاء اإلسالم فنسخها، فلم يبق منها غير 

 قصص التي نسجت للكشف عن أصولها.ال

ومن أعاجيب أخبارهم في ذلك أن هند بنت عتبة بن ربيعة كانت تحت الفاكه بن 

املغيرة املخزومي، وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن، فخال البيت يوًما 

فاضطجع الفاكه هو وهند فيه، ثم نهض الفاكه لبعض حاجته، وأقبل رجل ممن 

ى هارًبا وأبصره الفاكه فأقبل إلى هند فركضها كان يغي ى 
ّ
البيت فولجه فلما رآها ول

نبهت. فقال: من ذا الذي خرج من عندك. فقالت: لم أر أحًدا وأنت تبرجله وهي نائمة ف

م الناس فيها. فقال له 
ّ
الذي أنبهتني. فقال لها: اذهبي إلى بيت أبيك فأقيمي عنده! وتكل
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ن اليمن، فخرجا في اأمر عظيم، فحاكمني إلى بعض كهّ أبوها: إنك قد رميت ابنتي ب

جماعة من قومها إلى كاهن من كّهان اليمن ومعهما هند ونسوة أخر، فلما شارفوا بالد 

الكاهن، قالت هند ألبيها: إنكم تأتون بشًرا يصيب ويخطئ وال آمنه أن يسّمني ميسًما 

تى أدلى، فأدخل في إحليله يكون علّي سبة. فقال أبوها: سأختبره لك فصّفر لفرسه ح

ة وقد شّد عليها بسير، فلما دخلوا على الكاهن، قال له عتبة: إنا قد لحبة حنظ

جئناك في أمر وقد خبأت لك خبأ أختبرك به فانظر ما هو فقال ثمرة في كمرة. فقال 

أريد أبين من هذا، فقال: حبة بر، في إحليل مهر. فقال له: انظر في أمر هؤالء النسوة، 

عل يدنو من إحداهن فيضرب بيده على كتفها ويقول انهض ي حتى دنا من هند فج

ا اسمه معاوية، فنهض إليها 
ً
فقال لها: انهض ي غير رسحاء، وال زانية ولتلدن مليك

الفاكه فأخذ بيدها، فجذبت بيدها من يده. وقالت: إليك عّني! فو هللا ألحرص على أن 

حرب فولدت له معاوية، فكان من أمره ما يكون من غيرك، فتزّوجها أبو سفيان ابن 

ملسو هيلع هللا ىلص كان إلى أن انتهت به الحال إلى الخالفة، وقد أخبر جماعة من الكهنة بمبعث النبي 

  1قرب ظهوره منهم سطيح الكاهن وغيره.

كانت للعرب قصص قبل اإلسالم منها ما لم تكن تالئم التعليمات اإلسالمية، فقال 

 قليل، فهذا كان توجيًها إيجابًيا من قبل اإلسالم أن اإلسالم بنسخها، ولم يبق منها إال

يطّهر األدب اإلسالمي من مثل هذه السلبيات، ووّجهه إلى اإليجابية التي تعتمد على 

 الواقعية والهدف. 

وقد كان لقصة )اإلسراء واملعراج(  أثر قصة اإلسراء واملعراج على األدب العربي: .2

ثر يبدو في مظهرين؛ أولهما ما نجده من امتداد أثر كبير في األدب العربي وهذا األ

حديث املعراج في روايات متعددة، ظهرت عليها عالمات الوضع والتزيد، ويرى فيها 

االضطراب وأطلق واضعوها العنان لخيالهم إلى حد كبير، وقد ثار حولها كالم 

كثير من قبل املحدثين واملفسرين واملؤرخين، وال شك أن هذه الروايات من 
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وجهة النظر األدبية تعتبر كسًبا أدبًيا لفن القصة في األدب العربي، واملظهر 

الثاني الذي يبدو فيه أثر قصة )اإلسراء واملعراج( في األدب العربي أيًضا، هو 

)رسالة الغفران( ألبي العالء املعري، التي تمثل رحلة خيالية إلى الجنة والنار، فال 

وحت إليه بفكرة الرسالة، وما سّجله فيها من شك أن قصة )املعراج( هي التي أ

رحلة في عالم الغيب، ومقابلته لكثير من الشخصيات التي طواها الفناء، 

ومشاهدة بعض أحداث ذلك العالم الغيبي غير املنظور، وهذه عناصر تشترك 

فيها رحلة املعري مع حديث املعراج، فاملعراج رحلة إلى عالم غيبي، كان الرسول 

، كما ملسو هيلع هللا ىلصبياء ويتحدثون معه ناء الرحلة وفي كل سماء يلتقي ببعض األ في أثنملسو هيلع هللا ىلص 

 أنه شاهد بعض أحداث ذلك العالم.

وقد أثر )املعراج( أيًضا في بعض متصوفة األدب العربي كمحيي الدين بن عربي 

األندلس ي، حيث نجده في الفتوحات املكية يذكر العرش والسدرة، وأنوار الجليل 

أبو زيد البسطامي كانت له رحلة روحية تخيل أنه قام بها إلى تبارك وتعالى. وكذلك 

 1.---السماء، وهو يبدؤها بأنه رأى في املنام كأنه عرج به إلى السماوات 

تناول في قصصه موضوعات عديدة، وقد ملسو هيلع هللا ىلص النبي  إن التنويع في املوضوعات: .3

إلى أحص ى البعض عدًدا كبيًرا من القصص في الحديث النبوي ما يبلغ عددها 

 2نًصا تختلف في عرضها، مجردة عن التكرار وتعدد الروايات. 134

هذه القصص النبوية هي ثروة عظيمة أثرت في القصة العربية واإلسالمية من ناحية، 

 وفي األدب العربي من ناحية أخرى.

 حًيا على أن األدب اإلسالمي  الهدف: .9
ً

القصة النبوية تعطينا في هذا املجال مثاال

وهي قيمة نقدية يجب أن تأخذ مكانها الالئق في مجال النقد األدبي أدب موجه، 
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في مجال القصة بخاصة. كما يجب أن ينظر إليها قصاصونا املسلمون بعين 

 1االعتبار واألهمية.

الواقعية في القصة النبوية تعني أنها تخبر عن أمور حدثت،  الواقعية: .7

أو تلفيق للحوادث، وهي  وشخصيات وجدت، وأنه ليس فيها اختراع للشخصيات،

واقعية في طريقة تناولها للموضوعات، وعرضها للشخصيات. وقد تجلت فيها 

أكثر مالمح الواقعية في القصة القرآنية، فهي واقعية مثالية، حيث تعرض لنا 

، بل تصور لنا 
ً

لحظات الهبوط التي تلم باإلنسان، ولكنها ال تقف عندها طويال

عد هبوطه. وهذا ما نجده في قصة )ثالثة كانوا في اإلنسان وقد ارتقى وسما ب

وقد ظهر عليها عندما هّم بها الخوف من  2كهف فوقع الجبل على باب الكهف(

 عنها وترك لها املال الذي أعطاها إياه.
ّ
 3هللا عّز وجل، فعف

كانت القصة وهي تلم بلحظات الضعف عند اإلنسان  الوسيلة النظيفة: .6

ظيفة تستطيع بها أن تنقل تلك اللحظة وتعبر عنها، وتصورها، تستعمل وسيلة ن

ولكن دون أن ينزل التعبير نفسه، أو تنزل القصة ذاتها إلى مستوى تلك اللحظة 

الهابطة، ومن أجل ذلك تختار القصة طريقة مناسبة في التعبير والعرض تحقق 

بّين لها الوسيلة النظيفة السامية ينشدها منهج الفن اإلسالمي، ونستطيع أن نت

 مظاهر هذه النظافة في القصة النبوية في أكثر من أسلوب:

استعمال القصة لأللفاظ والعبارات العفيفة عند عرض موقف الفاحشة،  -

ات املناسبة، وتفضيلها على العبارات يولحظات الجنس، واستعمال الكنا

الصريحة املكشوفة، وقد نجحت القصة في هذا برغم ما في موضوعات 

                                              
 250املصدر نفسه، ص  1
 15641مسند أحمد، رقم الحديث:  2
 224خصائص القصة اإلسالمية، ص  3



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

131 

 

شديد، واستطاعت أن تفي بالغرض املوضوعي والفني من الجنس من حرج 

 في قصة )الكفل( مثل هذه العبارة )
ً

 ---خالل وسيلة رفيعة، كما نجد مثال

وكذلك في قصة  1(---على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته 

)الرجل واملرأة( حيث يقول وهو يراود املرأة عن نفسها: )ال وهللا ما هو دون 

ونجد هذه العفة في  2نفسك( وقوله يصف حاله معها: )فلما تكشفتها(

العبارة في قول املرأة نفسها وهي تخاطب الرجل حول هذا املوقف الجنس ي 

 3)اتق هللا وال تفض الخاتم إال بحقه(.

ونجد أن القصة النبوية تهمل أيًضا وصف محاسن املرأة، وتصوير مفاتنها،  -

 ر تلذذ املتابع للقصة بمشاهدة الجنس املنحرفة.وما هي عليه من إغراء، يثي

كما نالحظ أنه يمّر سريًعا بمواقف الضعف والهبوط، وال يقف عندها  -

؛ ألنها ال تستحق ذلك، وال تستأهله، وهي ليست سوى عارض من 
ً

طويال

 عوارض الحياة ال يلبث اإلنسان أن يفيق منه، ويستعلي عليه.

 عن -
ً

د لحظة اإلفاقة واالرتفاع والسموء، وعلى العكس من ذلك يقف طويال

ألنها جديرة في نظره بالوقوف الطويل أمامها، واإلعجاب بها، وتركيز اإلضاءة 

  4عليها، ألنها اللحظة الالئقة باإلنسان.

 أثر الحديث النبوي في األمثال العربية 

في املثل ملسو هيلع هللا ىلص  وإذا تأملنا األمثال النبوية وجدنا التنويع فيها كصفة ظاهرة. فقد نّوع النبي

 
ً

له، وموضوعاته، وأسلوبه، وأقسامه. وفي التالي نتناول كال
ّ
 منها بالترتيب: كله: في ممث
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ل: .1
ّ
ل وضارب املثل نفسه، فتارة أسند ملسو هيلع هللا ىلص فقد نّوع النبي  التنويع في املمث

ّ
في املمث

ضرب املثل إلى نفسه، كما ورد في صحيح البخاري: "عن جابر بن عبد هللا رض ي 

مثلي ومثل األنبياء كرجل بنى داًرا فأكملها وأحسنها ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي  هللا عنهما قال

 1إال موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لوال موضع اللبنة".

 وتارة أسند ضرب املثل هلل عّز وجّل كما ورد في سنن الترمذي:

ا إن هللا ضرب مثملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا  :"عن النّواس بن سمعان الكالبي قال
ً
 صراط

ً
ال

 مستقيًما على كنفي الصراط زوران لهما أبواب مفتحة على األبواب ستور وداٍع 

يدعو على رأس الصراط وداٍع يدعو فوقه وهللا يدعو إلى دار السالم ويهدي من 

يشاء إلى صراط مستقيم واألبواب التي على كنفي الصراط حدود هللا فال يقع أحٌد 

 2الذي يدعو من فوقه واعط رّبه".في حدود هللا حتى يكشف الستر و 

 وتارة أسند ضرب املثل للمالئكة كما في حديث البخاري:

وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم ملسو هيلع هللا ىلص "جابر بن عبد هللا يقول جاءت املالئكة إلى النبي 

 فاضربوا 
ً

وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثال

 فقال بعضهم إ
ً

نه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا له مثال

مثله كمثل رجل بنى داًرا وجعل فيها مأدبة وبعث داعًيا فمن أجاب الداعي دخل 

الدار وأكل من املأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من املأدبة 

إن العين نائمة والقلب فقالوا أّولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم 

فقد أطاع هللا ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا  عفمن أطاملسو هيلع هللا ىلص يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد 

فقد عص ى هللا ومحمدٌّ فرق بين الناس تابعه قتيبة عن ليث ملسو هيلع هللا ىلص ومن عص ى محمًدا 

  3ملسو هيلع هللا ىلص".عن خالد عن سعيد بن أبي هالل عن جابر خرج علينا النبي 

                                              
 3250البخاري، رقم الحديث:  1
 2174سنن الترمذي، رقم الحديث:  2
 6535البخاري، رقم الحديث:  3



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

133 

 

 نبياء محكايته عن يحيى عليه السالم:وتارة حكى ضرب املثل عن نبي من األ 

"إن هللا أمر يحيى بن زكريا كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه 

كاد أن يبطئ بها فقال عيس ى إن هللا أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل 

قتني بها أن يخسف أن يعملوا بها فإما تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى أخي ى أن سب

ب فجمع الناس في بيت املقدس فامتأل املسجد وعّدوا على الشرف فقال إن 
ّ
بي أو أعذ

هللا أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا هللا وال 

تشركوا به شيًئا وإن مثل من أشرك باهلل كمثل رجل اشترى عبًدا من خالص ماله 

فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأّدِّ إلّي فكان يعمل ويؤدي إلى غير  بذهب أو ورق

يتم فال 
ّ
سيده فأّيكم يرض ى أن يكون عبده كذلك وإن هللا أمركم بالصالة فإذا صل

تلتفتوا فإن هللا ينصب وجهه لوجه عبده في صالته ما لم يلتفت وآمركم بالصيام فإن 

مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها  مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صّرة فيها

وإن ريح الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمل 

رجل أسره العدّو فأوثقوا يده إلى عنقه وقّدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم 

بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وآمركم أن تذكروا هللا فإن مثل ذلك كمثل رجل 

خرج العدّو في أثره سراًعا حتى إذا أتى على حصن حصين فحرز نفسه منهم كذلك 

 1".---العبد ال يحرز نفسه من الشيطان إال بذكر هللا 

ل: .2
ّ
الدراسة العميقة لألدب النبوي تكشف لنا عن املواهب  التنويع في املمث

ل، فملسو هيلع هللا ىلص فقد نّوع النبي ملسو هيلع هللا ىلص. األدبية اإلبداعية التي كانت يتمتع بها سيدنا 
ّ
ي املمث

له تارة 
ّ
وضرب املثل لعدد كبير من األشياء. فضرب املثل للمسلم املؤمن، فمث

الفرس على آخّيته يجول ثم يرجع إلى آخيته  لبالفرس وقال: "مثل املؤمن كمث

له بالنحلة تارة أخرى فقال: "مثل  2وإن املؤمن يسهو ثم يرجع إلى اإليمان".
ّ
ومث

لت طّيًبا وإن وضعت وضعت طّيًبا وإن وقعت املؤمن كمثل النحلة إن أكلت أك

                                              
 2540، رقم الحديث: الترمذي 1
 10405مسند أحمد، رقم الحديث:  2
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له بسبيكة الذهب وقال: "مثل املؤمن مثل  1على عود نخر لم تكّسره"
ّ
وتارة مث

 2سبيكة الذهب إن نفخت عليها احمّرت وإن وزنت لم تنقص".

وكأن هذه األمثال تتناول جميع أفراد املجتمع واألمة، فضرب املثل لنفسه ولألنبياء 

لمسلمين واليهود والنصارى ولألمة املسلمة والقائم على حدود هللا وضرب للناس، ول

واألمراء والجليس الصالح والجليس السوء وضرب املثل للمؤمن والفاجر، واملؤمن 

الذي يقرأ القرآن والذي ال يقرأ واملنافق الذي يقرأ والذي ال يقرأ واملنافق وللصلوات 

واملنفق والذي يعتق عند املوت  الذي ال يتم ركوعه وللبخيل يالخمس وللمصل

 ويتصّدق.

وكذلك ضرب املثل ألمته وهم يركبون البحر، ولصوم املتطوع، واملجاهد وللذاكر 

والبيت  -----------والبن آدم والذي يتبع السيئات بالحسنات والهدى الذي جاء به. 

م  الذي يذكر فيه هللا والقلب والذي يعين قومه على غير الحق والكاتم العلم
ّ
ومعل

 الناس الخير والناس نفسه، والذي يتصّدق ثم يرجع.

في موضوع املثل، وخّصب املثل ملسو هيلع هللا ىلص فقد نّوع النبي التنوع في موضوعات املثل:  .3

بمواضيع متنوعة وأغراض عديدة لم يسبقه أحد فيها، من أمور العقيدة 

 والعبادة، واألخالق والزهد والدعوة وغير ذلك.

 ماذج التي ساقها:وفي التالي نقّدم بعض الن

قال: "مثلي ومثل ما بعثني الهه كمثل رجل أتى قوًما ملسو هيلع هللا ىلص عن أبي موس ى عن النبي  -

فقال رأيت الجيش بعينّي وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعته طائفة 

بته طائفة فصّبحهم الجيش فاجتاحتهم". فأدلجوا
ّ
 3على مهلهم فنجوا وكذ

رجل استوقد ناًرا فلما أضاءت ما حوله جعل  كمثل "إنما مثلي ومثل الناس -
الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه 

 4فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها".

                                              
 537كنز العمال، رقم الحديث:  1
 املصدر نفسه 2
 6001البخاري، رقم الحديث:  3
 6002املصدر نفسه، رقم الحديث:  4
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في أسلوب العرض وطريقة ضرب املثل، ملسو هيلع هللا ىلص فقد نّوع النبي التنويع في األسلوب:  .4

ا مت
ً
عددة، وأساليب مختلفة. فمن تلك األساليب استخدام فاتخذ لضربه طرق

اإلشارة التي تستعمل السامعين وتساعدهم على الفهم. وفي هذا األسلوب تشترك 

أكثر حاسة في عملية التعليم، فاملخاطب يرى اإلشارة، ويسمع العبارة، فيكون 

ديث ذلك أدعى للتذكر. واملثال لهذا األسلوب ما ورد في صحيح البخاري في الح

 بإصبعيه مؤكًدا قرب بعثته لقيام الساعة:ملسو هيلع هللا ىلص الذي أشار فيه النبي 

ومن ذلك أيًضا استعانته بالرسم التوضيحي كوسيلة من وسائل التعليم واإليضاح، 

 عندما تحدث عن قضية طول أمل اإلنسان، وأجله الذي يحيط به:

 النبي 
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص "عن عبد هللا رض ي هللا عنه قال خط

ً
 خط

ّ
ا مرّبًعا وخط

ً
ا في الوسط خارًجا خط

ا صغاًرا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا 
ً
 خطط

ّ
منه وخط

اإلنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط 

 1الصغار األعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا".

نته بالرسم التوضيحي، هو ملا تكلم عن قضية اتباع ومثال آخر يدل على استعا

 سبيل هللا وصراطه املستقيم والتحذير من سبل الشيطان األخرى:

ا وخط خطين عن يمينه وخط 
ً
 خط

ّ
"عن جابر بن عبد هللا قال كّنا عند النبي فخط

خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط األوسط فقال هذا سبيل هللا ثم تال هذه 

نذ َهََٰذا ِصَرََِٰط ُمۡستَقِيم  وَ "اآلية: 
َ
ُبَل ا فَٱتذبِ أ ُّۖ َوََل تَتذبُِعواْ ٱلسُّ َق بُِكۡم َعن َسبِيلِهِۚۦۡ  ُعوهُ  2.3"َفتََفرذ

في أقسام املثل، وكان ذلك أثًرا مباشًرا ملسو هيلع هللا ىلص فقد نّوع النبي التنويع في أنواع املثل:  .4

 للقرآن فيه، ألنه كان متأثًرا به أشّد التأثر.

املثل القياس ي الذي ال يكاد يوجد في مدونات األمثال العربية  مثالمن مختلف األ 

 ومن أمثاله: 4القديمة، لكنه موجود بكثرة في القرآن والحديث النبوي،

                                              
 7431املصدر نفسه، رقم الحديث:  1
 173سورة األنعام:  2
 11سنن الترمذي، رقم الحديث:  3
 1/645لعامة، املوسوعة العربية ا 4
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"مثل القائم على حدود هللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب 

وا من املاء مّروا بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استق

ا ولم نؤذ من فوقنا، فإن 
ً
على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرق

 .يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميًعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميًعا

على ضرب املثل في األحداث واملواقف املتعددة ألهداف تربوية، ملسو هيلع هللا ىلص وقد حرص النبي 

يكفيه أن يرّد رًدا مباشًرا لكنه آثر ضرب املثل ملا يحمله من  ففي بعض املواقف كان

توجيه تربوي وسرعة في إيصال املعنى املراد وقد ال يؤدي غيره دوره في هذا املقام، 

فيراه الصحابة مرة نائًما على حصير وقد أثر الحصير في جنبه فيقولون له: يا رسول 

دنيا ما أنا في الدنيا إال كراكب استظل تحت هللا لو اتخذنا لك وطاء فقال: ما لي وما لل

حتى املشاهد التي تمر في حياة الناسف، فال يلتفتون إليها، وال  1شجرة ثم راح وتركها"

 يجد فيها أداة مناسبة للتوجيه والتعليم وضرب األمثال بها، يمّر ومعه 
ً

يلقون لها باال

لى أهلها حين ألقوها الصحابة على سخلة منبوذة فيقول لهم: أترون هذه هانت ع

 2قالوا من هوانها ألقوها يا رسول هللا قال فالدنيا أهون على هللا من هذه على أهلها".

تؤكد مكانة األمثال في السنة النبوية، واهتمام النبي  -وغيرها كثير -هذه الشواهد

 ودراسة، واالستفادة املثل
ً

ى منها بها، وضرورة االعتناء باألمثال النبوية جمًعا وتحليال

 3في املناهج التعليمية والبرامج التربوية والدعوية.

 أثر الحديث النبوي في الرسائل العربية 

كانت الرسائل أضعف فنون األدب العربي قبل اإلسالم وأقواها بعد ظهوره. وهي 

سّن فيها سنًنا، عمل بها ملسو هيلع هللا ىلص مدينة لإلسالم بكيانها وبنيانها وعناصرها. فالنبي 

 املسلمون.الصحابة ثم بعدهم 

                                              
 2244سنن الترمذي، رقم الحديث:  1
 2293املصدر نفسه، رقم الحديث:  2
 3مقدمة حول األمثال النبوية، ص  3
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الرسائل وخّصبها بأساليب عديدة في استفتاحها، وافتتاحها، وصدراتها، ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عنوّ 

والسالم، والتحميد بعد السالم، والتشهد بعد التحميد، والتخلص إلى املقصود، 

 وتحليتها بآي من القرآن الكريم، واختتامها بالسالم.

التي أعطت للرسالة هيكلها والتي وفي التالي نتناول أهّم خصائص الرسائل النبوية، 

ت فيما بعد مرجع علماء األدباء واملسلمين: 
ّ
 ظل

كانت قريش قبل البعثة تكتب في أول كتبها أو رسائلها استفتاح الكتب بالبسملة: 

كتبه بف)بسم هللا ملسو هيلع هللا ىلص )باسمك اللهم( وملا جاء اإلسالم أبطلها، واستفتح رسول هللا 

ِ ٱلرذِنَٰمۡح إِنذُهۥ ِمن ُسلَۡيَمََٰن ِإَونذُهۥ قوله تعالى: ) الرحمن الرحيم( وذلك بعد أن نزل  ِمۡسِب ٱَّللذ
 2وصارت سنة بعده. 1(ٱلرذِحيمِ 

أقوال كثيرة في أهمية البسملة، منها: )كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه  -عليه السالم -وله

 أي ناقصة البركة. 3بسم هللا الرحمن الرحيم فهو أقطع(

في افتتاح كتبه على أسلوب واحد، وإنما ملسو هيلع هللا ىلص يقتصر النبي  لمافتتاح الكتب:  .1

استخدم عدة أساليب. فكان قد يفتتح الكتاب بلفظ )من محمد رسول هللا إلى 

 فالن( وقد يفتتح بلفظ )هذا كتاب(.

 واستخدم هذين األسلوبين في كتبه إلى أهل اإلسالم وأهل الشرك كليهما، مثل:

 إلسالم(:رسالته إلى خالد بن الوليد )أهل ا -

)من محمد رسول هللا إلى خالد بن الوليد سالم عليك فإني أحمد إليك هللا الذي 

 4(----ال 

 رسالته إلى هرقل )أهل الكفر(: -

                                              
 30سورة النمل:  1
 6/211صبح األعي ى،  2
 2/474كشف الحفاة،  3
 7/41البداية والنهاية،  4
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)من محمد رسول هللا إلى هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع الهدى أما بعد 

 1(---سلم تسلم يؤتك هللا أفإني أدعوك بدعاية اإلسالم 

 قبيلة همدان من اليمن:وكرسالته إلى  -

)هذا كتاب من محمد رسول هللا ملخالف خارف وأهل جناب الهضب وحقاف 

 2(---الرمل مع وافدها ذي املشعار ملالك بن نمط 

 كرسالته مع رفاعة بن زيد إلى قومه: -

 3(---)هذا كتاب من محمد رسول هللا لرفاعة بن زيد 

م أنت(:فوأحياًنا فا
ّ
 تتح بلفظ )سل

 املنذر بن ساوي:ككتابه إلى  -

ى صالتنا 
ّ
م أنت فإني أحمد إليك هللا الذي ال إله إال هو ، أما بعد فإن من صل

ّ
)سل

 4(---واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 

كما افتتح بلفظ )أما بعد( وهذا أسلوب يخلو االبتداء والتصدير بالسالم 

 والتحميد:

 ككتابه إلى أهل نجران: -

 5(---أدعوكم إلى عبادة هللا من عبادة العباد  قال بعد البسملة )أما بعد فإني

يأتي في صدور الكتب بالسالم. فكان يقول في ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا  صدارة الكتب: .2

 كما قال لخالد بن الوليد: 6خطاب املسلم )سالم عليك(

                                              
 2/1266تاريخ ابن خلدون،  1
 6/1260صبح األعي ى،  2
 7/246سيرة ابن هشام،  3
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)من محمد رسول هللا إلى خالد بن الوليد سالم عليك فإني أحمد إليك هللا الذي 

 1(---ال إله إال هو 

 كما كتب إلى بني نهد: 2وربما قال: )السالم على من آمن باهلل ورسوله(

 3(---)من محمد رسول هللا إلى بني نهد السالم على من آمن باهلل ورسوله 

كرسالته إلى كسر  4وفي خطاب الكافر، كان يقول: )سالم على من اتبع الهدى(

 أبرويز ملك الفرس:

فارس. سالم على من اتبع الهدى وآمن )من محمد رسول هللا إلى كسرى عظيم 

 5(----باهلل ورسوله 

 أو كرسالته إلى مسيلمة الكذاب أو إلى النجاش ي:

 كرسالته إلى صاحب مصر: 6وربما أسقط السالم من صدر الكتاب

 وأنزل علّي 
ً

)من محمد رسول هللا إلى صاحب مصر أما بعد فإن هللا أرسلني رسوال

 7(---قرآًنا 

كان قد يأتي في صدور الكتب بالتحميد بعد السالم. الم: التحميد بعد الس .3

أو  9ككتابه إلى خالد بن الوليد 8فيقول: )فإني أحمد إليك هللا الذي ال إله إال هو(

 11وربما ترك التحميد ككتابه إلى بني نهد 10إلى املنذر بن ساوي.

                                              
 7/41البداية والنهاية،  1
 6/372صبح األعي ى،  2
 1/166املثل السائر،  3
 6/372صبح األعي ى،  4
 6/306البداية والنهاية،  5
 6/362صبح األعي ى،  6
 6/369املصدر نفسه،  7
 6/372املصدر نفسه،  8
 7/41لنهاية، البداية وا 9
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قد يأتي بعد التحميد بالتشهد أيًضا ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي  التشهد بعد التحميد: .9

 كرسالته إلى املنذر بن ساوي:

)بسم هللا الرحمن الرحيم من محمد رسول هللا إلى املنذر بن ساوي سالم عليك 

فإني أحمد إليك هللا الذي ال إله إال هو وأشهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا عبده 

 1(---ورسوله أما بعد 

 2وقد ال يأتي به، ككتابه إلى خالد بن الوليد.

يتخلص من صدر الكتاب إلى املقصود تارة ملسو هيلع هللا ىلص كان النبي ملقصود: التخلص إلى ا .7

 بف)أما بعد( ككتابه إلى فروة بن عمرو:

 3(---)من محمد رسول هللا إلى فروة بن عمرو أما بعد، فقد قدم علينا رسولك 

 وقد مّرت أمثلة غير هذا.

 وتارة قصد املقصود بغير )أما بعد( ككتابه إلى طهقة النهدي وقومه:

 4(---محمد رسول هللا إلى بني نهد السالم على من آمن باهلل ورسوله )من 

بالقرآن واقتباسه منه في جميع ملسو هيلع هللا ىلص كما مّر عن تأثر النبي االقتباس من القرآن:  .6

أساليب كالمه من األمثال والقصة والخطبة لذا ال نجد رسالة صدرت منه إال 

 رسالته إلى هرق
ً

 ل:وفيها آية من آي الذكر الحكيم فمثال

)بسم هللا الرحمن الرحيم من محمد عبد هللا ورسوله إلى هرقل عظيم الروم 

سالم على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم يؤتك 

يت فإن عليك إثم األريسييين و)
ّ
ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َتَعالَۡواْ هللا أجرك مرتين فإن تول

َ
قُۡل َيَٰٓأ

ٓ  إََِلَٰ ََِِّمةر  ِۢ َسَوا َ َوََل نُۡۡشَِك بِهِۦ َشۡي  ء َلذ َنۡعبَُد إَِلذ ٱَّللذ
َ
َبۡعُضنَا َبۡعًضا ا َوََل َيتذِخَذ بَيۡنَنَا َوبَيۡنَُكۡم أ

ۡربَاب  
َ
ِن ُدوأ نذا ُمۡسلُِمونَ ا م 

َ
ِۚۡ فَإِن تََولذۡواْ َفُقولُواْ ٱۡشَهُدواْ بِأ  5(ِن ٱَّللذ

                                              
 2/372عيون األثر،  1
 6/372صبح األعي ى،  2
 6/379املصدر نفسه،  3
 1/166املثل السائر،  4
 69سورى آل عمران:  5
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 ورسالته إلى النجاش ي:

لرحيم من محمد رسول هللا إلى النجاش ي األصحم ملك )بسم هللا الرحمن ا

م أنت فإني أحمد إليك هللا )
ّ
َلَُٰم ٱلُۡمۡؤِمُن ٱلُۡمَهۡيِمنُ الحبشة سل وُس ٱلسذ  1(ٱلَۡملُِك ٱۡلُقدُّ

ٓ إََِلَٰ َمۡريَمَ وأشهد أن عيس ى بن مريم روح هللا ) ََٰها لَۡقى
َ
ۥٓ أ البتول الطيبة  2(َوَّكَِمتُُه

فخلقه هللا من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه  الحصينة فحملت بعيس ى

وإني أدعوك إلى هللا وحده ال شريك له واملواالة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن 

بالذي جاءني فإني رسول هللا وقد بعثت إليك ابن عمي جعفًرا ونفًرا معه من 

فقد  املسلمين فإذا جاءك فأقّرهم ودع التجبر فإني أدعوك وجنودك إلى هللا

َبَع ٱلُۡهَدىَٰٓ بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي ) َٰ َمِن ٱتذ َلَُٰم لََعَ  3(َوٱلسذ

كان يعّبر عن نفسه في أثناء كتبه بلفظ اإلفراد تعبيره عن نفسه عليه السالم:  .5

مثل )أنا( و)لي( و)جائني( و)وفد علّي( وما أشبه ذلك وربما أتى بلفظ الجمع مثل 

 4)بلغنا( و)جاءنا( ونحو ذلك.

طب املكتوب إليه عند اإلفراد بكاف الخطاب، مثل ايخ به املكتوب عليه:خطا .1

)لك( و)عليك( وتاء املخاطب مثل )أنت قلت كذا وفعلت كذا( وعند التثنية 

بلفظها مثل )أنتما( و)لكما( و)عليكما( وعند الجمع بلفظه مثل )أنتم( و)لكم( 

 5و)عليكم( وما أشبه ذلك.

م كتبه بف)والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته( تارة كان يخت اختتام كتبه بالسالم: .4

 6وربما اقتصر على )والسالم على من اتبع الهدى(

                                              
 23سورة الحشر:  1
 151سورة النساء:  2
 95سورة طه:  3
 372-6/371صبح األعي ى،  4
 املصدر نفسه 5
 372نفسه، ص  املصدر 6
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من تأثير الحديث النبوي في األدب  دخول املصطلحات اإلسالمية الجديدة فيها: .10

العربي، ومنه الكتب والرسائل، أنه دخلته املصطلحات اإلسالمية الجديدة 

لجهاد والصدقة واملشرك والكافر، والفريضة والسنة كالصالة والزكاة والحج وا

والنافلة والحسنة والسيئة والنفاق وغيرها من األلفاظ اإلسالمية واملصطلحات 

 التي ال يعفرها العرب يمثل ما اصطلح عليه السالم وإن كانت عربية.
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عصر العرب وأحوالهم السياسية واالجتماعية والدينية 

 قبل اإلسالم

 1د. أورنك زيب األعظمي -

دنيانا هذه معمورة بالعديد من األقوام وامللل ففي الهند يقطن الهنود وفي إيران 

جًرا. وكل يسكن الفرس وفي أمريكا يقيم اإلنجليز وفي الصين يبقى الصينيون وهلّم 

هؤالء أوالد آدم الذي انحدر من السماء إلى هذه الدنيا في بلدة صغيرة منها يسّميها 

 الناس "سريالنكا".

والحديث عن هؤالء أجمعين يقتض ي مجلدات ضخمة من املوسوعة ففي هذه العجالة 

نريد أن نتكلم بإيجاز عن العرب خاصة عن عصرهم وأحوالهم السياسية واالجتماعية 

 نية فنبدأ باسم هللا الرحمن الرحيم.والدي

وقبل الحديث عن عصرهم نحّب أن نلقي  موقع شبه الجزيرة العربية ومساحتها:

بعض األضواء على موقع شبه الجزيرة العربية ومساحتها كي نجعلها أمام أعيننا لدى 

متد وي 2القراءة والكتابة. فتقع شبه الجزيرة العربية في الجنوب الغربي من قارة آسيا

ا، ومن البحر املتوسط 
ً
الوطن العربي من املحيط األطلس ي غرًبا حتى الخليج العربي شرق

 حتى املحيط الهندي والصحراء اإلفريقية الكبرى جنوًبا
ً

فقد  3وجبال طوروس شماال

ولعل هذا سبب  4جعلها هذا املوقع حلقة وصل بين القارات الثالث آسيا وأوربا وإفريقيا

 في هذه الجزيرة. 5ملسو هيلع هللا ىلصالنبي الخاتم  مهم من أسباب بعثة

                                              
 مدير تحرير املجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة امللية اإلسالمية، نيو دلهي، الهند 1
 7، ص التاريخ العربي واإلسالمي 2
 6املصدر نفسه، ص  3
 7املصدر نفسه، ص  4
 6املصدر نفسه، ص  5



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

149 

 

مليون كم. يقع معظمها في قارة إفريقيا ويشمل  12تبلغ مساحة الوطن العربي حوالي 

جمهورية مصر العربية والسودان والجمهورية الليبية العربية وتونس والجزائر 

ية واملغرب وموريتانيا والصومال بينما يقع القسم اآلخر في قارة آسيا ويشمل الجمهور 

العراقية والجمهورية العربية السورية ولبنان واألردن وفلسطين وشبه الجزيرة العربية 

بما فيها اململكة العربية السعودية والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن 

 1الديموقراطية الشعبية ودولة الكويت وأمارات الخليح العربي.

الجزيرة العربية، ومن هنا انتشروا إلى  العرب الذين نتحّدث عنهم سكان عصر العرب:

سائر أماكن الوطن العربي. هم من األصل السامي. سّموا "عرًبا" نسبة إلى جدهم 

"يعرب" بن قحطان. وهناك آراء أخر لسبب تسميتهم بهذا االسم وال يعني هذا املوضع 

 2ذكرها فنصرف عنها.

 اقية.يقسمهم املؤرخون في قسمين: العرب البائدة والعرب الب

فالعرب البائدة هم الذين ذهب بهم الدهر وطواهم الفناء في طيات عديدة من عدم 

املعرفة فال نعرف عنهم إال القدر الذي ورد إلينا من الكتب السماوية والقرآن الكريم، 

 3ومن أشهرهم عاد وثمود وطسم وجديس وتفصيلهم يطول.

ت عنهم وينتمي إليهم سكان الوطن والباقية هم الذين ذكرهم التاريخ وأعطانا املعلوما

 العربي الكبير وهم أيًضا ينقسمون في قسمين أساسيين: العرب العاربة والعرب املستعربة.

فالعرب العاربة هم األصل وهم القحطانيون أو عرب الجنوب. سكنوا جنوب الجزيرة 

الحكم وبالد اليمن. إنهم احترفوا الزراعة واستقر معظمهم فكان لهم نظم معروف في 

واإلدارة ومن دولهم العربية في بالد اليمن املعينية والسبأية والحميرية. وقد هاجر 

                                              
 93-35تاريخ الجاهلية، ص  1
 91-99املصدر نفسه، ص  2
  4-1التاريخ العربي واإلسالمي، ص  3
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 عديدة مثل دولة 
ً

بعضهم بعد انهيار سد مأرب إلى الشام والعراق، وأّسسوا دوال

 الغساسنة في الشام ودولة املناذرة في العراق.

عدنان بن إسماعيل بن واملستعربة هم العدنانيون أو عرب الشمال وهم ينتمون إلى 

إبراهيم عليهما السالم وهم سكنوا وسط الجزيرة العربية وبالد الحجاز وبادية الشام، 

 1وكانوا بدًوا وحضًرا مًعا ومن ميزاتهم أن القرآن نزل بلغتهم.

والعرب في حالتهم السياسية كانوا ينقسمون في قسمين:  حالة العرب السياسية:

 عرب القبائل وعرب الدول.

ي عرب القبائل كان النظام فيهم القبلية. والقبيلة لها أقسام منها القبيلة والبطن فف

 2والفخذ وأقسام أخرى ال ضابط لترتيبها.

ومن أصغر وحدات القبيلة األسرة فهي تعتمد على الوحدة االجتماعية القائمة على 

  3.الزواج وكان للرجل حق الحياة واملوت والرهن والبيع على زوجته وأوالده

والقبيلة أساس املجتمع الجاهلي في البوادي والقرى، والذي يجمع أصحابها هو الشعور 

 بذلك، وفي ذلك يلعب الوالء والحلف دوًرا كبيًرا.

فيكون للقبيلة شيخ وهو الذي يختاره القبيلة من بين أفرادها وتقّدمه للرئاسة عليها 

 -كما تدّل كلمة الشيخ -يخ القبيلةوتطيعه بإرادتها وتطوًعا منها. واملفروض أن يكون ش

كبيًرا في السن فإذا كان صغير السن ثم اتفق أن كانت له حكمة وشجاعة وثروة مضافة 

 إلى شرف أصل قّدمته قبيلته للرئاسة. ويدل على ذلك قول الخنساء في رثاء أخيها:

 طويففففففففففففففففففففففل النجففففففففففففففففففففففاد رفيففففففففففففففففففففففع العمففففففففففففففففففففففاد
 

 سففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاد عشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيرته أمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففردا
 

 يحّملفففففففففففففففففففففففففففه القفففففففففففففففففففففففففففوم مفففففففففففففففففففففففففففا عفففففففففففففففففففففففففففالهم
 

 4كففففففففففففففففففففففففففففففان أصففففففففففففففففففففففففففففففغرهم مولففففففففففففففففففففففففففففففداوإن 
 

                                              
 177تاريخ الجاهلية، ص  1
 املصدر نفسه والصفحة ذاتها 2
 172-171املصدر نفسه، ص  3
 17شعر الخنساء، ص  4
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ال يأخذ املال من القبيلة؛ ويعين املحتاجين،  -كما يبدو من هذا القول  -فكان الشيخ

 وإليه اإلشارة في قول معاوية سيد بني كالب: 1ويطعم الفقراء، ويدفع الديات.

 إنففففففففففففففي امففففففففففففففرؤ مففففففففففففففن عصففففففففففففففبة مشففففففففففففففهورة
 

 حشففففففففففففففففففد لهففففففففففففففففففم مجففففففففففففففففففد أشففففففففففففففففففّم تليففففففففففففففففففد
 

 ألففففففففففففففففففففففوا أبفففففففففففففففففففففاهم سفففففففففففففففففففففيًدا وأعفففففففففففففففففففففانهم
 

 لهفففففففففففففففففففففففففم وجفففففففففففففففففففففففففدود كفففففففففففففففففففففففففرم وأعمفففففففففففففففففففففففففام
 

 إذ كففففففففففففففففففففففففففففّل حففففففففففففففففففففففففففففي نابففففففففففففففففففففففففففففت بأرومففففففففففففففففففففففففففففة
 

 نبففففففففففففففففففت العضففففففففففففففففففاه فماجففففففففففففففففففد وكسففففففففففففففففففيد
 

 نعطفففففففففففففففي العشفففففففففففففففيرة حقهفففففففففففففففا وحقيقهفففففففففففففففا
 

 فيهففففففففففففففففففففففففا ونغفففففففففففففففففففففففففر ذنبهففففففففففففففففففففففففا ونسففففففففففففففففففففففففود
 

 وإذا تحّملنفففففففففففففففففففففففففففففا العشفففففففففففففففففففففففففففففيرة ثقلهفففففففففففففففففففففففففففففا
 

 قمنففففففففففففففففففففففففففا بففففففففففففففففففففففففففه وإذا تعففففففففففففففففففففففففففود نعفففففففففففففففففففففففففففود
 

 وإذا نواففففففففففففففففففففففففففففففففق جفففففففففففففففففففففففففففففففرأة أو نجفففففففففففففففففففففففففففففففدة
 

 كنففففففففففففففففا، سففففففففففففففففمّي، بهففففففففففففففففا العففففففففففففففففدو نكيفففففففففففففففففد
 

 بففففففففففففففففففففففففل ال نقفففففففففففففففففففففففففول إذا تبففففففففففففففففففففففففّوأ جيفففففففففففففففففففففففففرة
 

 2شففففففففففففففففففففففففففففففعبها مكففففففففففففففففففففففففففففففدودإن املحلففففففففففففففففففففففففففففففة 
 

 ،ويكون كذلك مدافًعا عن القبيلة تارة بنفسه وأخرى بشاعر منها وثالثة بخطيب

 ويكون هو قائدهم في الحرب.

ويبدو أنه كان لكل قبيلة ولكل مدينة ناٍد على مثال نادي قريش في مكة ولكن الحكم فيه 

 لم يكن على نهج مرسوم وال طبق قانون متفق عليه.

أمًرا عشائرًيا؛ كلما عظم شأن رجل بالجاه أو الغنى أو بالبطش دخل كان دخول النادي 

 3النادي وأصبح من املأل الذين يحكمون قومهم.

 ومثل هذا النظام كان في مكة والحجاز وما شابههما.

وأما نظام الحكومة أو الدولة فيعني امللوك واألمراء الذين حكموا فيهم بإقامة دولة 

لك لم يكن العرب يذعنون لهؤالء نظًرا لطبيعتهم الحرة مستقلة بأمرها ولكن مع ذ

املستقلة فقد قتل عمرو امللك )عمرو بن هند(، ووقائع أخرى ال حاجة إلى ذكرها. يقول 

 محمد طلعت حرب:

                                              
 60العصر الجاهلي، ص  1
 173تاريخ الجاهلية، ص  2
 173املصدر نفسه، ص  3
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"كانت أمة العرب عريقة في القدم قائمة امللك على ساق وقدم، وإن لم تكن لها دولة 

يتها فطرية تأنف الخضوع والذل فلهذا لم تكن تضبطها وال روابط سياسية تربطها. حر 

في األحقاب الخالية تحت استرعاء دولة من الدول، وإذا غالبها جيش قوي بالقوة أو 

الكثرة ال يكاد يتمكن من إدخالها تحت الطاعة، وال يستطيع أن يغير أخالق أهلها وال 

طاعة اقتضتها حروف  طباعهم، وال يمكنه أن يبّدل صفاتهم املميزة لهم. فإن كانت لهم

 1الحدثان فهي طاعة صورية يتنصلون منها عند اإلمكان".

ومن أهّم الحكومات التي ظهرت على سطح أرض العرب هي دول اليمن: الدولة املعينية 

ودولة سبأ ودولة حمير، ودول الشمال: دولة األنباط ودولة تدمر ودولة الغساسنة 

 ألقي عليها بعض األضواء.ودولة املناذرة ودولة كندة. وأريد أن 

 670-1200هي أقدم دولة عربية تم تأسيسها في بالد اليمن بين ) الدولة املعينية: .1

ق.م( كانت عاصمتها "قرناد". احترفت هذه الدولة التجارة فكان ينقل أصحابها بين 

الهند وشرق إفريقيا والبحر املتوسط. إن هذه الدولة لعبت دوًرا كبيًرا في خصومة 

يمن وكثرة مناخها. إنها أقامت أول حضارة عربية في الجزيرة العربية ولها أرض ال

 آثار باقية في اليمن تدّل على رقيها وتقّدمها في مختلف املجاالت.

وهي ثاني دول العرب في اليمن. تم قيامها على أنقاض الدولة املعينية بين  دولة سبأ: .2

ولة على التجارة والزراعة ق.م(. عاصمتها "قارب". اعتمدت هذه الد 470-117)

والصناعة، وطار صيتها بين العرب لنشاطها التجاري وغناها االقتصادي وتقدمها 

 2الحضاري. إنها قامت ببناء السدود والقالع والحصون وشق الترع والقنوات.

 وكانت لسد مارب وما إليه أهمية كبرى حتى ذكرها القرآن الكريم في آياته التالية:

                                              
 1/37تاريخ دول العرب واإلسالم،  1
 11-10، ص التاريخ العربي واإلسالمي 2
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في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم  "لقد كان لسبأ

واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبّدلناهم 

 1بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وش يء من سدر قليل".

 117وهي ثالث دول العرب في اليمن. قامت بعد سقوط دولة سبأ بين ) دولة حمير: .3

م(. عاصمتها "ظفار". إنها امتازت بشن غارات عديدة على البالد 727-ق.م

املجاورة. انتهت هذه الدولة بالهجوم الذي قام به أرباط وأبرهة الجيش في عهد 

 امللك الحميري ذي نواس.

يزن الفرس ولكن هذه السيطرة منه لم تبق ملدة طويلة حتى استقر سيف ذي 

استحوذ الفرس أنفسهم على بالد اليمن حتى وطرد األحباش وملا قتل هذا الزعيم 

 جاء اإلسالم.

ولهذه الدولة الحميرية حضارة زاهرة مذكورة في تاريخ العرب. إنها قامت ببناء قصور 

 وحصون أهّمها وأشهرها "قصر غمدان". إنه يعتبر أفخم قصور اليمن القديمة.

-ق.م 600بين )قامت هذه الدولة في الجنوب الشرقي من فلسطين  دولة األنباط: .9

م(. عاصمتها "قطرا" أو "البتراء". كانت هذه الدولة ملتقى الطرق التجارية 100

ومركًزا للقوافل القادمة من اليمن والحجاز إلى بالد الشام ومصر وبالعكس. إن 

هذه الدولة جاهدت ضد الرومان كثيًرا للدفاع عن حريتها وأرضها، ولكنها بعد 

م. إنهم كانوا مولعين 174قطت بأيديهم سنة هذا الجهد الجهيد انهزمت وس

بالزراعة وحفر اآلبار وبناء السدود. ومدينة البتراء موضع يزوره السّياحون 

 والرحالة من جميع أنحاء العالم في عصرنا هذا.

إن دولة تدمر قامت في بادية الشام في منتصف الطريق بين الفرات  دولة تدمر: .7

هيرة لكافة القوافل القادمة من العراق إلى ودمشق وكانت تدمر محطة تجارية ش

الشام ومصر والدولة البيزنطية. وبما أنها تمتعت من شهرة زائدة فقد دفعت 

                                              
 16-17سورة سبأ:  1
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بعض الحروب بينها وبين الرومان. إنها وّسعت نطاق حكمها إلى الشام ومصر 

وآسيا الصغرى، وبهذا االنتشار السريع أوجس الرومان على حكمهم خيفة 

 م.252وتكراًرا حتى قطعوا دابرها في  فحاربوا مراًرا

ينسب الغساسنة إلى القحطانيين. إنهم هاجروا إلى بالد الشام  دولة الغساسنة: .6

 وسكنوا جنوب دمشق حيث أقاموا دولتهم وجعلوا بصرى عاصمة لهم.

كان بينهم وبين البيزنطيين عالقة سياسية وطيدة لحمايتهم عن حملة العرب 

 نوا يحصلون على مساعدات مالية سنوًيا.وغيرهم من األعداء. وكا

وبما أن الفرس كانوا أعداء للبيزنطيين فقامت بينهم عداوة وبغضاء، ووقعت 

حروب بين الخصمين؛ في بعض األحيان غلب الغساسنة وفي بعضها اآلخر 

.
ً

 هزمهم الفرس وهكذا فكانت الحرب سجاال

قصور الجميلة. أشهرها كانت لهذه الدولة حضارة زاهرة. إنها امتازت ببناء ال

 القسطل واملشتى.

املناذرة أيًضا من القحطانيين. إنهم غادروا اليمن واستقروا في  دولة املناذرة: .5

منطقة الحيرة حيث أقاموا دولتهم التي تسّمى "دولة املناذرة" أو "دولة الحيرة". 

 وعاصمتهم الحيرة نفسها.

ياسية وثيقة مع الفرس، وتلك وبالرغم من الغساسنة فقد كانت للمناذرة عالقة س

لكي يحموهم عن أعدائهم ويذودوا حدودها عن غيرها من الحكومات األخرى. وإنها 

 أيًضا نالت املساعدات املالية واألسلحة من الفرس.

لها حروب دامية 
ّ
ومن الطبيعي أن تقع بينهم وبين الغساسنة عداوة وبغضاء تمث

لقصور خاصة، ولنا دليل على ذلك من وقعت بينهما. إنها كانت بارعة في بناء ا

 قصري الخورنق والسدير.

إنها نشأت في وسط الجزيرة العربية في حدود القرن الثالث امليالدي.  دولة كندة: .1

وكندة قبيلة شهيرة هاجرت من الجنوب، وسيطرت على معظم القبائل العربية 
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ر وآخرها حجر الثاني املجاورة وغير املجاورة. أول ملوكها حجر بن عمرو بن آكل املرا

 بن الحارث والد امرئ القيس الشاعر الذي ال يخفى على أي طالب لألدب العربي.

 
ً

إنها تمتاز بجمع القبائل العديدة العربية تحت لواء واحد وإعطائها حكًما مستقال

فكأنها قامت بنوع من الحكم الالمركزي. وهذه خصوصية ال توجد لدى أي حكومة 

 1عربية.

عن األسرة التي تتطّور فتصبح  -على األقل -املجتمع عبارة ب االجتماعية:حالة العر 

 لدى الكالم عن 
ً

 أشياء عنها ولو أني تحدثت عنها قليال
ً

قبيلة فأحّب أن أذكر أوال

 حالتهم السياسية.

فاألسرة تتألف من األبوين واألوالد والحفدة والرقيق. واألب له سلطان األسرة:  -

فهو كان  2لك عليهم الحياة واملوت والبيع والرهن واالنتفاءمطلق على كلهم فهو يم

ا من الفقر أو العار، وينتفي من ابنه نظًرا لسبب 
ً
في بعض األحيان يئد ابنته خوف

شخص ي. وقد قرأنا في تاريخهم أن اآلباء كانوا يجعلون أوالدهم رهائن في أيدي 

كثيًرا ما كان يؤدي خصومهم في أثناء حرب البسوس وداحس والغبراء والفجار. و 

  3ذلك إلى قتلهم.

وأما املرأة ففي غالب األحيان كانت تباع وترهن وتورث فقد قرأنا عن الزواج أن الولد كان 

وكان الرجل حًرا في تعدد األزواج فيتزوج أكثر من أربع  4يرث أمه عن أبيه فيتزوجها إن شاء

ق أًيا منهن ب
ّ
 دون روي وال نظر في العواقب.نسوة في وقت واحد بدون عدل بينهم، ويطل

والي يء الذي كان يجمع كافة أعضاء األسرة هو الدم فكان الواحد يعين أخاه ولو أنه 

ا أو مظلوًما"
ً
وهذا الذي قد عّم كافة أعضاء  5ظلم فقد شاع فيهم املثل "انصر أخاك ظامل

ا من ثورة كافة أعضاء القب
ً
 يلة ضده.القبيلة فكان يحذر أحٌد من أن يظلم اآلخر خوف

                                              
  11-12التاريخ العربي واإلسالمي، ص  1
 13تاريخ األدب العربي، ص  2
 176-177تاريخ الجاهلية، ص  3
 1/37تاريخ دول العرب واإلسالم،  4
 19تاريخ األدب العربي، ص  5
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 وهذه الحالة كانت سائدة كال الفريقين: املتحضر والبادي.

وبما أن أغلبية العرب كانوا يسكنون الصحاري وال دورهم وموادهم الغذائية:  -

ا والقحطانيين ومن شابهوهم فإنهم سكنوا في الخيام لدى 
ً
يبنون البيوت إال قريش

 الوادي ألي سبب أو انقطعت وسائل
ّ
املعاش ترّحلوا إلى  أي واد خصب فإن جف

مكان آخر أكثر منه خصوبة، وهكذا فسافروا من واد إلى واد ومن حوض إلى حوض 

 دون الحضر فإنهم أقاموا في مكان وبنوا البيوت والحصون.

ومن موادهم الغذائية لدى الفريقين كليهما اللحم واللبن وما كانوا يصنعون منهما 

 للضيوف والفقراء. فكانوا يتناولونهما ويفتخرون بإطعامهما

وبما أن الوسائل واألسباب كانت محدودة في العرب عدم األمن وأخالقهم البارزة:  -

وكان الفقر سائًدا فيهم فكانوا يسرقون أموال اآلخرين، وينهبون ثروات الغير، 

ويسوقون اإلبل، ويسلبون األشياء املتعلقة بالحياة. ونتيجة لذلك فقد عّم عدم 

الذي سّبب في تقرير األشهر الحرم كي يؤدوا الواجبات الدينية  األمن والفوض ى. وهو

 ويحصلوا على األسباب الضرورية للحياة.

وأخالقهم البارزة كانت الشجاعة، والحماسة لولوعهم بالحرب، والبر، والجود، 

وإطعام الفقير، وحمل الكل لسيادة الفقر، والخشونة لقيامهم في البادية 

لق لّين لطيف، والسذاجة لقربهم من الطبيعة، والعصبية فاملتحضرون كانوا ذوي خ

لكونهم منوطين بالقبيلة، والظلم لفقد أسباب املعاش، والصدق لبعدهم من األمم 

 املتقدمة وغيرها من األخالق الحسنة والسيئة التي تدّل عليها قصائدهم وخطبهم.

ارة في قريش، ومن أسباب املعيشة لدى العرب الحضر كانت التجأسباب املعيشة:  -

والزراعة في الحجاز واليمن، وهندسة البناء والرسم في اليمن والعراق. وأما البدو 

 فكانت أسباب معيشتهم مختلفة وهي فيما يلي:

بما أنهم كانوا يفقدون أسباب الثروة، وكانوا يعيشون عيشة الفقراء الحرب:  .1

قون اإلبل ويسبون والبائسين فكانوا يقاتلون ويسلبون األموال وبنهبونها ويسو 

 األوالد والبنات والنساء.
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والصيد أيًضا كان من أسباب املعيشة لديهم فكانوا يصيدون بالخيل ويسّدون الصيد: 

  حاجياتهم الغذائية. يقول امرؤ القيس وهو يفتخر بفرسه:

 ير ففففففففففففففي وكناتهفففففففففففففافوقفففففففففففففد اغتفففففففففففففدي والطففففففففففففف
 

 1بمنجفففففففففففففففففففففرد قيفففففففففففففففففففففد األوابفففففففففففففففففففففد هيكفففففففففففففففففففففل
 

والناقة والشاة وغيرها مما كانوا يأكلونها وهي أيًضا كانت ومن األنعام واإلبل األنعام:  .2

 تستخدم للسفر والترحال مثل الخيول.

واللغة أيًضا كانت من أسباب املعيشة وذلك أن الفصيح والبليغ من الشعراء اللغة:  .3

والخطباء كان يكرم ويعظم قدره ويعطى جوائز ألنه كان يرفع شأن الرجل ويحمي 

ن عزة الغني والفقير مًعا كما نجد لدى األعي ى الذي رفع ذكر عن القبيلة ويدافع ع

 البنات البائسات. 

الرقيق أيًضا من أسباب املعيشة ألنهم كانوا يباعون ويشترون فكان العرب  الرقيق: .9

 يستفيدون منهم.

وقبل ختام البحث أحّب أن أذكر نتائج الفقر والغنى لدى  الفقر والغنى ونتائجهما:

الشيئين قد لعبا دوًرا كبيًرا في حياة العرب املتحضرة والبادية أيًضا.  العرب فإن هذين

 فما ظهر منهما مذكور فيما يلي بإيجاز:

فالصعلوك الذي يحرم من املال، واملخلوع الذي  وجود الصعاليك واملخلوعين: .1

صار فقيًرا بسبب هزيمته في القمار كالهما يعاني من الفقر ويؤلف جزًءا مهًما من 

  2العرب.حياة 

وكان من أسباب الفقر أيًضا إحياء األوالد ووأد البنات  إحياء األوالد ووأد البنات: .2

فهم كانوا يكرمون األوالد ألنهم يكسبون لهم سواء بالحرب أو الصيد أو غير ذلك 

 وكانوا يئدون البنات في بعض األحيان نظًرا لعجزهن عن الكسب.

غنياء وأصحاب األموال ألن الغنى سبب مهّم كان العرب يعظمون األ  أهمية األغنياء: .3

من أسباب الرفاهية والرخاء ورغدة العيش فقد قرأنا أن الشعراء مدحوا األغنياء، 

                                              
 77شرح القصائد العشر، ص  1
 357العصر الجاهلي، ص  2
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وأن الفقراء ازدحموا بباب األغنياء. وهذه األهمية قد جعلت فرقتين في العرب فرقة 

 ألرباب األموال، وأخرى ملن يعاني من الفقر والجوع. 

ولو نظرنا بدقة وغور عميق وجدنا أن العرب لتراثهم  ينية:حالة العرب الد

ولعالقتهم مع األمم األخرى اعتنقوا أدياًنا عديدة فنجد هناك الوثنية والحنيفية 

 والنصرانية واليهودية واملجوسية وغيرها من الخرافات واألوهام فنذكرها بإيجاز:

. يقول هللا فالعرب قد جعلوا هلل أقرباء من األصنام واأل  الوثنية: -
ً

وثان زعًما باطال

فاألصنام واألوثان التي  1جّل مجده بلسانهم "ما نعبدهم إال ليقربونا إلى هللا زلفى"

اتخذوها هي: الالت والعزى ومناة وهبل وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وأساف 

ونائلة ورض ى ومناف وذو الخلصة وسعد وذو الكفين وذو البشرى واألقيصر 

عير والفلس واملحرق والشمس وكذا األسحم واألشهل وأوال ونهم وعائم وس

 2والبجة والدار وذو الرجل والشارق وغيرها مما يطول بذكرها املقال.

ونعلم واضًحا أن كانت قد بقيت أشياء من تعليم إبراهيم عليه الحنيفية:  -

السالم فكانوا يحجون البيت، ويؤدون بعض الشعائر الدينية، ولو بأسلوب ال 

ق على طريق إبراهيم عليه السالم تماًما، وكانوا يعتبرون هذه الخدمة منهم ينطب

خدمة جليلة يفتخرون بها فالسقاية والسدانة وغيرهما مما ورثوه عن آبائهم 

 وعّضوا عليه بالنواجذ وافتخروا به.

ومن الحنفاء الذين جاء ذكرهم في كتب التاريخ حنظلة بن صفوان وخالد بن 

ب الشني وأسعد أبو كرب الحبري وقس بن ساعدة األيادي سنان العبس ي ورثا

وأمية بن أبي الصلت الثقفي وورقة بن نوفل وأبو قيس األنصاري وأبو عامر 

األوس ي وعبد هللا بن ححش األسدي وعبد هللا القضاعي وعبيد بن األبرص 

 3األسدي وغيرهم كثير.

عديدة من جزيرة  ونعرف جيًدا أن اليهود كانوا قد سكنوا مواضع اليهودية: -

العرب فسكنوا ما بين فلسطين ويثرب كما أقاموا في اليمن وفي اليمامة وفي 

                                              
 3الزمر:  سورة 1
 337-6/225تاريخ العرب قبل اإلسالم،  املفصل في 2
 710-994املصدر نفسه، ص  3
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العروض. وكذا كان تجارهم يطوفون عليهم مقرضين املال بربا فاحشة 

. فمن 
ً

للمحتاجين إليه فمن الطبيعي أن تتأثر العرب بهم ويميلوا إليهم ولو قليال

بنو كنانة وبنو الحارث بن كعب وكندة  الذين تأثروا باليهود أو تهّودوا هم

 1وغسان واليمن بأسرها وقوم من األوس والخزرج وقوم من جذام وغيرهم كثير.

ومن الديانات السماوية األخرى التي وجدت سبيلها إلى جزيرة العرب  النصرانية: -

 لدى 
ً

 وقبوال
ً

النصرانية وهي كانت أحدث منها عهًدا ولكن أوسع منها أفًقا وأصال

مم األخرى. وهناك أبيات كثيرة تدل داللة واضحة على هذه الديانة في العرب األ 

  فمن قائل:

 أيففففففففففففام يلقففففففففففففى نصففففففففففففاراهم مسففففففففففففيحهم
 

 2والكفففففففففففففففففففففففففففائنين لفففففففففففففففففففففففففففه وًدا وقربانفففففففففففففففففففففففففففا
 

  وقال آخر:

 وقفففففففففففففففد زعمفففففففففففففففت بهفففففففففففففففراء أن رماحنفففففففففففففففا
 

 3رمفففففففففاح نصفففففففففارى ال تخفففففففففوض إلفففففففففى دم
 

  وقال حاتم الطائي:

 ومففففففففففا زلففففففففففت أسففففففففففعى بففففففففففين نففففففففففاب ودارة
 

 4حتففففففففففى خفففففففففففت أن أتنصففففففففففرابلحيففففففففففان 
 

فقد دخلت النصرانية في العرب تارة عن طريق التجارة وأخرى بالتبشير وثالثة 

بدخول بعض النساك والرهبان ورابعة بالرقيق والسيما الرقيق األبيض املتورد 

 5من أقطار كانت ذات ثقافة وحضارة.

د فالذين تنصروا من العرب واشتهروا وضبط التاريخ أسمائهم ضجعم سي

الضجاعمة وهانئ بن قبيصة الشيباني وعبد األسود وجابر بن بجير وكعب بن 

 عدي التنوخي وغيرهم كثير.

                                              
 711-711املصدر نفسه، ص  1
 713املصدر نفسه، ص  2
 719املصدر نفسه، ص  3
 املصدر نفسه والصفحة ذاتها 4
 715املصدر نفسه، ص  5
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 1وأيًضا كانت توجد في العرب أديرة وكنائس بقيت حتى بعد ظهور اإلسالم.

 4واليمامة 3واليمن 2وأشهر املواضع التي تأّصلت فيها النصرانية هي الشام والعراق

 6ويثرب. 5والبحرين

دخول املجوسية في جزيرة العرب وفي الخليج واضح جًدا وذلك ألنه املجوسية:  -

كان ألهل مكة عالقة وطيدة مع الحيرة كما كان ألهل الحجاز صلة قوية باليمن، 

وكان قد سيطر على هذين املوضعين الفرس وهم أهل املجوسية فال بّد من أن 

 يتأثر بهم العرب ويعتنقوا ديانتهم ولو رياء.

وقع حًقا واعتنق عدد كبير منهم هذه الديانة ومنهم زرارة بن عدس  فقد

 7وحاجب بن زرارة واألقرع بن حابس وأبو األسود وغيرهم كثير.

وكذا كانت توجد فيهم عقيدة في األرواح والغول والشيطان والحية والجن 

 واملالئكة والسحر وإصابة العين كما كانت فيهم الكهانة والعرافة واالستقسام

 8باألزالم واألحالم والطيرة والفال وأساطير وخرافات أخرى ال أصل لها.

 

 

 

                                              
 744املصدر نفسه، ص  1
 600املصدر نفسه، ص  2
 601املصدر نفسه، ص  3
 621 املصدر نفسه، ص 4
 622املصدر نفسه، ص  5
 601املصدر نفسه، ص  6
 642املصدر نفسه، ص  7
 106-507املصدر نفسه، ص  8
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 الدولة اإلسالمية

 1أ. د. ألطاف أحمد األعظمي -

 2د. هيفاء شاكري ترجمة من األردوية: 

 ساسيةاأل مور األ 

  :تعريف الدولة اإلسالمية

مجموعة من األفراد في منطقة معينة ونظمهم  اتعرف الدولة بشكل عام أنه

، ولكن إطالق كلمة الدولة اإلسالمية يكون على منطقة يكثر فيها سكان ةاالجتماعي

اعية قانون يؤمنون بعقيدة خاصة ويدينون بدين معين ويطبق في نظمها االجتم

. وإن لم تقم النظم االجتماعية على دين هللا وقواينه في النظم تعالى الخالق

كثرية للمعتقدين بعقيدة خاصة ال نطلق على تلك األاالجتماعية فبالرغم من وجود 

 ."الدولة اإلسالمية"املنطقة اسم 

لعالم، نعم وإذا نظرنا من هذه الناحية فال وجود للدولة اإلسالمية في أي مكان في ا

توجد دول مسلمة كثيرة، أغلب سكانها يعتنقون اإلسالم ولكنه ال يحتل مكان 

 الصدارة في نظمهم االجتماعية.

 :الحاكم األعلى

هللا، وهو  سوى ( واملطاع في الدولة اإلسالمية Sovereign) ال يكون الحاكم األعلى

مان عن تنظيم أمور ساس ي، واملسؤولين من أهل اإليأالشارع وواضع القوانين بشكل 

ى الدولة اإلسالمية يكونون مراقبين ومنظمين بدل اآلمرين والحاكمين، والذي يسّم 

                                              
 له مؤلفات جليلة في الدراسات اإلسالمية.من محافظة أعظم كره، كاتب إسالمي كبير  1
 أستاذة مساعدة، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة امللية اإلسالمية، نيو دلهي، الهند 2
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في االصطالح القرآني، وكذلك ال تتمتع الطبقة الدينية في  "األمر واأول"و "الخليفةف"ب

للبراهمة  الدولة اإلسالمية بأي مميزات خاصة، فال مكان للقسيس مثل املسيحيين وال

يصبح مطاًعا  لهندوس، وال يحق ألي رجل دين مهما بلغ من املنزلة العالية أْن مثل ا

 :هللا تعالى . قالجل مجده بدل الخالق

ۡهَل ٱلِۡكَتَِٰب َتَعالَۡواْ إََِلَٰ ََِِّمةر "
َ
ِۢ  قُۡل َيَٰٓأ َ َوََل نُۡۡشَِك بِهِۦ َشۡي  َسَوآء َلذ َنۡعبَُد إَِلذ ٱَّللذ

َ
ا بَيۡنَنَا َوبَيۡنَُكۡم أ

ۡربَاب  َوََل َيتذِخَذ 
َ
ِن ُدوَبۡعُضنَا َبۡعًضا أ ِۚۡ ا م   (69 آل عمران:سورة ". )ِن ٱَّللذ

لم يكونوا يعبدونهم، فقال:  !عندما نزلت هذه اآلية قال عدي بن حاتم: يا رسول هللا

 هللا فيحرّ  مون ما أحّل أليس يحرّ 
ّ
 ون ما حرّ مون، ويحل

ّ
 1."ون؟ فقال: بلىم هللا فيحل

 قال تعالى: جال الدين، ال يسمح لنبي أو رسول أن يصبح مطاًعا من دون هللا.ناهيك عن ر 

ُ ٱلۡكَِتََٰب " ن يُۡؤتِيَُه ٱَّللذ
َ
ِ مِن وَٱۡۡلُۡكَم وَٱنلُّبُوذةَ ثُمذ يَُقوَل لِلنذاِس ُكونُواْ عِبَاد   َما ََكَن لِبََۡشٍ أ

ِ ا َل  دُوِن ٱَّللذ
 ِ َٰنِي  ن تَتذِخُذواْ  ٧٩ُكنتُۡم تَُعل ُِموَن ٱلۡكَِتََٰب َوبَِما ُكنتُۡم تَۡدرُُسوَن  َن بَِماَوَلَِٰكن ُكونُواْ َربذ

َ
ُمَرُكۡم أ

ۡ
َوََل يَأ

 ِ ُمرُُكم بِٱلُۡكۡفرِ بَۡعدَ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكَة وَٱنلذبِي 
ۡ
يَأ
َ
ْۗ أ ۡربَابًا

َ
ۡسلُِمونَ  َن أ نتُم مُّ

َ
 (آل عمرانسورة ) "٨٠إِذۡ أ

 واتباعه وطاعته طاعة عمياء كفر، وقد أوضح علمنا من هذه اآلية أن عبادة غير هللا

 ذلك في سورة املائدة:

ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَكَٰفُِرونَ َوَمن لذۡم ََيُۡكم "
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱَّللذ

َ
 (99 املائدة:سورة " )بَِمآ أ

الخطاب في هذه اآلية لليهود، وقد أوضح لهم في اآلية التي تسبقها أن من لم يحكم 

 ون مؤمًنا.بحكم التوراة ال يك

ْوَلَٰٓ  "
ُ
ٓ أ َٰلَِكۚۡ َوَما ِ ثُمذ َيتََولذۡوَن ِمۢن َبۡعِد َذ َُٰة فِيَها ُحۡكُم ٱَّللذ ُِمونََك وَِعنَدُهُم ٱتلذۡوَرى ئَِك َوَكۡيَف َُيَك 

 (93 املائدة:سورة " )بِٱلُۡمۡؤمِننِيَ 

 ثم يخاطب املسيحيين:

                                              
 ولينظر: مسند أحمد بن حنبل 9/392جامع الترمذي،  1
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" ُ نَزَل ٱَّللذ
َ
ٓ أ جنِيِل بَِما ۡهُل ٱۡۡلِ

َ
ُ فَ   فِيهِٰۚ َوَمن لذۡم ََيُۡكمَوِۡلَۡحُكۡم أ نَزَل ٱَّللذ

َ
ٓ أ ْوَلَٰٓئَِك ُهُم بَِما

ُ
أ

 ( املائدةسورة " )٤٧ٱلَۡفَِٰسُقونَ 

 بقوله:ملسو هيلع هللا ىلص وفي النهاية يرشد النبي 

ق  " ِ ِ ُمَصد  نَزنۡلَآ إَِِلَۡك ٱلِۡكَتََٰب بِٱۡۡلَق 
َ
فَٱۡحُكم بَيۡنَُهم  َوُمَهيِۡمنًا َعلَۡيهِِۖ ا ل َِما َبنۡيَ يََديۡهِ مَِن ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

ۡهَوآَءُهمۡ 
َ
ُّۖ َوََل تَتذبِۡع أ ُ نَزَل ٱَّللذ

َ
ٰۚ  بَِمآ أ ِ ا َجآَءَك ِمَن ٱۡۡلَق   (91 املائدة:سورة " )َعمذ

التفصيل السابق أن هللا وحده الحاكم واملطاع في الدولة اإلسالمية، وأن من ن بيّ ت

 .القوانين التي أنزلها هي التي تطبق في نظم أمور الدولة

أن يطلق عليها  وأوضح هنا أن أي حكومة وضع أساسها حسب فقه خاص ال يصّح 

اسم الدولة اإلسالمية، ألن "بما أنزل هللا" هو ما وجد في القرآن وليس ما دونه العلماء 

املعينة. كيف يمكن أن نقول أن الفقه الحنفي  ذاهبوالفقهاء في الكتب الخاصة بامل

ا معيًنا والحنبلي غير صحيح؟ فالدولة التي تتبع فقهً  صحيح والفقه الشافعي واملالكي

 ذهبدولة إسالمية. الدولة اإلسالمية لها قانون واحد وم  تكون ية والذهبتكون دولة م

يخالف "بما أنزل هللا" يكون خاطًئا. ويبقى السؤال عمن  ذهبواحد. وكل قانون وم

يكون ذلك في يد عالم أو فقيه،  د أن قانوًنا يوافق "بما أنزل هللا" أو يخالفه، فاليحّد 

إنما يتم تحديد ذلك من قبل األمير بمشورة من مجلس الشورى للدولة اإلسالمية. 

 وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل في الصفحات القادمة.

 :(Directive Principles) املبادئ التوجيهية

 Unity ofووحدة البشر) ،(Unity of Godللدولة اإلسالمية مبدءان: وحدة اإلله )

Mankindآلتي:ا(، وتفصيلهما ك 

يشتمل التوحيد على أمرين: األول أن املقتدر األعلى  وحدة اإلله )التوحيد(:

(Sovereign للكون واحد، وبكلمات أخرى مركز االقتدار هو واحد ويسّم ) ى في اللغة

، وإن 
ً

 ونقال
ً

كل اد عدد اآللهة عن واحد فسيرغب دز االعربية "هللا"، وذلك ثابت عقال

إله في التفوق على اآلخرين وحتًما سيؤدي ذلك إلى النزاع. لكن الكون يسير بتوافق 
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وتناسب مدهش، وال يظهر أي اختالف أو أقل نزاع أو مواجهة في أي ركن منه، وهذا 

والكون كله تابع له.  ،التوافق املدهش لدليل واضح على أن مركز الحكم فيه واحد

 تعالى:هللا عقلي في موضعين: قال وقد ذكر القرآن هذا الدليل ال

ْ َءالَِهة  " َُذٓوا ِم ٱَّتذ
َ
ۡرِض ُهۡم يُن أ

َ
َِن ٱۡۡل وَن م  ۚۡ ٢١ِۡشُ ُ لََفَسَدتَا ٓ َءالَِهٌة إَِلذ ٱَّللذ سورة " )لَۡو ََكَن فِيِهَما

 (22-21 األنبياء:

 :قال في موضع آخرو 

ُ ِمن َودَلر  " ََذ ٱَّللذ ِۢ بَِما َخَلَق َلٍَٰهٰۚ إِذ  َوَما ََكَن َمَعُهۥ ِمۡن إِ  َما ٱَّتذ َهَب ُكُّ إَِلَٰه َ َولََعََل َبۡعُضُهۡم ا َّلذ
 ٰۚ َٰ َبۡعضر ا يَِصُفوَن ُسۡبَحََٰن ٱ لََعَ ِ َعمذ  (املؤمنون سورة " )٩١َّللذ

والي يء الثاني الذي يدخل ضمن املفهوم األساس ي للتوحيد هو نفي تصور الشراكة في 

شترك يولكن  ،حاكم الكون واحد الت أّن الحكم. كانت الشعوب املشركة تعتقد وما ز 

من مخلوقاته املختارة مثل املالئكة واألنبياء والصالحين في تنظيم أمور  معه بعٌض 

هذا الكون، إن هذا التصور للشراكة في الحكم خاطئ بديهًيا، وإذا اعتبرناه صحيًحا 

يل حتى فذلك يعني أن هللا ضعيف ال يقدر على تنظيم أمور ملكه. ولكن من املستح

 :فقد جاء في القرآن الكريمذلك عن هللا سبحانه وتعالى.  خيال

ۥ ََشِيك  َولَۡم يَُكن " ُ ۡهُ تَۡكبَِيۢا َلذ ِ ُّۖ َوَكۡب  ِ َِن ٱَّلُّل  ۥ َوِل   م  ُ
 (111 اإلسراء :سورة ) "ِِف ٱلُۡملِۡك َولَۡم يَُكن َلذ

يحتلها أساس البيت إن التوحيد في تصور الدولة اإلسالمية يحتل نفس املكانة التي 

الذي يبنى عليه، فلوال التوحيد ال وجود للدولة اإلسالمية، ولذلك من الواجب على 

 ومن لدنهم أة فستكون غفلالقائمين على أمور الدولة اإلسالمية أن يكونوا حذرين 

 عظيًما عند هللا. ظلًمالفكر لضيق 

 
ّ
 فرد من الدولة اإلسالمية: موا جيًدا كّل وعليهم أن يعل

َك َلُظۡلٌم َعِظيم" ۡ ِ  (13 لقمان:سورة " )إِنذ ٱلۡش 

 وقد حرم هللا الجنة على املشركين:
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" ُّۖ َُٰه ٱنلذاُر َوى
ۡ
ُ َعلَۡيهِ ٱۡۡلَنذَة َوَمأ ِ َفَقۡد َحرذَم ٱَّللذ  (52 املائدة:سورة " )إِنذُهۥ َمن يُۡۡشِۡك بِٱَّللذ

ية، بما أن خالق الجميع واحد وهو املبدأ التوجيهي الثاني للدولة اإلسالم وحدة البشر:

وجوهر التخليق واحد، فال فرق وال تميز بين البشر من ناحية الخلق، وكل معايير 

التفريق والتميز بين البشر والتي هي من اختراع البشر أنفسهم مثل اللون والنسب هي 

ا، إن ا تافهً سطحية وصناعية، وفي نظر الدولة اإلسالمية ال تعتبر هذه املعايير إال شيئً 

 تعالى:هللا مقياس الشرف واملجد في الدولة اإلسالمية ملختلف تماًما. قال 

نََثَٰ وََجَعۡلَنَُٰكمۡ  "
ُ
ِن َذَكرر َوأ َها ٱنلذاُس إِنذا َخلَۡقَنَُٰكم م  يُّ

َ
ْۚۡ إِنذ  َيَٰٓأ ا َوَقَبآئَِل تِلََعاَرفُوٓا ُشُعوب 

 َ َُٰكۡمۚۡ إِنذ ٱَّللذ ۡتَقى
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّللذ

َ
 الحجرات(سورة " ) ١٣ َعلِيٌم َخبِي  أ

علمنا من اآلية السابقة أنه بالرغم من كثرة البشر والفروق في ظواهرهم هناك ش يء 

وهو التساوي في الخلق، بمعنى أن البشر كلهم وإن كانوا ينتسبون إلى  أجمعمشترك بينهم 

 وون في التقدير.أسر وقبائل ودول وشعوب مختلفة، هم أوالد آدم وحواء، ولذلك يتسا

ولكن الحقيقة األخرى أن األوالد يختلفون فيما بينهم من الناحية الجسدية والعقلية. 

هل يجوز للمتفوق جسدًيا وعقلًيا أن يظهر تفوقه هذا على األدنى منه  :والسؤال

 ودناءة من
ً

 ه.عند ويعتبره حقيًرا؟ من الواضح أن هذا السلوك يعتبر جهال

أخرى فإن الوالدين ال يساوون بين أوالدهما في الحب مع أن نظرنا من ناحية  ذاوإ

الكل أوالدهما، وهذا التميز ال يكون للفروق الجسدية والعقلية، وإنما بسبب سلوك 

ان أي ا ال يكنّ مأكثر من غيره، ولو أنه ااألوالد، فالذي يكون ذا خلق ومطيًعا يصبح عزيزً 

 ذلك. ن يفعلواكراهية لآلخرين ول

 مع عباده بنفس الطريقة، فهو يطعم ويسقي الجميع بدون تمييز، ولكنه وتعامل هللا

فقط أولئك الذين يطيعونه طاعة صادقة وهو املقصود من "إن أكرمكم عند  يحّب 

 هللا أتقاكم".

سواء  ،وعلى الدولة اإلسالمية أن تتبع نفس الطريقة، ويجب أن يكون جميع سكانها

، متساوين، اأو سودً  ا كانواأو غير مثقفين، بيضً وا كانكانوا أغنياء أو فقراء، مثقفين 
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لكن املعززين واملحترمين هم الذين يقومون بواجباتهم على أحسن وجه وأكمل طريقة 

بالقانون بأدنى درجة. وعلى العكس من ذلك  بكل رغبة وتفاٍن. وال يأتون بأي عمل يخّل 

وانين، غير مرغوبين فيهم يعتبر األشخاص الذين يتهاونون في واجباتهم ويخالفون الق

كمال في أو من ذروة الومستحقين للعقوبة مهما بلغوا من مكانة اجتماعية مرموقة 

( واملدني السيئ Good Citizenالعلم والعقل. وبكلمات أخرى إن مقياس املدني الجيد )

(Bad Citizen) .ليس املكانة االجتماعية وإنما العمل الصالح والسيئ 

 :(Fundamental Law)الدستور األساس ي 

الدستور األساس ي للدولة اإلسالمية هو القرآن الكريم، وهو كتاب كامل للهداية، وكل 

والصغيرة في الدولة اإلسالمية تنفذ حسب ما جاء في الكتاب العزيز.  ةاألمور الكبير 

 :تعالى قال

ِ تِلَۡحُكَم َبنۡيَ " نَزنۡلَآ إَِِلَۡك ٱلِۡكَتََٰب بِٱۡۡلَق 
َ
ۚۡ إِنذآ أ ُ ََٰك ٱَّللذ َرى

َ
 (107 النساء:سورة " )ٱنلذاِس بَِمآ أ

 في موضع آخر:قال و 

ق   " ِ ِ ُمَصد  نَزنۡلَآ إَِِلَۡك ٱلِۡكَتََٰب بِٱۡۡلَق 
َ
َوُمَهۡيِمنًا َعلَيۡهِِۖ فَٱۡحُكم بَيۡنَُهم ا ل َِما َبنۡيَ يََديۡهِ ِمَن ٱلِۡكَتَِٰب َوأ

هۡ 
َ
ُّۖ َوََل تَتذبِۡع أ ُ نَزَل ٱَّللذ

َ
ٰۚ  َوآَءُهمۡ بَِمآ أ ِ ا َجآَءَك ِمَن ٱۡۡلَق   1(91املائدة: سورة " )َعمذ

 :حيث قالوذكر نفس األمر في موضع آخر 

" ِۡۚ ۥٓ إََِل ٱَّللذ ءر فَُحۡكُمُه  (10 الشورى:سورة " )َوَما ٱۡخَتلَۡفُتۡم فِيهِ ِمن ََشۡ

 ن:و املسلم َر . فأمِّ الكريم القرآن صورةوحكم هللا موجود في 

" ْ ِ ََجِيع   وَٱۡعتَِصُموا ْ ِِبَۡبِل ٱَّللذ  (103آل عمران: سورة " )ا َوََل َتَفرذقُوا

رين على أن املراد بحبل هللا هو القرآن، وذلك ثابت بالسياق، وقد اتفق جميع املفّس 

 :تعالى فقد قال

                                              
 إشارة إلى الشريعة االختراعية للفقهاء اليهود 1
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ِ َفَقۡد ُهِدَي إََِلَٰ ِصَرَٰطر " ۡستَقِيمر  َوَمن َيۡعتَِصم بِٱَّللذ  (101آل عمران: سورة " )مُّ

تصام باهلل بشكل واضح هو االعتصام بكتابه. وقد أثبتت الروايات أن املراد االع

 قد أمر بالتمسك به. روى جبير بن مطعم:ملسو هيلع هللا ىلص بحبل هللا هو القرآن، وأن النبي 

"قال رسول هللا: أبشروا أبشروا أليس تشهدون أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأني 

؟ قلنا: بلى، قال: فابشروا فإن هذا القرآن طرفه رسول هللا، وأن القرآن جاء من عند هللا

 
ّ
 1ا"وا بعده أبًد بيد هللا وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تهلكوا ولن تضل

 في موضع آخر: ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسول و 

ستكون فتن قلت وما املخرج منها قال كتاب هللا فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم "

 2"----لهزل وحكم ما بينكم هو الفصل ليس با

 في صحيح مسلم: يأمته بكلمات واضحة بالتمسك بالكتاب، رو ملسو هيلع هللا ىلص وقد أمر النبي 

 3"وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب هللا"

 
ّ
م بها، ولكنها وال يتوهم شخص بعد هذا أني أنكر أهمية السنة، إن أهمية السنة مسل

، إن األصل ال تدخل في الدستور األساس ي للدولة اإلسال 
ً

مية، ألنها تعتبر فرًعا ال أصال

                                              
 املعجم الكبير للطبراني 1
 أخرج هذا الحديث الترمذي وغيره من أئمة الحديث 2
خرى. األ  رواياتمثل ال هذاأضافوا إلى قول النبي  ذاهبواملحبون للفرق وامل باطنسيئوا الالالرواة  3

لذلك فقد أضاف الراوي السني كلمة "السنة" )املوطأ، كتاب القدر، باب النهي عن القول 

بالقدر، الحديث الثالث(، أما الراوي املائل إلى الفرقة الشيعية فقد أضاف كلمة "عترتي". 

يث (، ويعتبر كال الحديثين مردوًدا، ألنهما يخالفان الحد261)املعجم الكبير، الطبراني، الحديث 

 الصحيح إضافة إلى مخالفة النص القرآني.

وقد اتفق العلماء أن الحديث الذي يخالف النص القرآني مردود. وقد ذكر الحافظ ابن القيم في 

قاري مثله، )املوضوعات، الال علي املرسالته "املنار": ومنها مناقضة الحديث صريح القرآن. وكتب 

 .119ص  ،السخاوي  الفتح املغيث لإلمام :(، انظر أيًضا14 ص:
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ال يمكن تغييره، بينما يتعرض الفرع للتغيير حسب الظروف أو يمكن تغيير صورته 

 التطبيقية، وال يكون الدستور األساس ي إال ما ال يمكن تغيير مبادئه وكلياته.

  ،إن كانت ثابتة ،والجدير بالذكر أن السنة
ً
رآن، وهي لقل افال يمكن أن تكون خالف

الفرع، وقد كتب كل العلماء املحققون كذلك، يقول اإلمام  صورةشاملة فيه في 

 الشافعي:

 1"فهو مما فهمه من القرآن ملسو هيلع هللا ىلصجميع ما حكم النبي "

 2وكتب الشاه ولي هللا الدهلوي في "الخير الكثير" أن السنة مستنبطة من القرآن.

 .إن شاء هللا ل ذلك في الباب القادموسنفصّ 

 

                                              
اإلتقان في علوم القرآن،  :، وانظر أيًضا43املقدمة في أصول التفسير، اإلمام ابن تيمية، ص  1

 لإلمام جالل الدين السيوطي.
 11لعالمة عبيد هللا السندي، ص ل)الشاه ولي هللا وفلسفته(  هشاه ولي هللا اور ان كا فلسف 2
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 العربية بالتركيز على والية تامل نادو-لعالقات الهنديةا

 1د. ك.م.ع.أحمد زبير -

الهنفففد وطفففن عظفففيم يقفففع ففففي جنفففوب آسفففيا ولهفففا ثقاففففة قديمفففة وتقاليفففد محكمفففة وعالقفففات 

وثيقفففة مفففع بلفففدان العفففالم. فالهنفففد كانفففت تنشفففر ثقافتهفففا وتقاليفففدها وعلومهفففا. العالقفففة بفففين 

خفرج آدم عليفه الهند والدول العربية قديمفة وعري
ُ
قفة منفذ فجفر التفاريخ. وُيفروي أنفه لففّما أ

هففبط بسففرنديب )سففيالن( مففن أرض الهنففد. وكانففت القوافففل التجاريففة 
ُ
السففالم مففن الجنففة أ

إلففى املنفففاطق السفففاحلية ففففي جنفففوب الهنفففد بففين الهنفففد والفففدول العربيفففة وتعفففّرف العفففرب علفففى 

هفففذا االحتكفففاك التجفففاري املفففدن الرئيسفففية الكائنفففة تقفففع علفففى السفففاحل الطويفففل وبفضفففل  

تففأثرت الحيفففاة الهنديفففة اجتماعًيففا وحضفففارة وثثاففففة ولغففة حتفففى وصفففلت اللغففة العربيفففة إلفففى 

 الهندية الجنوبية عموًما وبخاصة في والية تامل نادو قبل مجيئ اإلسالم بقرون.

وكانفففت العالقفففة األخويفففة والصفففلة الوديفففة بفففين العفففرب وأهفففل تامفففل نفففادو وثيقفففة منفففذ زمفففن 

حتفففففى قبففففل املسفففففيح عليففففه السفففففالم .وإن جمالهففففا وجمفففففال مناظرهففففا الطبيعيفففففة  بعيففففد جففففًدا

عجففففففب العففففففرب إعجاًبففففففا كبيففففففًرا. وكففففففانوا يجبلففففففون إنتاجففففففات تامففففففل نففففففادو السففففففيما الفلفففففففل 
ُ
أ

الزنجبيل الفرنفل العود واملسك واللؤلؤ والياقوت واملرجان إلى بالد بعيدة. مثل الفيمن 

بعضفففهم ففففي املنفففاطق السفففاحلية. وامتزجفففت  والشفففام وتزوجفففوا بنسفففاء تامفففل نفففادو و تفففوطن

ثقفففافتهم وحضفففارتهم بتقاليفففد تامفففل نفففادو وعاداتففففها. حتفففى صفففارت جفففزًءا ال يسفففتهان بفففه ففففي 

ثقافتهم . والية تامل نادو أول والية وطأتها أقدام العرب. وتشرفت بدخول اإلسفالم لقفد 

ى هللا عليففه
ّ
وسففلم. إن السففكان  دخففل اإلسففالم واليففة تامففل نففادو فففي عهففد النبففي الكففريم صففل

 حفاًرا وصفاروا يعتنقفون اإلسفالم ويفتخفرون بفه. لقفد  
ً

والحكام استقبلوا العفرب اسفتقباال

                                              
 الكلية الجديدة، تشنائ، الهندبها، قسم اللغة العربية وآداأستاذ مساعد،  1
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أثرت اللغة العربية في مواطني تامل نادو تأثيًرا عميًقفا واسفع النطفاق كمفا أثفرت ففي لغفات 

أخفففففرى مفففففن لغفففففات الهنفففففد. توغلفففففت اللغفففففة العربيفففففة ففففففي تامفففففل نفففففادو و ترعرعفففففت ففففففي تربيتهفففففا 

ففا جديفففدة لتبفففادل الخ
ً
صففبة. إن العالقفففة بففين أهفففل تامففل نفففادو و تجفففار العففرب فتحفففت آفاق

األفكار والخواطر وتفاهم الثقافات واللغات. اعتبرت اللغة العربية قبل قفدوم اإلسفالم 

 حسًنا. 
ً

 لغة تجارية بين الشعبين و نالت قبوال

: "من مظاهر يقول سماحة الشيخ السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه هللا

تأثير املسلمين في ثقافة الهند وحضارتها تأثير اللغة العربية. التي تخصهم والتي حملوها 

وللمسلمين في جنوب الهند  ……إلى هذه البالد في لغات الهند ولهجاتها وأدبها وحضارتها 

مدراس وكيرال وبالد مليبار. نشاط كبير في نشر التعليم الديني واملدني وتأسيس  –

. تحولت الصلة بين العرب والهند من 1دراس الدينية العربية والكليات اإلسالميةامل

الناحية التجارية إلى الناحية الدينة اإلسالمية ولقد حضر الدعاة املسلمون العرب 

لنشر دعوة هذا الدين الجديد فوجدوا الترحيب وبنيت املساجد ولم يكن هنالك أي 

 .2ن الناس ولم يكن هنالك نزاع وال قتالاعتراض ال من جانب الحكومة وال م

جاء في العهد القديم أن اإلسرائيلين كانوا يتجرون مع الهند في عهد داود عليه السالم. 

’ أوفير ’وكانت السفن التجارية في تلك األيام تصل مرة في كل ثالث سنوات ميناء 

قع على بعد سبعة ( الواBeyporeبالسواحل املليبارية . وهو امليناء املعروف باسم )

 على البحر العربي. وتبعهم اليونان والرومان في 
ً

أميال من مدينة كاليكوت مطال

التجارات البحرية مع الهند. ثم ملا تأسست مدينة حضرموت في السواحل الجنوبية 

للجزيرة العربية أصبح العرب همزة وصل في التجارة بين الهند والبلدان األخري. وكانت 

ونة بالفلفل والبهارات والهيل والعاج تتجه من السواحل الهندية وتعبر البواخر املشح

 الخليج الفارس ي حتى تصل إلى هرمز ، فيباع هناك جزء من هذه املصدرات، ومن 
ً

أوال

ثم تتجه نحو البصرة إلى أرمينية وبالد الشام، كما تنقل منها هذه الثروات إلى مناطق 

                                              
  املسلمون في الهند، ص 69 و 1130

  244اكتشاف الهند، ص  2
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البالد األوروبية، وفى بعض األحيان كان يأتي تجار  بيروت ومنها إلى إيطاليا وإلى نواحي

 . 1هذة البالد إلى البندقية ويحملونها إلى بالدهم

لقد وصل املالحون العرب إلى الصين والهند في عصر ما قبل اإلسالم واستمر هذا 

التفوق في العصور اإلسالمية، وكان الحرير السلعة الصينية الرئيسية في تجارة 

لم الغربى، كما كانت التوابل واألفاوية والعنبر السلع الرئيسية في تجارة الصين مع العا

الهند وجنوب شرق آسيا فكان الحرير والتوابل تنقل من الصين إلى املشرق اإلسالمى 

 مروًرا بالخليج العربي ومن هناك إلى الغرب األوربي.

تجار العرب في  كان للعرب صالت وعالقات تجارية مع الهند قبل اإلسالم وكانت سفن

الجاهلية تصل إلى بحر السند وشواطئ مالبار وتعود محملة باألقمشة والحرير 

والتوابل السيوف الهندية التي طاملا تغنوا بها في أشعارهم وأولعوا بها حتى سّموا 

السيف املطبوع من حديد الهند بف"املهند" وقالوا: سيف مهند وهندي وهندواني إذا 

 .2ّموا كثيًرا من نسائهم هنًداعمل ببالد الهند وس

وبعد اإلسالم بدأ املسلمون يتوافدون على سواحل الهند في عهد الخلفاء الراشدين 

 .3وفتحوا ثغوًرا عديدة في الهند أهمها مكران وخور الديبل

يفففذكر بعفففض املصفففادر الهنديفففة باللغفففة الفارسفففية أنفففه ففففي السفففنة العشفففرين و النّيفففف مفففن 

سففلمين العففرب و العجففم علففى سفففينة مففن بعففض مففوانئ بففالد الهجففرة ركففب جماعففة مففن امل

العففرب و اتجهفففوا إلففى سفففرنديب )سففيالن( لزيفففارة قففدم آدم عليفففه السففالم لكفففن الهففواء سفففار 

بسفينتهم إلى مليبار ، وكان ملكهفا "السفامري" جامًعفا للعقفل وفضفائل األخفالق وكفان قفد 

حتفففى سفففألهم عفففن  صفففحب جماعفففة مفففن الفقفففراء الزهفففاد فتجفففاذب معهفففم أطفففراف الحفففديث

م 
ّ
ى هللا عليفففه وسفففل

ّ
ديفففنهم، فقفففالوا إننفففا نفففدين بفففدين اإلسفففالم، ونفففؤمن برسفففالة محمفففد صفففل

                                              
املقال بعنوان "جذور العالقات الهندية العربية " للدكتور جمال الدين الفاروقي من مجلة  1

 1م، ص2010، 1"كيرال"، عدد: 
 لسان العرب، مادة )هند( 2
 1/244ضحى اإلسالم،  3
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فقفففال "السفففامري" إنفففي سفففمعت طائففففة مفففن اليهفففود و النصفففارى والهنفففود ممفففن يعارضفففون 

 سفريًعا ففي بفالد العفرب 
ً

دينكم ويسيحون في األرض أن دينكم قد نال رواًجا عاًما و قبفوال

ولكنففي لففم أصففحب حتففى اآلن املسففلمين.  فففأرجو مففنكم أن تففذكروا لففي مففن  والتففرك والعجففم

م ومففا جفاء بففه مففن اآليفات واملعجففزات فقففام 
ّ
ى هللا عليفه وسففل

ّ
حيفاة ذلففك النبفي العظففيم صففل

أحدهم ممن كان يتحلى بالعلم والصالح وبدأ الحفديث مفع امللفك وذكفر شفيًئا مفن حياتفه 

م فنشفففأ ففففي ق
ّ
ى هللا عليفففه وسفففل

ّ
ى هللا عليفففه ومعجزاتفففه صفففل

ّ
لبفففه حفففب قفففوي تجفففاه النبفففي صفففل

ا 
ً
م.  وملا سمع بآية انشقاق القمر قفال يفا قفوم هفذه آيفة قويفة ففإن كانفت حًقفا وصفدق

ّ
وسل

و ليسففففففت مففففففن السفففففففحر فففففففال شففففففك أن النفففففففاس جميًعففففففا مففففففن البلفففففففدان القريبففففففة والبعيفففففففدة 

رهم.  شففاهدوها.  ومففن العففادة فففي بالدنففا أنففه إذا حففدث أمففر غريففب سففّجله الكتففاب فففي دفففات

وعنفففففدي دففففففاتر وكتفففففب آلبفففففائي فاستحضفففففرها حتفففففى أعفففففرف مفففففدى صفففففدق مقفففففالكم، فلمفففففا 

تصفحوها وجدوا أنه شوهد في يوم كذا وكذا أن القمر انشفق ثفم انضفم، فلفم يلبفث إال 

 . 1أنه شهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا

لعربفففي ففففي األيفففام "كانفففت لواليفففة تامفففل نفففادو وجزيفففرة سفففرنديب عالقفففة عميقفففة مفففع العفففالم ا

. وكانفففت هفففذه الواليفففة 2القديمفففة وكانفففت هفففذه العالقفففة مقتصفففرة علفففى النشفففاط التجفففاري"

مركفففففًزا للغفففففة العربيفففففة والعلفففففوم اإلسفففففالمية وقفففففد قفففففدم علماؤهفففففا خفففففدمات علميفففففة وأدبيفففففة 

وثقافيفففففة ولقفففففد ألفففففف مؤلففففففوا هفففففذه الفففففديار كتبفففففا عديفففففدة ومتنوعفففففة ففففففي العلفففففوم والفنفففففون 

الهند الدول العربية قديمة وعريقة منذ فجر التاريخ. وُيروي أنفه املختلفة. العالقة بين 

خرج آدم عليه
ُ
هبط بسرنديب )سيالن( من أرض الهند. لفّما أ

ُ
 السالم من الجنة أ

واليففة تامففل نففادو أول واليففة وطأتهففا أقففدام العففرب. وتشففرفت بففدخول اإلسففالم. إن اإلسففالم 

م. إن السكان والحكام دخل في والية تامل نادو في عهد النبي الكريم 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
صل

 حففففاًرا وجعلففففوا يعتنقففففون اإلسففففالم ويفتخففففرون بففففه. إن اللغففففة 
ً

اسففففتقبلوا العففففرب اسففففتقباال

العربية أثرت في مواطني تامل نادو تأثيًرا عميًقا واسع النطاق كما أثفرت ففي لغفات أخفرى 

                                              
 91/3/194من مجلة "ثقافة الهند"،  بعنوان "التبادل الثقافي بين الهند والعرب"املقال  1
 العربية واألروية والفارسية في سرنديب وتامل نادو، )مقدمة الكتاب( 2
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ي تربيتهففا الخصففبة. إن مفن لغففات الهنففد. توغلففت اللغففة العربيففة فففي تامففل نففادو و ترعرعففت ففف

ففففففا جديففففففدة لتبففففففادل األفكففففففار 
ً
العالقففففففة بففففففين أهففففففل تامففففففل نففففففادو وتجففففففار العففففففرب فتحففففففت آفاق

والخفففواطر وتففففاهم الثقاففففات واللغفففات. اعتبفففرت اللغفففة العربيفففة قبفففل قفففدوم اإلسفففالم لغفففة 

 حسًنا.
ً

 تجارية بين الشعبين ونالت قبوال

 مفن املنففاظق السففاح
ً

لية الجنوبيفة ثففم بعفد زمففن طويففل ودخفل اإلسففالم إلفى أرض الهنففد أوال

ففففففي املنفففففاطق البريفففففة الشفففففمالية عفففففن طريفففففق الفتوحفففففات اإلسفففففالمية الناححفففففة. بفففففدأ ظهفففففور 

 في القرى واملدن الساحلية لوالية تامل نادو ثم انتشر اإلسفالم مفن األمفاكن 
ً

اإلسالم أوال

نففففادو  السففففاحلية إلففففى األمففففاكن غيففففر السففففاحلية فففففي هففففذه الواليففففة. وبنففففى املسففففلمون فففففي تامففففل

 املساجد واملدارس واملعاهد اإلسالمية في أماكنهم.

وبمففا أنففه كانففت اتصففاالت العففرب مففع جنفففوب الهنففد قويففة حتففى قبففل مولففد النبففي صفففلى هللا 

عليففه وسففلم وكففان التجففار العففرب والهنففود يتبففادلون املنتوجففات واملصففنوعات فيمففا بيففنهم 

حلية املليباريففة والتامليففة أي امتففدت هففذه ألحففوال إلففى اسففتيطان العففرب فففي األمففاكن السففا

 .1مناطق "مليبار" ومناطق "معبر"

واليفة تامففل نفادو إحففدى الواليفات الشففهيرة التاريخيفة الواقعففة ففي جنففوب الهنفد. تقففع تامففل 

ا خلفففيج  133031نفففادو ففففي أقصففف ى جنفففوب الهنفففد ومسفففاحتها 
ً
كيلفففومتر مربفففع ويحفففدها شفففرق

 واليتففا
ً

"آنففدهرا بففراديش" و"كرناتكففا" وجنوبففا بففالد  "البنغففال" وغرًبففا واليففة "كيففرال" وشففماال

"سففففريالنكا" واملحففففيط الهنففففدي. إن التففففاريخ يشففففهد صففففريًحا كففففل الصففففراحة علففففى الففففروابط 

والعالقففففات وثيقففففة بففففين العففففرب والهنففففود منففففذ أقففففدم العصففففور. لقففففد كانففففت هنففففاك روابففففط 

ى هللا عليفف
ّ
ه وعالقففات شففتى بففين العففرب والهنففد منففذ أقففدم العصففور حتففى عصففر النبففي صففل

م في التجارة واملعيشة والديانة.
ّ
 وسل

جففذور العالقففات الهنديففة العربيففة التففي تتعلففق بواليففة تامففل نففادو تصففل إلففى خمففس مراحففل 

 مهمة فهي الدالئل الثمينة في تاريخ عالقتها وهي كما بلي:

                                              
 77/9/196مجلة "ثقافة الهند"،  1
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 العالقات الودية واألخوية (1)

 العالقات التجارية البحرية (2)

 العالقات الثقاقية والحضارية واللغوية (3)

 العالقات امللكية والدبلوماسية (9)

 العالقات الدينية والروحانية (7)

 العالقات الودية واألخوية (4)

إن جماعة من املسلمين من مصر هاجروا في القرن الثالث من الهجرة إلى الهند بسبب 

فتنة خلق القرآن ونزلوا في الساحل الجنوبي من أقص ى الهند وعمروا في  قاهر باتنم. 

نفًرا بقيادة محمد خلجي  229اب "املقدم" بالقاهرة وعددهم وهؤالء خرجوا من شع

من عائلة الكبرى وساروا بقارب على البحر متوجهين إلى الساحل الهندي وبعد سفر 

امليالدي واستوطنوها. وبما أنهم جاءوا  157طويل نزلوا في هذه املنطقة من األرض في 

رة" وملا سمع ملك مملكة "بانديا" من القاهرة دعوا هذه الوالية أيًضا "القاهرة الصغي

 حاًرا ورتب لهم جميع 
ً

عن نزول هؤالء العرب ذهب هناك واستقبلهم استقباال

التسهيالت الالزمة ومنحهم تلك املنطقة كلها مجاًنا إذ أن العالقة بين العرب ومملكة 

ء "بانديا" كانت قوية راسخة منذ أمد بعيد. أن امللك لهذه البالد كان استأثر هؤال

 املسلمين لعلو مكانتهم وأخالقهم الفاضلة وأنعم عليهم بعنايته الوافرة التامة.

 ( العالقات التجارية البحرية2)

وتبدأ الرياح املوسمية الجنوبية الغربية مبكرة في املنطقة الجنوبية وتستمر لفترة من 

سبتمبر،  الوقت، ولذا فساحل امللبار يعتبر من املناطق الخطرة منذ مايو حتى نهاية

وهذا يعنى أن موسم الرحالت البحرية في امللبار نفسها ال يتعدى سبعة أشهر أو 

ثمانية على حين أنه يمتد إلى عشرة أشهر على ساحل كجرات. وفي هذا خطر على 

السفن امللبارية أكثر منه على السفن العربية إذ ال بد من عودة السفن الهندية إلى 

وقت الذى تكون فيه السفن العربية قد خرجت من مياه مواطنها قبل شهر مايو في ال
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امللبار . وبالتالى فإن هذا يعطى ميزة للسفن القادمة من املوانئ العربية ألن موسم 

رحالتها البحرية أطول. وهذا يؤيد االعتقاد القائل إن العرب الذين ال توجد أخشاب 

 .1يط الهنديلديهم استطاعوا أن يتغلبوا على الطرق التجارية في املح

إن التجار الهنود قد عرفوا الطرق البحرية التي تصل بين الهند ومصر وبدأت هذه 

سنة قبل ميالد املسيح حيث أبحروا التجار الهنود مباشرة إلى مواني  23الصلة منذ 

الصومال حتى وصلوا مصر. كانت الطرق البحرية لجنوب الهند ومعلوماتها معروفة 

 ن األول قبل امليالد.لدى العرب فقط حتى القر 

هناك السببان الرئيسيان لهذه التجارة وهو األول املوقع الجغرافي املناسب ملوانئ 

سواحل جنوب الهند والرياح املوسمية التي تساعد في سير السفن الثاني موانئ 

جنوب الهند مراكز هامة للتجارة العاملية الساحلية. وكانت العالقة األخوية والصلة 

ن العرب وأهل تامل نادو موثقة منذ زمن بعيد جًدا حتى قبل املسيح. وإن الودية بي

جمالها ومناظرها الطبيعية أعجب بها العرب إعجابا. وكانوا يجلبون إنتاجات تامل 

نادو ال سيما الفلفل والزنجبيل والقرنفل والعود واملسك واللؤلؤ والياقوت واملرجان 

زوجوا بنساء تامل نادو وتوطن بعضهم في إلى بالاد بعيدة مثل اليمن والشام وت

املناطق الساحلية. وامتزجت ثقافتهم وحضارتهم بتقاليد تامل نادو وعاداتفها حتى 

 صارت جزًءا ال يستهان به.

وكففان العففرب يسففافرون مففن مففدينتي مصففر والشففام بطريففق البففر يمشففون علففى شففاطي بحففر 

ن إلففففى أفريقيففففا والحبشففففة األحمففففر ويصففففلون الحجففففاز والففففيمن ويركبففففون السفففففن ويسففففافرو 

وبعضفففهم يمفففرون بحضفففرموت وعمفففان والبحفففرين والعفففراق عفففن طريفففق الشفففاطي ويصفففلون 

إيران ويرسون سفنهم في ميناء بلوجستان أو مينفاء ديبفل أعنفي كراتيف ي ويمفرون بمفواني 

الهنفففد مثففففل كجففففرات وكاتهيفففاوار وبومبففففائي وكففففاليكوت ورأس كمفففاري ومففففدراس أو يصففففلون 

 .2وأندومان ويدخلون خليج بنغال بعد هذه الجولةمدراس بطريق سرنديب 

                                              
 43و 43تجارة املحيط الهندي، ص   1
 م1175الدراسات العربية واإلسالمية في والية تامل نادو منذ 2
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يقففول املففؤرخ البففارز يففم. إي غنففي فففي جريدتففه "نففور الحففق": أن اإلسففالم ظهففر فففي واليففة تامففل 

م. وأول بقعففة مففن بففالد الهنففد استضففاءت بنففور اإلسففالم هففي بففالد "مليبففار" 635نففادو منففذ 

د عتيففففق كمففففا ذكففففر صففففاحب ألن التجففففارة كانففففت قائمففففة بففففين بففففالد العففففرب املليبففففار منففففذ عهفففف

"تحفة املجاهدين" أن سكان فلسطين كانوا يتجرون مع املليبار في عهفد داؤد وسفليمان 

عليهمففا السففالم. وكففان العففرب يسففافرون مفففن مففدينتي مصففر والشففام بطريففق البففر يمشفففون 

علففففى شففففاطي بحففففر األحمففففر ويصففففلون الحجففففاز والففففيمن ويركبففففون السفففففن ويسففففافرون إلففففى 

ضفففهم يمفففرون بحضفففرموت وعمفففان والبحفففرين والعفففراق عفففن طريفففق أفريقيفففا والحبشفففة وبع

الشفففففاطي ويصفففففلون إيفففففران ويرسفففففون سففففففنهم ففففففي مينفففففاء بلوجسفففففتان أو مينفففففاء ديبفففففل أعنفففففي 

كراتيفففففف ي ويمففففففرون بمففففففواني الهنففففففد مثففففففل كجففففففرات وكاتهيففففففاوار وبومبففففففائي وكففففففاليكوت ورأس 

ومفففففففدراس أو يصفففففففلون مفففففففدراس بطريفففففففق سفففففففرنديب وأنفففففففدومان  (Capecomerin)كمفففففففاري 

 دخلون خليج بنغال بعد هذه الجولة.وي

 ( العالقات الثقافية و الحضارية واللغوية3)

قامففففت العالقففففات التجاريففففة والتعففففامالت الثقافيففففة بففففين العففففرب وأهففففالي تامففففل نففففادو والتففففي 

ازدهفففففرت مزيفففففًدا بعفففففد ظهفففففور اإلسفففففالم ففففففي الجزيفففففرة العربيفففففة خفففففالل فتفففففرة قليلفففففة. وبجميفففففع 

أنحاء بالد العرب. وفي بعض أجفزاء إفريقيفا ربمفا وصفل  إمكانياته انتشر اإلسالم في كافة

إلففففى سففففاحل "كورمنففففدل" خففففالل تلففففك األيففففام املبكففففرة بطريففففق املسففففلمين الففففذين جففففاءوا إلففففى 

سفففواحل  الهنفففد الجنوبيفففة الشفففرقية والغربيفففة. وانفصفففلوا مفففن الجزيفففرة العربيفففة ألغفففراض 

ة املسلمين ربما جاءوا التجارية وال شك وال ريب أن بعض التجار ورجال الدين والرحال

إلى هذه املناطق وبذلوا جهوًدا فردية لنشر العقيدة الجديفدة بفين املفواطنين خفالل تلفك 

األيفام املبكفرة. وبسفبب الففروابط التجاريفة الخاصفة التفي تتواجففد بفين سفاحل "كورمنففدل" 

 والجزيرة العربية عبر القرون.

ففا علففى عمففق التمففازج الثقففا
ً
في والفنففي بففين مصففر والهنففد خففالل وتعففد تففاج محففل شففاهًدا بالغ

الحقبفففففة االسفففففالمية فقفففففد شفففففارك مهندسفففففون وفنفففففانون مصفففففريون مفففففع نظفففففر ائهفففففم الهنفففففود 

وغيرهم في وضع تصميم تاج محل وتنفيذه وبرع الخطاطون املصريون والعرب في رسفم 
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الكتابات النقفوش التزيينيفة علفى حفوائط تفاج محفل.ومن االمثلفة األخفرى التفي تشفهد علفى 

هند الثقافي على مصر موسوعة "الفتاوى الهندية" والتي ضمت بين جنباتهفا جفل تأثير ال

الفقفففه الحنففففي وجمعففففت بنفففاء علففففى أوامفففر االمبراطففففور أورنجزيفففب وجففففرى نشفففر "الفتففففاوى 

الهنديفففة" ففففي مصفففر بعفففد مفففرور قفففرن ونصففففف مفففن ظهورهفففا ففففي الهنفففد وأصفففبحت األسففففاس 

 .1يثةالفقهي إلصالح قانون األحوال الشخصية في مصر الحد

وقد أعادت مصر الكرة تحت حكم العثمانيين الذين أرسلوا حملة بحرية بقيادة سليمان 

باشا الخادم ولم تنجح هي األخرى في القضاء على الوجود البرتغالي في املنطقة وقد سجل 

تلك الجهود  1027القاض ي محمد بن عبد العزيز الكاليكوتي املليباري املتوفى سنة 

 والتي جاء فيها: 2"الفتح املبين للسامري الذي يحب املسلمين املصرية في قصيدته

 ومفففففففففففففففففففففن ملفففففففففففففففففففففوك مصفففففففففففففففففففففر جففففففففففففففففففففففاء أوال
 

 يره الحسففففففففففففففين مففففففففففففففع جففففففففففففففيش مفففففففففففففففالفأمفففففففففففففف
 

 مفففففففففففففن ملفففففففففففففوك الفففففففففففففروم سفففففففففففففلمان باشفففففففففففففا
 

 أتففففففففففففففففففففففففى وبعفففففففففففففففففففففففده سفففففففففففففففففففففففليمان باشففففففففففففففففففففففففا
 

ورغم القيود التي فرضها االستعمار البريطاني على التواصل بين الشعبين إال أن 

ن املفكرين والزعماء تمت في تلك الحقبة فقد لعب جمال بعض حاالت التواصل بي

الدين األفغاني دوًرا هاًما في تنوير املصريين عن أحوال إخوانهم الهنود وشجع 

املصريين على التمرد على النفوذ الغربي وفي مرحلة الحقة على االحتالل البريطاني فقد 

أسهم اإلمام محمد عبد وتلميذه تأثر جيل بأكمله بأفكار األفغاني الثورية وكان على ر 

سعد باشا زغلول وكان ملحمد عبده بمنهجه اإلصالحي التعليمي تأثير على حركة السير 

كما كان للنهج الدستوري الذي اتبعه سعد باشا  3سيد أحمد خان اإلصالحية بالهند

 زغلول في مسعاه لتحرير مصر تأثيره على املهاتما غاندي.

بزغلول باشا في لقائه مع مسئول مصري رسمي في لندن  وقد عبر غاندي عن إعجابه

 "تتبعت قدوة حياة الشخصية املحترمة من سنة 
ً

م إلى الوقت الحالي، وأنا 1414قائال

                                              
 274ص  تاريخ اإلسالم في شبه القارة الهندية وحضارتهم، 1
 10قصيدة الفتح املبين، ص 2
 14و 3/11عالم اإلسالم املعاصر،  –موسوعة مقدمة العلوم واملناهج  3
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ا لكم فقط، وإنما هو 
ً
ا، وأكرر مرة أخرى أن سعد زغلول ليس ملك

ً
أعده أسوة وأستاذ

 .1ملك لنا جميًعا

هندية بالخليج والعالم العربي قد لعبت دوًرا وعلى الصعيد االجتماعي فإن الجاليات ال

هاًما في التعريف للثقافة الهندية وتوطيد عرى الصداقة بين الشعب العربي في 

الخليج والشعب الهندي. وتتركز الجالية الهندية بالعالم العربي بشكل كبير في الخليج 

أن الهجرة الهندية  العربي والجزيرة العربية والسودان. وتشير املصادر التاريخية إلى

 .2إلى املنطقة العربية مند عصر البطاملة في مصر علي أقل تقدير

ومن ناحية أخرى فإن الكثير من العرب قد هاجروا إلى الهند واستقروا بها وقد خدم 

معظمهم في جيوش سالطين الهند املسلمين واستمروا في وظائفهم حتى استقالل 

من جنوب الجزيرة العربية وآخرون من الخليج م، وكان معظمهم 1495الهند في عام 

والعراق ومصر ويصل عدد الهنود من جذور عربية قرابة املليونين ويتركز معظمهم 

وماالبار وهي مناطق عرفت بعالقتها الوثيقة مع  (Gujarat)في حيدر آبار وجوجرات 

ي جيش العالم العربي وتشير مصادر تاريخية أخرى إلى بعض العرب الذين شاركوا ف

 محمد بن يوسف الثقفي الذي غزا السند قد استقروا بكشمير.

كان هنالك سببان رئيسان لزيارة العرب إلى والية تامل نادو. األول التجارة والثاني زيارة 

أثر قدم سيدنا آدم عليه السالم في جزيرة سرنديب ومقبرة هابيل بن آدم عليه السالم 

 تامل نادو في جنوبها األقص ى. في والية (Rameswaram)في راميشفرم 

 – 1303زار  الرحال الشيخ محمد بن عبد هللا املعروف بابن بطوطة )هذه الوالية 

( زار ابن Aryachakravarthyم( وسرنديب في عصر امللك آريا شكرورتي )1355

بطوطة البلدة "فتان" في والية تامل نادو. حينما جاء ابن بطوطة إلى هذه البلدة كان 

(. وذكر لقائه بالشيخ محمد Maduraiن غياث الدين حاكًما على مترة )السلطا

 النيسابوري في هذه البلدة املذكورة. 
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"شعراء  1تدل هذه القطعة اآلتية التي ذكرها الدكتور األستاذ نثار أحمد في مقالته

ة العربية في تامل نادو" على كيفية تحول العالقة بين العرب ووالية تامل نادو إلى عالق

ثقافية وأدبية كما يلي: "...... وهم  )العرب( قد تزوجوا مع النساء املحليات ومن 

املمكن أيًضا أن النساء العفربيات أيًضا تزوجن من أهالي هذه الوالية. وعفلفى هفذه 

الطريق اتسعت العالقات الثقافية الفهندية والعربية وأّدت إلى وجففود بيئة مسلمة في 

ار هذه العفالقات الثقافية نفهضفت بهم إلى املستوى من الكتابة هذه املناطق واستمر 

والتأليف وليس من العجب أن األدبفاء من تامل نادو لهم أعمال تتنافس مع إخوانهم 

 العرب في األسلوب والتعفبفير".

 ( العالقات امللكية والدبلوماسية4)

أو  باوترامانيكابففاتنم و  زار ابفن بطوطففة هففذه البلففدة وسففّجل ذكفره عنهففا وال يففذكر كيركففري 

لكنه ذكره باسم "فتان" وفي روايته يتكلم عن قدومه إلى هذه البلدة الساحلية و لقائفه 

بالشففيخ محمففد النيسففابوري ويشففير إلففى مسففجد بنففي فففي أجمففل الصففورة وكففان املسففجد فففي 

الجانفب السفاحلي ويفذكر عففن صفالته فيفه.  ويوضففح أيًضفا عفن رجوعففه مفن مملكفة بانففديا 

ق هففذا املينففاء السففاحلي املشففهور فففي ذلففك الففزمن وأنففه ركففب بففاخرة مففن  الفففبواخر عففن طريفف

الثمانيففة املتوجهففة إلففى الففيمن.  وهففذا يففدل علففى أن املسففلمين كففانوا يسففكنون هففذه البلففدة 

 .2وبنوا مسجًدا وعاشوا عيشة إسالمية كاملة

عجائفففب يقفففول ابفففن بطوطفففة عفففن كيركفففري ففففي كتابفففه "تحففففة النظفففار ففففي غرائفففب األمصفففار و 

وهففففي كبيففففرة حسففففنة علففففى  Fattan (Kilakarai)  تــــانفاألسفففففار: "فوصففففلت إلففففى مدينففففة 

السفففففاحل ومرسفففففاها عجيفففففب قفففففد صفففففنعت فيفففففه قّبفففففة خشفففففب كبيفففففرة قائمفففففة علفففففى الخشفففففب 

ام يصففعد إليففه علففى طريففق خشففب مشفففقف فففإذا جففاء العففدو ضففّموا إليهففا إلجففففان خالصفف

العفففدو فرصفففة، وبهفففذه املدينفففة التفففي تكفففون باملرسففف ي وصفففعده الرجفففال والرمفففاة ففففال يصفففيب 

مسجد حسن مبني بالحجارة وبها العنب الكثير والرمان الطيب ولقيت الشفيخ الصفالح 
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محمد النيسابوري أحد الفقراء املؤلهين الذي يسدلون شعورهم على أكتفافهم و يأكفل 

مفففع الفقفففراء ويقفففدمهم وكفففان معفففه نحفففو ثالثفففين فقيفففًرا ألحفففدهم غففففزالة تكفففون مفففع األسفففد ففففي 

 فتـان"واحد فال يعرض لها وأقمفت بمدينفة وكفان السفلطان غيفاث الفدين أقفام بفف" موضع

نصففف شففهر ثففم رحففل إلففى حضففرته وأقمففت أنففا بعففده نصففف شففهر ثففم رحلففت إلففى حضففرته. 

كففان السففلطان  فتــان.  حينمففا جففاء ابففن بطوطففة إلففى Mutra (Madurai)وهفي مدينففة متففرة 

( بلففدة صفغيرة بففل تاريخيفة ألنهففا Kilakaraiغيفاث الففدين حاكًمفا علففى متفرة. وكففان كيركفري )

( حيث وقعت املتبفادالت التجاريفة بفين ملفوك بانفديا Pandiyaكانت ميناء ململكة بانديا )

 – 1303والعففففففرب قبففففففل اإلسففففففالم. وقففففففد زار هففففففذه البلففففففدة املففففففؤرخ الشففففففهير ابففففففن بطوطففففففة )

   .1م( الذي يصف كيركري مركًزا تجارًيا في دولة بانديا1355

 – Marcopolo( )1279عربفففففففففي وّصفففففففففاف والرحفففففففففال العفففففففففالمي مفففففففففاركوبولو )زار الرحفففففففففال ال

م( ففففي القفففرن الثالفففث عشفففر املفففيالدي مدينفففة فتفففان )تسفففمى باوترمانكفففا بفففاتنم أيًضفففا( 1323

التففففي تقففففع علففففى منطقففففة "معبففففر" أي املنفففففاطق السففففاحلية التامليففففة. ذكففففر الرحففففال وّصفففففاف 

نففادو فففي زمففن سففلطنة "بانففديا"  "معبففر" وهففو مففدخل الهنففد. جففاء "وّصففاف" إلففى واليففة تامففل

 وكانت التجارة الخيول مشهورة في ذاك الوقت.

وبعففدما نشففر الففدين اإلسففالمي الحنيففف فففي أرضففنا أصففبحت صففلتها قويففة بففالعرب واللغففة 

العربيففة.  واهففتم مسففلموا الهنففد بففتعلم اللغففة العربيففة أنفسففهم وبتعليمهففا ألوالدهففم.  ولهففا 

سففففبب كونهففففا لغففففة القففففرآن الكففففريم. ونتيجففففة لهففففذا مكففففان خففففاّص فففففي حيففففاة مسففففلمي الهنففففد ب

فففا مفففن األدبفففاء البفففارزين ويوجفففد كثيفففر مفففن مؤلففففاتهم ففففي اللغفففة 
ً
االهتمفففام أنجبفففت الهنفففد آالف

العربيففففة.  ومعظففففم هففففذه املؤلفففففات مثففففل مؤلفففففات العففففرب فففففي األسففففلوب.  وإذا نأخففففذ بعففففين 

منفففذ زمفففن بعيفففد إلفففى االعتبفففار نفهفففم بفففأن األدبفففاء وعلمفففاء الهنفففد، لهفففم مسفففاهمة كبيفففرة فيفففه 

 يومنا هذا. وجد تاريخ الهند في كل زمن من الزمان أدباء في اللغة العربية.

تعلففففم املسففففلمون مففففن واليففففة تامففففل نففففادو فففففي أوائففففل عهففففد إسففففالمهم اإلسففففالم بكففففل اإلخففففالص 

 واللغة العربية من التجار العرب وبذلك أصبح التجار العرب معلمي اللغة العربية. 
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ى هللا وقففد تحفففدث بعفففض الرو 
ّ
ايفففات أن أحفففد ملفففوك الهنفففد بعفففث بهديفففة إلفففى رسفففول هللا صفففل

م وقفففد ذكرهففففا اإلمفففام أبففففو عبفففد هللا الحففففاكم ففففي "املسففففتدرك"  عفففن أبففففي سففففعيد 
ّ
عليفففه وسففففل

م جفرة 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
الخدري رض ي هللا عنه قال أهدى ملك الهندي إلى رسول هللا صل

 .1ها قطعةفيها زنجبيل فأطعم أصحابه قطعة قطعة وأطعمني من

م والصفحابة يعرففون أجيفال الهنفد وأفرادهفا وقفد جفاء ففي 
ّ
ى هللا عليه وسفل

ّ
وكان النبي صل

م 
ّ
ى هللا عليفه وسفل

ّ
األحاديث واألخبار أسمائهم وأحفوالهم.  وملفا وصفل خبفر بعثفة النبفي صفل

إلفى بالدهفم أرسففل أهفل سففرنديب بعثفة دينيففة إلفى املدينففة ولكفن مففا وصفلت هففذه البعثفة فففي 

م ففي املدينفة حياته و 
ّ
ى هللا عليفه وسفل

ّ
بعث أحد ملوك الهند هدية الزنجبفيل إلى النبي صل

فطعفم وأطعفم.  وبفالد العفرب والففهند كانتفا تتقاربفان ففي الديانفة علفى مفذهب واحفد وكانففت 

املقارنفففة بفففين األمتفففين مقصفففورة علفففى اعتبفففار خفففواص األشفففياء والحكفففم بأحكفففام املاهّيفففات 

لعففففرب والهنففففد هففففي البيففففوت السففففبعة املبنيففففة علففففى الكواكففففب وبيففففوت األصففففنام التففففي كانففففت ل

زحفففَل بفففزعمهم والحقيقفففة أن الكعبفففة  السفففبعة. وكفففانوا يعفففدون منهفففا الكعبفففة بيفففت الصفففنم لِّ

ى هللا 
ّ
بناها إبراهيم عليه السالم بأمر هللا تعالى ولذلك ملا سمع أهل الهند عن النبي صفل

م ودينه بادروا إلى تحقيقه.  وهنا رواي
ّ
ات عن إتيان بعض الصفحابة إلفى الهنفد عليه وسل

 .2وذهاب بعض ملوكها إلى العرب وقبولهم اإلسالم

اختلطت األلفاظ العربية باللغة التاملية كثيًرا والناس من هذه الوالية يظنون أن األلفاظ 

ا من هذه الكلمات وهي: "وكيل، وسؤال، وأصل، 
ً
العربية هي ألفاظ تاملية. ونذكر طرف

بر، ونفر، وشرط، وإنعام، وبديل" تسربت اللغة العربية إلى اللغة ونقل، وعطر، وعن

اللغة الرسمية لوالية تامل نادو وامتزجت بدمها ولحمها. أصبحت جزًءا الينكر  –التاملية 

هناك مئات من األلفاظ العربية قد تسربت إلى اللغة التاملية. وكانت نتيجة تأثير اللغة 

تشكل لغة خاصة مستقلة تسمى "عرب التامل" أم "اللغة العربية في اللغة التاملية أن ت

األروية" صارت لغة خاصة للمسلمين في تامل نادو ويكتبون وينشدون فيها. جاء العرب إلى 

تامل نادومنذ زمن بعيد وسكنوا فيها وتعلموا اللغة التاملية فهًما وكالًما ولكن لم 

العربية فكانوا يكتبون اللغة  يستطيعوا الكتابة بحروفها فعمدوا الكتابة بالحروف

التاملية بالحروف العربية وسّموا هذه اللغة "عرب التامل" االختالط بين هاتين اللغتين 
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يشير إلى أن ناطفي اللغتين العربية والتاملية اختلطوا وسكنوا مًعا وتعاشروا كاإلخوان 

 .1عقدةوتعاملوا كأفراد أسرة واحدة فنشأت لغة جديدة بسبب هذه العمليات امل

وقام عدد كبير من األدباء والشعراء بتأليف الكتب القيمة. ويقرضون األشعار وأتحفوا 

املجتمع التاملي مكتبة زاخرة يتجمل بها تاريخ تامل نادو. وأصبحت لغة مستقلة ذات 

حروف خاصة وأسلوب رائع وقام بعض العلماء بإصالح لغتها وتهذيبها وفي طليعتهم السيد 

والشيخ سام شهاب الدين والشيخ اإلمام العروس وغيرهم. ولكن مع  حافظ أمير أبا

 أن البرنغاليين واألنحليز عاقبوا املسلمين في تامل نادو عقاًبا شديًدا. –األسف الشديد 

إن الكتففففب واملخطوطففففات ودواويففففن الشففففعر التففففي ألفهففففا املسففففلمون فففففي العربيففففة ولغففففة "عففففرب 

اب ومخطوطفففة. هنفففاك أكثفففر مفففن ثالثفففة آالف التامفففل" تزيفففد علفففى أكثفففر مفففن خمسفففة آالف كتففف

كتاب باللغة عرب التامل رتبها وجمعها املتحف الحكفومي للكتفب والوثفائق بتشفنائي. رتبفت 

حسب املواد والفنون، هذه الكتب خزينة ثمينة كبيفرة. ومفن الجفدير بالفذكر أن مؤلففاتهم 

القصفففففص لفففففم تقتصفففففر علفففففى العلفففففوم الشفففففرعية بفففففل صفففففنفوا ففففففي كفففففل ففففففن كتًبفففففا قيمفففففة حتفففففى 

والروابفففات، وكمفففا قفففاموا بترجمفففة القفففرآن الكفففريم والكتفففب الشفففرعية إلفففى اللغفففة التامليفففة وال 

ا في إيقاظ الشعور في قلوب املسلمين.
ً
 شك فإن لهذه الكتب والدواوين دوًرا ملحوظ

م بمراسلته امللوك 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ومع ظهور الدعوة اإلسالمية اهتم الرسول صل

لى الدين اإلسالمي، وكان منهم ملك "مليابر" الهندي، وبعد حقبة واألمراء ودعوتهم إ

قليلة من الزمن نزل بعض العرب املدينة أثناء رحلتهم التجارية إلى جزيرة "سيالن" 

م ومن ثم صدق 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
وحينئذ طلب منهم امللك أن يحدثوه عن النبي صل

رة العربية ملقابلته إال أن املوت امللك به وآمن بدعوته، ورغب في الرحيل إلى الجزي

عاجله في الطريق. ونستطيع أن نعد تلك األحداث باكورة وصول الدين اإلسالمي إلى 

الهند على يد التجار العرب. وتجدر اإلشارة بأنه قد ظهر ذلك في جنوب الهند وليس في 

 .2الشمال الذي سيكون مسرح األحداث فيما بعد
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املقال بعنوان "العالقات بين العرب و الهند في صدر اإلسالم" للدكتور صاحب عالم األعظمي  2

 2/135-74/1الندوي من مجلة "ثقافة الهند"، 



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

184 

 

ى هللا
ّ
م قد بعث الرسائل يدعو فيها إلى اإلسالم إلى إن محمد بن عبد هللا صل

ّ
 عليه وسل

ملوك إفريقيا وإلى ملك مليبار . وأن أول خطاب من الرسول العربي قد وصل إلى ملك 

( ملك Cheraman Perumalللميالد. وأن تشيرمان برمال ) 621مليبار في عام 

م. هذا في الساب
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ع والخمسين من عمره عن "كدنغلور" قد زار النبي صل

م. وفي ذلك زمن أيًضا وصلت إلى بالد مليبار جماعة من الدعاة 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
النبي صل

 .1املسلمين العرب. وعلى رأسهم مالك بن دينار وشرف بن مالك

وعنفففدما ظهفففرت معفففاملتهم الخالصفففة للفففبالط امللكفففي قفففواهم امللفففك بتعييفففنهم مفففؤظفين ففففي 

ارتفففع أولئففك العففرب إلففى مناصففب عاليففة.  ومففنهم كففان جمففال الففدين  بالطففه.  وبمففرور األيففام

الففففذي كففففان فففففي البدايففففة رئففففيس التجففففار و كففففان يسففففتورد مففففن الخففففارج مللففففوك بانففففديا بفففففرس 

العربيففة النسففب بعففد أن ثبففت إخالصففه للملففك عففرض عليففه وظيفففة السفففير إلففى الصففين و 

حة ففففي  أدى جمفففال الفففدين هفففذه املهمفففة بكفففل نجفففاح.  و لفففذا عينفففه امللفففك
ّ
قائفففد قواتفففه املسفففل

الحرب ضد ملك سرنديب )سيالن( املسمى "باراكراما باغو" وتغلب على ذلك امللك من 

 .2سريالنكا ورجع ناحًحا. وبعد وفاة امللك سوندارابانديا جعله الناس رئيًسا لهم

وكانفففت كيركفففري بلفففدة صفففغيرة بفففل كانفففت تاريخيفففة ألنهفففا كانفففت قريفففة سفففاحلية جميلفففة حتفففى 

نففاًء رسففمًيا ململكففة بانففديا حيففث وقعففت التبففادالت التجاريففة بففين ملففوك بانففديا أصففبحت مي

 .3والعرب قبل اإلسالم

م( سفففففففرنديب ففففففففي عصفففففففر امللفففففففك آريفففففففا 1355زار الشفففففففيخ الرحفففففففال املشفففففففهور ابفففففففن بطوطفففففففة )

. طلفففب مفففن امللفففك أن يفففزور أثفففر قفففدم سفففيدنا آدم عليفففه (Aryachakravarthy)شفففكرورتي 

 .4ة أثر قدم سيدنا آدم عليه السالم فزارها ابن بطوطةالسالم وساعده امللك لزيار 

                                              
 173الدعوة اإلسالمية و تطورها في شبه القارة الهندية، ص  1
 2/632 دائرة املعارف التاملية، 2
املقال بعنوان "مساهمة عالم تاميلي في األدب العربي" للدكتور بشير أحمد الجمالي من "مجلة  3

 م(  2003) 2/116الدراسات العربية"، 
 30و 24تاريخ األدب التاملي اإلسالمي باللغة التاملية، ص  4
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كانفت التجففارة مشفهورة فففي عهففد حكفام "بانففديا" وهفي تجففارة العطففور واللؤلفؤ. وكففان العففرب 

ففام بانففديا الضففرائب 
ّ
ينشففئون ويطففورون تجففارة كثيففًرا فففي تصففدير هففذه األشففياء. وجمففع حك

بح حكفففام بانفففديا أغنيفففاء جفففًدا الجمركيفففة مفففن املفففواني السفففاحلية ففففي واليفففة تامفففل نفففادو وأصففف

 بسب تجارتهم الساحلية العاملية في والية تامل نادو.

وكفففان مينفففاء كيركفففري مركفففًزا إلتيفففان األشفففياء ورسفففّو مختلفففف البفففواخر القادمفففة مفففن شفففّتى 

الوجهفففات مثفففل البلفففدان اآلسفففوية والبلفففدان األوروبيفففة وكانفففت بفففواخر البلفففدان اآلسفففوية ال 

د العفرب فحسفب بفل كانفت تفأتي بفاملواد املصفنوعة ففي غيرهفا تجلب إلفى مينفاء كيركفري مفوا

مففففن القففففارات العامليففففة.  وكففففان الخلففففيج الفارسفففف ي فففففي ذلففففك الففففزمن مركففففًزا عظيًمففففا للتجففففارة. 

وهنففففاك أيًضففففا جمففففع كففففل مففففن تجففففار العففففرب واألوروبيففففين وتبففففادلوا فيمففففا بيففففنهم مففففن املففففواد 

ر والتوريففد رسففوًما جمركيففة التجاريففة. وكانففت مملكففة "بانففديا" تفففرض علففى مففواد التصففدي

وأصفبح هفذا الفدخل بمففرور الفزمن مفورًدا كبيففًرا لخزانفة مملكفة بانففديا ولفذلك مهفد امللففوك 

بانفففديا جميفففع التسفففهيالت املطلوبفففات للعفففرب التجفففار.  وعنفففدما ازدادت أهميفففتهم ففففي نظفففر 

 اململكة وارتفع نفوذهم واستوطن التجار العرب هذه البلدة بكل سهولة.

لحقيقفففففة مففففن بعففففض األحجفففففار التففففي تفففففم العثففففور عليهففففا ففففففي جوامففففع كيركفففففري ويثبففففت هففففذه ا

القديمة. وهذه األحجار تحمل تواريخ بناء املسفجد وأسفماء مفن اشفتغلوا ببنائهفا. وكانفت 

لكيركففري أسففماء أخففرى باإلضففافة إلففى باوترامانيكففا بففانتم وكوركففاي.  وهففي وكففدي وسفففيمبي 

قفرن املاضف ي يسفتعمل كففميناء للسففن ففي جنفوب نادوا وتين كايل.  وكان هذا املينفاء إلفى ال

الهند وتوجد حتفى اآلن آثفار وجفود بعفض مسفتودعات املفواد للتجفار املحليفين. هفذا أيًضفا 

 . 1يدّل على ازدهار التجارة واهتمام اململكة في هذه البلدة منذ زمن بعيد

مالي من  تقع البلدة قاهرة باتنم في مديرية توتوكودي بمسافة أربعة أميال بالجانب
ّ
الش

مدينة تروشندور. وهذه البلدة الساحلية تسمى كايل باتنم أيًضا لكثفرة أشفتغال النفاس 

في األيام القديمة بإعداد امللح من ميفاه البحفر. ولكفن الفدالئل التارخيفة تثبفت أن العفرب 

الفففواردين مفففن القفففاهرة بمصفففر سفففّموا ففففي الفففزمن القفففديم بقفففاهرة بفففاتنم.  وففففي زمفففن الدولفففة 

                                              
 26شرف كيركري العظيم، ص  1
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جهفففا الخلففففاء العّباسفففين.  وكفففان السفففلطان يكفففرم العباسففف ية ظهفففرت العقائفففد املعتزليفففة وروَّ

علمففففففاء املعتزلففففففة مففففففع اعتقففففففاده بعقائففففففدهم وأمففففففر بإجبففففففار النففففففاس أن يعتقففففففدوا بالعقائففففففد 

فقة بخلق القرآن.  وخرجت جماعة من العرب املسفلمين 
ّ
الفاسدة خاّصة العقيدة املتعل

الخلفففاء.  وهففؤالء خرجففوا مففن شففعاب "املقففدم"  الففذين لففم يسففتطيعوا الصففبر علففى مظففالم

نففففًرا بقيفففادة محّمفففد الخلجفففي مفففن عائلفففة الكبفففرى وسفففاروا بقفففارب  229بالقفففاهرة وعفففددهم 

علفففى البحفففر متفففوجهين إلفففى السفففاحل الهنفففدي وبعفففد سففففر طويفففل نزلفففوا بهفففذا املنطقفففة مفففن 

الواليفففة  املفففيالدي واسفففتوطنوها وبمفففا أنهفففم جفففاءوا مفففن القفففاهرة دعفففوا هفففذه 157األرض ففففي 

ففا سففمع ملففك مملكففة "بانففديا" عففن نففزول هففؤالء العففرب ذهففب 
ّ
أيًضففا "القففاهرة الصففغيرة" ومل

فففب لهفففم جميفففع التسففففهيالت الالزمفففة ومفففنحهم تلففففك 
ّ
ا ورت  حففففارًّ

ً
هنفففاك واسفففتقبلهم اسفففتقباال

املنطقفففة كلهفففا مجاًنفففا إذ أن العالقفففة بفففين العفففرب ومملكفففة بانفففديا كانفففت قويفففة راسفففخة منفففذ 

 هؤالء الالجئون مساجد للصالة ومساكن للسكن. أمٍد بعيد.  وبنى

وبعفففد مفففّدة مضفففت أتفففت جماعفففة أخفففرى مفففن القفففاهرة بمصفففر تحفففت رياسفففة السفففيد جمفففال 

الففففدين املنتمففففى إلففففى العائلففففة الهاشففففمية.  ركبففففت قارًبففففا آخففففر وسففففافرت فففففي البحففففر وهبطففففت 

بانففديا  بقففاهرة بففاتنم بجنففوب الهنففد فففي القففرن الثالففث عشففر املففيالدي. وكففان امللففك سففوندرا

(Sundara Pandian)  ٌّيحكففم الدولففة الفتامليفففة وقتفففئذ.  وهفففذا الفففملك رجففل عفففظيم سفففخي

ولفذا أسفرع امللك إلى حيث نزلت الجماعة وكرمهم بضيافته وقدم لهفم مفا احتفاجوا إليفه 

 .1من األغراض الضرورية

بيفر  السفلطان كان السلطان تقي الدين أميفًرا ففي جزيفرة " كفيش" ففي إيفران وكفان أخفوه الك

جمفففال الفففدين حاكًمفففا لتلفففك الجزيفففرة وزار كفففل منهمفففا مدينفففة كيركفففري لعفففدة مفففرات لغفففرض 

التجارة وأحضرا معهما عشرة آالف من الخيول سنوًيا ململكة بانديا في والية تامل نفادو 

 م. تزوج السلطان تقي الدين من أسرة بانديا املليكة واستقر في كيركري.1303في عام 

 للملفك راجفا سفندر كان الشيخ س
ً

لطان تقي الدين عبد الرحمن وزيًرا ومستشاًرا وزميال

( أقطع له امللك موانئ " كايل فتن" أم "قاهر فطن". Raja sundara Pandyanبانديان )

                                              
 632دائرة املعارف اإلسالمية التاملية، ص  1
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أصففبح السففلطان تقففي الففدين رئففيس الففوزراء لحكومففة امللففك مارورمففان كوليشففقر بانففديان 

م. 1317م إلفففى 1310( لفتفففرة مفففا بفففين Maravarman Kulasekhara Pandiyanاألول )

وبعففففد وفففففاة مارورمففففان كوليشففففقر بانففففديان األول حكففففم السففففلطان تقففففي الففففدين املففففديريات 

السففاحلية مثففل كيركففري وديفففي بففاتنم. واشففتغل ابففن السففيد جمففال الففدين املسففّمى "فخففر 

 الدين أحمد" مندوًبا لدولة بانديا لدى حكومة الصين لبعض الوقت. 

 لدينية والروحانية( العالقات ا4)

فجففاء اإلسففالم وجففاءت اللغفففة العربيففة معهففم وجففاء القفففرآن الكففريم بنففوره وجففاء الحفففديث 

الشفففريف بهدايتفففه فنفففورت هفففذه كلهفففا أراضففف ي الهنفففد الجنوبيفففة.  فلمفففا جفففاء اإلسفففالم ودعفففا 

النفففاس إلفففى الحفففق لّبفففوا أهفففل الهنفففد دعوتفففه وأصفففبحوا مسفففلمين فالعالقفففة التفففي كانفففت بفففين 

 أصبحت العالقة ألجل قبولهم الدعوة اإلسالمية. الهند والعرب،

الشفففففيخ شففففاه الحميفففففد النففففاغوري والشفففففيخ مففففادح الرسفففففول صففففدقة هللا أبفففففا  -الصففففوفيون 

والشففيخ عمففر ولففي والشففيخ تكيففة صففاحب الكبيففر والشففيخ تكيففة صففاحب الصففغير والشففيخ 

تسبون الذين هم ليسوا إال أبناء العرب املستوطنين الذين بعضهم من -اإلمام العروس

م أو أسفففففرة الخلففففففاء الراشفففففدين اختفففففاروا املنفففففاطق 
ّ
ى هللا عليفففففه وسفففففل

ّ
إلفففففى أسفففففرة النبفففففي صفففففل

السفاحلية لتكفون فيهففا مسفاكنهم  ومراكفزهم التففي بثفوا منهففا دعفوة اإلسفالم إلففى كاففة أنحففاء 

الهنففففد.  ولففففذا نففففرى كثيففففًرا مففففن مقففففابر أولئففففك الشففففيوخ فففففي القففففرى السففففاحلية مثففففل كيركففففري 

 .1ي باتنم وغيرهاوقاهرة باتنم وديف

مففن أهفم وأكبفر املراكفز العلميففة والثقافيفة ملسفلمي مليبفار مففن  (Ponnani)كانفت بلفدة فّنفان 

 فففففي نشففففر الففففدعوة اإلسففففالمية وتففففرويج العلففففوم 
ً

قففففديم الزمففففان. فإنهففففا لعبففففت دوًرا هاًمففففا فعففففاال

 الدينية والعربية ال في مليبفار فقفط بفل ففي جنفوب الهنفد كلهفا. كانفت أسفرة "املخفاديم
ً

" أصفال

مفففففففن "املعبفففففففر" ففففففففي الفففففففيمن فهفففففففاجروا إلفففففففى بعفففففففض األمفففففففاكن ففففففففي جنفففففففوب الهنفففففففد مثفففففففل كيركفففففففري 

(Kilakarai)  وقفاهرة بففاتنم(Kayalpattinam)  ومففن هنففاك إلففى فنففان فسففمي هففؤالء أوالدهففم

وأحففادهم بففاملعبريين.  والبقففع مففن تامففل نففادو التففي اسففتوطنها آل املعبففري أصففبحت معروفففة 

عرب.  ومليبار أيًضا كان يعّد جزًءا من املعبفر وللمخفاديم فضفل كبيفر باسم "املعبر" عند ال
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وتنجفففففائور  (Madurai)فففففي نشفففففر الفففففدعوة اإلسففففالمية ففففففي بفففففالد جنفففففوب الهنففففد مثفففففل مفففففدورائي 

(Tanjore)   وترشنافلي(Tiruchirappalli)  وناغور(Nagore) .1إلى جانب مليبار   

ئل إلففى والة األمفر فففي مليبففار فيكتففب ووصف ى جيففرن بيرومففان بيرومففال للمسفلمين فأرسففل رسففا

هففف 421صفاحب "تحففة املجاهففدين ففي بعفض أخبففار البرتغفاليين" الشفيح زيففن الفدين املعبفري 

م "فوصفف ى أصففحابه الففذين رافقففوه وهففم شففرف بففن مالففك وأخففوه مالففك بففن دينففار  1731ففف32/

نا علفففى أن املسفففلمين بفففدأو 
ّ
ا دورة وابففن أخيفففه مالفففك بفففن حبيفففب بفففن دينفففار" هفففذه الواقعفففة تفففدل

تبليغيفففة ودورة للفففدعوة إلفففى اإلسفففالم ففففي زمفففن جيفففرن.  واملؤرخفففون يفففذكرون ففففي تفففأريخهم عفففن 

وجففود املقففابر والروضففات للمسففلمين فففي القففرن الثففامن املففيالدي بمدينففة مسففماة "كونففدلور" 

على سواحل الهنفد العربيفة حينمفا نفرى مفدافن املسفلمين ففي كفووالم.  نجفد املقفابر املكتوبفة 

العرب املسلم علفي بفن عثمفان فعلمنفا بوجفود هفذه املقفابر بفأن املسفلمين دخلفوا عليها اسم 

الهنففففد فففففي القففففرن الثففففامن مففففن الهجففففرة ومكثففففوا فيففففه وعاشففففوا ومففففاتوا.  فففففورود العففففرب ثابففففت 

 باالقتباسات املذكورة قبل ورود محمد بن قاسم الهند الشمالية.

اهفدين ففي أخبفار برتغفاليين ": أمفا قال الشيخ زيفن الفدين املعبفري املليبفاري ففي "تحففة املج

ففق عنففدنا وغالففب الظففن أنففه إنمففا كففان بعففد املففائتين مففن الهجففرة  تففاريخ السففامري فلففم يتحقَّ

النبويففة علففى صففاحبها أفضففل الصففلوة والتحيففة.  أمففا مففا اشففتهر عنففد مسففلمي ملبففار )واليففة 

م
ّ
ى هللا عليففه وسففل

ّ
برؤيففه انشففقاق  كيففراال( أن إسففالم امللففك املففذكور كففان فففي زمففن النبففي صففل

م وتشففرف بلقائففه ورجففع إلففى شففحر 
ّ
ى هللا عليففه وسففل

ّ
القمففر ليلففة وأنففه سففافر إلففى النبففي صففل

ُحه شففيئ  مدينففة فففي )حضففرموت( قاصففًدا مليبففار مففع الجماعففة وتففوفي فيهففا فففال يكففاد ُيَصففّحِّ

منها لكنه يفبدو أن السامري معرب زامودي وكانت في قديم الزمان في الهند أسرة ملكية 

 ان بيرومال( تحكم على بالد املليبار وكان هذا السامري أحد ملوكها.)جيروم

يقففول املففؤرخ البففارز يففم. إي غنففي فففي جريدتففه "نففور الحففق": أن اإلسففالم ظهففر فففي واليففة تامففل 

وأول بقعففة مففن بففالد الهنففد استضففاءت بنففور اإلسففالم هففي بففالد "مليبففار"  2م635نففادو منففذ 

                                              
 2/65-90/1مجلة "ثقافة الهند"،  1
)ألف( املقال بعنوان "تين اندياوم دين اإلسالمم )جنوب الهند ودين اإلسالم باللغة التاملية(  2

 م1491للشيخ املؤرخ يم. إي.غني . من جريدة "نور الحق"، 

 71م ص 1412الكريم " إسالمم تاملم" ) اإلسالم واللغة التاملية(،  )ب( يفم. عبد     
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عفففرب واملليبفففار منفففذ عهفففد عتيفففق كمفففا ذكفففر صفففاحب ألن التجفففارة كانفففت قائمفففة بفففين بفففالد ال

"تحففففففففة املجاهفففففففدين" أن سفففففففكان فلسفففففففطين كفففففففانوا يتفففففففاجرون مفففففففع املليبفففففففار ففففففففي عهفففففففد داؤد 

 .1وسليمان عليهما السالم

وقد علمنفا أن جماعفة مفن املسفلمين مفن مصفر هفاجروا ففي القفرن الثالفث مفن الهجفرة إلفى 

نفففوبي مفففن أقصفف ى الهنفففد وعمفففروا الهنففد بسفففبب فتنففة خلفففق القفففرآن ونزلففوا ففففي السففاحل الج

املواضففففففع مثففففففل قففففففاهر بففففففاتنم وكيركففففففري وغيرهمففففففا ومففففففع أن امللففففففك لهففففففذه الففففففبالد كففففففان مففففففن 

الهندوسفففيين اسفففتأثر هفففؤالء املسفففلمين لعلفففو مكفففانتهم وأخالقهفففم الفاضفففلة وأنعفففم علففففيهم 

 .2بعنايته الوافرة التامة

ع العربيفة فحسفب بفل ومن اآلن فصاعًدا لم يكن العرب يحمل إلى والية تامل نادو السل

أتففوا إلففيهم بجففوهر نفففيس أال هففو ديففن اإلسففالم كمففا لففم ترجففع التجففار والبحففار العففرب إلففى 

بالدهم باملنتوجات املختلفة من هذه الوالية فحسب بل بدأ يصفاحبهم رجفال مفن الهنفد 

ا. فربحت تجارة العرب الدنيوية واألخروية. وجائت بثمار يانعة.
ً
 اعتنقوا اإلسالم حديث

القفة بفين املسفلمين وتامفل نفادو لغفرض التبشفير بفدأت مفن القفرن الثفامن. فالعالقفات الع

التجاريففففففة القديمففففففة غيففففففرت لونهففففففا وأصففففففبحت العالقففففففة الدينيففففففة، كمففففففا ذكففففففرت أن روضففففففة 

الصحابي سيدنا تمفيم األنصفاري الفداري  والصفحابي سفيدنا عكاشفة رضف ي هللا عنهمفا ففي 

علفففففففففففففى سفففففففففففففاحل " كارومنفففففففففففففدل"  "كفففففففففففففوولم" وففففففففففففففي "محمفففففففففففففود بنفففففففففففففدر" ووجفففففففففففففود املسفففففففففففففاجد

(Coromandel يشفففففير لنفففففا إلفففففى أن اإلسفففففالم جفففففاء ففففففي القفففففرن )الهنفففففد الجنوبيفففففة الشفففففرقية )

 الثامن من امليالد. 

يظن بعض مؤرخي الهند أن اإلسالم جاء إلى الهند بعد غز و محمد بن القاسم الثقففي 

هففففف /  42الفففذي أرسفففله الحجففففاج بفففن يوسفففف الثقفففففي لففففتح السففففند ففففي شفففمال الهنففففد سفففنة 

م أو بعففففد عففففدة غففففزوات ملحمففففود الغزنففففوي الهنففففد. وهففففذه اآلراء ليسففففت صففففحيحة وال 512

توجفففففففد دالئفففففففل مناسفففففففبة لهفففففففذه اآلراء الباطلفففففففة. والصفففففففحيح أنفففففففه دخفففففففل اإلسفففففففالم املنفففففففاطق 

                                              
 71/4/19مجلة "البعث اإلسالمي"،  1
 77/9/171مجلة "ثقافة الهند"،  2
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السففففاحلية الجنوبيففففة الهنديففففة قبففففل قففففرن أو سففففنين كثيففففرة لهففففذه الغففففزوات وكففففان اإلسففففالم 

م. موجوًدا إلى أبعد حد في املناطق الج
ّ
ى هللا عليفه وسفل

ّ
نوبية الهندية منذ عهد النبي صل

فكانففت العالقففة والصففلة بففين العففرب والهنففد قديمففة جففًدا. إن املففؤرخين كتبففوا أن سففيدنا 

 .1آدم عليه السالم نزل من الجنة في سرنديب

ويحكي بعض الروايات أن تميم األنصاري عكاشة ومالك بن دينار وغيرهم من 

ى هللا
ّ
م جاءوا إلى الهند وبنو بها املساجد. فكل هذه  أصحاب النبي صل

ّ
عليه وسل

 .2الروايات لها داللتها التاريخية

وورد ففففي بعفففض الروايفففات أن تمفففيم األنصفففاري وعكاشفففة ومالفففك بفففن دينفففار وغيفففرهم قفففدموا 

 الهند. وهناك رواية عن أبي هريرة رض ي هللا عنه ويوجد في سنن النسائي:

م غففزوة الهنففد، فففإن أدركتهففا  "عففن أبففي هريففرة قففال: وعففدنا رسففول 
ّ
ى هللا عليففه وسففل

ّ
هللا صففل

أنفففففق فيهففففا نفسفففف ي ومففففالي، فففففإن أقتففففل كنففففت أفضففففل الشففففهداء وإن أرجففففع فأنففففا أبففففو هريففففرة 

. وتشففهد الوقفائع التاريخيففة بففأن عالقفات الهنففد العلميففة والتجاريفة بففالعرب كانففت 3املحفّرر 

 قديمة قبل غزوة محمد بن القاسم.

لففى أن عالقففة تامففل نففادو مففع جزيففرة العففرب عالقففة قديمففة. تثبففت إن الففدالئل التففي تففدل ع

وتفففدل هفففذه الفففدالئل اآلتيفففة علفففى العالقفففات الدينيفففة بفففين العفففرب وتامفففل نفففادو منفففذ عصفففر 

م. 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 رسول هللا صل

أن تمفففيم الففففداري األنصففففاري أتفففى إلففففى جنففففوب الهنفففد فففففي بلففففد كفففوالم مففففن مضففففافات مففففدراس 

.وهفو تمفيم بفن أوس بفن خارجفة بفن سفود بفن  4ره موجود إلفى اآلن)تسمى اآلن شنائي ( وقب

خزيمة بن ذراع بن عدي بن الدار. أسلم في سنة تسع من  الهجفرة وكفان يسفكن املدينفة. 

الصفحابي سفيدنا  تمفيم الفداري  األنصفاري رضف ي هللا عنفه تفوفي هنفاك وقبفره يوجفد حالًيفا 

                                              
 77/9/172مجلة " ثقافة الهند"،  1
 13علماء العربية ومساهماتهم في األدب العربي في العهد األصفجاهي، ص 2
 غزوة الهند( مسند أحمد، وسنن النسائي )باب 3
 21العقد الثمين، ص  4
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مفدراس. وهفذه القريفة "كفوالم" علفى شفاطئ كلفومتًرا مفن مدينفة  36في قرية "كوالم" قريًبا بف

خليج بنغال وهي قرية صغيرة وفيها مسفجد علفى طفراز قفديم وهفذا املسفجد يعفرف باسفم 

 مسجد ملك بن دينار. 

سيدنا الصحابي عكاشة بفن املهفزن املكفي رضف ي هللا تعفالى عنفه هفو الفذي شفارك ففي غفزوة 

ففي "محمفود بنفدر" التفي غيفر هفا  بدر وجاء إلى والية تامفل نفادو لنشفر دعفوة اإلسفالم ودففن

( وروضفففته موجفففودة علفففى سفففاحل "كورومنفففدل Portnovaالبرتغفففاليون إلفففى "بفففورت نوففففا" )

(Coramandel) 

وظهرت في والية تامل نادو حضارة عربية إسفالمية حتفى انتشفرت اللغفة العربيفة ففي تامفل 

ففا. وكففان يوجففد عففدد ال بففأس بففه مففن العلمففاء واألدبففا
ً
ء فففي تامففل نففادو مففنهم نففادو انتشففاًرا بالغ

م إلففى مديريففة مففدورائي. ومففن هففوالء العلمففاء العبففاقرة 1070حضففرة علففي شففاه رحمففه هللا 

م وحضففرة نطهففر ولففي وحضففرة سففيد 1110حضففرة سففيد سففلطان عففالء الففدين رحمففه هللا 

 إبراهيم شهيد والشيخ محمد خليجي رحمهم هللا.

ية فففي واليففة تامففل نففادو. اعتبففرت ولعففل تففأثير الصففوفية كففان أكثففر فففي تكففوين الففروح اإلسففالم

واليففففففة تامففففففل نففففففادو مركففففففز للصففففففوفية. تففففففأثر اإلسففففففالم علففففففى املسففففففتوى الشففففففعبي علففففففى وجففففففه 

الخصففوص تفففأثًرا كبيفففًرا بففالطرق الصفففوفية أكثفففر مففن تفففأثره بشفففريعة العلمففاء. وأمفففا الفففدعاة 

 والصففففوفية فهففففم الففففذين أدوا دوًرا قيادًيففففا بففففاملعنى الحقيقففففي فففففي نشففففر اإلسففففالم وتعاليمففففه.

الففففذين قففففاموا بسففففد الفجففففوة بففففين التقليففففديين واالبتففففداعيين، بففففين األغنيففففاء والفقففففراء بففففين 

 املجموعات واملجتمعات.

يوجد في والية تامل نادو كثير من العلماء األفاضل. كل منهم يعتبر منقطع النظير  

ليس في العرب فحسب بل في العالم كله. كان هؤالء العلماء يتضلعون من سائر 

لنقلية والعقلية مثل التفسير والفقه وأصول فقه وأصول الدين والنحو العلوم ا

واللغة واملعاني والبيان والبديع والكالم املنطق وما إليها. وكان كثير من الطالب 

يتخرجون على هوالء العلماء األفذاذ ويبلغون إلى درجة األستاذية، حتى أن البعض 

 العلوم والفنون والفضائل العملية.منهم كان يصبح غزالي وقته ورازي دهره في 
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دخل الناس في اإلسالم بعدد كبير كما دخل فيه كثير منهم في العهود السابقة بجهود 

الصوفية، والدعاة، واألمراء. إن الدراسة العربية بدأت في هذه الوالية منذ بداية 

ناهج الدراسية اإلسالم فيها ألن العربية تعّد جزًءا الزًما لإلسالم ومادة ضرورية في امل

اإلسالمية في كل عصر ومصر. ومن املعلوم أن الدراسة العربية في الهند بدأت بأيدي 

الدعاة، والتجار والصوفية في الزوايا والتكايا، ثم في كتاتيب املساجد الصباحية. وال 

تزال الكتاتيب الصباحية تعد من أهم املراكز لدراسة مبادئ اإلسالم وعلومه بجانب 

للغة العربية. لم تقتصر جهود الدعاة، والصوفية على نشر مبادئ اإلسالم تعليم ا

والشريعة اإلسالمية فحسب بل إنهم أّسسوا مساكن خاصة لهم تعرف في شبه القارة 

الهندية بف"خانكاه"، و"درگاه" أو زوايا الصوفية وتكاياهم. وظلت مساكنهم من أهم 

بية قروًنا عديدة، وظل الصوفية والعلماء مراكز التعليم اإلسالمي ودراسة اللغة العر 

ينشرون فيها التعليم عموًما وبخاصة علوم القرآن والحديث كما قاموا بتزكية النفس. 

ثم بدأ املسلمون تدريجًيا يؤّسسون املباني الخاصة، بجانب املساجد، للدراسات 

واملدراس اإلسالمية وتعليم اللغة العربية وآدابها وسّموها املدارس اإلسالمية. 

اإلسالمية ما زالت وال تزال أهم مراكز الدراسات اإلسالمية والعربية ومعاقلها ال في 

هذه املنطقة فحسب بل في جميع أرجاء الهند. إن املسلمين اهتموا ببناء املساجد في 

هذه املنطقة منذ البداية التي أدت وال تزال تؤدي دوًرا كبيًرا في نشر تعليم اإلسالم 

لعربية. هؤالء الصوفية واألتقياء والنساك والزهاد املسلمون وأولياء هللا والعلوم ا

الكرام رحمة هللا عليهم لم يأتوا إلى والية تامل نادو إال بدافع ديني مجرد من املنفعة 

الذاتية. غادروا وطنهم وتركوا أسرتهم وأغلقوا تجارتهم وطردوا راحتهم ألجل الدين 

 يدعوا سكانها إلى الفوز والفالح واإليمان واإلصالح.  وتوطنوا والية تامل نادو كي

وهم حملوا إلى أهل والية تامل نادو رسالة اإلسالم العادلة  ليخرجوا الناس من ضيق 

الدنيا إلى سعتها وليضعوا عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهم. وأدوا واجباتهم 

 ا خير الجزاء.أحسن تأدية. فجزاهم هللا من اإلسالم واملسلمون جميعً 

أن تميم الداري األنصاري أتى إلى جنوب الهند في بلد كوالم التي قريبة من  مدراس 

)تشنائي( وقبره موجود حتى اآلن. وهو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن خزيمة بن 
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ذراع بن عدي بن الدار، أسلم في سنة تسع من الهجرة وكان يسكن املدينة. الصحابي 

داري  األنصاري رض ي هللا عنه توفي هناك وقبره يوجد حالًيا في قرية سيدنا  تميم ال

 كلومتًرا من مدينة مدراس. 36"كوالم" قريًبا بف

اللخمي الداري ينسب إلى  هو الصحابي الجليل تميم بن أوس بن خارجة، أبو رقية

رض ي  ولد .أبا رقية بابنة له تسمى رقية لم يولد له غيرها الدار وهو بطن من لخم يكنى

عن إسالمه أمام  هف وأعلن4هللا عنه بفلسطين. وكان نصرانًيا، ثم قدم املدينة سنة 

م، وحدثه بحديث الجساسة بشأن الدجال، وأعجب
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ذلك  الرسول صل

م، وحدث به على منبره الشريف
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 ولباس.  كان ذا هيئة .رسول هللا صل

ملحصفففن املكفففي رضففف ي هللا تعفففالى عنفففه هفففو الفففذي شفففارك ففففي سفففيدنا الصفففحابي عكاشفففة بفففن ا

غففزوة بففدر وجففاء إلففى واليففة تامففل نففادو لنشففر دعففوة اإلسففالم ودفففن فففي "محمففود بنففدر" التففي 

( وروضفففففففته موجفففففففودة علفففففففى سفففففففاحل Portnovaغيرهفففففففا البرتغفففففففاليون إلفففففففى "بفففففففورت نوففففففففا" )

 (. هففففففففففففذه بلففففففففففففدة قريبففففففففففففة مففففففففففففن مديريففففففففففففة "كففففففففففففدلور" Coramandel"كورومنففففففففففففدل )

(Cuddalore).بمسافة ثالثين كلومتًرا 

. وهفو مفن بنفي غففنم، الهجفرة، أسفلم قبفل الصفحابةعكاشفة بفن محصفن األسفدي مفن مشفاهير 

هفففو عكاشفففة بفففن محصفففن ابفففن حرثفففان بفففن  .لقفففريشسفففكنوا مكفففة كفففأحالف  بنفففي أسفففدقفففوم مفففن 

قيس بفن مفرة بفن كبيفر بفن غفنم بفن دودان بفن أسفد بفن خزيمفة، ويكنفى أبفا محصفن. عفرف بفين 

فففففا بحسفففففن الهيئفففففة 
ً
النفففففاس بفففففوفرة العقفففففل وصفففففدق اإلحسفففففاس وصففففففاء السفففففريرة، وكفففففان معروف

وعففففاش فففففي املدينففففة بففففين إخوانففففه مففففن املهففففاجرين  .والجففففرأة واإلقففففدام وكففففان مففففن أجمففففل الرجففففال

واألنصار أطيب عفيش، وكفان ففي أشفد شفوقه لخدمفة دينفه، والفدفاع عفن أمتفه. شفهد عكاشفة 

م  رض ي هللا عنه بدًرا واحًدا والخندق وأبلى بالء حسًنا، واسفتعمله
ّ
ى هللا عليفه وسفل

ّ
النبفي صفل

، وهو أخو أم قيس بنت محصن
ً

 .على سرية )الغمر( في أربعين رجال

م جاء السلطان سيد إبراهيم الشهيد من 
ّ
ى هللا عليه وسفل

ّ
املدينة املنورة بأمر النبي صل

م. ولد الشيخ سيد 1161 -62هف /  775)في منامه( مع الجند لنشر اإلسالم في السند في 

م. جففاء 1144 – 1137إبففراهيم )
ّ
ى هللا عليففه وسففل

ّ
م( باملدينففة املنففورة مففن نسففل النبففي صففل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
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م. وأنشفأ سفلطنة 1116 – 15هفف/ 712إلى الهند الجنوبية ففي زمفن سفلطنة " بانفديا" سفنة 

( واستشففففففهد Pavithramanickappattinamإسفففففالمية وعاصفففففمتها " بفففففاوتر مانكابفففففاتنم" )

م وحكففم علفففى هفففذه املنطقففة ملفففدة اثنتفففي 1143هفففف/  747السففلطان سفففيد إبفففراهيم فففي سفففنة 

( وقبففره يوجفففد حالًيففا ففففي هففذه القريفففة. Ervadiعشففرة سفففنة ونصففف. ودففففن فففي "إيفففروادي" )

لقريفففففة "إيففففروادي" فففففي مديريفففففة "رامنففففادبرم" بمسففففافة سفففففبعة أميففففال بالجانفففففب تقففففع هففففذه ا

 الغربي من بلدة كيركري.

قدًما( يوجد حالًيا في قرية متوبيتي  60وصل الشيخ داؤد إلى والية تامل نادو وقبره )

(Muthupettai) ( "التي تقع على مديرية " ترووارورThiruvarur في هذه الوالية. وكان )

 رائيل.من بني إس

وصل الداعي اإلسالمي عبد هللا بن أنور إلى والية تامل نادو في عهد حكام "شوال" وبنى عبد 

 هللا  أنور مسجًدا ويوجد هذا املسجد في " ترشنافلي" حتى اليوم ولكنه في حالة متهدمة.

جاء الشيخ الصوفي نطهر ولي هللا من الشام إلى والية تامل نادو في القرن العاشر 

م. ومقبرة 1026هف/915شوال" لنشر دعوة اإلسالم وتوفي في تامل نادو سنة  لعصر "

 الشيخ نطهر ولي إلى اآلن موجودة في "ترشنافلي" بالقرب من املسجد املذكور أعاله.

( قريب Kovalamوعندنا آثار و أخبار بالتواتر والقرائن؛ هناك مكان باسم "كوولفم"  ) 

اطيء خليج بنغال قرية صغيرة جدة على الرمل. من مدينة تشنائي. هذه قرية على ش

ففيها مسجد على طرز قديم وهذا املسجد مشهور باسم مسجد مالك بن دينار. دخل 

( من Cheran Perumalوفد من العرب في تامل نادو قبل عصر "جيران بيرومال")

( وصل في مملكة ملك  Sathia Mangalam"مليبار" بطريق"ستيامانغلم")

 Nathhar( احترمهم الحكام واستقبلوهم. حينما نزور "نطهرنكر")Chola"جوال")

Nagar("املعروف "بترشنافلي )Tiruchirapalli نجد مسجًدا صغيًرا قريًبا من محطة )

( . كتب في لوحته التأسيسية اسم الشخص Fort Railway Station"القطار قلعة")

هذا املسجد بنى في السنة الذي بناه املدعو حاجي أنور الدين بن حاجي عبد هللا و 

هف. هذا املسجد هو أول املساجد في الهند وأقدمها حتى قبل مسجد 119م أي 531
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( ومدينة "مدورائي" Kayal Pattinamمالك بن دينار. ونجد املساجد في "كايل باتنم" )

(Madurai كما نرى في السجالت املحفوظة في املتحف الحكومي للكتب والوثائق في)

إخواننا العرب هبطوا على شاطي "كايل باتنم" في القرن التاسع من امليالد تشنائي أن 

 وبنوا هناك ستين مسجًدا. ونجد في الدفاتر أن امللك "سونداراباندين

("Sundarapandian بنى مسجًدا في "قاض ي محلة" بمدورائي وتبرع ومنح أراض ي )

 .1( إلدارته ولنفقاتهViraganoor"ويراغنور")

ليها نفحة من نفحات الدعوة املحمدية من فجر ظهورها في جزيرة العرب الهند هبت ع

م. سافر بعض أصحاب 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
فلم تزل محط الدعاة من  أصحاب النبي صل

م التابعين إلى القارة الهندية كداعية لإلسالم في عهد الرسول 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
النبي صل

م وبعضهم قد نزلوا
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
م. صل

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
 في الهند بعد وفاة الرسول صل

 

 

 

                                              
حياته وخدماته لنشر اللغة العربية وآدابها" لألستاذ -)أ( املقال بعنوان "العالمة عبد الحميد راوتر 1

من "تطور اللغة العربية وآدابها في الهند" للدكتور  74و 71الدكتور محمد سليمان العمري، ص 

 عبد القادر )املحرر(.

نوان "آثار اللغة العربية في والية تامل نادو" للدكتور أحمد زبير من مجلة )ب( املقال بع      

 م(2010) 16و2/17"العاصمة"، 
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 العالقة بين الجامعات الهندية واملدارس اإلسالمية

 بخصوص تطّور اللغة العربية وآدابها في الهند

 1أ. د. فيضان هللا الفاروقي -

اللغة العربية وآدابها ونشأتها  تاريخ الهند اإلسالمية وغير اإلسالمية مليء بذكر

وتطّورها على أرضها فقد وجدت آياٌت على وجود اللغة العربية حين عقد املحادثات 

السرّية في الحرب التي دارت بين كوروف وباندوف أي قبل شروق ضوء اإلسالم على 

ر النبي العربي 
ّ
بذياع الدين اإلسالمي على أرضها ملسو هيلع هللا ىلص أرض الهند بقرون ثم بش

أهاليها في نشر هذا الدين والدفاع عنه. فلو أن العرب قد وردوا الهند  ومساهمة

كحاكمين تحت قيادة محمد بن القاسم وغابوا عن ساحتها بعد قليل تاركين الحكم 

ام املسلمين اآلخرين الذين لم يكونوا عرًبا أقحاًحا وكانوا من 
ّ
في أيدي السالطين والحك

 ن أو غيرهما من البالد.البالد األعجمية من إيران أو تركستا

ويبتديء تاريخ العلم العربي اإلسالمي منذ أن وردت العرب املسلمون هذه األرض 

فجعلوا ينشرون ما قد تشّرفوا به من تعاليم الدين اإلسالمي منّورين كيراال والبالد 

الهندية الساحلية األخرى بنور اإلسالم حتى بلغ ضوؤه دلهي وأنحائها فبمحاولتها وما 

لته جونفور من الجهود املضنية في نشر العلم العربي اإلسالمي قد ضّجت الهند بذ

ها بصوت "قال هللا" و"قال الرسول". وعلُم اللغة العربية وآدابها وليُد هذا الصوت 
ّ
كل

مون القرآن والحديث والعلوم 
ّ
بحيث أن علماء املدارس اإلسالمية الذين كانوا يعل

مون اللغة العربية وآدابها، وكانوا يفّسرون اإلسالمية األخرى هم الذين كا
ّ
نوا يعل

                                              
 بروفيسور، مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل نهرو، نيو دلهي، الهند 1



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

211 

 

القرآن ويوّضحون األحاديث بجانب إنتاجاتهم النثرية وإبداعاتهم الشعرية التي تعتّز 

ا آخر غير هذه.
ً
ب حديث

ّ
 بها الهند والتي تتطل

هذا وملا تم التعريف باللغة العربية وآدابها في الكليات الحكومية ومن ثم في الجامعات 

حكومية فلم يقم بتدريسها إال من كان قد تخّرج من تلك املدارس اإلسالمية، وبناء ال

على هذا فما حدث ويحدث باسم تطوير اللغة العربية وآدابها في هذه البالد يرجع 

فضله إلى هؤالء املتخرجين في هذه املدارس وبعبارة أخرى فهناك عالقة وطيدة غير 

ة بين الجامعات الهندية وامل
ّ
دارس اإلسالمية بالنسبة لتطوير اللغة العربية منفك

 وآدابها في هذه البالد وغيرها من بالد الباكستان والبنغالديش.

 وفي هذه املقالة الوجيزة نحاول تسليط الضوء على هذه العالقة بي يء من التفصيل.

:
ً
 االعتراف بأهمية متخرجي املدارس اإلسالمية من قبل الجامعات الهندية: أوال

ي يء األول الذي نالحظه بهذا الشأن هو اعتراف الجامعات الحكومية بالفضل فال

 العلمي ملتخرجي هذه املدارس اإلسالمية:

 اعترفت الجامعات الحكومية بمعادلة شهادات املدارس اإلسالمية شهادات  .1
ً

فأوال

البكالوريوس واملاجستير في العلوم االجتماعية فكما اعترفت بمعادلة شهادة 

شهادة الثانوية فكذلك اعترفت بمعادلة شهادة الفضيلة شهادة  العاملية

قد ( Avadh) ھالليسانس حتى أن بعض الجامعات الهندية مثل جامعة أفد

قّررت شهادة "فاضل" معادلة لشهادة ماجستير وسمحت حامليها االلتحاق 

 بالدكتوراه في العلوم االجتماعية.

ت أّن حامل شهادة الفضيلة سيكون وثانًيا أن بعض الجامعات الحكومية قد أقرّ  .2

مسموًحا لتقديم الطلب ألستاذ في العلوم العربية واإلسالمية ومنها جامعة علي 

كره اإلسالمية التي أقّرت أّن حامل شهادة الفضيلة سيكون مسموًحا لتقديم 

الطلب ألستاذ في العلوم اإلسالمية فالشيخ مسعود عالم القاسمي مثاٌل حيٌّ 

ا في الجامعة لذلك، وكذلك 
ً
البروفيسور عبد الباريء الندوي قد جعل أستاذ

 العثمانية وهو لم يكن سوى حامل شهادة الفضيلة. 
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ا أن الجامعات الهندية قد منحت شهادة الدكتوراه الشرف لحاملي هذه  .3
ً
وثالث

الشهادات املدرسية فقد منحت جامعة كاشمير الشيخ أبا الحسن علي الحسني 

وراه الشرف في الدراسات العربية وهو لم يكن يحمل سوى الندوي شهادة الدكت

 هذه الشهادات.

ورابًعا أن حامل هذه الشهادات قد حاز جائزة البراعة الرئاسية في الدراسات  .9

العربية من قبل الحكومة الهندية فقد فاز العديد من علماء املدارس اإلسالمية 

ائزة أعلى جازة وأشرفها الذين لم يكونوا سوى حاملي هذه الشهادات وهذه الج

 يحصل عليها بارع في الدراسات العربية في الهند. 

 Padamوكذا حاز متخرجو هذه املدارس أعلى جائزة هندية وأفضلها وهي بادام شيري ) .7

Shree فالشيخ وحيد الدين خان الذي ليس سوى متخرج في مدرسة إسالمية )

 الجائزة الحكومية العليا.)مدرسة اإلصالح، سرائ مير،أعظم كره( قد نال هذه 

فالي يء  نسبة املتخرجين في املدارس اإلسالمية كأساتذة في هذه الجامعات: وثانًيا:

األول الذي يلفت أنظارنا نظًرا للعالقة بين الجامعات الهندية واملدارس اإلسالمية هو 

رنا عدد األساتذة الجامعيين ونسبة املتخّرجين من املدارس اإلسالمية فيها. فلو نظ

بعيني اإلنصاف لوجدنا أن نسبة املتخّرجين من املدارس اإلسالمية في أساتذة اللغة 

العربية وآدابها في جامعات الهند هي تسع وتسعون في املائة فسيثبت ما قلنا من 

 الجدول التالي ألساتذة قسم اللغة العربية وآدابها لبعض الجامعات الهندية:

عدد أساتذتها للغة  اسم الجامعة

 العربية وآدابها

عدد من تخّرج من 

 املدارس اإلسالمية

 6 6 جامعة دلهي

 6 5 جامعة جواهر لعل نهرو 

 1 10 الجامعة امللية اإلسالمية

 1 4 جامعة علي كره اإلسالمية
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 1 1 جامعة إنديراغاندي

 9 9 جامعة لكناؤ

 7 7 جامعة موالنا أبي الكالم آزاد

 9 9 الجامعة العثمانية

 3 3 إله آبادجامعة 

 3 3 جامعة كلكته

 9 9 الجامعة العالية

 2 2 باراتي-جامعة فيسفا

ا: املناهج الدراسية ومقّرراتها:
ً
وليس هذا فحسب بل قد تم تقرير الكتب  وثالث

والرسائل التي هي إما كانت تدّرس في هذه املدارس اإلسالمية أو هي التي كتبها العلماء 

 ارس:الذين تخّرجوا من هذه املد

َعْت في املقّررات  .1 فمن الكتب التي كانت تدّرس في هذه املدارس اإلسالمية ثم ُوضِّ

قات السبع، ومختار قصائد الخنساء 
ّ
الدراسية لجامعات الهند وكلياتها هي املعل

والفرزدق وجرير، ومختار آيات القرآن الكريم، ومختار األحاديث النبوية، 

تب النحو والصرف وغيرها مما قد كانت من ومقامات الحريري، ومواّد البالغة وك

َعْت من املقّررات الدراسية لهذه  املقّررات الدراسية للمدارس اإلسالمية ثم ُوضِّ

 الجامعات.

َعْت في املقررات  .2 فها متخرجو هذه املدارس ثم هي ُوضِّ
ّ
ومن املؤلفات والكتب التي أل

لفراهي والشيخ أبي الدراسية للجامعات الهندية هي مؤلفات الشيخ عبد الحميد ا

الحسن علي الحسني الندوي والشيخ وحيد الزمان الكيرانوي والشيخ ضياء 

الحسن الندوي والشيخ عبد املجيد اإلصالحي والدكتور ظفر اإلسالم خان 
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والشيخ شفيق أحمد خان وقصائد ومنظومات علماء هذه املدارس مما قد تّم 

 لهندية.وضعها في املقررات الدراسية لهذه الجامعات ا

َرْت في املقّررات الدراسية لف .3 ّرِّ
ُ
يشملها ما كتبها  UGCوليس هذا فحسب بل املواّد التي ق

هؤالء العلماء بجانب تراجمهم فالشاه ولي هللا الدهلوي واملحدث عبد الحق الدهلوي 

والعالمة فيض الحسن السهارنفوري والشيخ عبد الحّي الحسني والعالمة عبد 

 هم من العلماء الذين تخّرجوا من املدارس اإلسالمية. الحميد الفراهي وغير 

َعْت هذه املقّررات الدراسية من املقّررات الدراسية للخدمة املدنية وحتى قد  .9 ُوضِّ

 لحكومة الهند.

 بعد خروج م: 4640ورابًعا: تغّير الوضع بعد 
ً

ولو أن وضع اللغة العربية قد تغّير قليال

زون  النفط وكثرة املوارد العربية فجعل
ّ
الناس يهرعون على التكلم بالعربية ويرك

عنايتهم على هذا الجانب الطارئ إال أن معظم من يشتغل بهذه الوظيفة هم أيًضا 

ممن قد تخّرج من هذه املدارس اإلسالمية. فمن أبرزهم البروفيسور زبير الفاروقي 

ة فأولهما قد والدكتور ظفر اإلسالم خان وكالهما قد تخّرج من هذه املدارس اإلسالمي

 تخّرج من دار العلوم بديوبند بينما الثاني قد تخّرج من دار العلوم بندوة العلماء.

والي يء املهم في مساهمة هؤالء املتخرجين في املدارس  وخامًسا: الطابع الديني:

اإلسالمية هو الطابع الديني السائد في هذا الجّو العلمي الجامعي وذلك أنما نراه 

الجامعات الحكومية من الطابع الديني املنتشر هو ليس إال بفضل  ونشهده في هذه

هؤالء املتخرجين في املدارس اإلسالمية فهم الذين قد اصطبغوا هذه الجامعات 

بها بالصبغة الدينية وإال فلن نتخّيل مدى ضاللها وغوايتها.
ّ

 وطال

ية قد لعبوا هذه وجوانب أخرى تدّل بوضوح على أن املتخّرجين في املدارس اإلسالم

دوًرا ريادًيا في وضع مناهج اللغة العربية الدراسية لجامعات الهند كما قاموا بتدريس 

 هذه اللغة وآدابها فيها حائزين على جوائز حكومية عليا بهذا الشأن.
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 الخطاب الصوفّي اإلسالمي  

ر
َ
نا واآلخ

َ
ِة اإلنسانّية والتقريب بين األ

َ
 وأثُره في َرْوَحن

 1مين يوسف عودةأ. د. أ -

 توطئة:

إن استكشففففففاف الجانففففففب الروحففففففي فففففففي اإلنسففففففان واسففففففتثماره وتغذيتففففففه بمعرفففففففة هللا تعففففففالى، هففففففو 

اإلكسير الذي يحّول املعفادن الخسيسفة إلفى معفادن ال تقفّدر بفثمن. وهفو الطريفق القفادرة عملًيفا 

ون والولففوغ علفى وأد منابفت الشفر والقفبح ففي الفنفس البشفرية، وقيادهفا مفن الولفوع بجسفدية الكف

فيففه إلففى التفّيففؤ فففي ظففالل روحانيتففه ونورانيتففه التففي هففي مجلففى وجففه الحففق تعففالى ورحمتففه السففارية 

فرُِّق قلففٌب صفور األكفوان منطبعفة فففي مرآتفه؟! أم كيفف يرحفل إلففى هللا 
ْ
ففي الوجفود؛ وإال "فكيفف ُيش

ة وهفففففو ُمكّبفففففل بشفففففهواته؟! أم كيفففففف يطمفففففع أن يفففففدخل حضفففففرة هللا وهفففففو لفففففم يتطهفففففر مفففففن َجنابففففف

ْب من هفواته؟!".
ُ
الته؟! أم كيف يرجو أن يفهم دقائق األسرار وهو لم َيت

َ
ف
َ
 2غ

ا، مففففن بعففففد عهففففد 
ً
والظففففاهر أن طريففففق التربيففففة الروحيففففة فففففي اإلسففففالم قففففد وجففففدت لهففففا مففففالذ

ي بالتصفففوف، وففففق مفففا يفففرى ابفففن خلفففدون )ت هفففف( ففففي  101الصفففحابة والتفففابعين، ففففي مفففا ُسفففّمِّ

فة. تفسيره حدوث هفذه الظفاهرة بقولفه: 
ّ
"هفذا العلفم مفن العلفوم الشفرعية الحادثفة ففي املل

وأصله أن طريقة هؤالء القوم لم تزل عند سلف األمة وكبارها من الصحابة والتفابعين 

مفففن بعفففدهم طريقفففة الحفففق والهدايفففة، وأصفففلها العكفففوف علفففى العبفففادة واالنقطفففاع إلفففى هللا 

ل عليففه الجمهففور مففن لففذة تعففالى، واإلعففراض عففن زخففرف الففدنيا وزينتهففا، والزهففد فيمففا ُيقبفف

ففففا فففففي الصففففحابة  ومففففال وجففففاه، واالنفففففراد عففففن الخلففففق فففففي الخلففففوة للعبففففادة. وكففففان ذلففففك عامًّ

                                              
 أستاذ، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة أهل البيت، األردن 1
 .16-17ية واملناجاة اإللهية، تليها الحكم العطائية الصغرى، صالحكم العطائ 2
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والسفففلف. فلمفففا فشفففا اإلقبفففال علفففى الفففدنيا ففففي القفففرن الثفففاني ومفففا بعفففده، وجفففنح النفففاس إلفففى 

 .1مخالطة الدنيا، اخُتصَّ املقبلون على العبادة باسم الصوفية واملتصوفة"

ففي؛ إن طريففق الصفف
ّ
ففي والتجل

ّ
ففي والتحل

ّ
وفية هففذه يمكففن اختزالهففا فففي كلمففات ثففالث هففي: التخل

فففى بالصففففات التفففي يحمفففدها
ّ
فففى العبفففد عفففن الصففففات التفففي يفففذّمها الشفففرع، ويتحل

ّ
، 2أي أن يتخل

ففى الحففق تعففالى عليففه بففالتحّقق، "وهففو معرفففة اليفف يء علففى حقيقتففه"
ّ
. وهففذه الكلمففات 3ليتجل

ث أخفر تتعفّين فيهفا مكّونفات الفدين مفن حيفث هفي شفرائع الثالث هي الوجه اآلخر لكلمات ثفال 

وسففلوكات ومعففارف، وهففي: الشففريعة والطريقففة والحقيقففة. فالشففريعة هففي قولففه تعففالى للعبففد 

 وإيماًنففا. 
ً

افعففل وال تفعففل. والطريقففة هففي تلففّبس العبففد بقولففه افعففل وال تفعففل طاعففة وامتثففاال

حدانيتفففه بفففه ال بنفففا، يغفففدق بهمفففا الحفففق والحقيقفففة هفففي اآلثفففار املعرفيفففة بفففاهلل تعفففالى وشفففهود و 

 عصا الترحال عند ربه.
ّ
 تعالى على عبده الذي ترك الكّل وراء ظهره، وحط

وليست هذه الطريق حكفًرا علفى اإلسفالم وحفده، إنمفا هفي منفزع إنسفاني ففي مشفارق األرض 

ا ومغاربها، وفي املاض ي والحاضر واملستقبل. وكل أمفة ذات اعتقفاد بفاهلل تعفالى تجفد لفديه

طرائقها الروحية، وانغماساتها اإلشراقية النورانية. والكل يحظى بوصل من لفياله علفى 

هفت الشفعوُب أنظاَرهفا نحفو  قدر ما ففي دينفه أو معتقفده مفن حفق ونقفاء وإخفالص. ولفو وجَّ

ا يتيح لها الوقوف علفى قفدر 
ً
هذا املكّون الروحي الكامن فيها، لوجدْت فيه قاسًما مشترك

والتففآلف والتنففاغم، ويففدعوها إلففى نبففذ الخالفففات السففطحية والفرعيففة كبيففر مففن التقففارب 

واملؤقتففة التففي باتففت تحففّل محففّل حقيقففة األصففل الواحففد الففذي تشففترك فيففه اإلنسففانية، أال 

كر عن سيدنا علي كرم هللا وجهه أنه دعا إلى احترام الناس جميًعا" 
ُ
وهو األخّوة. ولقد ذ

ففق" فففإنهم صففنفان: إمففا أخ لففك فففي الففدين، أو
ْ
ل
َ
أي فففي اإلنسففانية. فففإذا لففم  4نظيففر لففك فففي الخ

 تتسع األخوه في الدين لآلخر، ففي األخوة اإلنسانية متسع للجميع. 

                                              
 994مقدمة ابن خلدون، ص 1
 990-934. واللمع، ص27إيقاظ الهمم في شرح الحكم، ص 2
 77النصوص في مصطلحات التصوف، ص 3
 622نهج البالغة، ص 4
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إن هففذا الخطففاب لففيس خطاًبففا فففي التسففامح املّجففاني، إنمففا هففو خطففاب معرفففي ينبثففق مففن 

 رؤيفففة دينيفففة إنسفففانية، تحفففاول البحفففث عفففن قواسفففم مشفففتركة بفففين األنفففا واآلخفففر؛ مفففن أجفففل

تضففييق فجففوات الصففراع، وتجفيففف منففابع الخففالف، وتطهيففر النفففوس ممففا يالبسففها مففن 

ط؛ ليتسفنى للمفرء أن يفرى ال بعينفي رأسفه فحسفب، 
ّ
نزوع نحو الظلم واالستقواء والتسل

إنمففا بعينففي قلبففه وروحففه أيًضففا؛ إذ لففيس مففن شففك فففي أن االستبصففار أقففوى مففن اإلبصففار 

، والحفففقُّ  وأسفففمى، وأدعفففى إلفففى الوقفففوف علفففى الحقفففائق
ً

يقيًنفففا ال ظًنفففا؛ فُيفففرى الباطفففُل بفففاطال

 حًقا، وُينصف للمظلوم من الظالم.

إذن هففي دعففوة إلففى تلّمففس مففا يسففع الجانففب الروحففي فففي الففدين واإلنسففان أن يقففوم بففه؛ مففن 

رة،  أجففل أن يسففتعيد اإلنسففان إنسففانيتة وكرامتففه اللتففين باتتففا فففي مهففب ريففح عاصفففة ُمففدّمِّ

ففق 
ُ
ل
ُ
الحففب الففذي ُجبففل عليففه الكففون بأسففره أحيففاء وجمففادات. وهففي ومففن أجففل اسففتعادة خ

دعفففوة لآلخفففر ليفففدلي بفففدلوه، كمفففا سفففتدلي هفففذا الورقفففة بفففدلوها ففففي الحفففديث عفففن بعفففض مفففا 

ينطففوي عليففه التصففوف فففي الشففهود والحففب، ومففا ينطففوي عليففه هففذان املرتكففزان مففن رؤى 

ن حجفب ظلمانيفة، معرفية وسلوكية قادرة على تحريفر الفروح اإلنسفانية مّمفا علفق بهفا مف

تحجفففب البصفففر والبصفففائر عفففن مقاربفففة الحفففق، وقفففادرة علفففى تفففذويب الفكفففر املنغلفففق علفففى 

نفسه وذي الرؤية األحادية، وتحرير طاقة النور الكامنة في الذات اإلنسانية مفن قمقفم 

 األنا وطغيانها وظلماتها.  

 الشهود الصوفي:

 جففوهَر اإلسففالم الروحففي، والغايففة الت
ُ
ففل التصففوف

ّ
عبديففة القصففوى للفففرد الففذي ينشففد ُيَمث

التحففّرر مففن عبوديتففة لألكففوان، إلففى إخففالص العبوديففة لففرب األكففوان؛ ألنففه كففذلك ال لعلففة 

يسففففتحق أن ُيعبففففد لذاتففففه دون  -فففففي حقيقففففة األمففففر -عاجلففففة أو آجلففففة، بمعنففففى أن هللا تعففففالى

فففب مألوًهفففا
َّ
ف علفففى . وسفففيبدو هفففذا األمفففر جلًيفففا مفففع الوقفففو 1شفففرط؛ ألن مرتبفففة األلوهيفففة تطل

                                              
ا وطمًعا" ألن ربهم  ... يدعون  ( من سورة السجدة: "16ال يتناقض هذا مع قوله تعالى في اآلية ) 1

ً
خوف

( من سورة 21خطاب الشريعة يكون لألكثرية العامة. أما خاصة عباده فقال في حقهم في اآلية )

" أي إن حقيقة عبادتهم قائمة على ةِ وَٱۡلَعِش ِ يُرِيُدوَن وَۡجَهُهۥيَۡدُعوَن َربذُهم بِٱۡلَغَدوَٰ الكهف: " ... 
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مراتفففب الففففدين الفففثالث: اإلسففففالم واإليمفففان واإلحسففففان؛ السفففتخالص أن أصففففول التصففففوف 

تنبففع مففن مرتبففة اإلحسففان األخيففرة التففي تمثففل القمففة الهرميففة فففي هففذا التراتففب. وقففد جففاء فففي 

م: "أن تعبففد هللا كأنففك تففراه، فففإن لفففم 
ّ
ى هللا عليففه وآلفففه وسففل

ّ
وصفففها علففى لسففان النبففي صففل

واملتأمل في هذا العبارة الشريفة يجد أنهفا تنقسفم قسفمين: قسفم  1".تكن تراه فإنه يراك

أصفففل ينطفففوي علفففى الغايفففة الحقيقيفففة مفففن الفففدين، والهفففدف األسفففمى لفففه، وهفففو قولفففه: "أن 

، وفيهففففا دعففففوة واضففففحة مباشففففرة إلففففى 2تعبففففد هللا كأنففففك تففففراه" وهففففي املقولففففة األصففففل والغايففففة

ي كونفففه، وحاضفففًرا وقريًبفففا ومهيمًنفففا. وعنفففد مرتبفففة تعبديفففة ُيفففرى فيهفففا الحفففقُّ تعفففالى متجلًيفففا فففف

 وأبفففًدا -الحفففديث عفففن حضفففور الحفففق تعفففالى
ً

علينفففا أن نفففدرك أن  -وهفففو الفففذي لفففم يغفففب أزال

حضففوره لفففيس كمثلفففه شففف يء، وأن حضفففوره شفففأن مفففن شفففؤونه الخاصفففة يفضففف ي إلفففى إلغفففاء 

 وأبًد 
ً

ا، واألشفياء حضور غيره وإفنائه بالنظر إلينا ال بالنظر إليه تعالى؛ إذ هو الباقي أزال

ْمَسانّي )ت لِّ . يقول أبو َمْدين التِّ
ً

 هف( مصّوًرا هذه الحقيقة الذوقية:710فانية أبًدا وأزال

رِّ الوجفففففففففففففففوَد ومفففففففففففففففا حففففففففففففففففوى 
َ
ْل َوذ

ُ
 هللَا قفففففففففففففففف

 

 كمففففففففففففففففففففالِّ 
َ
 إْن كففففففففففففففففففففْنَت  ُمرتفففففففففففففففففففاًدا بلففففففففففففففففففففوغ

 

فففففففففففففففففففففففففلُّ دوَن اللفففففففففففففففففففففففففهِّ إْن حفّقفففففففففففففففففففففففففقَته
ُ
 ففالك

 

 عففففففففففففففففدٌم علفففففففففففففففى التفصفففففففففففففففيلِّ واإلجمففففففففففففففففالِّ 
 

فففففففففففففففففففف
ّ
ففففففففففففففففففففففهاواعلفففففففففففففففففففففْم بأن

َّ
 فَك والعوالفففففففففففففففففففففَم كل

 

َحاللِّ   لففففففففففففواله  فففففففففففففي َمْحففففففففففففٍو وففففففففففففففي اْضففففففففففففمِّ
 

هِّ مففففففففففففففففِّْن ذاتففففففففففففففففهِّ   مفففففففففففففففن ال وجفففففففففففففففوَد لففففففففففففففففِّذاتِّ
 

 فوجففففففففففففففففففففففوُدُه لففففففففففففففففففففففواله َعفففففففففففففففففففففْيُن ُمحفففففففففففففففففففففففالِّ 
 

ففففففففففففففففهدوا
ْ
ُنفففففففففففففففْوا ولففففففففففففففففّما َيش

َ
 فالعففففففففففففففففارفوَن ف

 

 شفففففففففففففففففففففيًئا سفففففففففففففففففففففوى املتكّبففففففففففففففففففففرِّ املتعفففففففففففففففففففففالِّ 
 

ا
ً
ففففففففففففواه علففففففففففففى الحقيقففففففففففففةِّ هالفففففففففففففك ْوا سِّ

َ
 ورأ

 

 (3)ضففففففففففف ي واالسفففففففففففتقبالِّ ففففففففففففي الحفففففففففففالِّ واملا

 

وهفففذه حقيقفففة وجوديفففة ذاقهفففا مفففن ذاقهفففا بفعفففل املمارسفففة التعبديفففة، والتلفففبس الحقيقفففي 

بأوامر الشريعة ونواهيها، وليس بفعفل التأّمفل العقلفي أو التعّبفد الشفكلي. لكفن اإلنسفان 

                                                                                                           

عني انتفاء الخوف والطمع في حقهم، ولكنهم ال يعبدونه عبادة ذاته العلية دون شرط. وهذا ال ي

بتوسط هاتين العلتين، فإن عدمت العلتان عدمت العبادة، إنما يعبدونه لذاته وحسب؛ فإن رحم 

ا َيۡفَعُل َوُهۡم يُۡس ََل يُۡس وقّرب أو أبعد وعذب فهو الحكم العدل. "  .23" األنبياء: لُونَ ُل َعمذ
 12ين: البخاري ومسلم، رقم الحديث: الجمع بين الصحيح 1
 وأما القسم الفرع فهو قوله صلى هللا عليه وآله وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 2
 75الديوان، ص 3
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 مباشفًرا إال 
ً

خارج نطاق املمارسة الفعلية ال يتعامل مفع هفذه الحقيقفة الوجوديفة تعفامال

 مفف
َ
ففه حالففة

ُ
ن بففاب العلففم واملعرفففة النظففريين، ولففو عاناهففا معانففاة مباشففرة الستشففعَرْت ذات

التالشففف ي والفنفففاء والالوجفففود التفففي هفففى األصفففل الفففذي لفففم تغفففادره، ولفففن يكفففون، ثمفففة، عابفففد 

ومعبففففود؛ لفففففذلك اقتضففففت حكمتفففففه تعففففالى ورحمتفففففه أن يحتجففففب عنفففففا فففففي عفففففين حضفففففوره؛ 

الكففالم؛ ألن العبففارة النبويففة الشففريفة اآلنفففة  ليصففح التكليففف وتكففون العبففادة. أقففول هففذا

تستضففمره وتيفف ي بففه، فمففدار التصففوف علففى هففذه املرتبففة التعبديففة املشففيدة علففى الرؤيففة 

. وهففففي ليسففففت رؤيفففة بصففففرية، إنمففففا هففففي رؤيففففة فؤاديففففة أو روحيففففة 1مفففن منظففففور حففففال الفنففففاء

دّيففففففة تستشففففففعر فيهففففففا الففففففذات العابففففففدة ت الشفففففف ي ذوقيففففففة، أو إن شففففففتت قلففففففت هففففففي حالففففففة تعبُّ

وجودهفففففا، إزاء وجفففففود الحقيقفففففة الكبفففففرى التفففففي هففففففي وجفففففود الحفففففق تعفففففالى أو ذاتفففففه املطلقففففففة 

ماَرُس بال معفان 
ُ
التنفزيه؛ إذن فهي ليست علًما نظرًيا نودعه العقل وحسب، أو رسوًما ت

وأذواق؛ فالغاية من العبادة هي املعبود وليست العبادة، وإذا لم تؤد العبادة إلفى شفهود 

ففففي عبفففادة  –بعبفففادة إحسفففان، إنمفففا هفففي عبفففادة إسفففالم وإيمفففان. فاألصفففل املعبفففود فليسفففت 

أن تعبففد هللا كأنففك تففراه. ولنتأمففل مففرة أخففرى فففي العبففارة النبويففة الشففريفة التففي  -اإلحسففان

رِّّي )ت
فَّ هف( في وصف مثلهفا: 379صيغ مستواها البالغي عبر التشبيه بكأّن التي يقول الّنِّ

فففففإذا مففففا أنزلنففففا مقولففففة  2نففففت ال تعرفهففففا إال بتشففففبيه"."لففففيس الكففففاف تشففففبيًها، هففففي حقيقففففة أ

ففففي حفففق مفففن  –النففففري علفففى قولفففه: "كأنفففك تفففراه" ففففي حفففديث اإلحسفففان، ففففإن هفففذه العبفففارة 

ففا
ً
ال تعففود تشففبيًها يفضفف ي إلففى التخّيففل أو التصففّور، بففل تعففود حقيقففة وجوديففة  -عرفهففا ذوق

أراد التعبيفففر عنهفففا  يسفففتوطنها العابفففد ويعيشفففها كمفففا يعفففيش أي أمفففر محسفففوس، ولكنفففه إذا

                                              
إذا أطلق الفناء: إنما ينصرف للفناء في الذات. وحقيقته: محو الرسوم واألشكال بشهود الكبير  1

.. وقد يطلق الفناء على الفناء في األفعال، فال يرى ] الفاني[ املتعال، واستهالك الحس في شهود املعنى.

فاعال إال هللا. وعلى الفناء في الصفات، فال قدير وال سميع وال بصير إال هللا؛ يعني أنه يرى الخلق موتى 

ة ال قدرة لهم وال سمع وال بصر إال باهلل. وبعد هذا يقع الفناء في الذات". اللطائف اإليمانية امللكوتي

 235والحقائق اإلحسانية الجبروتية في رسائل العارف باهلل الشيخ أحمد بن عجيبة الحسني، ص
 51كتاب املواقف واملخاطبات، ص 2
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ا من أن يبحث عفن معفادل لغفوي يحفاول أن يتوسفل بفه إلفى وصفف  بالكلمات، لم يجد بدًّ

ا له.
ً
 هذه الحالة الذوقية، فال يجد غير التشبيه أو الترميز مالذ

ولعّل ما يؤكد صحة ما ذهب إليه النفري، أن القسم الثاني من العبارة الشفريفة، وهفو 

أداة التشبيه "كأّن" الواردة في القسفم األول. فقفال: "ففإن لفم القسم الفرع، ُحذفت منه 

تكن تراه فإنه يراك" ولم يقل: فإن لم تكفن كأنفك تفراه فإنفه يفراك. وهفو مفا يسفمح بتأويفل 

 إشارًيا يحيل إلى املعنى الذي ذهب إليه النفري.
ً

 هذا الحذف تأويال

يجففففاوز تخمينففففات وتففففأويالت قففففد ُينظففففر إلففففى مففففا سففففقناه آنًفففففا فففففي هففففذه اإلضففففاءة علففففى أنففففه ال 

ر فيها، وهو نظر وجيه ومعتبفر، ولكنفه مفدفوع بقولفه 
ّ
ك
َ
ف
ُ
يسقطها الفكُر على الظاهرة امل

ِۚۡ  تعفالى: ﴿ ۡيَنَما تَُولُّواْ َفَثمذ وَۡجُه ٱَّللذ
َ
[ ووجهفه تعفالى ذاتفه. وهفو تعفالى، كمفا 117]البقفرة:  ﴾فَأ

ر عن نفسه:   ُيخبِّ

" أي هنا وهناك، مع أنه  مَّ
َ
ففوق الفف"هنا" والفف"هناك" ألنهمفا مفن مخلوقاتفه، وهفذا يعنفي أن " ث

ثمفففة صفففيغة وجوديفففة، أو بعبفففارة أخفففرى شفففأًنا خاًصفففا مفففن شفففؤون الفففذات اإللهيفففة يشفففير إلفففى 

ها مفففن مرتبفففة اإلطفففالق إلفففى مرتبفففة التعيفففين، دون أن يكفففون لهفففذه املرتبفففة بطبيعفففة الحفففال  لِّ
تنففففزُّ

ُل  تعففالى. فهففو كمففا قففال عففّز شففأنه: ﴿ تففأثير علففى مرتبففة اإلطففالق بففالنظر إلففى الحففق وذ
َ
ُهووَو ٱۡۡل

َِٰهُر َوٱۡۡلَاِطُنُّۖ  [. فهفو تعفالى الجفامع بفين األضفداد بمفا تصفح نسفبته 3]الحديفد:  ﴾َوٱٓأۡلِخُر َوٱلظذ

هففففف(: "فالعففففارف ال يعففففرف إال 631إليففففه كمففففا فففففي اآليففففة. وفففففي هففففذا املعنففففى يقففففول ابففففن عربففففي )ت

ه 
ّ
هفف( وقفد قيفل لفه: بفم 254كما قال أبو سفعيد الخفراز )تبجمعه بين الضدين فإنه حقٌّ كل

؛ لففففذلك فهففففو املنففففّزه املشففففّبه واملطلففففق املتعففففّين، 1عرفففففت هللا؟ فقففففال: بجمعففففه بففففين الضففففدين"

املطلففففق بففففالنظر إلففففى ذاتففففه مففففن حيففففث "كففففان هللا وال شفففف يء معففففه"، واملتعففففّين بففففالنظر إلففففى ذاتففففه 

يهففا فففي األكففوان واإلنسففان بأسففمائ
ّ
ها وصفففاتها وأفعالهففا. إن الحففق تعففالى العليففة مففن حيففث تجل

يخاطب العباد من مرتبة التعيين هفذه، ومنطفوُق خطابفه مفهفوم وواضفح، فمنطفوق اآليفة 

يقفففول لنفففا أينمفففا نظفففرتم وتفففوجهتم بأبصفففاركم فإنهفففا واقعفففة علفففى وجفففه الحفففق تعفففالى ال محالفففة. 

ي بأبصفارنا فففي املشفا
ّ
رق واملغففارب، أو ولكفن، أيففن نحفن مففن النظفر إلففى وجهفه تعففالى عنفدما نففول

                                              
 2/712الفتوحات املكية،  1
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فففكل 
ْ
ش
ُ
فففر ففففي هفففذا امل

ّ
هنفففا وهنفففاك، ولفففيس ثمفففة إال األكفففوان واألشفففخاص واألشفففياء!؟ إن التفك

سيفض ي إلفى إقفرار أمفر واحفد ال ثفاني لفه، وهفو أن النفاظر أعمفى البصفيرة، أي أنفه محجفوب 

فففففي ففففففي األكفففففوان "أال تفففففرى املحجفففففوبين الجفففففاهلين كيفففففف 
ّ
عفففففن رؤيفففففة وجفففففه الحفففففّق تعفففففالى املتجل

كالم الحق تعالى وال يسمعونه! أعنفي ال يعرفونفه. وإذا انتففت فائفدة السفمع فقفد يسمعون 

انتففففى السفففمع النتففففاء املقصفففود منفففه، فقفففد ملفففك الحفففقُّ تعفففالى سفففمعه وصفففرفه عفففن معرففففة 

املسموع كالم َمْن هو؟ وكفذلك يبصفرون الحفق تعفالى وال يعرفونفه، ففانتفى البصفر النتففاء 

ْبَصفر َمففْن هففو؟ فتففراهم ينظففرون فائدتفه. فقففد ملففك الحففقُّ أبصفاره
ُ
م وصففرفها عففن معرفففة امل

 وهم كما يقول الحالج: 1إليك وهم ال يبصرون".

 ّتىفوأيُّ األرض تخلفففففففففففففففففففففففففو منفففففففففففففففففففففففففك حففففففففففففففففففففففففف
 

ْوا يطلبونففففففففففففففففففففك فففففففففففففففففففففي الّسففففففففففففففففففففماءِّ 
َ
 تعففففففففففففففففففففال

 

 تفففففففففففففففففففففراهم ينظفففففففففففففففففففففرون إليفففففففففففففففففففففك َجففففففففففففففففففففففْهًرا
 

 2وهفففففففففففففففففم ال يبصفففففففففففففففففرون مفففففففففففففففففن العمفففففففففففففففففاءِّ 
 

 فكيف السبيل إلى الخروج من العمى إلى البصيرة؟

ِۚۡ لنا قاربنا الخروج مفن العمفى؛ فاآليفة الكريمفة: ﴿لع ۡيَنَما تَُولُّواْ َفَثمذ وَۡجوُه ٱَّللذ
َ
] البقفرة:  ﴾فَأ

[ ذات مستويات داللية ثالثة، املستوى األول: داللتها املباشرة وفق اللسان العربفي 117

. واملسفف فففمَّ
َ
هنففا فففذات الحفففق تعففالى ث توى الثفففاني: املبففين، هففو منطوقهفففا املباشففر، فأينمفففا توجَّ

داللففة غيففر مباشففرة هففي ُجّمففاع التخمينففات والتففأويالت التففي سففقناها فيمففا يتعلففق بشففؤون 

يهفا ففي الوجفود كمفا يليفق بهفا. واملسفتوى الثالفث: 
ّ
الذات اإللهية في اإلطالق والتعيين، وتجل

هفو التأويفل بمعنفاه الفعلففي ال الفكفري، أي تحويفل الكفالم املنطففوق إلفى فعفل مشففهود، وال 

ن يتح ِّ
ّ
قففففق هفففففذا إال بففففاملوت االختيفففففارى، أو بمفففففا يسففففّميه التصفففففوف )الفنففففاء( الفففففذي سفففففُيَمك

العبفد مففن التحففّرر مففن قيففود الففف"هنا" والفف"هناك" لينطلففق إلففى رحففاب املطلففق ويشففهد الحففقَّ 

ففه ال بنفسففه، وعندئففذ  ففه برّبِّ
تعففالى كمففا أخبففر عففن نفسففه فففي هففذه اآليففة. إن العبففد يشففهد ربَّ

م: " ... ومفا يكون العبد قد تحقفق ت
ّ
ى هللا عليفه وآلفه وسفل

ّ
حقًقفا ذوقًيفا فعلًيفا مفن قولفه صفل

ففه، ففإذا أحببتفه كنفت سففمعه الفذي يسفمع بففه،  حبَّ
ُ
يفزال عبفدي يتقفرب إلففّي بالنواففل حتفى أ

                                              
 1/79كتاب املواقف في التصوف والوعظ واإلرشاد، 1
 26الديوان، ص 2
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بعيفًدا عفن أي  (1)وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بهفا، ورجلفه التفي يميف ي بهفا..." 

 ما يخامرهما. معنى من معاني الحلول واالتحاد أو

وهكفففففذا تتحفففففول اآليفففففة الكريمفففففة ففففففي حفففففق العبفففففد مفففففن مقولفففففة فكفففففر يتظفففففاهر علفففففى إنتاجفففففه 

املسففففففتويان الففففففدالليان األول والثففففففاني، إلففففففى مقولففففففة فعففففففل وذوق يتظففففففاهر علففففففى إنتاجهمففففففا 

املسففففتوى الففففداللي الثالففففث، ومففففن هففففذا املسففففتوى األخيففففر يتحففففدد مفهففففوم الشففففهود الصففففوفي 

 ته السامية.  العميق لحقيقة الوجود، وغاي

ففى صففدى مففا نحففن فيففه مففن كففالم فففي قولففه تعففالى: ﴿
ّ
ُ  ويتجل نذووُهۥ ََلٓ إَِلَٰووَه إَِلذ ُهووَو  َشووهَِد ٱَّللذ

َ
أ
ََٰه إَِلذ ُهوَو ٱلَۡعزِيوُز ٱۡۡلَِكويُم  ْولُواْ ٱلۡعِلِۡم قَآئَِمۢا بِٱلۡقِۡسِطٰۚ ََلٓ إَِل

ُ
[ فقفد 11﴾ ]آل عمفران: وَٱلَۡمَلَٰٓئَِكُة َوأ

تعالى على املالئكة والعلماء به بأن أشهدهم كلمة التوحيد كما شهدها هو ففي َمنَّ الحقُّ 

حففففّق نفسففففه تعففففالى، فشففففهدوا معففففه ولففففه بهففففا، يؤيففففد ذلففففك أنففففه عطففففف شففففهادتهم علففففى فعففففل 

شففهادته مففن غيففر تكففرار لفعففل "شففهد" ولففو ذكففر الفعففل الحتمففل أن يكففون شففهودهم غيففر 

علمهفففم يريفففدون بفففه وجفففه هللا تعفففالى، شفففهود الحفففق تعفففالى. وهفففؤالء العلمفففاء هفففم العفففاملون ب

عسففف ى أن يكونفففوا خلففففاءه تعفففالى ففففي أرضفففه. ولعلفففه ينطبفففق علفففيهم وصفففف اإلمفففام علفففي كفففرم 

وجهففففه فففففي قولففففه: "... بلففففى، ال تخلففففو األرض مففففن قففففائم هلل بحجففففة: إمففففا ظففففاهًرا مشففففهوًرا، أو 

ناتففففففه. وكففففففم ذا؟! وأيففففففن أولئففففففك؟ أول ففففففل حجففففففُج هللا وبّيِّ
ُ
ئففففففك وهللا خائًفففففففا مغمففففففوًرا؛ لففففففئال تبط

فففففون عففففففدًدا، واألعظمففففففون قففففففدًرا. يحفففففففظ هللا بهفففففم حججففففففه وبّيناتففففففه، حتففففففى يودعوهففففففا 
ّ
األقل

نظرائهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلُم علفى حقيقفة البصفيرة، وباشفروا 

روح اليقفففين، واسفففتالنوا مفففا اسفففتوعره املترففففون، وأنسفففوا بمفففا اسفففتوحش منفففه الجفففاهلون، 

قففففة باملحففففّل األعلففففى، أولئففففك خلفففففاء هللا فففففي أرضففففه، وصففففحبوا الففففدنيا بأبففففدان 
ّ
أرواحهففففا معل

 .  2والدعاة إلى دينه.."

إن العبففد عنففدما تتصففّعد روحففه فففي مثففل هففذا الشففهود، وتغففدو مففرآة صففافية تففنعكس فيهففا 

ففففففإن لطيفتفففففه الروحانيفففففة هفففففذه تكتسففففف ي مفففففن  –صففففففات الحفففففق تعفففففالى بجمالهفففففا وجاللهفففففا 

                                              
 3/290الجمع بين الصحيحين،  1
 964-961ام، صسجع الحمام في حكم اإلم  2
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نية من لدنه تعالى لم يكن لها عهفٌد بهفا مفن قبفل. تجليات الجمال والجالل بواردات عرفا

قفة، 
ّ
ومن شأن هذا العرفان أن يجعل طاقة الحياة الكامنة في العبد طاقفة إيجابيفة خال

ُر حينما يجلس على األرض فتهتز من تحتفه  -تزرع الخير في كل أرض تطؤها ضِّ
َ
وكأنها الخ

ه. فالعبففد صففاحب هففذا وتنفففزع الشففرَّ مففن القلففوب بحففب هللا وحففب خلقفف -1خضففراء نضففرة

الشهود الذي يحيفا حياتفه بفاهلل وهلل، ال يسفعى إلفى مطمفع دنيفوي؛ ألن شفهوده أوصفله إلفى 

ع إلى مطمفع واحفد، هفو أن 
ّ
يقين راسخ بأن الدنيا سراب غابر وظل عابر، ولعله أن يتطل

م الناس الحكمة والخير والتعبد هلل ال لألكوان.
ّ
 يكون عبًدا محًضا هلل تعالى، يعل

ف: دين الُحّبِ والرحمة:ال  تصو 

يبففدو أن التصففوف لفففم يصففادف شففيًئا طيًبفففا إال واحتملففه معففه. ومفففن طيباتففه أنففه مجبفففول 

علفففى الحفففب، لفففيس فقفففط حفففب هللا، فهفففذا أمفففر بفففدهي ففففي التصفففوف، ولكنفففه الحفففب الفففذي 

تشفففرق بفففه نففففوس العفففارفين، وينبسفففط ليشفففرق بفففه الكفففون بأسفففره؛ ألن شفففهودهم لحقيقفففة 

 لظهففور الحففق تعففالى ومجلففى الوجففود أعطففاهم أ
ٌ
ن الكففون بمففا فيففه، غيًبففا وشففهادة، منصففة

 الراهنففة إلففى فهففم هففذا املعنففى 
َ
ففه إال بالحففب. ومففا أحففوج اإلنسففانية

َ
لففه. ومففا خلففق الخففالُق كون

العظيم، وتثويره في واقعها املؤلم البائس؛ ليحب الناس بعضفهم بعًضفا، ويتخفففوا مفن 

يتفزودوا مفن مشفاعر الحفب والتفراحم والتقفارب. مشاعر الكراهية والبغضاء والعداوة، و 

هف(: "اعلم أن املحبة تأثيرها ففي النففوس اإلنسفانية اللطاففة 646وقد قال ابن الدباغ )ت

 2والصفاء والرقة وسائر األوصاف املكّملة لها...".

هفففف( ففففي تأسفففيس 631وثمفففة مقولفففة رئيسفففة ينطلفففق منهفففا الشفففيخ محيفففي الفففدين ابفففن عربفففي )ت

ونيفففة، وهفففي الحفففديث القدسففف ي الفففذي جفففاء فيفففه: "كنفففت كنفففًزا لفففم أعفففرف فلسففففة الحفففب الك

                                              
ورد في بعض األخبار أن سبب تسميته الخضر أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته  1

 21خضراء. والفروة هي األرض اليابسة. انظر: الزهر النضر في نبأ الخضر، ص
 107كتاب مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب، ص 2
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عفففففرف فخلقففففت الخلفففففق وتعرففففففت إلففففيهم فعرففففففوني".
ُ
فأصففففل الوجفففففود عنفففففد  1فأحببففففت أن أ

الشففيخ قففائم علففى الحففب؛ ألن هللا تعففالى أحففّب أن ُيعففرف مففن خلقففه، فانففدرج الحففب فيمففا 

 2وفففي الخبففر باملحففب".خلففق. "والحففب مقففام إلهففي فإنففه وصففف نفسففه بففه وتسففّمى بففالودود، 

 وينسب ابن عربي الحب إلى هللا تعالى واإلنسان بقوله:

 الفففففففففففففففففحبُّ ُينَسففففففففففففففففففُب لإلنسففففففففففففففففففانِّ واللفففففففففففففففففهِّ 
 

ُمنفففففففففا مفففففففففا هفففففففففي
ْ
ل  بنسفففففففففبٍة لففففففففففيس يففففففففففدري عِّ

 

فففففففففففففففففففففدرى حقيفقُتففففففففففففففففففففه
ُ
 الففففففففففففففففففففحبُّ ذوٌق وال ت

 

 ألففففففففففففففففففففيس ذا عفجففففففففففففففففففففب واللففففففففففففففففففففه واللففففففففففففففففففففهِّ 
 

 لفففففففففففففففففوازُم الحفففففففففففففففففّبِّ تكسفففففففففففففففففوني هويُتففففففففففففففففففها
 

 يضففين مثففل الحاضففر السففاهيثففوَب النق
 

 بالحفففّبِّ صفففحَّ وجفففوُب الحفففّقِّ حيفففث ُيففففرى 
 

 فيففففففففففففففنا وفيففففففففففففففه ولسففففففففففففففنا َعففففففففففففففْيَن أشفففففففففففففففباهِّ 
 

 أستغفففففففففففُر هللا ممففففففففففا قلفففففففففففُت فيففففففففففه وقفففففففففففد
 

 3أقففففففففففففففففول مففففففففففففففففن جففففففففففففففففهٍة الشففففففففففففففففكُر للففففففففففففففففهِّ 
 

 ويقول أيًضا:

هففففففففففففْت  ففففففففففففى توجَّ
ّ
 أديففففففففففففن بففففففففففففدين الحففففففففففففّبِّ أن

 

يُن دينفففففففففففففففففي وإيمفففففففففففففففففاني  4ركائُبفففففففففففففففففه فالفففففففففففففففففدِّ
 

ر فففي الوجففود إال واملحبففة سففارية فيففه مففن بدايففة نشففأته إلففى مففا شففاء هللا تعففالى فلففيس مففن أثفف

ويفربط ابفن عربففي فلسففة املحبفة الكونيففة  5"فاملحبفة مقامهفا شففريف وهفي أصفل الوجففود".

                                              
ليس من كالم النبي، وال يعرف له سند صحيح، وال . قال السخاوي: "2/344الفتوحات املكية،  1

. وقال 325ضعيف"، املقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث املشتهرة على األلسنة، ص

: "قال القاري: لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: 2/153العجلوني في كشف الخفاء،

ا فّسره ابن عباس رض ي هللا عنهما، ... "وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون". أي ليعرفوني، كم

 لهم".
ً

 وهو واقع كثيًرا في كالم الصوفية، واعتمدوه وبنوا عليه أصوال
 2/322الفتوحات املكية،  2
 2/320املصدر نفسه،  3
 296ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق، ص 4
. يبدو أن مقولة ابن عربي 13ص الحب واملحبة اإللهية من كالم الشيخ األكبر محيي الدين ابن العربي، 5

الحدسية هذه قد أخذت تتجلى في عصر الفيزياء الكمومية وعالقتها بعلم الكون، إذ تميل لغة التعبير 
عن هذن العلمين إلى تداول كلمات من مثل الحب والعشق والتصوف للداللة على طبيعة العالقات 

لم الفيزياء فري بيتو: "كانت )الكواركات( قد التي تشد الذرات ومكوناتها إلي بعضها بعًضا. يقول عا
تجمعت لتشكل البروتونات والنيوترونات التي اتحدت بجاذبية تشبه العشق بشدتها، كأن الحب 

حادثة  -بشكل ما -. ويقول: "إن ما يحافظ على الذرة هو109تفجر في أعماق الكون للمرة األولى"، ص
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ففّبٍ بمففا يحّبففه فففي البففاطن  بمفهففوم وحففدة الوجففود الخاصففة بففه، ويجعففل مففن عالقففة كففّلِّ ُمحِّ

حفففبُّ ذلفففك أم لففففم يعلفففم. ومفففع ذلفففك ففففيمكن النظفففر إلففففى والحقيقفففة حًبفففا هلل تعفففالى، علفففَم امل

الحفففب مفففن مسفففتويين اثنفففين. األول: مسفففتوى الحفففب املقيفففد بالصفففور واألكفففوان، وهفففو حفففب 

ة، ومعّرض للزوال في أية لحظفة. يقفول علفي كفّرم هللا وجهفه: "مفن 
ّ
آنيٌّ مؤقت ومعلول بعل

فففك عنفففد انقضفففائه".
َّ
ودنيويفففة مفففن جهفففة  ومفففع ذلففك فهفففو ضفففرورة إنسفففانية 1أحّبففك ليففف يء مل

ا دنيوًيففا رمزًيففا لحففب أعظففم وأدوم 
ً
ففل مففذاق

ّ
الحكمففة اإللهيففة، وهففو، فففي الوقففت نفسففه، يمث

وأبهففى وأنفففع، وهففو املسففتوى الثففاني الففذي هففو مسففتوى الحففب املطلففق، أو الحففب اإللهففي، 

وفيه يقول ابن عربي: "فعالمة الحب اإللهي حّب جميع الكائنات في كفل حضفرة معنويفة 

لففة...". أو حسففية أو فالحففب فففي مسففتواه األول مقتضفف ى دنيففوي وضففرورة  2خياليففة أو متخيَّ

بشفففرية كمفففا تقفففدم، ولكنفففه ينبغفففي أن يكفففون جسفففًرا للحفففب ومعبفففًرا إليفففه ففففي مسفففتواه الثفففاني 

فا ذوقًيفا عملًيفا 
ً
الفذي هفو مّمفا تحتملفه التجربفة الصفوفية، وتفدعو إلفى الوقفوف عليفه وقوف

مًيفففا فحسفففب. وإذا مفففا انغمسفففت
ْ
ل الفففروح اإلنسفففانية ففففي أنفففوار الحفففب اإللهفففي املالبسفففة  ال عِّ

شفففحن بطاقففة إيجابفففة خالقففة ودائمفففة التجففدد وغيفففر 
ُ
لكففل ذرة مففن ذرات الكفففون، فإنهففا ست

قابلة للزوال؛ ألنها موصولة بفاملطلق، ولفن يكفون مردودهفا اإليجفابي علفى ذاتهفا فحسفب، 

 إنما سيعم خيرها الكائنات جميًعا.

 هف(:661قال أبو الحسن الششتري )ت

 بي الغطفففففففففافكشفففففففففف املحبفففففففففوُب عففففففففففن قلففففففففف
 

ّي 
َ
فففففففففففففففففففففففففففففي إلفففففففففففففففففففففففففففففف ِّ

ّ
 منف

ً
ى جهففففففففففففففففففففففففففففففرة

ّ
 وتجفففففففففففففففففففففففففففففل

 

ْنفُتففففففففففففففففففففففففففه
ُ
ا ك

ً
 وجففففففففففففففففففففففففففال عنففففففففففففففففففففففففففي حجابففففففففففففففففففففففففففف

 

 وتالشففففففففففففف ى الكففففففففففففففوُن يفففففففففففففا صفففففففففففففاحي لفففففففففففففدّي 
 

                                                                                                           
نات والشحنات السالبة لإلكترونات ... والذرات أشبه حب، هي الجذب بين الشحنات املوجبة للبروتو 

. وفي سياق حديثه على الفيزياء الكمومية وعلى 114-111بالعاشقين، ال تتحد إال إذا هيجت..."، ص
لغة التعبير عن مفاهيمها يقول: "ولذلك ال يمكننا أن نعبر عنها إال بلغة رمزية أو صوفية أو رياضية"، 

يزياء الكمومية مع الصوفية في أنهما يظهران عدم كفاءة اللغة"، ويضيف: "تشترك الف 10ص 
 . انظر كتابه: إبداع الفنان: نظرة شمولية للكون. 205ص

 للكون. سجع الحمام  1
 319في حكم اإلمام، صسجع الحمام  1
 2/113الفتوحات املكية،  2
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 أيُّ حسفففففففففففففففففففففففٍن مففففففففففففففففففففففففا بفففففففففففففففففففففففدا إال لفففففففففففففففففففففففففمن
 

 قففففففففد طففففففففوى العقففففففففَل مففففففففع الكففففففففونين طففففففففّي 
 

ا واحفففففففففففففففففففففففففففففًدا
ً
 ورأى األشيففففففففففففففففففففففففففففاء شيئفففففففففففففففففففففففففففف

 

ففففففففففففففففًرا دون شفففففففففففففففف يّ 
ْ
 1بففففففففففففففففل رأى الواحففففففففففففففففَد وت

 

إن ميففزات هففذا النففوع مففن الحففب الففذي تسفففر عنففه التجربففة الصففوفية، والففذي ينتهففي إلففى 

نزع الحجب الكثيفة عن بصر القلب، يحمل اإلنسان على أن يعيد النظفر ففي كثيفر ممفا 

 
ً

كففان يمارسففه فففي حياتففه السففابقة، وعلففى أن تكففون أفعالففه الصففادرة عنففه فففي قابلهففا أفعففاال

 بالحفففب وشفففهود ا
ً
لحفففق تعفففالى، فيكفففون عطفففاؤه بحفففب، وعملفففه بحفففب، وكالمفففه ُمْسَتْضفففَمرة

بحففففب، وصففففمته بحففففب، وغضففففبه بحففففب، وعقابففففه بحففففب، وهكففففذا دواليففففك. وهففففل يعاقفففففب 

الوالفففد ولفففده بحقفففد وكراهيفففة أم بحفففب!؟ وهفففل يعاقفففب الحفففق تعفففالى عبفففاده حفففين يعفففاقبهم 

بحب أم بحقد وكره!؟ حاشفاه أن يعفاملهم تعفالى بمفا ال يتصفف بفه، وهفو الفذي أوجفدهم 

عفففن حفففب ورحمفففة كمفففا يقفففول ابفففن عربفففي. وشفففتان مفففا بفففين عقفففاب بحفففب، وعقفففاب بحقففففد. 

صففحيح أنهمففا قففد يتشففابهان فففي الظففاهر، لكنهمففا يفترقففان فففي البففاطن؛ فففاألول يصففدر عففن 

نيففة حسففنة، وعففن طاقففة إيجابيففة، ومآلففه إلففى اإلصففالح ال اإلفسففاد؛ ألن الطاقففة اإليجابيففة 

فنفففففابع مفففففن الحقفففففد والكراهيفففففة ونوايفففففا السفففففوء، طاقفففففة إحيفففففاء وبنفففففاء وإعمفففففار. وأمفففففا اآلخفففففر 

وطاقته طاقفة سفلبية سفوداء، ومآلفه إلفى اإلفسفاد ومزيفد مفن األحقفاد، فالطاقفة السفلبية 

طاقفففة تفففدمير وتخريفففب عميفففاء، وهفففي ال شفففك طاقفففة شفففيطانية، وُبْعفففُد مفففا بفففين هفففذه وطاقفففة 

آثففففار الحقففففد الحففففب الرحمانيففففة ُبْعففففُد مففففا بففففين آثارهمففففا فففففي الوجففففود؛ فآثففففار الحففففب حيففففاة، و 

 والكراهية خراب.

إن هذه املعاني إذا ما اسفتوعبتها الفذات اإلنسفانية اسفتيعاب ذوق وسفلوك ال اسفتيعاب 

فكر وحسب، فإنها ستجد لها صدى إيجابًيا نحو ما ذكرنفاه آنًففا مفن حفديث عفن غيفاب 

ا أدبيات الصراع وأخالقياته بين األنا واآلخر، فإن كان وال بد من الصراع فلفيكن صفراعً 

 إنسانًيا رحيًما، ال صراًعا شيطانًيا يدمر األخضر واليابس.  

والحاصففل أن الصففوفي يتخلففق بخلففق الحففب اإللهففي، ويسففعى إلففى اسففتدراج أبصففار النففاس 

 لشففففففدَّ مففففففا هففففففي قريبففففففة مففففففنهم، ولشففففففد مففففففا 
ً
إليففففففه، ثففففففم مففففففن َبْعففففففُد بصففففففائَرهم، ليففففففذوقوا نعمففففففة

                                              
 10ديوان أبي الحسن الششتري، ص 1
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يففة مففا يحففب لنفسففه. وكمففا سففبق يحتاجونهففا، لكففنهم غففافلون عنهففا. إن الصففوفي يحففب ألخ

القفففول عفففن سفففيدنا علفففي كفففّرم هللا وجهفففه ففففي تصفففنيف األخفففّوة، فالصفففوفي يحفففب ألخيفففه ففففي 

 الدين ما يحب لنفسه، وكذلك يحب ألخيه في اإلنسانية.

وألن الحففب يتبففّوأ مكانففة مرموقففة فففي مفهففوم التصففوف اإلسففالمي، بففل لففه موقففع املركففز مففن 

مختلفففف مشفففاربهم وأحفففوالهم ومقامفففاتهم كفففأنهم ال  الفففدائرة، تجفففد شفففعراء الصفففوفية علفففى

يعرفففون موضففوعة غيففر موضففوعة الحففب اإللهففي، يتغنففون بهففا، ويحوكونهففا باللغففة صففوًرا 

ورمففففوًزا وإيقاعففففات ليصففففنعوا منهففففا لوحففففات شففففعرية، يشففففهد علففففى جمالهففففا الحسفففف ي وثرائهففففا 

الشفعر الوجداني واإلنساني القاص ي قبل الداني. وال يقتصر هذا الوصف على خطفاب 

وحفففففده، إنمفففففا يتخطفففففاه إلفففففى غيفففففر قليفففففل مفففففن أنفففففواع خطفففففاب النثفففففر الصفففففوفي الفففففذي يتطفففففاول 

 بجمالياته التعبيرية والتصويرية ليزحم جماليات الشعر.

 لفدى جمهفور واسفع مفن املتلقفين 
ً

وليس غريًبا أن تجد لخطاب الشعر الصفوفي حظفوة وقبفوال

عراء علفففى تصفففوير الفكفففرة علفففى مختلفففف مشفففاربهم؛ ذلفففك أنفففه خطفففاب تعمفففل فيفففه أخيلفففة الشففف

فا كفان الحفب 
ّ
فَودُّ لفو تلمسفه بيفديك. ومل

َ
املجردة وتشخيصها وإحيائهفا، فكأنمفا هفي كفائن جميفل ت

 يثري حياة اإلنسان في واقعه وسلوكه، فإنه كذلك يثريه في أذواقه األدبية والفنية.   

بففارة ولعفل خالصفة القفول فففي الحفديث عفن موضففوعة الحفب ففي التصفوف أنففه ُيختفزل ففي ع

 موجز، وهي أن الحب روح التصوف، والتصوف روح اإلسالم.

ف في الخالف واالئتالف: جالل الدين الرومي  وابُن عربّي:  رؤية التصو 

ُص فيهففا 
ّ
 شففعرية رمزيففة أبففدعها مخيففاُل جففالل الففدين الرومففّيِّ الصففوفي، يشففخ

ٌ
ثمففة حكايففة

 النزاع الوهمّيِّ الذي ت
َ
قع في حبائلفه عقفوُل أصفحاب ببصيرة ثاقبة، وروح ملهمة، حقيقة

الفففرق واملففذاهب، علففى نحففٍو يجعففُل كففلَّ واحففد مففنهم يففرى فففي وهمففه أنففه علففى صففواب، وأن 

سففواه علففى خطففأ، ويصففرُّ علففى تحقيففق مففراده دون مففراد اآلخففر، فينتهففي األمففُر إلففى الُفْرقففة 

يفه هفو والنزاع، وقد غاب عفن هفؤالء أّن مطلفَبهم واحفد، وأن تنفّوَع الطرائفق ففي الوصفول إل

رون 
ّ
الذي أوقعهم في وهمِّ اختالفِّ املطالب وتعفّددها. وال شفكَّ ففي أن مثفَل هفؤالءِّ ال يتفوف

علفففففففى املعرففففففففة الكافيفففففففة للخفففففففروج مفففففففن سفففففففيئات الخفففففففالف إلفففففففى حسفففففففناته، وال علفففففففى ملكفففففففة 
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دِّ 
هم ففففي رؤيفففة الَوْحففدةِّ ففففي التنفففّوع، والحكمففةِّ مفففن تعفففدُّ

َ
االستبصففار املدّربفففة الخبيفففرة لتسففعف

 رحمففة ال اخفففتالف نقمففة. كمفففا جففاء ففففي األنظففار واخ
َ
تالفهفففا الففذي ينبغفففي أن يكففون اخفففتالف

. يقول جالُل الدينِّ الرومفيُّ ففي حكايفة نفزاع أربعفة أشفخاص 1األثر: "اختالف أمتي رحمة"

 منهم كان قد عرفه باسم يغاير معرفة اآلخر به:
ًّ

 حول العنب؛ ألن كال

 نشترِّ به "أنكور".أعطى رجٌل درهًما ألربعة أشخاص. قال أحُدهم: ل -

 قال آخُر وكان عربًيا: أنا أريد عنبا، ليس "أنكور" أيها املحتال. -

 وكان الثالث تركًيا فقال: هذا لي، وأنا ال أريد عنبا، بل أريد " أوزوم". -

 وكان الرابع رومًيا فقال: أتركوا هذا القيل، فأنا أريد "أستافيل". -

 ذلك أنهم كانوا غافلين عن أسرار األسماء.وانتهى النزاُع بذلك النفرِّ إلى املشاجرة،  -

. كانوا شديدي الجهل، خاوين من املعرفة. - هِّ
َ
 وتضاربوا باأليدي من الَبل

ق بينهم. -
ّ
 باألسماء لوف

ٌ
 ولو كان هناك صاحُب سّرٍ عزيٍز عارف

كم جميًعا. -  ولكان قد قال: إنني بهذا الدرهم الواحد سوف أحّقق رغباتِّ

 نفاق، لقام درهُمكم الوحيُد هذا بعدد من األعمال.ولو أودعتموني قلوَبكم بال  -

، واملراد أن أربعة من األعداء، من املمكن أن  -
ً
ولصاَر درهُمكم الوحيد هذا أربعة

 يتوّحدوا باالتفاق.

َدٍة يبعث على الحرب والفراق، وقولي أنا يوّحد بينكم. -  فإن قوَل كّلِّ واحد منكم على حِّ

ّم، فاسكتوا أنتم، وامضوا إ -
َ
كم.من ث

َ
صبَح أنا عند النقاش لسان

ُ
 لى حال سبيلكم حتى أ

  2وكالُمكم، وإن كان يبدو على نمط واحد، إال أن في أثره النزاَع والسخط. -
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فففا إال ألنفففه امتلفففك أفًقفففا معرفًيفففا أعمفففق وأوسفففع، 
ً
 ففففي هفففذه الحكايفففةِّ عارف

ُ
فلفففم يكفففن العفففارف

َدَرُه على استشراف الحقيقة، وعلى رؤية الَوحفدة ففي الكثفر 
ْ
ة والخفروجِّ مفن الخفالف إلفى أق

الوفاق. أما األربعة الرجال فقد اختلفوا وتشاحنوا ألنهفم وقففوا عنفد اخفتالف األسفماء، 

 ولم  يعرفوا املسّمى، ولم يدركوا أنهم يطلبون مطلًبا واحًدا.

 جالل الدين الرومّي ال يرمي إلى كشف الوهم الزائفف 
ُ
إن املعنى الذي تستضمرة حكاية

ق واملفففذاهب ففففي الفففدين والواحفففد فحسفففب، إنمفففا يرمفففي أيًضفففا إلفففى نففففزع عنفففد أصفففحاب الففففر 

قشفففففففففور االخفففففففففتالف عفففففففففن بصفففففففففائر أهفففففففففل الفففففففففديانات جميًعفففففففففا، وخفففففففففرقِّ حجفففففففففب التفففففففففأويالت 

اإليديولوجيفففة القاصفففرة، وذات الرؤيفففة األحاديفففة واإلقصفففائية، ليضفففعهم بفففإزاء حقيقتفففين 

، الح قيقففةِّ األولففى: أن أصففحاب جففوهريتين منسففيتين تنتظمففان الوجففوَد اإلنسففانيَّ والكففونيَّ

الفففديانات علفففى اخففففتالف ألفففوانهم ومشففففاربهم يعبفففدون إلًهففففا واحفففًدا علمففففوا ذلفففك أم جهلففففوا. 

 سففبٌب أصففيل فففي إيجففاد العففالم؛ ألن الحففبَّ مقففاٌم إلهففيٌّ كمففا 
َ
والحقيقففةِّ الثانيففة: أن املحّبففة

عفففن تقفففدم مفففن قفففول ابفففن عربفففي. ويتففففق جفففالُل الفففدين الرومفففيُّ مفففع ابفففن عربفففي ففففي الكشفففف 

هففففذين األصففففلين الكففففونيين الحاضففففنين للبشففففرية جمعففففاء. وال مريففففة فففففي أن هففففذين األصففففلين 

 حقيقان أن ينهضا بي يء من عبء التأسيس لحوار مدنّيٍ حضارّيٍ أمثل.

 يقول ابن عربي:

 كفففففففففلَّ صفففففففففورةٍ فلقفففففففففد صفففففففففار قلففففففففف
ً

 بي قفففففففففابال
 

ففففففففففففففففففزالن وديففففففففففففففففففٌر  لرهبففففففففففففففففففانِّ 
ُ
 فمرًعففففففففففففففففففى لغ

 

 طففففففففففففففففففففائٍف 
ُ
 وبيففففففففففففففففففففٌت ألوثففففففففففففففففففففاٍن وكفففففففففففففففففففففعبة

 

 قففففففففففففففففرآنِّ  وألففففففففففففففففواُح 
ُ
 تففففففففففففففففوراٍة وُمصففففففففففففففففحف

 

هففففففففففففْت  ففففففففففففي توجَّ
ّ
 أديففففففففففففن بففففففففففففدين الحففففففففففففّبِّ أن

 

يُن ديففففففففففففففففف  1ني وإيمفففففففففففففففففانيفركائُبفففففففففففففففففه فالففففففففففففففففففدِّ
 

 ويقول أيًضا: 

 وعففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففن الحففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففّبِّ صففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففَدْرنا
 

نفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا
ْ
ل  وعلفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففى الحفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففّبِّ ُجبِّ

 

 فلففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففذا جئنفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاه قصففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدا
 

نففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا
ْ
ل بِّ
ُ
 2ولهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففذا قفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد ق
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ي، تعفّد مفن إن لغة الحب في الخطاب الصوفّيِّ في مدونات ابن عربي وجالل الدين الرومف

التي ُيعّول عليها في اسفتثارة عاطففة الحفب املشفتركة بفين األناسف ي،  خطابأقدر وسائل ال

فففففر  العقفففففل والوجفففففدانوفففففي مخاطبفففففة  ، ثفففففم  هماعلفففففى نحفففففو ُيَبّصِّ
ً

بوجفففففود هفففففذه العاطففففففة أوال

ها الوثيقفففففة علفففففى روحنفففففة الففففففرد  يطلعهمفففففا ثانًيفففففا علفففففى طاقتهفففففا اإليجابيفففففة الخالقفففففة، وقفففففدرتِّ

تقريبِّ بين األنا واآلخر. وليس هذا سفوى اسفتثماٍر ذكفّي وملَهفٍم لهفذا املنبفت واملجتمع، وال

الواحففففد الفففففذي نبتففففت فيفففففه اإلنسفففففانية قاطبففففة، وعنفففففه تفّرعفففففت شففففعوًبا وقبائفففففَل ومفففففذاهَب 

 ومعتقداٍت شّتى.

فالغاية من التففّرع اإلنسفاني وتغفايرِّه وكثرتفه هفو تعفايُش األففراد واملجتمعفات والشفعوب 

فففا سفففلمًيا
ً
فففا بنفففاًء. وتبفففدو ال تعايش

ً
هفففا تعارف

ُ
األجفففدى لفففدى ابفففن عربفففّيٍ والرومفففّيِّ  وسفففيلةوتعاُرف

طريففق العشففق؛ ألنففه، فففي أيسففر نتائجففه، يفضفف ي إلففى  اختيففار لتحقيففق التعففارف املثمففر، هففي

محو حجب الكثرة والتغاير والخفالف والتضفاد التفي تعّمقفت ففي النففوس البشفرية بفعفل 

ضف ي إلفى اسفتفحال الصفراع الفكفري واملفادي، واللجفوء م مزاحمة اآلخفر لألنفا، بمفا يفتوّه 

إّن اختبار العشق إن هو إال شفكٌل إلى أساليب اإلقصاء والقمع والبطش واالستئصال. 

مففففن أشففففكال تحويففففل طاقففففة الخففففالف والصففففراع السففففلبيتين املففففدمرتين، إلففففى طاقففففة تجففففاذب 

 وحوار إيجابيتين خالقتين. 

البشفرية تنطلفق أساًسفا مفن صفنع وهفم بشفرّيٍ محفض، إن النتائج املؤملة التي تنتهي إليهفا 

ينبنفففي علفففى قلفففب الحقفففائق رأًسفففا علفففى عقفففب، مفففثلهم ففففي ذلفففك مثفففل مفففن يضفففع العربفففة أمفففام 

 مفففن أن ُيراعفففى األصفففُل الفففذي انبثقفففت منفففه 
ً

الحصفففان وهفففو يظفففّن أنفففه يحسفففن صفففنًعا. فبفففدال

الرومففّيِّ أنففه و  1اإلنسففانية وجبلففت عليففه، وهففو العشففق الففذي يففرى فيففه كففلٌّ مففن ابففن عربففي

جعففل الففوهُم البشففريُّ الفففروَع تحففلُّ محففلَّ األصففل  2أسففاُس كففّلِّ حركففة ووجففودِّ كففّل موجففود

الواحفففد، وتناسففف ى أو نسففف ي هفففذا األصفففَل، ورتفففع ففففي وهفففم الكثفففرة والخفففالف الفففزائفين. ولفففذلك 

  النففاَس  يففدعو الرومففيُّ 
َّ
هففم علففى مختلففف مشففاربهم وأديففانهم إلففى نففزع الحجففب التففي تمنففع كل
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مففن الكشففف عففن هففذا الكنففز اإللهففي املضففمر فففي ذواتهففم، واختبففارِّه فففي حيففواتهم  بصففائرهم

هففم، مففن 
ّ
ففه وفففي النففاس كل

ّ
العمليففة. يقففول الرومففي: "أمففا محّبففة الحففّق فكامنففة فففي العففالم كل

فففَده؟  مجفففوس ويهفففود ونصفففارى، وففففي املوجفففودات جميًعفففا. إذ كيفففف ال يحفففبُّ اإلنسفففان ُموجِّ

ن ثّمففة موانففُع تحجبهففا؛ وعنففدما تففزول تلففك املوانففُع تظهففر املحّبفة كامنففة فففي كففّل إنسففان، ولكفف

ها فففففي النفففففوس . ولففففيس مففففن ريففففب فففففي أن ظهففففور املحبففففة اإللهيففففة واسففففتحكاَم 1تلففففك املحّبففففة"

سفففففيتركان أثفففففًرا طيًبفففففا لفففففدى أصفففففحاب امللفففففل والنحفففففل ففففففي عالقفففففاتهم الدنيويفففففة ومعاشفففففاتهم 

حفففبُّ جميفففع الكائنفففات ففففي كفففل فعالمفففة الحفففّبِّ اإللهفففّيِّ العاجلفففة. أو كمفففا يقفففول ابفففن عربفففي: "

لففففة... أمفففا اآلجلففففة فمردهفففا إلففففى هللا تعففففالى:  2"حضفففرة معنويففففة أو حسفففية أو خياليففففة أو متخيَّ

ُ ََيُۡكُم بَۡيَنُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِيََٰمةِ فِيَما ََكنُواْ فِيهِ ََيَۡتلُِفونَ ﴿  [.  113﴾ ] البقرة: فَٱَّللذ

، يضّخ ففي األ  حفوال العاديفة، واملشفاهد اليوميفة التفي إن هذا الوجَه من الخطاب الصوفّيِّ

روَح العشفق والحكمفة واألخفوة اإلنسفانية،  -تالمس أبصارنا وأيدَينا وأسماعنا وحواسفنا

 
َ
فففويسفففتبطن فيهفففا معفففانَي نسفففجتها يفففراُع عاشفففق ث لحقيقفففة املطلقفففة، وتحفففّرر مفففن ابعشفففق  َل مِّ

ق الصففور ليرتففوَي وهففم األنففا واألنففت، واألسففود واألبففيض، والتبففر والتففراب. وانعتففق مففن عشفف

 من عشق املعنى.

ي في الكثرة، التي من  الروميُّ  يقول 
ّ
في سياق الحديث عن األصل الواحد املتجل

ُد الصور:  مظاهرها األنا واألنت وتعدُّ

 ال، إنهما اثنان ما دمت عابًدا للصورة، وهما أمام من نجا من الصورة واحد. -

 ظر إلى النور الذي انبعث من العينين.وعندما تنظر إلى الصورة فأنت تنظر بعينين، فان -

 فال يمكن التمييُز بين نور إحدى العينين ونور األخرى، عندما ُيلقي املرُء بنظرة إلى النور. -

 مصابيَح إلى مكان ما، ويكون كلٌّ منها في شكل -
َ
حضُر عشرة

ُ
 مختلًفا عن األخر؛ هوعندما ت

 ه إلى نورها بال شك وال ريب.فإنك ال تستطيع أن تميز بين نور كل منها، عندما تتج -
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 عندما تقوم  -
ً
وإنك إن أتيت بمائة ثمرة من التفاح أو السفرجل، فإنها ال تظل مائة

 بعصرها.

 أو أعداد، وليس في املعاني تجزئة وال أفراد. -
ٌ
 وليس في املعاني قسمة

 واتحاد الحبيب باألحبة أمر طيب، والتمسك بقدم املعنى فالصورة متمردة. -

 مردة أذبها باأللم، حتى ترى الوحدة تحتها كأنها كنز.والصورة املت -

ه  -  تذيبها، يا من قلبي غالم له. –جّل شأنه  -وإن لم تذبها أنت فإن عناياتِّ

 إنه هو الذي يبدي نفَسه للقلوب، وهو الذي يرتق خرقة الدرويش. -

 للجميع.لقد كنا جوهًرا واحًدا سارًيا في العالم، كنا بال بداية وال نهاية وهو املبدأ  -

قد، نتميز بالصفاء كاملاء. -  كنا جوهًرا واحًدا وكأننا الشمس، كنا بال عِّ

 وعندما تصّوَر ذلك النوُر الصافي، صار عدًدا، كأنه ظالُل الشرفة. -

مض َي الفروُق عن هذا الفريق. -
َ
 باملنجنيق، حتى ت

َ
  1فحطم الشرفة

والفذي يففرد لفه حّيفًزا كبيفًرا ففي إن األصل والواحَد الفذي ال يمفّل الرومفيُّ مفن اإلشفارة إليفه، 

خطابيففه الشففعرّي والنثففرّي، هففو أّن عشففَق الحففّقِّ تعففالى كففامٌن فففي البشففرية جمعففاء، بففل فففي 

الكون بأسره، ومفا علفى البشفرية سفوى أن تفدرك هفذا األصفَل الواحفد الفذي تشفترك فيفه، 

تكفون قفادرة وأن ترقى من حالة اإلدراك الذهنّي إلى حالة املمارسة الفعلية؛ من أجل أن 

علففففى تجفففففاوز الففففففروقِّ الُصففففْورية الظفففففاهرة، ال سفففففيما الففففففروُق الواقعففففة ففففففي صفففففور األديفففففان 

 القصفففد 
ُ
واملعتقفففدات، فمفففا دام املحبفففوب واحفففًدا، والكفففلُّ يقصفففده بحّبفففه، فليسفففت صفففورة

بأهمَّ من املقصود. وإذا كانت صور القصد تفّرق، ففإن املقصفود يجّمفع. ومفع ذلفك، ومفع 

قفاَل ففي سفبيل تعمفيم هفذه الرؤيفة التوحيديفة ال التفريقيفة، ففإن أففراد كّل مفا يمكفن أن يُ 

البشففرية سففيظلون يتشففبثون بصففور املعتقففدات، وهففو أمففر ال يمكففن دفعففه أو إنكففاره، بففل 

                                              
 49-43املثنوي، الكتاب األول، ص 1
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ينبغفففي التسفففليُم بفففه، ولكفففن ينبغفففي أيًضفففا لهفففؤالء جميًعفففا اسفففتيعاُب األصفففل الواحفففد واملفففراد 

ن البشري
ّ
 من التعايش بحّب، أو في أقل تقفدير دون والواحد، وهو األصل الذي سيمك

َ
ة

كففره أو حقففد؛ وبففذلك يحففتفظ كففلُّ عابففد بصففورة معتقففده الخاّصففة بففه، وفففي الوقففت ذاتففه 

هففا   بففاآلخر ومتجانًسفا معففه تجففانس إخفاء وحففب عبففر مضفمون الصففورة وغايتِّ
ً

يكفون مّتصففال

، واللففذين يتلخصففان فففي محّبففة الحففّق تعففالى إلففى أن يففرث هللا  ،اللففذين أشففار إليهمففا الرومففيُّ

َولَۡو َشآَء َربَُّك  ﴿األرض ومن عليها ويحكَم بين الخالئق. وقد قال تعالى في محكم التنزيل: 
ة   مذ
ُ
ُّۖ  َۡلََعَل ٱنلذاَس أ  [.114-111] هود:  ﴾ إَِلذ َمن رذِحَم َربَُّك  ١١٨ ََل يََزالُوَن ُُمَۡتلِفِنيَ وَ  َوَِٰحَدة 
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 دور اللغة العربية في نشأة اللغة الفرنسية

 1الدكتور محمد حميد هللا الحيدرابادي -

 2ترجمة من األردوية: د. هيفاء شاكري 

ا وفي املراحل األولى من التحقيق، ويحتاج أيضً  ،إن هذا فقط رأي واستنباط ونظرية

 إلى بعض التمهيد.

ٍء إَِلذ يَُسب ُِح ِِبَۡمِدهِۦ َوَلَِٰكن و"  (13:13)" ِدهِۦَويَُسب ُِح ٱلرذۡعُد ِِبَمۡ  " ِن ََشۡ َلذ َتۡفَقُهوَن ِإَون م 
 (.99:19) تَۡسبِيَحُهۡمۚۡ 

ا من اآليات، نجد أنه ال يمكن مبغض النظر عن اآليتين السابقتين وما يماثله

كائنات ا بإرادتها، وأن هذا أمر يخص الللجمادات أو حتى النباتات أن تصدر أصواتً 

الحية فقط، ومن ضمنها يمتلك اإلنسان القدرة الكبيرة على ذلك. وقد كشفت اآلالت 

املكبرة للصوت أن األسماك أكثر من يصدراألصوات. وتمت معرفة لغات مختلفة 

صوات في حالة السرور والخوف وغيرها تختلف األ للحيوانات، وأن ما تصدرها من 

ن نؤمن بما ذكر في القرآن من "منطق أا هذا فيما بينها، ولذلك فال حاجة في زمنن

)إنما ثبت ذلك  ، و"قالت نملة" ألجل اإليمان واالعتقاد فقط،(11-25:16) الطير"

 بالتحقيق العلمي(.

ۡطَواًرا فإذا استنبطنا من " أما ما يتعلق بالبشر
َ
فيمكن أن نقول  (51:19)" َخلََقُكۡم أ

ا مركبة ثم استخدم اإلنسان أصواتً نه خرجت في البداية أصوات فطرية مفردة، إ

                                              
 كاتب ومحقق كبير 1

 أستاذة مساعدة، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة امللية اإلسالمية، نيو دلهي، الهند 2 
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ا. صوت أو مجموعة واحدة لغرض ومجموعات األصوات حسب ضرورته تدريجيً 

 واحد وصوت ومجموعة ثانية لغرض آخر.

ۡسَمآَء ُِّذَها ُثمذ َعرََضُهۡم لََعَ ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةِ  وََعلذمَ  " وربما أشار القرآن إلى ذلك في قوله:
َ
َءاَدَم ٱۡۡل

 
َ
ۡسَمآءِ َهَُٰٓؤََلٓءِ إِن ُكنتُۡم َصَِٰدقنِيَ ۢنِب َفَقاَل أ

َ
 (2:31) "و ِي بِأ

ويمكن التمييز بين األشياء املختلفة واملعاني بأسمائها، وهذا ما فعله آدم. وهذه 

. وفيها يسمي آدم األشياء (20-14: 2سفر التكوين، )ا، القصة مذكورة في اإلنجيل أيضً 

ا، ولكن بذكر ة في كتب كونفوشيوس أيضً ) إن أهمية األسماء مذكور  بنفسه.

 التفاصيل نبتعد عن موضوعنا األصلي(

ربما تكون الحاجة قد برزت ألداء معنى املاض ي والحال واملستقبل إضافة إلى التمييز 

بين األمر والنهي بعد األسماء واألفعال، وهكذا خرجت اللغة إلى حيز الوجود، وكانت 

ا في كل جيل. ومع نشأة املهن تطورت تدريجيً الكلمات محدودة في البداية، ثم 

 واالختصاص كان من الالزم التمييز في املعلومات الفردية.

)آدم وحواء(، ثم وجود الفروق  إن بداية عدة لغات وليست لغة واحدة من زوج واجد

فيها لدرجة أن الشخص ال يفهم اللغة التي يتحدث بها اآلخر لي يء محير في كل زمان. 

أن لغة البشر كانت واحدة قبل طوفان  (4-1: 11، سفر التكوين)اإلنجيل  وقد ذكر في

وجهوا إلى أرض شنغار وبدؤوا هناك تنوح، وإن األشخاص الذين نجوا من الغرق 

)ربما أرادوا رؤية  بإنشاء مدينة من اللبن، وأرادوا بناء منارة يصل علوها إلى السماء،

السماء وفرقهم في األرض، وبذلك تفرقت  الرب(، ولم يعجب الرب عملهم هذا فنزل من

 لغاتهم، وسمي ذلك املكان بف) بابل( والذي يعني اختالف اللغات ووالدة لغات جديدة.

وال يوجد ما يثبت هذه القصة في القرآن الكريم أو الحديث، ولكن ذكرت في القرآن 

إن في ذلك "ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم  آية بليغة:

ال أدري إن كان قد ذكر ش يء مشابه لهذا في اآلداب  (22: 20) آليات للعاملين"

إلى اآلن، وإن  (. على كل فما كان الحال أيام نزول القرآن باٍق ةالهندوسية )السنسكيرتي

اختلف ش يء فهو أنه كانت هناك محاولتان لتصنيع وتطوير لغة جديدة في أوروبا: 
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م، 1154( في عام J.H.Schleyerلتي أنشأها جون مارتين شالير)( واVolapukووالبوك )

ا لسابقتها وقد أنشأها البروفيسور ( التي كانت إصالًح Esperanto) والثانية ايسبرانتو

( لتسهيل الروابط بين الشعوب. وهي باقية إلى يومنا بعد Zamenhofتسامنهوف )

د في العالم أشخاص جهد جهيد، وليس هناك شعب مستقل  يتحدث بها ولكن يوج

 يمكنهم فهمها والتحدث بها.

 وال توجد في العالم لغات مختلفة فقط وإنما لهجات وفروع مختلفة أيضً 
ً

 في ا. فمثال

اللغات الهندية هناك فرق واضح بين اللغة األردية والدكنية. إن إخواننا املواطنين الذين 

زالت  لغة اإلنجليزية تطورت وماعليهم جيل كامل هناك يذكرون أن ال سكنوا إنجلترا ومّر 

 لدرجة أن أبناء اإلنجليز املسيحيين أنفسهم ال يفهمون اللغة املستعملة في اإلنجيل.

إن ما وصلنا إليه من أسباب وطرق اختالف اللغات ونشأة لغات جديدة من علم 

 لقصة طويلة، وأكتفي بمثالين من زمننا:

جوهانسبرغ، وتسكن هناك عائلة سنحت لي فرصة زيارة املدينة لجنوب إفريقية  .1

ا من تأليف رجل أبيض من هناك. ميان املحبة للعلم، شاهدت في مكتبتهم كتابً 

يذكر أنه عندما سيطر الهولنديون على البالد استقدموا العمال والعبيد بطرق 

مختلفة ليقوموا بأعمال املستعمرة الصعبة. واضطر هؤالء العمال إلى تعلم 

انوا يتحدثون بها بطريقة خاطئة دون مراعاة لقواعد اللغة اللغة الهولندية، وك

الهولندية، ثم جاء اإلنجليز، وكان عدد هؤالء العبيد من البغاليين واملاالباريين 

جاويين والعرب والحبشيين قد زاد على عدد البيض بكثير، وكانت الالويين و املو 

ن اضطروا إلى يالقادم اللغة الهولندية الخاطئة رائجة بينهم لدرجة أن اإلنجليز

التحدث بها حتى يتفاهموا مع عمالهم. ثم بدأ الهولنديون البيض وبسبب 

كراهيتهم لإلنجليز دراسة هذه اللغة والتأليف بها. ولكن كان املسلمون املحليون 

ونها اللغة اإلفريقانية. ويذكر قد بدؤوا التأليف بها قبلهم بفترة طويلة. وكانوا يسّم 

ب أن نماذج األولى املكتشفة للغة أفريكانس املوجودة مؤلف هذا الكتا

فريقانية( مكتوبة من قبل املسلمين بالخط العربي. وهي كتب تتعلق باإلسالم. )اإل 
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على كٍل فإن األثر الذي تركته العربية والحبشية على الهولندية، تولدت نتيجة 

 وب إفريقيا.لذلك اللغة اإلفريقانية. وهي اآلن اللغة الرسمية لجمهورية جن

ا ا من جنوب إفريقيا، فقد احتلت فرنسا جزءً إذا كانت هولندا قد احتلت جزءً  .2

آخر، وكان الفارق الوحيد أن العمال كانوا يتحدثون الهولندية في جزء 

والفرنسية في الثاني. وكانت النتيجة واحدة، أي والدة لغة جديدة. ولغة املنطقة 

به، ولو أنه قليل  بها اآلن كمية أدب يعتّد  (، ويوجدKreolالفرنسية تدعى كريول )

 مقارنة باإلفريقانية التي تحتوي على تراجم كاملة للقرآن الكريم.

بهما اللغتان األصليتان  ا، ولم تتأثربقي أثر اللغتين )اإلفريقانية والكريول( محدودً 

 دث بهما.يتح منأنه لم يوجد هناك  ،كما يعلم ،املستعملتان في هولندا وفرنسا. والسبب

 قد تساعد هذه األمثلة الحديثة على فهم واقع الزمن املاض ي.

 تناثر اللغة الالتينية:

وروبا بسبب الفتوحات الرومية أاندثرت اللغة الالتينية والتي انتشرت في أجزاء كثيرة من 

لك األسبانية تمستقلة. نريد ب ا، وأصبحت لهجاتها املحلية لغاٍت قبل ألف عام تقريبً 

 لية والفرنسية. ونظريتنا في نشأة هذه اللغات أنها كانت بسبب اللغة العربية.واإليطا

ولكن قبل اإلدالء بالتفاصيل واألدلة نجد من املناسب أن نذكر ميزة مهمة للغة 

ا، ويقال أن اللغة تصبح غير العربية، فاللغات بشكل عام تتطور وترتقي تدريجيً 

  700مفهومة بعد 
ً

الشخص اإلنجليزي فهم منظومات الشاعر  ال يستطيع سنة، فمثال

م حتى في مسقط رأسه لندن، 1900( املتوفى سنة Chaucer) اإلنجليزي الشهيرشاسر

في اإلنجليزية القديمة. والحال نفسه بالنسبة للفرنسية واألملانية  من تخّصصإال 

العربية،  والروسية وغيرها. واالستثناء الوحيد في هذه الحالة في تاريخ العالم هو اللغة

ا ببركة كالم هللا لم يتغير نحوها وصرفها ولم تتغير معاني املفردات فيها، وحتى وحتًم 

  1700النطق منذ 
ّ
 سنة املاضية. فإن كان رسول هللا صل

ّ
ا لفهم م حيً ى هللا عليه وسل

ه العرب، أو و ا مثلما كان يفهم معاصر الراديو العربي والصحف العربية بسهولة تماًم 

ن القرآن والحديث. فليس هناك فرق في لغة العصرين، إن اللهجات كما نفهم نح
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املحلية قد اختلفت ولكن لغة العرب في التأليف والقراءة هي واحدة في كل مكان. وإن 

لم تكن هذه القوة موجودة في اللغة العربية لكانت الضرورة أن يرسل الرحمن 

 
ً

 ا وينزل القرآن بلغة جديدة. جديًد الرحيم رسوال

نت هذه هي اللغة العربية في قمة قوتها السياسية والعسكرية والتي اصطدمت وكا

 باللغة الالتينية.

هف، 25دخل املسلمون إلى األندلس في عهد عثمان بن عفان رض ي هللا عنه عام 

ا على جميع مناطق البرتغال وأسبانيا، وكذلك على جزٍء كبيٍر من واستولوا تدريجيً 

ا، ومكثوا في إيطاليا سنة تقريبً  100حكموا أسبانيا ملدة  إيطاليا وجنوب فرنسا. وقد

وخاصة صقلية مدة طويلة، وفي جنوب فرنسا نفسها كانت هناك دولة إسالمية 

ا، وأوامر الحاكم املسلم بمنح اإلقطاعيات محفوظة سنة تقريبً  170مستقلة دامت 

 حتى في زمننا هذا.

ن الحديثي العهد باإلسالم ظلوا وليس من غير املناسب إن ذكرنا أن آالف األسبا

يتحدثون األسبانية ولكنهم كانوا متأثرين باللغة العربية. وكان العرب يطلقون كلمة 

"الخميادو" على هذه اللغة. وهي محولة من "األعجمية"، )تتحول الالم إلى الخاء في 

ية، األسبانية(، وكانت هذه الخميادو تكتب بالخط العربي، وتوجد فيها تراجم قرآن

وكتب الطب والعلوم الدنيوية األخرى. وتوجد مئات من نسخها في مدريد وإيسكورال 

 وغيرها حتى اليوم. وكذلك الحال بالنسبة للبرتغالية املكتوبة بالخط العربي.

 تأثير العربية وخاصة على الفرنسية:

ا، وكانت لم تكن اللغة الالتينية رائجة فقط في إيطاليا، إنما في أسبانيا وفرنسا أيضً 

 تحتل مكانة اللغة العلمية فيها.

وصل العرب إلى هذه البلدان ومكثوا فيها ملدة طويلة، فكان من الالزم أن يضطروا إلى 

التحدث بالالتينية. ولم تبق هذه اللغة على حالها لدى هؤالء األجانب كما كانت لدى 

، ثم أدخلوا علماء الفرنجة، وإن حاول العرب إفسادها فكان هدفهم هو تسهيلها
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بعض خصائص اللغة العربية على هذه الالتينية الجديدة. وبقيت هذه الالتينية 

 الخاطئة تنمو وتتطور. وهكذا ولدت اللغات األسبانية واإليطالية والفرنسية.

ال يهمني في هذا املوضع عدد الكلمات العربية في اللغة الفرنسية. فال تتغيير اللغة 

اللغة  بل تصبح الكلمات املستعارة تابعة لقواعد وجّو  بأخذ كلمات من لغة أخرى،

ا في اللغات املوجودة الحية. قد أرسل الروس قيل التي دخلت إليها. وهذا يحدث دائًم 

ا دخلت فترة قصيرة كرة بدأت تدور حول الكرة األرضية، وسموها "إسبوتينك"، وفوًر 

ا. وما يهمني هذه الكلمة إلى كل لغات العالم. مثلما حدث مع تليفون وعراموفون سابًق 

هي الكلمات التي تدخل إلى لغة ما زالت في مرحلة التطور من لغة أخرى، وألن هذا 

 البحث في بدايته، لذلك ال يمكن التوقع بوجود أمثلة كثيرة.

 تحتوي على عالمة املعرفة، ولكنها توجد على كل حال، فالجميع يعرف أن الالتينية ال

في فروعها الثالثة: الفرنسية واإليطالية واألسبانية. في العربية توجد ال التعريف 

 وفي الفرنسية كما يلي: EL، وفي األسبانية  IL)اإلسالم(، وفي اإليطالية 

 
ً

في  وهذا موجود’L  )ل(إذا أدخلنا أداة التعريف على اسم يبدأ بحرف العلة مثال

ا، فإذا سبق ال التعريف حرف الباء فتسقط ألف ال التعريف، وتبقى العربية أيضً 

إلسالم. 
َ
 الالم، فتصبح كلمة باإلسالم بإلسالم في نطقها. وال ننطقها بأ

في حالة املفرد  LEإذا أدخلنا ال التعريف على كلمة تبدأ بحرف صحيح فندخل 

ي حالة جمعهما. )وال توجد طريقة ف LESفي حالة املفرد املؤنث، وLA املذكر، و

 التعريف هذه في اللغة العربية(

بمعنى على ذلك الي يء. AU إلى A LE   بمعنى على قبل أداة التعريف فتتحول  Aإذا وجدت 

ويقابلها في العربية الالم الشمسية والقمرية. فيختلف نطق الالم عندما تدخل على 

 
ً

 م( والسالم تنطق )اس سالم(.: اإلسالم تنطق )ال إسال حروف مختلفة. مثال

على كٍل فلم تكن عالمة التعريف موجودة في اللغة الالتينية ولكنها جاءت في فروعها. 

 ( الفرنسية ملفتة لالنتباه.L( اإليطالية و)IL( األسبانية و)EL)ال( العربية، و)فف
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وفي العربية ش يء آخر مهم هو أن الفعل في الالتينية يأتي في نهاية الجملة مثل األردية، 

يكون الفعل والفاعل في البداية ثم تأتي املفاعيل واملتعلقات األخرى. ونجد في 

الفرنسية وغيرها من اللغات املتفرعة من الالتينية القاعدة االعربية، واالضطرار إلى 

 تغيير الي يء املوروث يحتاج إلى مؤثر خارجي قوي.

الالتينية، وتستخدم )ي( مكانها،  ا آخر، ال يوجد صوت )ج( في اللغةأذكر هنا شيئً 

(، وهي لهجة العربية في دول  ژوال فرق في اإليطالية، وتحولت في الفرنسية إلى )

(. I( إلى )îشمال إفريقيا. وكذلك الحال في لبنان. وإلظهار هذا الفرق أضيفت )

والواقع  سبانية ولكنهم ينطقون )ج( )خ(، فجبرالتر هي خبرالتر،ونفس الي يء في اإل 

(، ) گمال گتنطق )ج( ) )ج( لها نطق مختلف في القبائل املختلفة، ففي مصرفأن ال

عبد الناصر(، وفي يمن تتحول إلى ) ي(، في الحجاز تبقى )ج(، وفي لبنان وشمال 

 (، وفي شرق إفريقيا )خ(.ژإفريقيا )

ا أن نذكر أن أقدم استخدام ألداة التعريف في اللغة وفي النهاية من املهم جًد 

ا، كما علم م تقريبً 110والذي ألف في  Cantilene de Saint-Eulalieفرنسية وجد في ال

 سبانيا وإيطاليا وفرنسا. إمن األكاديمية الفرنسية، وهو نفس زمن وجود املسلمين في 

سبانيا فقط وإنما جنوب فرنسا إفي الوقت الذي كان املسلمون يحكمون ليست 

ى مناطق من سويسرا في نفس الفترة. وكما يعرف ا، وكانوا يسيطرون علوإيطاليا أيضً 

رواني، فبعد بحث يشالزمالؤنا األفاضل من كتابات املرحوم البروفيسور هارون خان 

ا (، وهي أيضً Romanschى رومانش )اكتشفنا أن هناك لغة محلية في سويسرا تسّم 

، وبكلمات ( لجعل الكلمة معرفةILا تستعمل )فرع من الالتينية، وفي هذه اللغة أيضً 

 ا.ضً في تشكيل لغة الرومانش أي اأخرى فإن للعربية تأثيرً 

وتجدر اإلشارة إلى أن عامية شمال إفريقيا )املغرب، الجزائر، تونس( تسقط فيها ألف 

ويراد به  Lahbabiوأصله "العربي"، وكذلك  Larbiال التعريف. فيكتبون اسم عالم 

وقد علم أن العرب الذين وصلوا إلى جنوب "الحبابي". ويمكن ذكر آالف األمثلة لذلك. 

فرنسا في القرن الثاني والثالث الهجري، وأثروا على الالتينية الرائجة هناك، كانوا 
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يسقطون الف ال التعريف. ونتيجة لذلك عندما دخلت أداة التعريف إلى الفرنسية 

 الرومانش.( مثل األسبانية واإليطالية و EL( أو )IL(، ولم تصبح )L( أو )LEأصبحت )

على كٍل فإن اللغات الالتينية قد تأثرت بالعربية، وما أضيف إلى صرفها ونحوها من 

 قواعد عربية، ظهرت فيها ال التعريف بشكل جلي.

 1وأنهي على هذا وهللا أعلم بالصواب.

 

 

                                              
 131-124نشر األصل في مجموعة املقاالت "نذر مختار" لجامعها مالك رام، ص  1
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 بيمارستانات الهند خالل العهد اإلسالمي

 1أ. د. محمد زبير الصديقي -

 2ورنك زيب األعظميأ. ترجمة من األردوية: د

أنما شهدته بدمشق من البيمارستانات تدّل على عظمة  3ذكر ابن جبير في رحلته

م. قد وضع فيهما سجل للموظفين 1112اإلسالم وسطوته ومنها اثنان شهدتهما في 

يذكر فيه فهرس أدوية املرض ى وأغذيتهم وحاجياتهم األخرى بجانب أسمائهم فكان 

كّل يوم فكانوا يأمرون بإعداد األدوية واألغذية لهم طبًقا يزورهم األطباء صباَح 

ألدوائهم، وأما بيمارستانات غيرها من املدن والبالد من مثل جزيرة العرب والشام 

ومصر وإفريقيا والعراق وإيران والدول اإلسالمية األخرى فقد ذكرها ابن أبي أصيبعة في 

جبير في رحلته واملؤرخون اآلخرون في طبقات األطباء واملقريزي في كتاب الخطط وابن 

كتبهم ومؤلفاتهم. وكذا فّصل سيريل ألغود ذكر بعض البيمارستانات اإلسالمية في 

 )التاريخ الطبي إليران(. "Medical History of Persiaكتابه "

فأول بيمارستان بني في العهد اإلسالمي هو الذي بناه الخليفة الوليد بن عبد امللك 

م كما أقام دوًرا للضيوف ومباني خاصة بالعميان واملجذوبين، 505ه/11بدمشق في 

م لهم األغذية واملالبس والحاجيات األخرى. وشّدد على أن ال يقيموا سوى ما 
ّ
ونظ

اختّص بهم من املباني. وعالوة على ذلك فقد بنى الخليفة املذكور أعاله بيمارستانات 

م ك
ّ
 ّل ما احتاج إليه املرض ى.للمرض ى، وعّين األطباء ملداواتهم، ونظ

                                              
 ألسبق لجامعة كلكتة، كولكاتارئيس قسم اللغة العربية وآدابها ا 1
مدير تحرير املجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة امللية اإلسالمية،  2

 نيو دلهي، الهند
 246الصفحة  3
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مت  1وبجانب فتوح املسلمين
ّ
بنيت البيمارستانات في البالد املفتوحة كما نظ

البيمارستانات املتحركة إلسعاف أهالي القرى الصغيرة. فكان األطباء يجولون في تلك 

القرى، وكانوا ينزلون بها حسب الحاجة، ويداوون أهاليها. وقد أقيمت بيمارستانات 

ي املدن الصغرى للبالد املفتوحة طبًقا لحاجاتهم ففي مدينة صغيرة كأربيال عديدة ف

للعميان واملرض ى ذوي األمراض  2أقام أميرها أبو سعيد الكوكبوري أربعة بيمارستانات

وهكذا فقد ازداد شيًئا فشيًئا عدُد البيمارستانات في الدول اإلسالمية. فلما  3املزمنة

معهًدا طبًيا  60م، كما يقول ألغود، وجد بها 1160اد في سافر طوديال كاين يامين بغد

ر الخليفة املستنجد باهلل من بيت ماله ما احتاج إليه هذه املعاهد كلها. 
ّ
ًما كان يوف

ّ
منظ

ر له غذاؤه من قبل الخليفة منذ دخوله في 
ّ
إنه يقول: كان كّل مريض فقير يوف

ارستانات كان بها "دار املرفتان" البيمارستان حتى خروجه منه. وعالوة على هذه البيم

ا بالسالسل حتى يشفى. 
ً
فكان يقام بها كّل مجنون عثر عليه في موسم الصيف مربوط

وعندما أفيق كان يسمح له الرجوع إلى داره. وقد عّين مسؤولون حكوميون للعناية بهم 

كان هذا  كانوا يعودونهم شهرًيا بصورة منتظمة، وعندما صّح املرض ى تّم تحريرهم فوًرا.

ر من قبل الخليفة الذي كان يحّب كّل من زار بغداد أو أقام بها. كان الخليفة 
ّ
كله موف

 )املستنجد باهلل( تقًيا صالًحا، وكانت أفكاره نقية صافية من شوب أي منكر.

ويمكن لنا أن نقارن نظم وبهاء هذه البيمارستانات من مستشفيات عصرنا الحاضر 

 لي من البيمارستانات.وهذا يبدو مما ي 4النامي

فأقام عامل املغرب بيمارستاًنا بها في نهاية القرن الثاني عشر امليالدي فّصل ذكره 

 إلى عبد الواحد املراكي ي. يقول املراكي ي:
ً

 ألغود محيال

                                              
 كتاب الخطط واآلثار )باب البيمارستان( 1
2 Medical History of Persia 153، ص 
 149-143ماء، ص وتاريخ الحك 222-1/221طبقات األطباء،  3
4 Medical History of Persia 152، ص 
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ر ساحة أن في الدنيا مثله؛ وذلك أنه تخيّ  ما أظّن  اوبنى بمدينة مراكش بيمارستانً "

، وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه؛ فأتقنوا فسيحة بأعدل موضع في البلد

فيه من النقوش البديعة والزخاريف املحكمة ما زاد على االقتراح؛ وأمر أن يغرس فيه 

ا كثيرة تدور على مع ذلك من جميع األشجار املشمومات واملأكوالت، وأجرى فيه مياًه 

أبيض، ثم أمر له من  جميع البيوت، زيادة على أربع برك في وسطه، إحداها رخام

الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير واألديم وغيره، بما يزيد على 

ا في كل يوم برسم الطعام وما ينفق الوصف ويأتي فوق النعت، وأجرى له ثالثين دينارً 

ا عّما جلب إليه من األدوية، وأقام فيه من الصيادلة لعمل عليه خاصة، خارًج 

ان واألكحال، وأعّد فيه للمرض ى ثياب ليل ونهار للنوم، من جهاز األشربة واألده

ا أمر له عند خروجه بمال يعيش به الصيف والشتاء؛ فإذا نقه املريض إن كان فقيرً 

رك وسببه؛ ولم يقصره على الفقراء دون ريثما يستقل، وإن كان غنيً 
ُ
ا دفع إليه ماله وت

إليه وعولج إلى أن يستريح أو  األغنياء، بل كل من مرض بمراكش من غريب حمل

يموت؛ وكان في كل جمعة بعد صالته يركب ويدخله، يعود املرض ى ويسأل عن أهل 

َوَمة عليكم؟ إلى غير ذلك من السؤال، ثم يخرج؛ 
َ
بيت، يقول: كيف حالكم؟ وكيف الق

 1."ا على هذا إلى أن مات رحمه هللاولم يزل مستمرً 

سلطاٌن مملوٌك يسّمى "محمد قالؤن منصور"  م بنى مثل هذا البيمارستان1212وفي 

بالقاهرة متبًعا بيمارستانات دمشق النورية فقد بني هذا البيمارستان في قصر واسع 

قدم مربع. كان هذا القصر يحتوي على  10600كما يشير إليه املقريزي، كانت مساحته 

 
ّ

ل. ولقد وقف أربعة مباٍن، وكان أمام كّل مبًنى ميدان واسع يوجد فيه غدير وشال

مؤسسه أراض ي لهذا البيمارستان وغيره من أعمال رفاهية الشعب، كان يبلغ دخلها 

السنوي مليون درهًما كما عّين موظفين عدة لنظم هذه األراض ي وترتيبها ودخلها 

وصرفها. وكان هذا البيمارستان مفتوًحا لكل من غني وفقير، سيد وعبيد، رجل وامرأة، 

رت فيه أدوية كل نوع، واملالبس  حر ورقيق، موظف حكومي
ّ
وعامة الناس. وقد وف

                                              
 155املصدر نفسه، ص  1
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َن فيه األطباء املهرة، والخدم من الذكور واإلناث واملمّرضون  واألغذية للمرض ى. وقد ُعّيِّ

َصْت حجرات بالنساء والرجال، واملعانين  ّصِّ
ُ
َد لكل منهم راتٌب. وقد خ واملمّرضات، وُحّدِّ

َصت الحج ّصِّ
ُ
رات الواسعة في املباني األربعة بالحمى وغيرها باألمراض املختلفة. كذا خ

من األمراض واألوبئة كما أفرِّدت حجرات بأمراض العين وأمراض املعدة والعمل باليد. 

َصْت حجراٌت بصنع األدوية وتوزيعها، وقد  ّصِّ
ُ
وكان املاء يجري إلى كل حجرة. وهكذا خ

م فيها الطب. ما ُح 
ّ
َدْت حجرة لرئيس األطباء كان يعل َد عدُد املرض ى في البيمارستان ُحّدِّ ّدِّ

َر دعُم كّل نوع للمرض ى الخارجيين. ِّ
ّ
َدْت مدة قيامهم به، وقد ُوف  1وال ُحّدِّ

َل في  عِّ
ُ
َم لتعليم طالب الطب في بيمارستانات بغداد العضدية كما ف ِّ

ّ
ظ

ُ
وقد ن

م فيها الطبَّ أشهُر أطباء العصر كما وُ 
ّ
َرْت بيمارستانات القاهرة املنصورية فكان يعل ِّ

ّ
ف

للطالب فرصة تجربتهم الطبية فيها فكان يعمل عشرة طالب تحت إشراف كّل طبيب 

من بين خمسين طبيًبا في بيمارستان تبريز كما كان خمسة طالب يعلمون تحت عناية 

َض لكل طالب ما يقوم به من الواجبات. والبديهي أن هذه الحالة  ّوِّ
ُ
كل جّراح، وقد ف

كما كانت  2ت األخرى الكبيرة. ألحقت مكتبات إلى بعض منهاكانت توجد في البيمارستانا

صيدليات البعض منها أماكن للنماذج للجميلة للصناعة اليدوية فذكر رشيد الدين 

فضل هللا: البيمارستان الذي أقيم بتبريز جمع فيه املرتبانات الصينية لألدوية فكانت 

 .3بعض البيمارستانات الواسعة تضاهي بالقصور امللكية

ولم تتخلف الهند عن الدول اإلسالمية األخرى في إقامة البيمارستانات في عهدها 

بيمارستاًنا في دلهي وحدها خالل حكم محمد بن تغلق كما  50اإلسالمي فقد كانت 

ويقول فرشته إن فيروز شاه بنى خمسة بيمارستانات األخرى في دلهي فقال  4يقول إليت.

وز شاهي": إنه بنى بيمارستاًنا كان مرض ى كّل قسم يتم فيروز شاه في كتابه "فتوحات فير

َن فيه العديد من األطباء  ر لهم األدوية واألغذية مجاًنا، ُعّيِّ
ّ
مداواتهم وكانت توف

                                              
 كتاب الخطط واآلثار )باب البيمارستان( 1
 104مجموعة محاضرات براون عن الطب العربي )باإلنجليزية(، ص  2
3 Medical History of Persia 111، ص 
 2/756إليت وداسن،  4
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للمداواة". والواقع أن ملوك وسالطين الهند املسلمين وأمرائهم وعّمالهم ومسؤوليهم 

اإلسالم وأمرائهم وعّمالهم ووقفوا  اآلخرين قد أقاموا بيمارستانات خيرية كعادة خلفاء

لها أراض ي كما كان بعض سالطبن الهند املسلمين ماهًرا في علم الطب، وكان يعالج 

ا في علم الطب، وكان يداوي مختلف 
ً
املرض ى واملصابين فكان محمد بن تغلق حاذق

ًبا األمراض، ويناقش مع األطباء الكبار عن القضايا الطبية. وكذا كان فيروز شاه طبي

ف 
ّ
ا، وكانت له رغبة خاصة بعلم الطب فجمع أجود مؤلفات هذا الفن كما أل

ً
حاذق

كتاًبا في علم الطب باسم "طب فيروز شاهي" ذكر فيه األمراض وأدويتها التي ما ذكرت في 

القانون البن سينا وال جاءت في "ذخيره خوارزم شاهي". إنه كان ماهًرا في جبر العظام 

عيون. فمزج جلود األفاعي السوداء ببعض األدوية، وصنع بها كما رغب في أمراض ال

 يسّمى "كحل فيروز شاهي"، كان نافًعا في العديد من أمراض العيون.
ً

ويقول  1كحال

عفيف: إن السلطان فيروز شاه أقام بيمارستاًنا كعادة سالطين دلهي ملداواة املرض ى 

هم بأن يعاطفوا املريض كلما ألجل معاطفته معهم، وعّين فيه األطباء الحذاق، وأمر 

صوا املرض، ويعطوه الدواء املفيد كما أوضح 
ّ
يجيئهم، وأن يبحثوا عن نبضه، ويشخ

َن فيه  على موظفي البيمارستان أن هذا البيمارستان بني ملرض ى كل نوع وفرقة. فُعّيِّ

ات األطباء املجّربون والجّراحون واإلخصائيون في أمراض العيون، واملمّرضون واملمّرض

رت فيه أدوية وأغذية كل قسم، وهي توّزع مجاًنا. يزوره املرض ى من 
ّ
وعامة الخدم. ووف

ص األطباء الحذاق الجالسون على السرير 
ّ
مختلف املناطق فليعتن بهم فوًرا وليشخ

على قرب الباب الرئيس ي، وليعطوهم ما يفيدهم من األدوية. وقف فيروز شاه كثيًرا من 

واألدوية  2يين تنكة على البيمارستانات واألعمال الخيرية األخرى.األراض ي دخلها ثالثة مال 

املفردة واملركبة التي كانت متوفرة في البيمارستان ذكر فهرستها في الباب الرابع لفيروز 

شاهي. وكذا يبدو من هذا الكتاب أن فيروز شاه نفسه كان يزور البيمارستان، وكان 

صيب أحٌد بالجنون فليدخل في البيمارستان، ويتم يداويهم. إنه أصدر األمر بأنه إذا أ

مداواته بأدويته املجّربة، ويعطى األطعمة التي وصفها السلطان ذاته. وهكذا يبدو من 

                                              
 156-161دابخش ببتنه(، ص سيرت فيروز شاهي )مخطوط مكتبة خ 1
 374-373تاريخ فيروز شاهي، ص  2
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هذا الكتاب أن فيروز شاه قد أقام العديد من البيمارستانات الثابتة واملتحركة، وعّين 

ا. وبنى محمود شاه بيمارستانً 
ً
ا فخًما في ماندو، وجعل مسؤوله في كّل منها أطباء حذاق

  1الحكيم فضل هللا الذي لّقبه السلطان بف"حكيم الحكماء".

، 2أمر تيمور أن يبنى مسجد ودار للضيوف وبيمارستان بكل مدينة في حدود سلطنته

وكذا عّين السلطان شير شاه السوري طبيًبا في كل دار للضيوف بناها في حدود 

يه العرش أن سلطنته. ومن االثني عشر حكًم 
ّ
ا التي أصدرها السلطان جهانغير بعد تول

يبنى بيمارستان في كل مدينة كبرى، ويعّين فيه أطباء يداوون املرض ى على حساب 

وذكر  3الحكومة. وهكذا بنت جهان آرا بيغم بنت السلطان شاهجهان داًرا للشفاء

ت الهند التي أقيمت السيد أحمد املارهروي في كتابه "آثار خير" العديد من بيمارستانا

 4في مالوا وبهاغ ناغار وآغره وأحمد آباد وسورت وغيرها من املدن.

وعالوة على سالطبن دلهي فقد بنى أمراء وعّمال بعض الواليات بيمارستانات في املدن 

التي كانوا يحكمونها فبنى عالء الدين أحمد شاه البهمني بيمارستاًنا فخًما في بيدر، 

من القرى التي كانت تكاليفها تؤدى بدخلها، قد جعل فيه حكماء  ووقف عليها العديد

يون. إنهم كانوا يعالجون املرض ى طبق كال الطبين، وكانت األدوية 
ّ
يونانيون وأطباء محل

ى العرش قلي قطب شاه سلطان غولكنده 
ّ
واألغذية توّزع للمرض ى مجاًنا. وحينما تول

يمارستاًنا سّمي بف"دار الشفاء". يوجد مبناه أّسس حيدراباد )بهاغ ناغار( كما أقام بها ب

َن فيه األطباء املجّربون )واألطباء  حتى اآلن وهو يدّل على بهاء وعظمة البيمارستان. ُعّيِّ

املحلّيون تقريًبا( ملداواة املرض ى. كانت األدوية واألغذية توّزع مجاًنا للمرض ى، وكانت 

 5رستان تدفع من بيت مال الحكومة.رواتب األطباء واملوظفين وكافة تكاليف البيما

                                              
 14آثار خير، ص  1
2 Medical History of Persia 153، ص 
 6/712إليت وداسن،  3
 764آثار خير، ص  4
 221-225سالطين الدكن البهمنية )باإلنجليزية(، ص  5
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ا فأقام 
ً
وفي عهد السلطان جهانغير كان نّواب إتاوه خير أنديش خان طبيًبا حاذق

ا وأطباء محليين فقال في ديباجة كتابه 
ً
بيمارستاًنا كبيًرا في إتاوه، وعّين فيه حكماء حذاق

ّمى بف"محمد خان" "خير التجارب": أقام هذا العبد القليل البضاعة وكثير العصيان املس

وامللّقب بف"خير انديش خان" بيمارستاًنا بإتاوه لثواب اآلخرة، وأمر أصدقائه من األطباء 

ا 
ً
روا األدوية الثمينة للفقراء من املرض ى، ويختاروا طرق

ّ
اليونانيين واملحليين بأن يوف

طباء مالئمة ملداواتهم فيجري هذا العمل بفضل هللا". وقد ذكر خير أنديش أسماء األ 

اليونانيين واملحليين فمن األطباء اليونانيين عبد الرزاق النيسابوري، وعبد املاجد 

األصفهاني، وامليرزا محمد علي البخاري، ومحمد عادل، ومحمد أعظم. ومن األطباء 

 املحليين كنول نين، وسوكها نند، ونين سكھ.

رها مؤرخو الدول واألسف أن مؤرخي الهند لم يقّدموا تفاصيل بيمارستاناتها قدر 
ّ
ما وف

اإلسالمية األخرى، ولكنما ذكرناه من أخبار بيمارستانات بيدر وإتاوه يمكن بها تقدير أن 

األطباء املحليين قد تمتعوا من العناية بما قد تمتع منها األطباء اليونانيون في 

ي( ي
ّ
تبادلون بيمارستانات الهند بل كان أطباء كال العلمين )الطب اليوناني والطب املحل

األفكار واآلراء في القضايا الطبية العديدة، وقد ساهموا في تأليف الكتب الطبية في 

الهند. والواقع أن املسلمين قد تعاونوا مع الهندوس في كل دولة من دولهم، وفي كل عهد 

من عهود حكمهم فكان األطباء اليهود والنصارى يتعاونون مع األطباء الهندوس في بغداد 

ْنُدهن  والقرطبة ألداء خدمة العلم والوطن، وكان األطباء الهندوس مثل مانك وأبِّ

 
َ
ف ِّ

ّ
فون في بيمارستانات البرامكة، وكانوا يداوون املرض ى حسب علمهم. وكما ُوظ

َّ
ُيوظ

أطباُء كال العلمين في بيمارستانات الهند وغيرها من الدول اإلسالمية فكذلك يمكن أن 

هذه الدول، وعس ى أن تكون حجرات خاصة ملرض ى  تكون طريقة مداواتهم موّحدة في

كل نوع، وحجرات مفردة بصنع األدوية، ومدارس طبية ملحقة بها، وأشياء أخرى ذات 

 الصلة بالطب.

ولقد تأثرت بيمارستانات أوربا بهذه البيمارستانات فأقيم العديد من البيمارستانات في 

هوف عن بيمارستانات القرون  أوربا اتبع فيها أسلوبها وسلك طريقها فيقول ميور 

املتوسطة إنها ستكون صوًرا مأخوذة من البيمارستانات اإلسالمية ذات املستوى 
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العالي، ولعلها أقيمت على أشكال بيمارستانات دمشق النورية وبيمارستانات بغداد 

فما نشهده اليوم من القسمين الكبيرين )الداخلي والخارجي( في  1املنصورية

ترا وأوربا وغيرهما من البالد، وتخصيص األقسام بمرض ى مختلف مستشفيات إنجل

األمراض واألنواع، وأصول تشخيص األمراض، وحضور األطباء اإلخصائيين في 

املستشفيات في أيام خاصة لألسبوع، وتخصيص الحجرات لصنع األدوية وقنيتها 

يقول ألغود: إذا وتوزيعها للمرض ى مما يرجع فضلها إلى يمارستانات القرون املتوسطة ف

أحّب أحٌد أن يشهد طريقة عمل البيمارستانات العربية )اإلسالمية( فليزر أي مستشفى 

 3.فاعتبروا يا أولي األبصار 2في لندن في يوم من األيام".

 

                                              
 370-394تراث اإلسالم )باإلنجليزية(، ص  1
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 رسائل شبلي النعماني حول عالقته بندوة العلماء

 1د. أورنك زيب األعظمي -

يكّنه قلب أحد من األسرار والغيوب، وعس ى أن  إن الرسالة لوسيلة تنبئ اإلنسان بما

ال ينكشف ما في داخل أحد من السر في خطبته وكتابته إال أنه يجب بيانه في رسالته 

ألنه يظهر فيها ما يخفيه في الكتابة أو الخطابة ولذا فالرسالة أهم وسيلة لعلم ما في 

لعلم بعالقة شبلي مع صدر أحد من األسرار والخفايا، وفيما يلي محاولة موضوعية ل

ندوة العلماء في ضوء رسائله التي تحتوي على مجلدين جمعهما تلميذه البارز العالمة 

 السيد سليمان الندوي رحمه هللا تعالى. وها هي ذي:

 رحلته إلى ندوة العلماء

إن العالمة شبلي رحمه هللا كان مبدًعا ومجدًدا في العديد من املجاالت ومنها التعليم. 

رى أن يأتي بتغيير كبير في التعليم، وذلك أن يدخل في املنهاج الدراس ي للمدارس إنه ي

ا بما في الجديد  العلوَم الحديثة السيما اللغة اإلنكليزية لكي يكون عاملنا اإلسالمي ملمًّ

م كالَم الجديد من الرجال ومعه ثروة القديم من العلوم، 
ّ
من العلوم والفنون فيكل

ه املدرسة ووجدها حسب مرضاته ارتحل من جامعة علي كره إلى فلما رأى العالمة هذ

 ندوة العلماء فهو يقول:

ملجرد  -أراد بها علي كره -إني تركت الكلية -وإني لصادق -"لم أزل أقول في ندوة العلماء

 2هذه املدرسة".

 وفي موضع آخر قال وهو يثني على ندوة العلماء:

                                              
 مدير تحرير املجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة امللية اإلسالمية، نيو دلهي، الهند 1
 1/120، م1466أعظم كره،  ،رسائل شبلي )جمعها: السيد سليمان الندوي(، مطبعة معارف 2
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إسالمًيا كبيًرا ويمكن أن نترك فيه آثاًرا  "إن ندوة العلماء موضع نلعب فيه دوًرا

 .1كثيرة إسالمية"

 جاء الندوة ملجرد الخدمة اإٍلسالمية فهو يقول: -رحمه هللا -إنه

َم أتوا إلى هذه املدرسة وماذا قصدوا بها؟ وإني وهللا أتيتها ملجرد الخدمة الدينية.  "إني ال أدري لِّ

 .2فال أبغيهما وتركتهما في كلية علي كره"وأما الجاه الدنيوي، والصيت والذكر الحسن 

 أسف على منهاجها القديم

كان من أهداف ندوة العلماء أن تصلح املنهاج الدراس ي، وتربي الجيل الجديد، وتقض ي 

 على النزاع الشائع بينهم كما قال العالمة شبلي النعماني:

 "كان من أهداف ندوة العلماء أمران:

 ي وفيه اعتني بأمرين:األول: إصالح املنهاج الدراس 

 أن يعّد البارعون في كل فن فلذلك أريد القيام بالدرجة العليا.

وأن يعّد العلماء الذين يعرفون ويخبرون بما يحتاج إليه الجديد فلذلك مّست 

 الحاجة إلى العلوم الجديدة السيما اللغة اإلنكليزية.

ال فاملدارس اإلسالمية فعلى ذلك ُعّد هذان األمران من أهم أهداف دار العلوم وإ

 القديمة قد أّسست من قبُل.

والثاني: رفع الخالف من بين الناس أي أن يقض ى على العصبيات الشائعة بيننا وأن 

تعمل كل فرقة إسالمية في األمور العامة كمثل نشر اإلسالم وغيرها من األمور التي 

 .3تعم كل فرقة إسالمية"
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هداف ورجعوا بعد قليل إلى منهاجهم القديم الذي ولكن أهل الندوة لم يعتنوا بهذه األ 

أرادوا الفرار منه فالعالمة شبلي النعماني يتأسف على ذلك، ويقول في إحدى رسائله 

 إلى األستاذ حبيب الرحمن خان الشيرواني:

 "بلغني اليوم منهاج دراس ي صدر عن دار العلوم فلما قرأته وجدت فيه الكتب التالية:

 ( الشافية.6( امليبذي و)7( الكافية، )9( فصول أكبري، )3( شرح جامي، )2( مال جالل، )1)

السميع البصير، هل هذا الذي اّدعت به ندوة  يها األخ: كيف وماذا نجيب عند هللاأ

العلماء بناء منزل ديوبند القديم كعبة هللا. أنت رئيس لجنة املنهاج هل لهذا؟ نعم كنا 

اس ي ولكن الذي اتفقنا عليه ماذا تريد فيه قل ملن يدّرس مختلفين في أمور في املنهاج الدر 

  .1باملدرسة ماذا يصنعون؟ هل ال يندم هؤالء الظاملون، أسًفا لهم وحسرة عليهم"

 ويكتب إليه في رسالة أخرى:

رسالة طويلة إلى األستاذ عبد الحي. لعلها لم تبلغ إياك. إن وضع  -لقولك -"كتبت

ي. أنظر إلى األعضاء الرميمة قد اقترحوا لهذه املرة كتب الندوة الراهن تفتر به عزيمت

العقائد النسفية والهدية السعيدية ونور األنوار وهذا من األستاذ حفيظ هللا، رحمه 

 .2هللا، إنه لم يسمع غير هذه األسماء"

 اللغة اإلنكليزية

لعلوم الحديثة إن العالمة شبلي النعماني كان يرى اإلنكليزية أهم وأكثر اعتناء بها بين ا

 األخرى. فلذلك أصّر على اعتنائهم باللغة اإلنكليزية في منهاجهم الجديد وقال:

"قد سعيت في مجلس اإلدارة لالعتناء باإلنكليزية حتى أذكيتها وأكدت على كتابتها. نعم قد 

 .3بقي البحث عنها ولكني لم أجد أي سبب لعدم كتابة حركتي هذه في سّجل اإلدارة"

 سعى لها ترددوا فيها كأنهم ال يعتنون بها. يقول العالمة شبلي متأسًفا لذلك: ولكنه ملا
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"لي رجل شيرواني ثاقب الفكر أعتبره إماًما لينظر إلى باله: هو يخاف من ذكر 

اإلنكليزية، إنه قد رض ي بعد جهد جهيد بمقترح اإلزالق للمسلمين ولكنه متردد في 

م اإل 
ّ
نكليزية جميع الطالب غير أن يتعلمها نفر منهم وإن القيام به وإني ال أريد أن نعل

 هذا القدر من الكالم خطير عنده كمثل الجامعة الخيالية لألستاذ محسن امللك.

 .1فمن يتهّيأ لهذا القدر من التشجيع"

 فبعد ذلك تبّين األمر أنهم ال يعتنون بها وهي عندهم ليست مما يهتّم من األمور فهو يقول:

ني "إني مائل إلى ا
ّ
لصحة ودار العلوم في ذهني. قد عادني األستاذ خليل الرحمن وحث

على العمل وأًيا كان األمر فقد استعدت للذهاب إلى هناك ولكن أخبرني بماذا أفعل 

هناك؟ وال يريد املحاسب أظهر علي واألستاذ خليل الرحمن واألستاذ فاروق رئيس 

ستطيعون بالدراسة الكاملة للكتب املعلمين بدار العلوم إال أن يربوا طالًبا هم م

الدراسية وليس غير وما من زيادة أو نقصان هو يحملهم على سوء الظن وما جرى 

 بيننا من الحديث كشف الغطاء عن ذلك السر فاألعضاء الراهنة يفعلون ذلك ولي:

 چفففففففففففففففففففففو كفففففففففففففففففففففار  بففففففففففففففففففففف  فضفففففففففففففففففففففول مفففففففففففففففففففففن
 

 إن اسم اإلنكليزية يجعلهم تستل منهم أرواحهم.

ء األخر أي عمل مني فأخبروني بماذا أفعل؟ إن مقترحاتي ال يمكن إن ترد أنت واألعضا

أن يتركز عليها منهاجهم الدراس ي إال أن تقوم النزاعات وتنشأ العصبيات وهذا ال يفيد. 

ر مراًرا ثم أجْب واستشر فيه األستاذ محمد علي"
ّ
 .2ففك

 .3معضل ال دواء له"ولذلك وما يليه قال العالمة شبلي النعماني: "إن داء ندوة العلماء 

 
ً

ومن عنايته بالعلوم الجديدة السيما اإلنكليزية أنه ملا علم أنهم قد اعتنوا بها قليال

 وفيهم أسقام وأمراض عديدة سّر ورض ي باإلقامة بها. يقول:

                                              
 125-1/126املصدر نفسه،  1
 121-1/120املصدر نفسه،  2
 1/119املصدر نفسه،  3



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

246 

 

"قد اهتدت ندوة العلماء وأدخلت اإلنكليزية في منهاجهم الدراس ي ووضعت أموال هللا 

 .1أن أقيم بها وفيها أمراض عديدة" آباد في البنك فإني أحّب 

 أهل الندوة في عداوتهم للعالمة شبلي النعماني

إن وجهة النظر التعليمية للعالمة شبلي النعمفاني قفد حملفتهم علفى عفداوة شفديدة مثفل 

  قول الشاعر:

 وألففففففففففففففففففففففففّد ذي حنففففففففففففففففففففففففق علففففففففففففففففففففففففّي كأنمففففففففففففففففففففففففا
 

 تغلففففففففففففففى عففففففففففففففداوة صففففففففففففففدره فففففففففففففففي مرجففففففففففففففل
 

قين في البغضاء عليه. تارة يعّدون منهاجه إنهم كانوا متشتتين في العداوة له ومتفر 

منهاج امللحدين وأخرى يكفرونه وثالثة ينشرون الكتيب في عداوته فعداوتهم له قد 

 تشتت وتنوعت حتى بلغت أن ال تحص ى وال تعّد ومنها:

 تكفيره

ملا كّفروا العالمة شبلي النعماني اشترك في إذاعة ذلك أهُل الندوة ونشروه وأشاعوه 

صقوا األوراق على الجدران. يقول العالمة في رسالة إلى األستاذ حبيب الرحمن حتى أل

 خان الشيرواني:

"لو كنت في دلهي لهذه املرة لوجدت حالوة. بلغني قبل الحفلة أنهم قد أفتوا تكفيرك. 

ًرا وقد كان يقسم عند الحفلة أربع  إن تؤخر الحفلة تكن بالخير وإال فتشتهر مكفَّ

وقد  -صاحب التفسير الحقاني -س قد أصدرها األستاذ عبد الحقفتاوى بين النا

ا إياها من جدار في رائ 
ً
نشرها أسفار الندوة في مدن أخرى فقد أتاني بها أحد آخذ

بريلي واآلن سعوا ملنع نشر السيرة. أقوال ممتعة!! هذا من الذين هم يدعون بتقواهم 

نا عاشًقا لهذه الدنيا الرذيلة. إن ما وعبادتهم. إذا جاء املولوي في العالم كان أكبر م

 .2مض ى في الحفلة من القيامة كان أجدر بأن ُيَرى ويستلذ به"
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 منع األساتذة والطلبة عن لقائه

إن أعداءه قد منعوا األساتذة والطلبة عن أن يلتقو به أو يسألوا عن أي أمر دينًيا 

 يد الدين الفراهي رحمه هللا:كان أو علمًيا. قال العالمة في رسالة إلى أخيه اإلمام حم

"انتهت العداوة هنا إلى أنهم أصدروا أمًرا بأن ال يذهب الطلبة إلى الخارج لدراسة ما. 

ألنهم مضطربون حيارى ألنهم كانوا يأخذون العلم عن غيري من األساتذة العديدة 

أني  وملا لم يطيعوا ذلك. هناك كيود شتى لعدم لقاء أحد من األساتذة وكان من العام

 .1حينما كنت أدّرس كنت أالقي األساتذة"

 منهاجه الدراس ي من اإللحاد والزندقة

قد اختاروا أنواًعا من الكيود لرغم العالمة النعماني وتذليله. تارة كّفروه وأخرى 

منعوا الطالب واألساتذة عن لقائهم إياه وثالثة أنكروا ما عرض لهم من آرائه القيمة 

واع عّد منهاجه الدراس ي من اإللحاد والزندقة فإنهم ملا فشلوا في الثمينة، ومن هذه األن

كل من الكيود اختاروا هذا الكيد الرذيل وجعلوه ملحًدا منهاجه فهو يقول في رسالة 

 إلى صفي الدولة حسام امللك النواب السيد علي حسن خان رحمه هللا:

عل األعداء ينشرون "قد كتبت إليك رسائل عديدة رًدا عن رسالتكم الكريمة، قد ج

أني قد جعلت منهاج الندوة الدراس ي من اإللحاد والزندقة وهو سائر بينهم، وقد أشير 

 .2إلى ذلك في بياض النواب إسحاق خان"

 إقالته من ندوة العلماء

قد خالف العالمة كثيٌر من أهل الندوة حتى من أعزته وأقربائه وعقدوا له عداوة 

 أن يقبل منها. يقول في رسالة: شديدة فعلى ذلك أراد العالمة

"قد جعلني أعمال الندوة املاضية موقًنا بأنهم قد أساءوا الظن بي فهم يخافون من 

اشتراك في عملي وإني ال أكره أحًدا على ش يء، ولكني أيًضا ال أحّب أن أكون منافًقا أو 
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ْوا منافقين فقد كتبت إلى األستاذ عبد الحق رسالة في ذلك. خ
ُ
ذ عنه واقرأ أن ُيْجَعل

 .1واجعلني بريًئا عنها"

 ويقول في موضع:

رت فيه مديًدا من الزمان. إن 
ّ
"إنكم ال تتركوني أن أعمل فيما استطيع وأحبه، وفك

رسالة "الندوة" ومنهاجها الدراس ي كنت أحبهما ويحّبانني ولعلي استطيع أن أعمل ذلك 
لصيت منه فكانت كلية علي فقد جعلتموني غيَر عامل في كال األمرين وإن كنت أريد ا

كره أنسب منها. واملقصود من جهدي أن أعمل هذا العمل بأحسن ما استطيعه 

ولكنكم تخافونني كما أني إذا اشتركت فيه جعلت بناء الدين واملنهاج مهّدًما. وعلى كل 

صورة إني ال أعترض لظن أحد وزعمه فلما بلغ األمر هذا الحد فال فائدة في التعرض 

فاعفوا عني واجعلوني بريًئا عن الندوة فإن تريدون أن أعمل كطبال فال نزر  في األمر

للناس فأسًفا لقلوبنا املسلمين كيف تغّيرت ومالت إلى جانب آخر فقد كنت استعدت 

ها أساءوا الظن بي"
ُ
 .2للحفلة ولكنه ال فائدة في االشتراك في حفلة أهل

 ده:وأيًضا يقول حينما رأى أنهم ال يعينونه في جه

: إن تريدون أن تقيموا 
ً

مت األستاذ مسيح الزمان وأقرانه في حفلة كالًما فصال
ّ
"قد كل

 .3بإدارة املدرسة فأحسنوا العمل وإال فإني بريء عنها"

ورسائله في استقالته عن ندوة العلماء كثيرة ال تعد وأيًضا يبدو من رسالة له أنهم قد 

 ئله إلى موالنا أبي الكالم آزاد الدهلوي:حثوه على االستقالة فهو يقول في إحدى رسا

قد اجتمع السهارنفوري والشاهجانفوري  -التي شاعت بيننا -"اليوم ضيق شديد للحرب

والفلواري والكاكوري جميًعا. توضع التقريرات وتكتب املقاالت ويوضع أيًضا تقرير جريمتي بل 

أكره على االعتراف به والرئيس قد وضعوه وقد ُعّد كتيب اعتراف العقائد الذي سيعرض علّي و 

العام لكل هذه األمور هو األستاذ الشاه وقد أقام هنا إقامة دائمة ثم كل هذه األوراق سترسل 

 .4إلى األعضاء هكذا يسعون منظًما لعزلي عن هذا املنصب ثم عن هذه املدرسة"
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يد النواب وأخيًرا استقال األستاذ عن ندوة العلماء فيقول في رسالة إلى األستاذ الس

 (:Barodaعلي البروفيسور السابق لكلية "بروده" )

 . 1"قد لزمني بك الصمت حتى استقلت عن ندوة العلماء"

 كيف خدم العالمة النعماني الندوة؟

إن العالمة شبلي النعماني قد خدم ندوة العلماء خدمة مثلى. قد نالت الندوة 

ثيًرا من الرسائل لذكرها. تارة الصيت الحسن في اآلفاق من أجله. إنه قد استعمل ك

نشرها في الجريدة وأخرى عقد حفلة نشر بها ندوة العلماء وتارة ثالثة ألقى خطبة 

أذاع بها دار العلوم والعالمة هو نفسه كان وسيلة للذكر والصيت وإني أرى أن أبّين 

 بعًضا منها وها هي ذي:

 إدارة العلوم والفنون:

مديًرا للعلوم والفنون فإنه خدم مديًدا من الزمان،  إن العالمة شبلي رحمه هللا كان

 ورّبى أساتذة نشروا العلوم اإلسالمية، ونالوا الصيت في العالم. يقول وهو يذكر:

"اعلم أني قد قبلت منصب اإلدارة للعلوم والفنون، ولكن الثورة انتهت إلى أني ال أدري 

 .2هل يقبلني هذا املنصب أم ال؟"

 إقامة الحفلة:

لعالمة شبلي النعماني قد أقام لسمعة ندوة العلماء حفلة سنوية ولهذا الصيت إن ا

ا. يقول:
ً
 ربما غّير املكان وسعى له سعًيا حثيث

"إن حفلة الندوة هذه ستقام في عطالت "إيستر" وفد نسبت حجرة لدار اإلقامة إليك 

دار اإلقامة تذكاًرا ملن توفيت فعليك أن تعرض هذه األموال عند الحفلة. ألن بناء 

 .3سيبدأ على الفور واملدرسة تبنى بسرعة"
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 وأيًضا يقول وهو يذكر الرابع عشر من أغسطس:

"إن تشهد حفلة الرابع عشر من أغسطس وإن لم استطع الشهود فعليك أن تجيئني 

 .1وال يمكن أن تصرف النظر عني"

 ذكرها بالجرائد:

ة. تارة أقام الحفلة وأخرى أرسل إن األستاذ العالمة اختار وسائل كثيرة لذكر الندو 

رسائل ذكر فيها الندوة وثالثة ألقى خطبة لم ينس فيها الندوة. ومن هذه الوسائل 

ذكرها بالجرائد واملجالت. إن األستاذ أشار على أصحابه أن يكتبوا مقاالت يشيرون 

 لندوي:فيها إلى الندوة ومميزاتها وأعمالها. يقول في إحدى رسائله إلى السيد سليمان ا

"إن ذكر املقترحات مقصور في جريدة "وكيل" وهي ال تؤثر في النفوس. ينبغي أن ينشر 

في العديد من الجرائد، وإن ترسل البرقية إلى الجرائد اإلنكليزية السيما "إندين 

 .2تيليغراف" و"ليدر" تنشر املقترحات"

 دعوة البارعين إلى اإلفادة:

ين في العلوم والفنون إلى أن يقيموا بهذه املدرسة، إن العالمة قد دعا األساتذة البارع

ويعطوا الفرصة الستفادة الطالب منهم. يقول في رسالة إلى املفّسر امللهم حميد الدين 

 الفراهي:

"إن حجرتي في ندوة العلماء خالية ال نفس فيها تعال ودّرس التفسير بهدوء وسكون إن 

 شتت وإال فال حاجة إلى ذلك.

 .3"الدروس األولية" جعلك هللا عالية درجتك فلتكن عالية فكرتك" نعم دّرس كتاب

 ويتأسف حين لم ينزل الفراهي بندوة العلماء:

                                              
 1/114املصدر نفسه،  1
 1/107املصدر نفسه،  2
 2/25فسه، املصدر ن 3
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"أسًفا لك قد مضت مدة طويلة لعطلتك ولم تنزل هنا، فبقي كتاب "الدروس األولية" 

م"
َّ
 .1غير معل

ب طالب إليه وأيًضا يقول حينما اقترح مجلس اإلدارة لندوة العلماء أمًرا وهو ذها

 ليتعلم منه هذا الكتاب:

"قد اقترح مجلس اإلدارة لندوة العلماء أن يذهب طالب بمنحة مالية إلى األستاذ 

حميد الدين الفراهي ليعلمه "الدروس األولية" و"اإللهية الجديدة" وأن يأتي بتجربة 

مه عند اإلمكان في "بيت اآلالت" فيرسل طالب إليك وأخبر بأنه كيف يقيم وكيف 
ّ
تعل

 . 2بالتجربة وإن تنزله عندك فلك أن تأخذ راتبك"

 سروره برقي ندوة العلماء

إن العالمة كان يغمره السرور حينما كان يبلغه ش يء عن ازدهار ندوة العلماء وإنه 

 وضع أموًرا جعلها ضرورية لتطورها فيقول:

 "إنه ال بد لرقي ندوة العلماء من أمور تالية:

خطابة والكتابة وسير حوالي البالد والتأثير في نفوس األقران مدى التأثير وجودة ال

 .3والعالمة باململكة"

من أمثلة سروره من تقّدم ندوة العلماء أنه حينما وجد أساتذة برعوا في العلوم ُسّر 

 بهم وقال:

"اآلن قد بلغت دار العلوم مبلغها. كنا مضطربين عن جهة التدريس ما كان هنا أّي 

 .4لفن وما كانوا راغبين في املطالعة"رجل بارع في ا

                                              
 2/21املصدر نفسه،  1
 2/24املصدر نفسه،  2
 2/14املصدر نفسه،  3
 2/159املصدر نفسه،  4
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 ويقول في رسالة إلى املحاسب محمد أمين:

سرُّ من أنه مالت الحكومة إلى ندوة العلماء وكرمت عليها. سألني املدير هل تريد 
ُ
"إنك ت

دت على املعونة وأرجو ذلك منه"
ّ
 . 1أي إعانة منا فأك

 ويقول أيًضا في إحدى رسائله:

 .2وم، ما أكثر املوقع سروًرا! أوّد أن أراه كّل يوم""قد بدأ بناء دار العل

 ويقول في رسالة إلى السيد سليمان الندوي:

"بلغني أن املدير الراهن واألستاذ احتشام علي يجاهدان في دعم مالي لندوة العلماء 

وذهبا إلى شملة لكي يلتمسا الحكومة أن تديم اإلعانة. وإن صّح هذا الخبر فإني 

 .3وكنت مهموًما من جهة أنه يمكن أن يهدم هذا البناء" مسرور للغاية.

 من أقوى أمثلة ذلك سروره من جهاد أعدائه في رقي ندوة العلماء حيث يقول:

 .4"نفعت الندوة عداوة األعداء بأنهم قد انهمكوا في أعمال الندوة"

 حزنه على سوء بالها

ه فالعالمة النعماني كما ُسرَّ ال بد ملن ُيسرُّ بحسن بال أحٍد من أن يحزن على سوء بال

برقّي ندوة العلماء حزن على سوء بالها، وأبدى ذلك الحزن في العديد من رسائله. وإني 

 على ذلك. يقول العالمة شبلي في إحدى رسائله إلى املحاسب 
ً

 سيكفي دليال
ً

أقّدم مثاال

 محمد أمين:

تقالل ال يغادر أي ش يء رافًعا "قد تلّون الدهر بالندوة وساء بالها. ما لهذا الخبر واالس

 .5إال وجعله خافًضا. كل ش يء إلى فساد وسوء بال"

                                              
 1/233املصدر نفسه،  1
 1/269املصدر نفسه،  2
 2/46املصدر نفسه،  3
 1/302املصدر نفسه،  4
 1/273املصدر نفسه،  5
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 ومن يرد مزيد األمثلة فليراجع رسائله، رحمه هللا، السيما رسائل املجلد األول.

 هل انقطع حبله بندوة العلماء؟

مة كما قال العال  -إن ما فعل أعداؤه قد كان أجدر بأن ال يرجع إلى ندوة العلماء ألنها

 .1كانت آنذاك مثوى لألشرار: "إن ندوة العلماء صارت مثوى لألشرار" -النعماني

ولكن العالمة النعماني كان عاشًقا لها ألنه قد جاهد لها وجعلها حسب رأيه ولو لم 

 يفز بسبب أعدائه ولكن املستقبل صّدق قوله:

 .2ة ديوبند""وأما املنهاج الدراس ي فإن الدهر سيصلحه. لن يمكن أن تصير الندو 

 فهو يقول ويعّدها مركًزا لفكره ومحوًرا لدوران حياته:

"ولو قد استقلت من ندوة العلماء ولكنها ستكون مركًزا لفكري، ومحوًرا لحياتي، 

 .3وأعينكم بالضمير والعمل"

 هل الندوة شكرته من قبل أو من بعد؟

الشمس وأشهر من  إن ما سعى العالمة النعماني لندوة العلماء وجاهد لها أظهر من

نار على علم، ولكن أهل الندوة لم يشكروه ال من قبل وال من بعد. إنهم عاملوه 

معاملة سيئة ال حسنة. في قديم الزمان بالغوا في عداوته حتى جعلوه كافًرا وفي هذا 

العصر أصبحت الندوة محتلة من قبل ورثة عبد الحّي الحسني أحد أعداء العالمة 

 شبلي اللّد.
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لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

254 

 

 

 

 العالمة فضل حق الخيرابادي وخدماته األدبية

 1 أ. د. غالم يحيى أنجم -

 2ترجمة من األردوية: د. أورنك زيب األعظمي

العالمة فضل حق الخيرابادي أشهر من نار على علم في مجال تحرير البالد، والواقع أن 

لغ في هذا وطيس حرب االستقالل لم يحم إال من فضله، وما وّجهه العالمة من إسهام با

م وترّبى على أيدي والده الجليل 
ّ
املجال وما قّدمه من الثبات يستحق الثناء عليه. إنه تعل

فضل إمام والشاه عبد القادر املحدث الدهلوي والشاه عبد العزيز املحدث الدهلوي 

سنة ثم أفاد الطالب بما  13وفرغ من نيل املعقول واملنقول من العلوم في عمر بلغ 

 دة طويلة حتى قبل الوظيفة الحكومية في نهاية عمره.حصل عليه مل

م شّرفه النواب فيض هللا محمد خان والي جهجر )في بنجاب( بالدعوة إليه 1131وفي 

روبية هندية فلما غادر دلهي لجهجر واراه بهادر شاه رداءه امللكي ولم  700ونذر له 

فر فليس لي مجال سوى أن تصبر عيناه أن تذرفا الدموع فقال: بما أنك عازم على الس

أجيزك للسفر، ولكن هللا يعلم أن كلمة الوداع ال تخرج من شفتّي. ولقد ذكر امليرزا 

 غالب هذا الحادث بصورة مؤثرة في إحدى رسائله )يادگار غالب، دلهي( 

ف 
ّ
وبعد وصوله إلى جهجر غادره أللور على دعوة من ملكه ثم سافر إلى تونك، وكذا توظ

 عن "صدر  في رامفور على
ً

دعوة نواب رامفور، وبعدها جاء لكناؤ وعمل مسؤوال

الصدور" و"حضور تحصيل" وكذا أقام بسهارنفور لسنتين على منصب كبير فيها 

 في محكمة دلهي في العاصمة. 
ً

 وهكذا كان مسؤوال

                                              
 رئيس قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة همدرد، نيو دلهي، الهند 1
 مدير تحرير املجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة امللية اإلسالمية، نيو دلهي، الهند 2
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م ترك العالمة فضل حق لكناؤ وذهب إلى دولة ألور، وكان آنذاك يحّس ببداية 1476في 

قلبه وذهنه فحاول أن يؤيده ملك ألور في هذه القضية ولكنه لم تتكلل جهوده  الثورة في

م. وحينذاك كانت قضية الرصاصات قد بلغت 1175بالنجاح. جاء العالمة دلهي في 

 من املسلمين والهندوس. وتلك أن اإلنجليز 
ً

زباها فقد أثار مزج شحم البقرة والخنزير كال

ى رصاصات البندقية والبقرة محّرمة لدى قد مسحوا شحم البقرة والخنزير عل

الهندوس بينما الخنزير حرام لدى املسلمين ولم يمكن أن تخرج هذه الرصاصات من 

البناديق بدون معونة األفواه فلما علم عن هذا الجيش ثارت ثورة من ميرث إلى دلهي 

ه الجهود م وعّم القتل والنهب وتمركزت هذ1175/ مايو 11وأغارت الجنود على دلهي في 

الجهادية على ملك دلهي، ولم يتخلف العالمة في إشارته على امللك في هذه القضية 

 ( من مذكراته:290-215فيقول املني ي ديون الل في الصفحات )

م حضر العالمة فضل البالط امللكي وقّدم الجنيه كنذر وتحّدث 1176/ أغسطس 16"

 / سبتمبر".5و 6ي مع جاللة امللك عن الوضع الراهن ثم لقي امللك ف

 ويقول عبد الشاهد خان الشيرواني مؤلف "باغي هندوستان" )الهند الثائرة(:

 (219"هذه املذكرة تدل على أنشطة العالمة الثورية". )ص 

 م فقال:1175/ أغسطس 21أخبر أحد مخابر اإلنجليز تراب علي في 

نود ضد اإلنجليز "منذ أن جاء العالمة فضل حق دلهي انشغل بإثارة املواطنين والج

وقال هنا وهناك إنه قرأ إعالًنا للبرملان البريطاني نشر في آغره غزت قيل فيها أن يقتل 

الجنود كافة اإلنجليز ويهدموا املدينة كلها ليخبروا املتأخرين أنه قد استعمرت هنا 

مدينة باسم دلهي وال يترك سوى منارة للمسجد الجامع" ]غداروں ك  خطوط )رسائل 

 [203رين(، ص الثائ

وخالل هذه الفترة ملا التقى الجنرال بخت خان فاستشاره ثم خاطب العلماء في مسجد 

ع عليها املفتي صدر الدين خان آرزو 
ّ
دلهي الجامع بعد صالة الجمعة وقّدم االستفتاء فوق

صدر الصدور في دلهي والشيخ عبد القادر والقاض ي فيض هللا الدهلوي والشيخ فيض 

ني والشيخ وزير خان األكبرابادي والسيد مبارك شاه الرامفوري، وملا نشرت أحمد البدايو 
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هذه الفتوى ثار الناس في البالد واجتمع في دلهي تسعون ألف جندي في مدة قليلة وأما ما 

فت في هذا املوضوع، وعلى كل حال 
ّ
حدث بعدها يمكن أن يرى تفصيله في الكتب التي أل

م وسيطر 1175/ سبتمبر 19على دلهي بكل قوتها في  فقد أغارت شركة الهند الشرقية

/ سبتمبر. 21/ سبتمبر وألقي القبض على بهادر شاه ظفر من قلعة همايون في 14عليها في 

وأما العالمة فضل حق الخيرابادي فقد وصل إلى أفدهف بعدما هرب مختفًيا من دلهي 

 ياه السوداء(.م وحكم عليه بالنفي إلى كاال باني )امل1174فحوكم عليه في 

 واملحاكمة التي جرت ضد العالمة فضل حق الخيرابادي اتهم فيها ما يلي:

 م1171م و1175أعان الحكومة الثائرة في دلهي وأفدهف وغيرهما من املناطق في  .1

 م1171/ مايو 4عمل كاملستشار املؤتمن للرئيس الثائر ممو خان )أفدهف( في  .2

 م1171نجليزية في شهر مايو آمر لقتل عبد الحكيم موظف الحكومة اإل  .3

م حكم عليه بالقيد 1174/ مارس 9وبناء على هذه االتهامات عّدته الحكومة جانًيا وفي 

 طول الحياة وعبور البحر امليت كسجين حكومي وبمصادرة أمالكه.

كان العالمة بنفسه يدافع عنه فكان يتهمه ثم يزيل التهمة بنفسه. وملا شاهد القاض ي 

، وملا رأى القاض ي ذكاء العالمة الحاّد بعينيه تأثر به كثيًرا فشفق عليه هذا كله تحّيروا

ورحمه، ولكن العالمة كان يقبل كل ما قيل ضده فقد صّدق بيان شاهد املخابر الذي 

شهد بفتواه وقال إن تلك الفتوى صحيحة وأنا كتبتها وال أرى غير ما ذكر فيها فلما 

مة وحكم عليه بالسجن املؤبد مما قد قبله صّدق العالمة هذا البيان حزنت املحك

العالمة برحابة صدره ولقد حكم على العالمة بهذه العقوبة ألجل كتابته لهذه الفتوى. 

 يقول رئيس أحمد الجعفري:

"لم يكن للعالمة نظير في سعة اطالعه فنفي إلى أندمان جراء فتوى الجهاد والخروج 

ها ذّل وتحقير فلم يتحملها فتوفي ودفن على الحكومة فحّمل عليه خدمات عديدة ملؤ 

 [317بها" ]بهادر شاه ظفر اور ان كا عهد )عصر بهادر شاه(، ص 
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كان العالمة عبد الحق الخيرابادي ابن العالمة فضل حق الخيرابادي الذي كان رئيس 

املدرسين في املدرسة العالية فقال عنه و. و. هنتر في كتابه "همار  هندوستاني 

 بنا الهندي املسلم(:مسلمان" )شع

م فلقي عقوبة جرائمه من 1175"رئيس املدرسين الحالي ابن عالم قام بدور بارز في ثورة 

حيث إنه نفي إلى جزيرة في بحر الهند حتى املوت، وتوجد مكتبة هذا العالم الثائر، والتي 

 (202صادرتها الحكومة، في كلية كلكته" )همار  هندوستاني مسلمان، ص 

ة هذه الشواهد املتينة إذا قال الواحد إن العالمة لم تكن له صلة بحرب وبعد قراء

االستقالل البتة فال نقول له سوى "بريں عقل ودانش ببايد گداخت" )لنندم على هذا 

العقل( ومن يجدر بالذكر ممن قال بهذا الشيخ امتياز علي عرش ي ومالك رام فنراه يعّبر 

كا فتوى جهاد" )فتوى  1175ل حق خيرابادي اور عن رأيه ذلك في املقالة "موالنا فض

م 1475م( املنشورة في شهر أغسطس 1175العالمة فضل حق الخيرابادي للجهاد في 

 مجلة "تحريك" الشهرية )بدلهي(. يقول عرش ي:

"لقد ذكر العالمة فتوى العلماء الصالحين واألئمة املجتهدين ولكنه لم يذكره فيثبت 

مة قد شارك في كتابة الفتوى ألشار إليها حين إشارته عن من هذا أنه ولو كان العال 

 عن باغي هندوستان، ص 
ً

 (914إعانة الحكومة بمشورته" )نقال

 ويقول مالك رام:

م البتة فيمكن أنه أرشد الناس قبل 1175"لم يشارك العالمة فضل حق في حركة 

ا وال أفتى لها وال هذه، ولكنه انعزل عن الثائرين حين وقوع هذه الثورة فال ساهم فيه

 (54م، 1175أخذ السيف". )فضل حق خيرابادي اور 

وهل تجد أشنع مثال من هذا لتشويه التاريخ وهذا ال يخفى على من له حجى، وهناك 

مؤرخون مزعومون دّونوا التاريخ مليًئا بالعصبية فشطبوا اسم العالمة من فهرست 

أو عداوتهم الشخصية، وارتكب  مجاهدي حرب االستقالل إما على اختالفهم املذهبي

هذه الجريمة من يكّررون قال هللا وقال الرسول. وإن قام بهذه إخواننا املواطنون الهنود 
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ملا شكونا، ولكن يشّوه التاريخ من هم منا، وأما عناصرها وأسبابها فلها حكاية طويلة 

 سأقّصها بمناسبة أخرى.

ا كبيًرا
ً
كما كان أبوه فضل إمام وولده عبد الحق  كان العالمة فضل حق الخيرابادي عامل

من عباقرة العلماء، واعترف بهذه الحقيقة علماء وباحثون منصفون فكانت لهم اليد 

الطولى على العلوم العقلية كما كانوا مولعين باألدب، ويشهد بهذا صداقته مع امليرزا 

 27مر بلغ غالب. فكان يختلف إليه امليرزا غالب وانضّم إلى حواش ي فضل حق في ع

سنة فما نراه من سهل البيان في شعر غالب األردوي يرجع فضله إلى العالمة فضل 

غزلية قالها قبل  261حق، ولقد تأثر غالب بالعالمة فضل حق إلى حد أنه شطب 

بيت فيقول الشيخ محمد حسين آزاد  1941اتصاله بالعالمة والتي كانت مشتملة على 

 عن مختار كالم غالب وديوانه:

بلغني عن السلف ممن أثق بهم أن ديوانه كان ضخًما وهذا مختاره، كان الشيخ فضل "

 في محكمة دلهي في زمن من 
ً

ا فاقد النظير والذي كان مسؤوال
ً
حق الخيرابادي عامل

فسمع معظم غزلياته وقرأ ديوانه فنّبه امليرزا على صعوبتها فرّد عليه امليرزا  ---األزمان 

ار عليه العالمة أن يختاره ويشطب ما صعب منها ففّوض امليرزا أنه قد فات األوان فأش

ديوانه إليه فاختار كالهما فهذا الديوان هو املختار الذي تكتحل به عيون األدباء". )آب 

 (712حيات، ص 

من األمثال السائرة "أهل مكة أدرى بشعابها" فيكفيني تقدير درجة العالمة الخيرابادي 

 ن انطباعات عنه وهي كما يلي:ما أدلى به السير سيد م

"كان العالمة جامًعا بين الكمال الصوري واملعنوي، صاحًبا للصفات الظاهرية 

والباطنية، وملك األزهار في حديقة الكمال، ومتولًيا على أريكة الصواب، وحائًزا على 

ات، مقعد األفكار، ومتصًفا بالخلق املحمدي، ومورًدا للسعادة األزلية، وحكًما للمناظر 

ا بناصية املناقشات، وصفًوا ضميره ال كدًرا، وثالث ثالثة هو والبديعي 
ً
وممسك

 للباطل، 
ً

والحريري، وأملعي زمانه، ولوذعي عهده، وفرزدق عصره ولبيد وقته، ومبطال

 (762ومحًقا للحق" )آثار الصناديد، ص 
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بها فنحتاج عس ى أن ال نجد من يماثل العالمة الخيرابادي في الصفات التي كان يتصف 

إلى ندوات عديدة أو كتب ضخمة ال بد من عقدها أو كتابتها في شخصيته املتعددة 

الجوانب فاألسف أن القوم قد نسيه فأهنئ منسق الندوة السيد رفيق الذي أعاد 

 ذكرى األسالف ومنهم عالمتنا الخيرابادي ولكن كما قال رئيس أحمد الجعفري:

تاب مفّصل في شخصية العالمة الخيرابادي وسيرته "مّست الحاجة إلى أن يتم تأليف ك

وخلقه وعلمه ولكنه كان فرًدا من قوم سرعان ما ينس ى أسالفه وأخاف أن يسألنا 

 (179أجيالنا عن العالمة فضل حق الخيرابادي؟" )بهادر شاه ظفر اور انكا عهد، ص 

دي كاتًبا كبيًرا وبجانب كونه إمام الحكمة وقائد حرب االستقالل كان العالمة الخيرابا

فيبلغ عدد مؤلفاته حوالي أربعة وعشرين كتاًبا فقد خلف مؤلفات وحواٍش على قضايا 

املنطق والفلسفة املعقدة يندر من يفهمها فمن أبرز مؤلفاته "امتناع النظير" و"تحقيق 

الفتوى في إبطال الطغوى" ولكن الي يء الذي أخلد ذكره هو ديوانه الذي هو أوثق 

خ ثورة االستقالل ويسّمى هذا الديوان بقصائد الثورة الهندية التي كتبها مصدر لتاري

العالمة الخيرابادي على األقماش بالفحم أو قلم الرصاص ثم بعث بها املفتي عنايت 

م( إلى ولده العبقري العالمة عبد الحق الخيرابادي )ت 1162أحمد الكاكوري )ت 

 م.1160ه/1255م( من جزيرة أندمان في 1141

يبدو من دراسة هذه القصائد أن العالمة الخيرابادي كان أديًبا بارًعا وشاعًرا كبيًرا للغة 

العربية وزْد على هذا امتالكه ناصية الفلسفة وكذا كانت له اليد الطولى على العربية 

والفارسية واألردوية واعترف بفضله في األدب من مهر في هذا املجال، ويشبه نثره نثر 

م( 1516م( والعالمة غالم علي آزاد البلغرامي )ت 1562 الندوي )ت الشاه ولي هللا

 م(.1421واإلمام أحمد رضا القادري )ت 

لقد نظم العالمة "قصائد الثورة الهندية" أيام سجنه مما يثبت أنه كان شاعًرا مطبوًعا. 

 ولقد كتب قصيدتين أوالهما "القصيدة الهمزية" واألخرى "القصيدة الدالية" وهكذا

كتب قصيدة نونية بلغ عددها ثالثمئة بيت ولكن املنية سبقت تكميلها فقد قال الشيخ 
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رحمان علي في "تذكره علماء هند" أن كالم العالمة فضل حق الخيرابادي يحتوي على 

 (312أربعة آالف بيت". )تذكره علماء هند، ص 

ل الشيخ آزاد عن لقد برع العالمة فضل حق في األدب العربي والفارس ي واألردوي فيقو 

 براعته في األدب الفارس ي:

ا ال مثيل له 
ً
ا للميرزا قتيل وكان يكتب النثر  ----"كان العالمة فضل حق عامل

ً
وكان تلميذ

والنظم الفارس ي جيًدا وعلى هذا فربما أصلح كالم غالب الفارس ي. وملا قرأ العالمة ديوان 

عليه غالب أنه قد فات األوان  غالب ديوانه فقال إنما تقوله لن يفهمه الناس فردّ 

فأشار عليه العالمة أن يختاره ويشطب ما صعب منها ففّوض امليرزا ديوانه إليه فاختار 

 (712كالهما فهذا الديوان هو املختار الذي تكتحل به عيون األدباء" )آب حيات، ص 

فشطب غالب ثلث ديوانه على مشورة من العالمة فضل حق ثم ترك تلك الطريقة 

 (201عبة. )آب حيات، ص الص

هذه كانت قصة شغفه باألدب األردوي والفارس ي وأما اطالعه على األدب العربي فحّدث 

عنه وال حرج، فقد كان شغف العالمة به أكثر من شغفه بهما، يقول عبد الشاهد خان 

 الشيرواني:

ره العربي "لقد برع العالمة في األدب العربي إذ فاق معاصريه من شعراء العرب، وأما نث

فيشبه شعره العربي ويشهد بذلك رسالته "ثورة الهند" وبعض خطبه العربية فقد نظم 

م واملصائب التي عاناها في سجنه في جزيرة أندمان وهذا كله 1175ما حدث في ثورة 

يتصف بالفصاحة والبالغة، وهي شاهد عدل على براعته في األدب العربي وقدرته 

 (49عليه". )باغي هندوستان، ص 

ولو أن مجموعة كالمه العربي تحتوي على آالف بيت ولكني أنشد لكم مما قرضها في 

 سجنه بجزيرة أندمان:

 حجففففففففففففففففزوا علففففففففففففففففّي وأسففففففففففففففففكنوني حجففففففففففففففففرة
 

 ير السففففففففففففففففففموم هففففففففففففففففففواءفلففففففففففففففففففم يأتهففففففففففففففففففا غفففففففففففففففففف
 

 يففففففففففففففففففا ويلهففففففففففففففففففا مففففففففففففففففففن حجففففففففففففففففففرة جففففففففففففففففففدرانها
 

 تشففففففففففففففففففوي الشففففففففففففففففففواء وترابهففففففففففففففففففا رمضففففففففففففففففففاء
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 يففففففففففففففا ويففففففففففففففل سففففففففففففففجن ال مبففففففففففففففال بسففففففففففففففاحة
 

 وكنيففففففففففففففففففففه مفففففففففففففففففففا فيفففففففففففففففففففه قفففففففففففففففففففط خفففففففففففففففففففالء
 

 منعففففففففففففففففوا أشفففففففففففففففففد املنففففففففففففففففع أن يلقفففففففففففففففففاني األ
 

 حبففففففففففففففففففففففففففففففففففاب واإلخففففففففففففففففففففففففففففففففففوان واألبنففففففففففففففففففففففففففففففففففاء
 

 وسفففففففففففففففففففلبت أثفففففففففففففففففففوابي وبعفففففففففففففففففففد تجفففففففففففففففففففردي
 

 يزر وكسفففففففففففففففففففففففاءفللفففففففففففففففففففففففبس أعطفففففففففففففففففففففففي مففففففففففففففففففففففف
 

 سفففففففلبوا الكسففففففف ى لبسفففففففوا علفففففففّي كسفففففففاءهم
 

 مففففففففففففففففففففا لففففففففففففففففففففي سففففففففففففففففففففوى ذاك الففففففففففففففففففففردي رداء
 

 سفففففففففففففففلبوا األوانفففففففففففففففي والنعفففففففففففففففال بظلمهفففففففففففففففم
 

 لفففففففففففففففففم يبفففففففففففففففففق عنفففففففففففففففففدي قصفففففففففففففففففعة وإنفففففففففففففففففاء
 

 لففففففففففم يكنفففففففففففوا ظلًمفففففففففففا بحبسفففففففففف ي بففففففففففل ربفففففففففففا
 

 ابي غربففففففففففففففففففففة وجفففففففففففففففففففففالءفففففففففففففففففففففوق اجتسفففففففففففففففففففف
 

 أسففففففففففففففففروا وأسففففففففففففففففروني إلففففففففففففففففى جبففففففففففففففففل بففففففففففففففففه
 

 قفففففففففففففففففففففد بفففففففففففففففففففففاد مفففففففففففففففففففففن أرائهفففففففففففففففففففففم إسفففففففففففففففففففففراء
 

 قفففففففففففد مفففففففففففات أحيفففففففففففاء مفففففففففففن اإلسفففففففففففراء والفففففففففففف
 

 اقون ال مففففففففففففففففففففففففففففففففوتى وال أحيففففففففففففففففففففففففففففففففاءفبففففففففففففففففففففففففففففففففف
 

فكل بيت من هذه القصيدة ينبئك عما عاناه هو ورفقاؤه في السجن، وفوق أنواع 

طرت ببالهم. بقي املظالم لم يأل اإلنجليز بجهد في إزعاجهم وعقابهم بأي طريقة خ

أشهر وسنة واحدة حتى لّبى دعوة ربه  4يوًما و 14العالمة فضل حق في هذا السجن لف

 م.1161/ أغسطس 20فيه في 

فلما بلغ غالب نعي العالمة فضل حق قلق واضطرب فكتب في رسالة إلى الشيخ لطيف 

 أحمد البلغرامي:

رك غالب ال إن موت صديق هو مفخرة لدى الخلق كمثل الشيخ فضل حق ت"

 يحيى وال يموت:

 و  ںيم رمےن يك

 

 رمےت ںيه آ  ر ر

 

 آ  يت ےه رپ ںيهن آ  يت

 

 ومت

 

  لا  ل    ه يسنآ  ےگ آ  يت يھت

 

  ه ںيهن آ  يت

 

 آ ت  يسك ب ا ت

 

ئ   (32م، ص 1405معلى، علي كره،  )أردو

في جانب كان العالمة فضل حق يعاني من املصائب والشدائد في السجن وفي جانب آخر 

حفيده الشيخ شمس الحق واملني ي غالم غوث بيخبر ختن حبيبه  كان يسعى كل من

خان بهادر املفتي إنعام هللا الغوبامئوي وخان بهادر ذو القدر املير مني ي قائد عام والية 

أفدهف الغربية والشمالية إلطالق سراحه. تكللت جهودهم بالنجاح فتوّجه الشيح شمس 
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ح فلما نزل من الباخرة وقعت نظرته على الحق نحو جزيرة أندمان بوثيقة إطالق السرا

جنازة يتبعها ازدحام كثيف فسأل الناس عنها فرّدوا عليه بأن العالمة فضل حق توفي في 

 ه وهذه جنازته فال نقول بهذه املناسبة سوى ما قال الشاعر:1251/ صفر املظفر 12

 
ھی
ب ك

 ے هك وٹيٹ اهكں دنمكتمسق وت ل 

 

ب  ب ا م ر ه ايگ  ل و  آ ب ك اهھت
ل
 هكبج 

 

وما قّدمه العالمة فضل حق ورفقاؤه العلماء من اإلسهام في تحرير الوطن من براثن 

 في مكان ما، والواقع أنه لو لم يخرج العلماء لهذا الخطب 
ً

اإلنجليز ال نجد له مثاال

العظيم ملا تحققت أمنيته وعلى هذا فقد مارس اإلنجليز الظلم والضيم عليهم 

ونفوهم من وطنهم، وصلبوهم حتى املوت، وصادروا فعاقبوهم بكل طريقة ظاملة، 

 أمالكهم. يقول مؤرخ إنجليزي:

م وهذه السنوات 1115م جتى 1119"حكم اإلنجليز على أن يقضوا على العلماء في 

الثالث أوجع سنة في تاريخ الهند فقد صلبت اإلنجيز في هذه الفترة حوالي أربعة عشر 

ق فيها عنق عالم فقد شويت ألف عالم فلم تكن شجرة من دلهي حتى خ
ّ
يبر إال ويعل

أجسادهم بالنحاس، ولّفوا بجلد الخنزير ثم ألقوا في التنور املوقد، وأركبوا على الفيل 

قوا في الشجرة ثم أجري الفيل، وملا دخلت خيمتي في دلهي أحسست برائحة نتنة 
ّ
ثم عل

عريانين، وكنت  فخرجت إلى ورائها فوجدت النار موقدة والعلماء ملقون على الشعل

ا آخرون فعّروا أمامي وقال الضابط اإلنجليزي: أيتها العلماء!  90حاضًرا إذ دعي 
ً
عامل

سنشويكم كما شوينا هؤالء غيركم وسنطلق سراح كل منكم لو قال إني لم أحضر 

ا منهم إال وشوي جسده ولكنه لم يطأطأ رأسه 1175حرب 
ً
م. وبالذي خلقني لم أجد عامل

ا من راشٹريه سهارا، شهر  93مذكرة إيدورد تامسن، ص أمام الضابط" )
ً
آخذ

 م(2006أغسطس، 

لقد نسيت الحكومة تضحيات العلماء هذه جنًبا بجنب القوم فاألسف عليهما، وساءت 

الحال إلى غاية أن العلماء الذين ضّحوا بأنفسهم لتحرير الوطن يعتبر حفدتهم 

طف الحب والرحمة تعّد مركًزا إرهابيين، واملدارس التي تخّرجهم متصفين بعوا

لإلرهاب... لتقم الحكومة بخطوات شديدة ضّد من يثير هذه العواطف املضادة 
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للوطنية ولتحي تضحيات أولئك العلماء لكي ال يكدر صفو الجو الوطني وال تنمو مثل 

تلك األفكار الباطلة فيمن يعادي الوطن واملجتمع كليهما، نتأسف على أن معاملة 

ع هؤالء العلماء الذين ضّحوا بأنفسهم لتحرير الوطن ليست بحسنى، وأجبر الحكومة م

 على أن أنشد ما يلي من البيتين بعد قراءة تاريخ حرب االستقالل الحالي:

 ريمے وهل يك ل اهر  ےس و نط يك ڑيبب ا ں ںيٹك

 

 ںيم ريمي ل آ اتسں ںيهن

 

 ب
ي
 رگم اتكت  رح

 

 ںيم يمك هن يك

 

الش

 

 اكچ ب

 

ب
ل
 و ر ق و ر ق آ 

 

ا ں ںيهن ريمے وهل

 

ش

 

ن
گ اك ںيهك وكيئ 

 

ےك ر ب

1
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دور جائزة امللك فيصل ودورها في نشر اللغة العربية 

 أبو الحسن علي الندوي نموذًجا -وآدابها

 1د. هيفاء شاكري  -

 مدخل في املوضوع:

تطيح جائزة امللك فيصل العاملية التي تمنح سنوًيا الفرصة لتكافئ الذين أوقفوا 

 إيجابًيا في مجاالت إبداعهم، تمنح ملن حياتهم للعلم، وحق
ً

قوا إنجازات فريدة وتحوال

خدموا اإلسالم واملسلمين وللذين كان لنتائج بحوثهم األثر في تحقيق تقدم جوهري في 

 تخصصاتهم العلمية خدمة لإلنسانية. 

م وقد أصبحت من أرقى 1455ه/1345أنشتت جائزة امللك فيصل العاملية عام 

العاملية ويقوم القائمون عليها باختيار الفائزين بدقة تلتزم بالحياد  الجوائز العلمية

وتطبيق كامل لقواعد الترشيح والتعاون املوجود بين املؤسسات العلمية من داخل 

 اململكة وخارجها.

ويجدر بالذكر أنه ال تقبل الترشيحات الفردية وال ترشيحات األحزاب السياسية، إنما 

ية واملؤسسات العلمية والجامعات في مختلف أرجاء العالم تقوم املنظمات اإلسالم

 في كل فرع من فروع الجائزة الخمسة وهي كاآلتي:
ً

 بترشيح من تراه مؤهال

 خدمة اإلسالم .1

 الدراسات اإلسالمية .2

 اللغة العربية واألدب .3

                                              
 ية، نيو دلهي، الهندأستاذة مساعدة، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة امللية اإلسالم 1
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 الطب .9

 العلوم .7

 وتتكون الجائزة في كل فرع من فروعها الخمسة من:

داخل ملف من الجلد الفاخر، تحمل اسم الفائز  براءة مكتوبة بالخط العربي (1)

 وملخًصا لإلنجازات التي أّهلته لنيل الجائزة

 جرام 200قيراط وزن  29ميدالية ذهبية عيار  (2)

 دوالر أمريكي(. 200,000ريال سعودي )ما يعادل  750,000مبلغ  (3)

أما بالنسبة وقد منحت هذه الجائزة منذ إنشائها إلى أكثر من مائتي فائز من أربعين دولة، 

للهند فقد ارتبطت بالدول العربية وبالتالي باللغة العربية منذ القدم عن طريق القوافل 

التجارية ثم الفتوحات اإلسالمية في مختلف العصور ولكون اإلسالم ثاني أكبر ديانة في 

د الهند فإن املسلمين يهتمون باللغة العربية ألنها مرتبطة بأمور دينهم إضافة إلى الفوائ

الدنيوية التي يحصلون عليها من وظائف وشهادات ومكانة اجتماعية مرموقة نتيجة 

تعلمهم للغة العربية وقد أثرى علماء الهند اللغة العربية بنفائس التأليفات التي لعبت 

دوًرأ بارًزا في مجال التحقيق والبحث وتوجد فيها آالف املخطوطات التي تحمل في طياتها 

ن املكانة العاملية التي تحملها اللغة العربية. وقد حصلت عدة ذخائر قيمة ترفع م

شخصيات من الهند على جائزة امللك فيصل منهم أبو الحسن الندوي الذي اتخذناه 

نموذًجا لبيان دور الجائزة في تطوير اللغة العربية، والدكتور علي أحمد غالم محمد 

ن خالل دراساتهم وبحوثهم بتأصيل الندوي ومحمد نجاة هللا الصديقي. وقد قام هؤالء م

حب العربية في املجتمع الهندي املسلم وذلك ما سنوضحه من خالل هذا البحث الذي 

يقّدم شخصية أبي الحسن الندوي كنموذج حيث كان لجائزة امللك فيصل دور في إبراز 

 أعماله ليس في الهند فقط ولكن على املستوى العربي والعالمي.

 ته:موجز عن أسرته وحيا

أسرة سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي تفّرعت من األسرة النبوية الهاشمية وهي 

تنتهي إلى عبد هللا األشتر ابن محمد ذي النفس الزكية بن عبد هللا املحض بن الحسن 
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السبط بن علي ابن أبي طالب رض ي هللا عنهم. نزحت في القرن السابع الهجري من 

وغزنة إلى الهند وكان كبير األسرة قطب الدين محمد املدينة املنورة عن طريق بغداد 

ه( ابن أخت السيد عبد القادر الجيالني. قد أقام السيد قطب مدة في 655املدني )ت 

دلهي عاصمة الهند ثم خرج داعًيأ ومجاهًدا مع أصحابه إلى والية أوترابراديش واستقّر 

 في قرية نصيراباد.مع افراد أسرته في قصبة كرامانك بور كما استوطن بعضهم 

وعرف عن هذه األسرة بأنها لم تخل في أي عصر من عصور التاريخ من بذور طيبة 

 أمثال الشيخ علم هللا الحسني الذي 
ً

ا جليال
ً
أنبتت داعية أو مجاهًدا أو مصلًحا أو عامل

تحّول من نصيراباد وجعل مقّر أسرته على شاطئ نهر س ي وبضاحية مديرية رائ بريلي 

قّر تكية كالن )التكية الكبيرة( وشّيد مسجًدا صار فيما بعد مركًزا للصالح وسّمى امل

 والكفاح والجهاد في سبيل هللا.

وكان من رجاالت هذه األسرة الشيخ أبو سعيد وهو أخّص أصحاب اإلمام الشاه ولي 

هللا الدهلوي كما كان من شيوخها الشيخ فخر الدين والسيد ضياء النبي الحسني 

جّد سماحة الشيخ أبي الحسن بينما الثاني جّد أمه وأما والده العالمة عبد  واألّول هو

الحي الحسني وشقيقه الدكتور عبد العلي رحمهما هللا فكان كّل منهما علًما بارًزا في 

حقل العلم والدعوة ولهما أياٍد بيضاء في اإلشراف والرعاية ونهضة ندوة العلماء 

 والصالحين. وصدق العالمة أبو الحسن حيث قال:بالهند وتخريج العلماء والدعاة 

"يطلعنا تاريخ األسرة القديم واملعاصر على حقيقة لها شأنها وهي أن األسرة منذ قدومها 

 ---إلى الهند لم تزل متمسكة بعقيدة التوحيد الخالص، بعيدة عن األعمال الشركية 

 .1دائم وميزتها البارزة"وكانت الدعوة إلى التوحيد واتباع السنة املطهرة شعارها ال

/ 6ولد سماحة الشيخ أبو الحسن الندوي في قرية تكية كالن بمديرية رائ بريلي في 

م العام الذي توفي فيه شيخ اإلسالم محمد شبلي 1419ه:1333محرم الحرام عام 

النعماني الهندي فكأن شبلًيا قام وشبلًيا توفي. نشأ وترعرع في كنف أبوين كريمين 

                                              
 37-1/39مسيرة الحياة،  1
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ا هندًيا فاقد النظير بينما كانت أمه عاملة فكان أبوه 
ً
العالمة عبد الحي الحسني عامل

 ربانية تتهجد آناء الليل تتلو كتاب هللا العزيز.

/ جمادى اآلخرة 17رّبى الوالد ولد تربية جيدة إال أنه لم تسايره ملدة طويلة إذ توفي 

ع عن رأسه ظل م فلم يتجاوز العالمة الندوي عشر سنوات إذ رف1423ه/1391عام 

ت األم خير النساء تربية ولدها. وكانت أمه كاتبة وشاعرة فألهمت في 
ّ
والده الجليل فتول

قت له من ميزات وخصائص. حفظ العالمة الندوي بعض سور القرآن 
ّ
ولدها ما وف

م مبادئ بعض اللغات والعلوم حتى جاء به شقيقه األكبر الدكتور عبد العلي 
ّ
كما تعل

 ى املزيد من العلوم والفنون.إلى لكناؤ ليتلق

ولكناؤ وما أدراك ما هي؟ مركز اللغات والعلوم والفنون والثقافات ترّبى هنا العالمة أبو 

الحسن في ظل شقيقه كما استفاد من أساتذتها البارعين في لغاتهم وعلومهم وفنونهم 

م العالمة الندوي اللغة العربية على الشيخ
ّ
خليل بن محمد  فعالوة على شقيقه األكبر تعل

اليماني الذي كان شهيًرأ في براعته في اللغة العربية ثم التحق بجامعة لكناؤ ونال شهادة 

"فاضل أدب" كما نال شهادة "فاضل حديث" ثم درس اللغة األدرية وآدابها في الفترة ما 

مه لإلنجليزية األستا1430-1425بين 
ّ
ذ م وبعد ذلك شرع يقرأ اللغة اإلنجليزية فكان معل

محمد سميع الصديقي إال أن أّمه أرشدته إلى نيل البراعة في اللغة العربية وآدابها 

ى له  ودراساتها فتلمذ العالمة أبو الحسن على الدكتور تقي الدين الهاللي وهو الذي وص ّ

العالمة سيد رشيد رضا فنشرت مقالته عن اإلمام سيد أحمد الشهيد. بعدما فرغ 

األشغال انتسب إلى ندوة العلماء فقرأ على املحدث العصر  العالمة أبو الحسن عن هذه

الشيخ حيدر حسن خان صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وأبي داؤد وشيًئأ من 

تفسير البيضاوي وبعض سور القرآن ونال شهادة اإلجازة في الحديث وكذا قرأ الفقه على 

استفاد من الشيخ حسين أحمد الشيخ شبلي املتكلم ثم ارتحل إلى دار العلوم بديوبند ف

املدني في مجال الحديث النبوي كما تلّقى دروس الفقه على الشيخ إعزاز علي  وأخذ 

دروس القرآن من الخواجه عبد الحي الفاروقي املقيم بهذه الدار. وأخيًرا تتلمذ على العالمة 

سالمي أحمد علي الالهوري وبعدما أكمل دراساته ارتحل إلى الهور فلقي الشاعر اإل 

العالمة محمد إقبال. وأما في مجال املعرفة الروحية فقد استفاد من الشيخ املرشد غالم 

 محمد وجعل يصلح ويرّبي الطالب واملسترشدين.
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تزّوج العالمة الندوي من حفيدة الشيخ الصالح السيد ضياء النبي الحسني ثم 

تفسير القرآن الكريم، انتقل إلى رحاب دار العلوم وجعل يدّرس فيها األدب العربي و 

ومن خالل تجربته التدرسيسة هذه شعر بحاجة التغيير في املقّررات الدراسية 

ف كتاب "القراءة الراشدة" وسلسلة "قصص النبيين" و"مختارات من أدب 
ّ
فأل

العرب" مما قد فاز عليها بجائزة امللك فيصل العاملية. ومن خالل هذه الكتب خطر 

ية األدب اإلسالمي الذي برز في صورة "رابطة العالم ببال العالمة الندوي أهم

ت به 
ّ
اإلسالمي" املنظمة اإلسالمية العاملية التي أحيت األدب اإلسالمي في كل لغة ورق

 عن إدارة ندوة 
ً

إلى املستوى الدولي. وبجانب مهمته للتدريس فقد جعل مسؤوال

ت الدعوية واملؤسسات العلماء فجعل رئيًسا لها كما جعل رئيًسا للعدد من املنظما

العلمية واملعاهد البحثية وعضًوا للعدد من املنظمات املحلية والدولية. توفي 

م وبه انتهى القرن 1444العالمة الندوي إثر مرض طويل في شهر ديسمبر عام 

العشرون للميالد. اعترف العالم اإلسالمي بجاللة قدره العلمي واألدبي والدعوي 

ئه على هذا الداعية األديب ونكتفي فيما يلي بذكر أقوال فأثنى كل من أبرز علما

 بعض منهم بالنسبة لخدمته للغة العربية وآدابها ودراساتها:

جمع )أبو الحسن( بين الزهد والجهاد  ---فيقول الدكتور أحمد بن عثمان التويجري: "

 .1والفكر واألدب"

والتأليف أصبح ديدنه منذ ويقول الدكتور عبد الغفار: "إن العلم والتعلم والتحقيق 

 .2تخرجه من الندوة"

إنه أعجمي أعرب من كثير من فصحاء  ---ويقول الدكتور مانع بن حماد الجنهي: "

 . 3العرب اآلن ومفكر إسالمي حمل هّم الدعوة واإلصالح"

                                              
 16/22-91/13الرائد،  1
 16/29-91/13املصدر نفسه،  2
 16/27-91/13املصدر نفسه،  3
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ويقول البروفيسور إسحاق أحمد فرحان: "لقد كان رحمه هللا عربًيا فصيح اللسان، وإن كان 

ف فيها وحاضر املنتديات  ---الهند ولد في 
ّ
أحّب العربية وأتقنها ألنها لغة القرآن الكريم وأل

 .1العلمية وبين الجماهير العربية في مصر والشام واألردن والعراق والجزيرة العربية"

ويقول الدكتور راشد الراحح: "التقيت بفضيلته في مكة املكرمة فلمست من فضيلته 

 .2رفيع والخلق الكريم"العلم الجم واألدب ال

 ويقول األستاذ محمد حسن بريغش: "لقد تميز، رحمه هللا، بعلمه الغزير وعمله الدؤوب

  .3وخلقه الفاضل وحكمته وأناته وكثرة نشاطاته وبعد فكره"

 جهود العالمة أبو الحسن علي الندوي في نشر اللغة العربية وآدابها

صالح وتربية الناس تربية روحية فقد وبجانب خدمات جليلة في سبيل الدعوة واإل 

ف العالمة أبو الحسن علي الندوي مؤلفات تزهو على مائتي كتاب ورسائل 
ّ
خل

ومقاالت بحثية وخطابات ال تحص ى وال تعّد وهذه الكتب إما تخدم اللغة العربية 

مباشرة أو تتناول جانًبا من جوانبها وكذا أعّد تالمذة بارعين خدموا اللغة العربية 

دابها بمؤلفات ورسائل ومقاالت ومختلف أساليب التعليم والتربية وهكذا قام وآ

العالمة الندوي بتأسيس أو رئاسة منظمات ومؤسسات عديدة خدمت اللغة العربية 

وآدابها، وأما جهوده في إعداد املقررات الدراسية للغة العربية وآدابها فهي لن تنكر 

هميتها وفضلها على غيره من املهرة في التعليم وقد اعترف العلماء والكّتاب العرب بأ

 والتربية. ونوّد أن نقسم جهوده في نشر اللغة العربية وآدابها في أربعة مباحث تالية:

 املبحث األول: جهوده في إعداد املقّررات الدراسية

من أبرز خدماته للغة العربية وآدابها إعداده ملقرراتها الدراسية وهي خدمة يستفيض 

طالب اللغة العربية وآدابها منذ أن أعّدها العالمة الندوي حتى يومنا هذا ولقد منها 

                                              
 16/22-91/13املصدر نفسه،  1
 16/27-91/13املصدر نفسه،  2
 16/21-91/13املصدر نفسه،  3
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م تالميذنا هذه الكتب املقررة في املدارس اإلسالمية والجامعات 
ّ
مناها واآلن نعل

ّ
تعل

الهندية. ومما يعتز به الوطن الهندي أن كتب أبنائها موضوعة في املقررات الدراسية 

سيما العربية فقد تم تقرير كتابه "مختارات من أدب في الجامعات الخارجية ال 

العرب" في الجامعات العربية العديدة. ونوّد فيما يلي أن نشير إلى كتبه التي حظيت 

 بوضعها في املقررات الدراسية:

هذه مجموعة مختارة آلي من القرآن وخطب للنبي  مختارات من أدب العرب: .1

املسلمين. في مجلدين ويحتوي على خير  العربي وخطب وكتابات العلماء واألدباء

خطب وكتابات العلماء واألدباء املسلمين في مختلف املواضيع مما يّسر للطالب 

الوصول إلى الكتابات الجيدة الرائعة لعلماء اإلسالم وأدبائها في مختلف 

 املوضوعات. يقول فيها األستاذ علي الطنطاوي:

ه فحسب القّراء أن يعلموا أننا عرضنا "إذا كان الدليل على ذوق األديب اختيار 

من أمد قريب كتب املختارات األدبية لنتخّير واحًدا منها نضعه بين أيدي تالميذ 

الثانويات الشرعية في الشام وذهب كل واحد من أعضاء اللجنة، وكلهم من 

األدباء، يبحث ويفتش فعدنا جميًعا وقد وجدنا أن أجود كتب املختارات 

 . 1ها بفنون القول وألوان البيان "مختارات أبي الحسن"املدرسية وأجمع

فه العالمة أبو الحسن الندوي حين تدريسه في  القراءة الراشدة: .2
ّ
هذا الكتاب أل

ندوة العلماء وهو مثل القراءة الرشيدة الصادر عن مصر إال أنه أضاف إليها 

محتوى  دروًسا عن الهند وأعالمها ومعاملها وهكذا فإنه صبغها صبغة هندية

م اللغة العربية للطالب الهنود في جّو هو جّوهم. هذا الكتاب في 
ّ
ويّسر بها تعل

 ثالثة أجزاء. يعّرف السيد أبو الحسن عمله هذا:

"وقد شعرت بعد بدئي بهذا العمل، بأن هللا تعالى أالنه ويّسره لي، فكنت أكتب 

م، وقد التزمت فيه 
ّ
 دون كلفة حتى كأنني أتكل

ً
 بأربعة أمور:عفًوا مرتجال

                                              
 كتاب املسلمون )مقدمته( 1
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: أن تكون ثروة األلفاظ فيه أقّل القليل، ولكنها تنقش في ذهن الطالب بكثرة 
ً

أوال

 التكرار واإلعادة.

ها كالفّص 
ّ
وثانًيا: أن يكون الكتاب في لغة القرآن، وتوضع اآليات الكريمة في محال

 في الخاتم.

ا: أن يشتمل على تعليم العقائد األساسية )التوحيد والرس
ً
الة واملعاد( وثالث

 وتلقينها للطالب بطريقة عفوية.

ورابًعا: أن تبّسط القصص وتزّود األطفال بما يكره إليهم الكفر والشرك واملعاص ي، 

وتحّبب إليهم اإليمان والعقيدة، وترسخ فيهم االعتقاد بعظمة األنبياء وجاللة 

تلّقاه ضمًنا مكانهم، وكل ذلك بطريق ال يشعر الطالب بثقله وأنه يلقى عليه، بل ي

 .1وعفًوا وينسجم معه"

هذا كتاب جميل ومفيد للغاية لألطفال والواقع أنه روح تجاربه  قصص النبيين: .3

التدريسية والدعوية واألدبية فقد أعّدها العالمة الندوي بأسلوب طفلي جميل. 

م بها الطالب تعاليم اإلسالم ويدّربهم عليها من حيث ال يدرون 
ّ
ومن صفاتها أنه يعل

ال يشعرون فكأنه دليل إسالمي في ضوء تعليم اللغة. هذا في أربعة أجزاء وأتّم و 

هذه السلسلة التعليمية على سيرة خاتم النبيين عليه الصالة والتسليم. يقول 

 فيها األستاذ سيد قطب الشهيد:

"لقد قرأت الكثير من كتب األطفال، بما في ذلك قصص األنبياء عليهم الصالة 

كت في تأليف مجموعة )القصص الديني لألطفال في مصر، مأخوذ والسالم، وشار 

كذلك من القرآن الكريم( ولكنني أشهد في غير مجاملة أن عمل السيد أبي الحسن 

في هذه القصص التي بين يدّي جاء أكمل من هذا كله، وذلك بما احتوى من 

ن تعليقات توجيهات رقيقة وإيضاحات كاشفة ملرامي القصة وحوادثها ومواقفها، وم

داخلة في ثنايا القصة، ولكنها توحي بحقائق إيمانية ذات أهمية، حين تستقّر في 

 .2قلوب الصغار والكبار"

                                              
 قصص النبيين )املقدمة( 1
 1/197سيرة الحياة، في م 2



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

272 

 

ولو أن هذه املجموعة ليست من صنع أيديه إال أنه تم تأليفه بإشارة  منثورات: .9

منه فقد قام بإعداده الشيخ محمد الرابع الندوي الرئيس العام لندوة العلماء 

ؤ. هذه املجموعة في مجلدين وتم تقريرها في مختلف املدارس اإلسالمية بلكنا

 .1والجامعات الهندية

ء من إعداد مقررات دراسية من مثل وإليها نضيف ما قام به أساتذة ندوة العلما .7

م اإلنشاء" في أربعة مجلدات و"األدب العربي بين عرض ونقد" و"تاريخ األدب 
ّ
"معل

إشارة من العالمة أبي الحسن الندوي أو استلهاًما منه  العربي" كل هذه أعّدت على

 رحمه هللا تعالى.

 املبحث الثاني: تأسيس ورئاسة وعضوية املنظمات واملؤسسات العلمية واألدبية

وبجانب إعداد املقررات الدراسية للغة العربية وآدابها وإشارة العلماء والكّتاب 

قام العالمة الندوي بتأسيس وتشجيعهم على إعداد كتب مدرسية رائعة فقد 

 منظمات أدبية وعلمية ورئاستها وعضويتها وهي كما يلي:

 2م1471أّسس املجمع اإلسالمي العلمي في لكناؤ في  .1

كان رئيًسا ملجلس التعليم الديني بوالية أوترابراديش، والتعلم الديني يشمله في  .2

 .3الهند تعليم اللغة العربية وآدابها

 4سالمي العلمي في لكناؤ )الهند(كان رئيًسا للمجمع اإل  .3

كان رئيًسا لدار املصنفين بأعظم كره وهذه هي األكاديمية التي أصدرت مؤلفات  .9

 .5قيمة عن الدراسات العربية واإلسالمية

                                              
 94أبو الحسن علي الحسني الندوي، ص  1
 72سماحة الداعية املجاهد اإلمام أبي الحسن علي الحسني الندوي ومؤلفاته العربية، ص  2
 76املصدر نفسه، ص  3
 71املصدر نفسه، ص  4
 71املصدر نفسه، ص  5
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كان رئيًسا ملركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية في جامعة أوكسفورد وقد  .7

رف أحد باحثيه الدكتور محمد أكرم الندوي أيًضا
ّ
 .1بهذه الجائزة تش

كان مديًرا لندوة العلماء بلكناؤ التي رّوجت اللغة العربية الجديدة في الهند  .6

ونادت بإصالح املناهج الدراسية في العالم اإلسالمي، وأوّد أن أنقل هنا قول 

العالمة علي الطنطاوي عنها: كم أتمّنى لو رددت إلى عهد الصبا فأعود ألتعلم في 

على شيوخها وأرافق طالبها وأتنفس في رحابها وأقتبس منها هذه الدار، واتتلمذ 

 .2العلم واإليمان"

كان رئيًسا لرابطة األدب اإلسالمي العاملية وبذل أقص ى جهوده في إحياء األدب  .5

 .3اإلسالمي العالمي وهذه املؤسسة فّعالة إلى اآلن في إحياء األدب اإلسالمي

ة باملدينة املنورة. وما لعبته كان عضًوا ملجلس الشورى للجامعة اإلسالمي .1

الجامعة اإلسالمية من تطوير اللغة العربية ومن بعث متخرجيها إلى دول العالم 

 .4ال يخفى على أحد منا

 للمجمع العلمي بدمشق فكتب ملجلته مقاالت عديدة .4
ً

 . 5كان عضًوا مراسال

 .6كان عضًوا ملجمع اللغة العربية باألردن .10

 .7اإلسالمية بالرباط كان عضًوا لرابطة الجامعات .11

كان عضًوأ ملؤسسة آل البيت لشرق األردن وحضر غير مرة في ندوات وجلسات  .12

 .8مجمع بحوث الحضارة اإلسالمية

 .9كان عضًوا ملجمع اللغة العربية بالقاهرة .13

                                              
 60املصدر نفسه، ص  1
 16/20-91/13الرائد،  2
 276-272موالنا سيد أبو الحسن ندوي، ص  مفكر إسالم حضرت 3
 276املصدر نفسه، ص  4
 274املصدر نفسه، ص  5
 274املصدر نفسه، ص  6
 274املصدر نفسه، ص  7
 274املصدر نفسه، ص  8
 260املصدر نفسه، ص  9
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ا زائًرا لكلية الشريعة لجامعة دمشق فألقى محاضرات فيها حفزته  .19
ً
كان أستاذ

 .1لدعوة"لتأليف كتابه "رجال الفكر وا

 املبحث الثالث: تعليم وتربية األساتذة البارعين في اللغة العربية والخادمين لها

وبجانب إعداد املقررات الدراسية وتأسيس ورئاسة املنظمات واملؤسسات العلمية 

م العالمة أبو الحسن الندوي ودّرب العديد من العلماء واألدباء للغة 
ّ
واألدبية فقد عل

الذين قاموا بخدمة اللغة العربية وآدابها بشكل أو آخر وفيما يلي العربية وآدابها و 

 ذكر بعض منهم باإلشارة إلى خدماتهم في هذا املجال:

ديري ندوة العلماء بلكناؤ  ودار املصنفين كان من م لشيخ معين الدين الندوي:ا .1

رة بمحافظة أعظم كره )أوترابراديش( كما أدار تحرير مجلة "معارف" الشهرية الصاد

عن دار املصنفين. واملعلوم أن هذه املجلة اعتنت بالدراسات العربية واإلسالمية 

وحاولت جهدها للرد على اعتراضات املستشرقين على اإلسالم ورسوله العربي 

ف الشيخ معين الدين الندوي 
ّ
ورسالته الغراء وخلفائه الراشدين ودار العروبة. أل

مان الندوي" تلميذ وخلف العالمة شبلي كتًبا عديدة أبرزها "ترجمة السيد سلي

النعماني وكاتب "دروس العربية" و"املعجم الجديد للعربية" و"أرض القرآن" 

و"العالقات بين الهند والعرب". والكتاب اآلخر الشهير له "تاريخ إسالم" )في ثالثة 

نبي مجلدات( بّين فيه الشيخ الندوي تاريخ العرب الجاهليين وصدر اإلسالم وسيرة ال

حتى العصر العباس ي. وله ترجمة من العربية للسيرة النبوية التي كتبها العالمة السيد 

أبو الحسن الحسني الندوي. هكذا ترجم الشيخ من العربية إلى األردوية مثل ترجمته 

لكتاب "الثقافة اإلسالمية في الهند" للشيخ عبد الحي الحسني الندوي. هذه بجانب 

 كتبها الشيخ الندوي باألردوية عن الدراسات العربية واإلسالمية. املقاالت العديدة التي

الشيخ مجيب هللا الندوي كاتب إسالمي كبير له مؤلفات  الشيخ مجيب هللا الندوي: .2

ف تراجم الصحابة املهاجرين. أقام 
ّ
جليلة باألردوية عن الفقه اإلسالمية كما أنه أل

وكذلك إنه أدار تحرير مجلتين  جامعة إسالمية تدّرس اللغة العربية وآدابها.

                                              
 276املصدر نفسه، ص  1
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إحداهما باألردوية واألخرى بالعربية وكلتاهما باسم "الرشاد". لعبت مجلة "الرشاد" 

دوًرا بارًزا في نقل التراث العلمي واإلسالمي إلى اللغة العربية كما أنها اعتنت بنشر 

اللغة العربية املقاالت العديدة عن اللغة العربية وآدابها. ساهمت هذه املجلة في نشر 

في الهند. إضافة إلى ذلك انتسب لدار املصنفين التي تشتهر ببحوثه وتحقيقاته العربية 

واإلسالمية. هذه الدار نشرت بعض مؤلفاته عن تراجم الصحابة والصحابيات. من 

 أبرز مؤلفاته "فقه إسالمي" و"تذكرة الصحابيات" و"تذكرة املهاجرين".

الدكتور ثم البروفيسور عبد العليم الندوي أستاذ في  الدكتور عبد الحليم الندوي: .3

مجال اللغة العربية وآدابها في الهند. بدأ حياته التعليمية من جامعة اللغة 

اإلنجليزية واللغات األجنبية بحيدراباد )الهند( وبعدما أقام قسم اللغة العربية 

بالجامعة امللية  وآدابها في هذه الجامعة على بشكل متطور توّجه نحو دلهي فأقام

اإلسالمية قسًما للغة العربية وآدابها وهذا القسم شهير في تطوير اللغة العربية 

وآدابها وبها يعمل عشرة أساتذة للغة العربية وآدابها وهم يواصلون جهودهم في 

تطويرها ولهم مساهمات جليلة في هذا املجال. قام البروفيسور عبد الحليم الندوي 

عن اللغة العربية وآدابها بما فيها "تاريخ األدب العربي" في ثالثة  بتأليف كتب مهمة

مجلدات. هذا التاريخ باللغة األردية فترجم فيه البروفيسور الندوي األبيات العربية 

إلى األردية الفصحى كما قام بترجمة النصوص العربية إلى هذه اللغة. وله كتاب 

 وهو كتاب جامع حافل باملوضوع.ينطق عن مراكز العلم والتحقيق في الهند. 

والدكتور عبد هللا عباس الندوي كاتب شهير في الدكتور عبد هللا عباس الندوي:  .9

الدول العربية وله مساهمات جليلة في الدراسات العربية واإلسالمية كما أنه قام 

م العرب اللغة األردية 
ّ
بتأليف كتاب في النحو األردي بالعربية. وهذا أول كتاب يعل

إنجليزي للقرآن -لتي هي اآلن أصبحت لغة العلم واألدب والفن. وله معجم عربيا

الكريم كما له كتاب عن ترجمات القرآن اإلنجليزية. كان شاعًرا للعربية فهو يقول 

 ھ(:1907بعدما بلغه نعي الشاه محمد أمان هللا القادري الفلواروي )م

 اقبففففففففففففففففففففففر األمففففففففففففففففففففففان! تحفففففففففففففففففففففففففففففففففففففية وسففففففففففففففففففففففالم
 

 العلفففففففففففففففففففم والعفرففففففففففففففففففففففففففففففففففان فيفففففففففففففففففففك أقففففففففففففففففففففاما
 

 ومحاسففففففففففففففففن اآلبففففففففففففففففففاء فيففففففففففففففففك تجّمعففففففففففففففففففت
 

 يبكففففففففففففففففففففى عليفففففففففففففففففففففك اليفففففففففففففففففففففوم واألعفففففففففففففففففففففففففواما
 

 هفففففففففففففففففففففففي، فالدفففففففففففففففففففين كفففففففففففففففففففريمفيفففففففففففففففففا أرض تي
 

 ويفففففففففففففا قبفففففففففففففر رّحفففففففففففففب بفففففففففففففه ووّسفففففففففففففع مقامفففففففففففففا
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 ابفففففففففففففن ملحيففففففففففففففي ديففففففففففففففن هللا جفففففففففففففّل جففففففففففففففالله
 

 تمفففففففففففففففففف
ً
 فاماونففففففففففففففففففففففففففففففففففل ملففففففففففففففففن عففففففففففففففففاش بففففففففففففففففدرا

 

 يفففففففففففففففففففا رّب أكفففففففففففففففففففففرم رففففففففففففففففففففففففففففففففده وحضففففففففففففففففففففوره
 

 1وانعففففففففففففففففففففم علففففففففففففففففففففففيه رحمفففففففففففففففففففففففففففة وإكففففففففففففففففففففففراما
 

والشيخ محمد الرابع الندوي أشهر من نار على  الشيخ السيد محمد رابع الندوي: .7

علم في الهند وهو مدير ندوة العلماء ورئيس تحرير صحيفة "الرائد" النصف 

ومقاالت وأخباًرا وقصائد عربية ال تحص ى. وهي شهرية. وهذه الصحيفة نشرت كتًبا 

غ العرب ما يحدث في الهند 
ّ
أول صحيفة هندية تعتني بأخبار العالم اإلسالمي وتبل

بالنسبة للمسلمين. له كتب عديدة بما فيها "النقد األدبي العربي" و"الغزل األردي" 

سالمي" كما وقد كتب مقاالت عديدة في صحيفة الرائد وكذا في مجلة "البعث اإل 

كتب في ملحق الرائد عن العرب ومجتمعهم وقام بترجمة أبيات إقبال األردية إلى 

 العربية. وهو اآلن قائم مقام العالمة أبي الحسن الندوي في الهند.

والشيخ سعيد الرحمن الندوي ومجلة "البعث الشيخ سعيد الرحمن الندوي:  .6

كره. إنه أحيى بواسطة هذه املجلة اإلسالمي" توءمان فال تذكر املجلة إال ويأتي ذ

الصحافة العربية في الهند. قام بإدارة تحريرها منذ خمسين عاًما بل أكثر. وهذه 

املجلة لم تزل تنشر مقاالت جيدة عن اللغة العربية وآدابها كما أنها نشرت قصائد 

ا فيها عربية غراء للهنود والعرب على السواء. له مساهمات جليلة في اللغة العربية بم

"تراجم شعراء الرسول" و"الصحافة العربية في الهند" وكذا قام الشيخ األعظمي 

بترجمة أعمال العلماء الهنود إلى اللغة العربية مثل كتاب الشيخ أمين أحسن 

اإلصالحي الذي ينطق عن مراحل الدعوة وطرقها وهكذا له مساهمات ال يستهان بها 

لة قدره العلمي قام الباحثون الهنود بإعداد في مجال الدراسات اإلسالمية. ولجال

 بحوثهم الجامعية عن حياته وخدماته في اللغة العربية وصحافتها.

هذا هو الشيخ محمد الحسني الذي أّسس مجلة "البعث الشيخ محمد الحسني:  .5

 إال أنه أحيى اللغة العربية في الهند. كانت 
ً

اإلسالمي" ولو أنه لم يوفق عمًرا طويال

اته يحفظها العرب عن ظهر قلوبهم وكانوا يقرأونها في جلساتهم حتى أن افتتاحي

بعض الحكومات العربية مثل حكومة مصر منعت وصول هذه املجلة إلى بالدها. له 

                                              
 915الطلح املنضود في شعراء العربية الهنود، ص  1
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مؤلفات جليلة السيما "اإلسالم املمتحن" الكتاب الذي أثار ضجة في الدول العربية 

 وعاد بثناء جميل لكاتبه.

البروفيسور محمد محسن العثماني كاتب العثماني:  البروفيسور محمد محسن .1

ر إسالمي. له مساهمات جليلة في الدراسات اإلسالمية والعربية وموضوعه 
ّ
ومفك

الحبيب هو العرب وأخبارهم وأوضاعهم. خدم اللغة العربية في مختلف الجامعات 

مها
ّ
 خدمها في جامعة اإلصالح بسرائ مير )أعظم كره( ثم عل

ً
في جامعة  الهندية فأوال

مها في جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية 
ّ
دلهي ثم ارتحل إلى حيدراباد حيث عل

وكذا كان عميد كليتها للغات. له مجلة عربية "أقالم واعدة" وهي تعتني بنشر املقاالت 

عن شعراء األردية ونقل أبياتهم إلى العربية كما أنها نشرت قصائد شعراء الهند 

 رت بعض مؤلفاته من بيروت. زار البالد العربية عدة مرات.للعربية. صد

البروفيسور شفيق أحمد خان الندوي كان البروفيسور شفيق أحمد الندوي:  .4

م اللغة 
ّ
رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في الجامعة امللية اإلسالمية بنيو دلهي. عل

دب اإلسالمي بالهند. له العربية ملدة طويلة ثم تقاعد عنها إال أنه ترجمان رابطة األ 

خدمات قّيمة بالنسبة لنشر اللغة العربية وتطويرها في الهند. من أبرز مؤلفاته 

"اللغة العربية الوظيفية" في مجلدات ضخمة. كذلك أعّد دليل الدروس التي ذكرت 

فيها. له مقاالت وبحوث نشرت في مجلة "ثقافة الهند" الفصلية الصادرة عن املجلس 

 القات الثقافية في الهند.القومي للع

كان البروفيسور رئيس قسم اللغة العربية البروفيسور ضياء الحسن الندوي:  .10

وآدابها في الجامعة امللية اإلسالمية بنيو دلهي كما كان عميد كليتها للغات. خدم 

اللغة العربية ملدة طويلة وتوفي إثر نوبة قلبية. كان البروفيسور مدير تحرير مجلة 

لهند" الفصلية الصادرة عن املجلس القومي للعالقات الثقافية في الهند. "ثقافة ا

هذه املجلة مشهورة لبحوثها ومقاالتها التحقيقية عن الهند وخدماتها في مختلف 

مجاالت العلم والفن. من أبرز خدماته للغة العربية العدد الخاص لهذه املجلة 

ف كتاًبا عن األدب املهجري بالعالمة الجليل الشيخ أبي الحسن الحسني الندو 
ّ
ي. أل

باللغة األردية. له مقاالت عديدة نشرت في مختلف مجالت الهند كما أفاد الناس 

 ر في الندوات العلمية املنعقدة في الهند وخارجها.   بخطاباته العربية وحضوره املكّر 
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 وكذا استفاد من العالمة أبي الحسن الحسني الندوي الدكتور السيد حبيب الحق

الندوي أستاذ قسم اللغة العربية وآدابها في إفريقية الجنوبية، والبروفيسور مشير 

الحق نائب شيخ جامعةكشمير )بالهند( والشيد رضوان علي أستاذ جامعة اإلمام 

محمد بن سعود بالرياض والبروفيسور محمد راشد الندوي رئيس قسم اللغة 

مية( والشيخ السيد واضح رشيد الندوي العربية وآدابها سابًقا )جامعة علي كره اإلسال 

عميد كلية اللغة العربية بدار العلوم بندوة العلماء بلكناؤ ومدير تحرير صحيفة 

"الرائد" العربية والبروفيسور السيد محمد اجتباء الندوي أستاذ ورئيس قسم اللغة 

تاب العربية وآدابها سابًقا في جامعة كشمير والشيخ نذر الحفيظ الندوي صاحب ك

"األستاذ أبو الحسن على الحسني الندوي كاتًبا ومفكًرا" والبروفيسور محمد يونس 

 النغراكي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها سابًقا بجامعة لكناؤ. 

 املبحث الرابع: املؤلفات واملقاالت املتعلقة باللغة العربية وآدابها

ف العالمة أبو الحسن علي الحسني الندوي كتبً 
ّ
ا تفوق على مائتين كما له مقاالت وقد أل

وبحوث ومحاضرات ال تعّد وال تحص ى، والحديث عن كل منها أمر صعب ويقتض ي 

 مجلدات من الكتب فنقصر كالمنا على أبرز مؤلفاته املتعلقة باللغة العربية وآدابها:

هذا أجّل كتاب للعالمة الندوي وهو لعب  ماذا خسر العالم بانحطاط املسلمين: .1

ي التعريف به في العالم العربي واإلسالمي. تمت ترجمته إلى اللغات املحلية دوًرا ف

والعاملية العديدة. الكتاب في خمسة أبواب وكل باب له فصول عديدة والواقع أن 

هذا الكتاب دراسة تاريخ العالم من منظور إسالمي. يقول فيه الدكتور محمد 

 يوسف موس ى:

طبعته األولى في أقّل من يوم، وأغرمت به "وأشهد لقد قرأت الكتاب حين ظهرت 

غراًما شديًدا، حتى لقد كتبت في آخر نسختي وقد فرغت منه: إن قراءة هذا 

 .1الكتاب فرض على كل مسلم يعمل إلعادة مجد اإلسالم"

 وقال املستشرق سارجنت في جامعة كيمبريدج:

                                              
 11ط املسلمين، ص ماذا خسر العالم بانحطا 1
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وصيت "لو كانت بريطانيا تستسيغ حظر كتاب من الدخول في هذه البالد أل 

 .1بحظر دخوله فإنه كتاب ينزل على الحضارة الغربية كصاعقة"

 وقال الدكتور بكنجهام أستاذ كرس ي الدراسات الشرقية في جامعة لندن:

"إنه بحق وثيقة تاريخية أنموذجية ألحسن وأفضل جهد علمي للنهوض باملسلمين 

 .2في هذا القرن"

بوية" والواقع أن العالمة أبا ومن أهّم مؤلفاته "السيرة الن السيرة النبوية: .2

ا بالنبي العربي فيقول:  الحسن قد شغف حبًّ

"فقد كانت السيرة النبوية، على صاحبها الصالة والسالم، املدرسة األولى التي 

م فيها مؤلف هذا الكتاب وقد دخلها في سن مبكرة ال يدخل فيها األطفال في 
ّ
تعل

 .3عامة األحوال"

نبوية أقوى عنصر للعقل والنفس بعد القرآن فهو وكذلك أنه يعتبر السيرة ال

 يقول:

"ومن املقّرر أن السيرة أقوى العناصر التربوية وأكثرها تأثيًرا في النفس والعقل 

 . 4بعد القرآن"

وهذا الكتاب تم تأليفه طبًقا للعصر الحديث وبغاية من اإليجاز، استفاد فيه 

وثوق بها وحاول أن يرّد على املؤلف من القرآن الكريم ومن مصادر السيرة امل

 .5اعتراضات أعداء اإلسالم عليها

هذه مجموعة خطبه وأحاديثه التي ألقاها أمام العرب خالل  الطريق إلى املدينة: .3

عدة زياراته وكلها مليئة بحب الرسول العربي عليه الصالة والسالم. إن لغتها 

                                              
 16/29-91/13الرائد،  1
 16/29-91/13املصدر نفسه،  2
 4السيرة النبوية، ص  3
 10املصدر نفسه، ص  4
 11-10املصدر نفسه، ص  5



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

281 

 

علي الطنطاوي  فصيحة وتأخذ بمجاميع القلوب فيقول أديب العربية الكبير

 عنها:

"يا أخي أبا الحسن: ملا قرأت كتابك )الطريق إلى املدينة( أحسست بالشوق يعود 

فيعتلج بنفس ي، فعلمت أن قلبي ما خال من جوهر الحب، ولكن هموم العيش 

يا جوهره بالغبار، وفأزاح كتابك عن جوهره الغبار، وكدت 
ّ
وطول األلفة قد غط

أجد عند األدباء هذه النغمة العلوية التي غنى بها  أفقد ثقتي باألدب حين لم أعد

الشعراء من لدن الشريف الرض ي إلى الُبَرعي، فلما قرأت كتابك وجدتها، وجدتها 

في نثر هو الشعر، إال أنه بغير نظام، فيا أبا الحسن: لك الشكر على أن رددت إلّي 

 .1ثقتي بنفس ي، وثقتي بأدب لغتي"

 199هذا الكتاب الصغير في  فضله على اإلنسانية:اإلسالم: أثره في الحضارة و  .9

صفحة كان محاضرة ألقيت بدعوة من املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

التابع لوزارة اإلعالم بالكويت بمناسبة القرن الخامس الهجري الجديد عام 

م ولكنها توّسعت فيما بعد وبرزت في صورة هذا الكتيب. استفاد فيه 1413

الندوي من املراجع اإلسالمية واألجنبية واستعرض املوضوع استعراًضا  العالمة

 دقيًقا وجاء بعشرة معطيات رئيسية ومنح أساسية هامة من 
ً

علمًيا وتحليال

اإلسالم على اإلنسانية. يقول فيه البروفيسور اجتباء الندوي: "الكتاب جدير بأن 

 .2يقرأه كل مسلم وكل مثقف"

اب قّيم فريد يتحدث عن تضامن العرب واإلسالم وال هذا كت العرب واإلسالم: .7

يفّرق بينهما فاإلسالم خرج من مسقط رأس الرسول العربي وهم ضّحوا بما كان 

لديهم إلذاعته وإعالء كلمته فالعرب واإلسالم ال يتجزآن ولو أنهما يبدوان جزئين. 

 يقول عنه كاتبه كما يلي:

ط مصير أحدهما باآلخر فال عّز للعرب "عقد هللا بين العرب واإلسالم لألبد ورب

إال باإلسالم، وال يظهر اإلسالم مظهره الصحيح إال إذا قاد العرب ركبه وحملوا 

                                              
 12الطريق إلى املدينة، ص  1
 135أبو الحسن علي الحسني الندوي، ص  2
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م على بقاء هذا الرباط الوثيق 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
مشعله، وقد حرص رسول هللا صل

املقّدس بين العرب واإلسالم، فجعل جزيرة العرب مركز اإلسالم الدائم 

لخالدة، وحرص على سالمة هذا املركز وهدوئه وشدة تمّسكه وعاصمته ا

 .1باإلسالم"

جاء اإلسالم بالدنا الهندية في القرن األول الهجري ومن ثم  املسلمون في الهند: .6

تنّورت أنحاؤها بنور اإلسالم وسعى أهاليها وعلى رأسهم الدعاة والعلماء ليعّم 

يسكنها املسلمون في عدد غير قليل البالد كلها. ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا 

وهم يفتخرون بدينهم ويعتزون بنبيهم ويتمسكون بكتابهم العربي العزيز. ذكر 

العالمة الندوي في هذا الكتاب ورود اإلسالم في الهند، وأحوال املسلمين قديًما 

ا، وما هي املشاكل التي يعانون منها، وما هي امليزات التي يتصفون بها، وما 
ً
وحديث

ي العواطف التي يملكونها تجاه اإلسالم واملسلمين في البالد وخارجها. كل هذا ه

مذكور في هذا الكتاب الصغير حكًما الكبير نفًعا. وتتجلى لنا قيمته حينما نقارن 

 الكتب األخرى في املوضوع املكتوبة باللغة العربية.

سة حلوة، هذا كتاب جميل جليل كتب بلغة بليغة سل إذا هّبت ريح اإليمان: .5

وبأسلوب عصري قصص ي مؤثر، ملؤه الروعة والصفاء، يسّجل صفحات خالدة 

من البطولة الخالدة املؤثرة في سبيل إعالء كلمة هللا في الهند أال وهو السيد 

أحمد بن عرفان الشهيد. يقول عنه البروفيسور محمد اجتباء الندوي: إذا 

حتى ينهيه وينس ى نفسه، بل  أمسك القارئ هذا الكتاب ليقرأه فال يكاد يتركه

 .2يجدها تتالءم معه وتتوافق"

ولو أن هذا الكتاب  دراسة للسيرة النبوية من خالل األدعية املأثورة املروية: .1

يبدو إسالمًيا بحًتا إال أنه يتعلق بجانب مهّم من جوانب األدب اإلسالمي أال وهو 

وآرائه كما أن كالمه سيرة ذاتية فكل كاتب أو خطيب يتحدث عن نفسه في أقواله 

يدل على ما يكمنه صدره فمن هذه الجهة دراسة األقوال النبوية السائرة 

                                              
 9العرب واإلسالم، ص  1
 199أبو الحسن علي الحسني الندوي، ص  2
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بالنسية للدعاء أمام الرب جل جالله دراسة ممتعة قام بها العالمة أبو الحسن 

الندوي وسعى سعيه الحثيث إلبراز جوانب سيرته عليه الصالة والسالم. هذه 

 م في هذا املجال.مبادرة جميلة ملن يريد أن يتقّد 

الشاعر اإلسالمي العالمة محمد إقبال ليس غريًبا لدى العرب هذه  روائع إقبال: .4

األيام، فقد ترجمت دواوينه العديدة كما ترجمت خطبه ومحاضراته، والعالمة 

أبو الحسن علي الندوي لقيه حين أولى زيارته إلى باكستان ومن ثم تعلق به وكلف 

 وملا وجد الفرصة، أعلى ذ
ً

كره في العالم العربي الذي كان يميل إلى طاغور ميال

فنشرت خطبه ومحاضراته عليه في مختلف إذاعات الدول العربية. هذا الكتاب 

مجموع مقاالته عن حياة وأفكار العالمة إقبال، وعالوة على تقديم فكرته 

ر الذي اإلسالمية للعرب ما يهّمنا هو ترجمته العربية البليغة ألبيات إقبال، األم

فتح باًبا لترجمة أبياته األخرى ومن ثم دواوينه إلى العربية. يبدو من دراسة هذه 

الترجمات أن العالمة أبا الحسن كان قادًرا على ترجمة األبيات األردية والفارسية 

 إلى اللغة العربية. لغة هذه املجموعة بليغة سلسة يملؤها إسالمية الروح.

هذا الكتاب أيًضا مجموعة املختارات  رآن والسيرة:روائع من أدب الدعوة في الق .10

األدبية من القرآن والسيرة النبوية وهي مثل كتابه "مختارات من أدب العرب" 

 وتنبئ عن الرجوع إلى األدب اإلسالمي الذي حمل لواءه العالمة الندوي.  

هذا الكتاب يتحدث بإيجاز عن نظرات مختلفة في األدب وبعد  نظرات في األدب: .11

دراستها التحليلية يرشدنا إلى األدب اإلسالمي الذي كان يدعو إليه العالمة 

 الندوي. ومثله كتابه اآلخر "نظرة جديدة إلى التراث األدبي العربي".

أدب التراجم فرع من اآلداب  كلمة عن أدب التراجم والحديث عن الكتب: .12

يتناول مختلف العربية يذكر فيه الكاتب ترجمة كاتب بأسلوب عربي مبين كما 

جوانب حياته، وهكذا حينما يريد الكاتب أن يتحدث عن كتاب فهو ينطق عن 

كاتبه ثم يدرس الكتاب دراسة نقدية وتحليلية. هذا الكتاب أيًضا إضافة قّيمة 

 للعالمة الندوي إلى األدب العربي. 
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ية والحديث عن كافة املؤلفات والرسائل املتعلقة باللغة العرب مؤلفاته األخرى: .13

 صعب وال يسعه املجال فنحصيها كما يلي:

أهمية نظام التربية والتعليم في األقطار اإلسالمية وأثره البعدي في اتجاهاتها 

وقياداتها، دور الجامعات اإلسالمية املطلوب، في مسيرة الحياة )سيرة ذاتية 

لوم للعالمة(، تأمالت في القرآن الكريم، املدخل إلى دراسات الحديث، مصادر الع

اإلسالمية، دور الحديث في تكوين املناخ اإلسالمي وصيانته، سياسة التربية 

والتعليم السليمة، قصص من التاريخ اإلسالمي، قيمة األمة اإلسالمية بين األمم، 

كيف توّجه املعارف في األقطار اإلسالمية، اإلسالم واملستشرقون، شاعر اإلسالم 

في تاريخ الديانات وحياة أصحابها، جوانب  الدكتور محمد إقبال، أهمية الحضارة

السيرة املضيئة في املدائح النبوية، دور اإلسالم اإلصالحي في مجال العلوم 

اإلنسانية، دور اإلسالم في تقّدم البالد التي دخلها، دور اإلسالم في نهضة 

 الشعوب، ندوة العلماء مدرسة فكرية شاملة. 

ن الندوي بالًدا عربية عديدة فشهد ما لم ولقد زار العالمة أبو الحس حالته:ر .19

تشهده األعين وأعجب بها كما تأذى بسوء حالها وعند عودته من كل بلد 

إسالمي كان يكتب رحلته، وهذه الرحالت خير نموذج لألدب اإلسالمي ألنها 

باللغة العربية. والحديث عن محتوياتها صعب ويتسبب في التطويل واإلمالل 

 اءها:فنذكر فيما يلي أسم

 الفتح للعرب املسلمين .1

 كيف دخل العرب التاريخ؟ .2

 العرب يكتشفون أنفسهم .3

 كيف ينظر املسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب .9

 مذكرات في الشرق األوسط .7

 من نهر كابل إلى نهر اليرموك .6

 نفحات اإليمان من صنعاء إلى عمان .5

 مذكرات سائح في الشرق العربي .1
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 أسبوعان في املغرب األقص ى .4

 ن في املغربنحن اآل  .10

وقد كتب العالمة أبو الحسن الندوي مقاالت قّيمة عن العرب واإلسالم  مقاالته: .17

والرسول العربي واألدب العربي وهي ال تعّد وال تحص ى فنوّد أن نسّمي نزًرا يسيًرا 

 منها كما يلي:

اسمعي يا مصر، اسمعي يا سورية، اسمعي يا زهرة الصحراء )الكويت(، من 

رة العرب، من الجزيرة العربية إلى العالم، اسمعوها مني صريحة العالم إلى جزي

أيها العرب، إلى الراية املحمدية أيها العرب، أ جاهلية بعد اإلسالم أيها العرب؟، ال 

تحرجوا األوفياء لإلسالم بموقفكم أيها العرب، ردة وال أبا بكر لها، أحاديث 

 صريحة إلى أمريكا، اسمعي يا إيران.

 :ملخص القول 

بدا مما قّدمناه موجًزا أن العالمة أبا الحسن الحسني الندوي كان قد نشأ وترعرع في 

بيئة دينية وعربية رّبته أمه الكاتبة الحسنية كما تلّقى العلوم اإلسالمية والعربية على 

م األدب 
ّ
العلماء العرب وعلى رأسهم الدكتور تقي الدين الهاللي املراكي ي، ثم جعل يعل

ا بالعلوم الجديدة واللغة العربي وكتا
ً
ب هللا العزيز املنزل بلسان عربي مبين. كان عارف

اإلنجليزية كما عرف اللغات األخرى املحلية والعاملية. صدرت أول رسالته في املنار ومن 

ثم نشرت رسائله وكتبه تترى من بينها كتابه املعجز "ماذا خسر العالم بانحطاط 

تجاوز عمره الثالثين سنة. اعتبره العلماء الهنود املسلمين" والذي كتبه حين لم ي

والعرب علًما من أعالم التاريخ اإلسالمي فدعوه لرئاسة املؤتمرات وحضور الندوات 

ف العالمة حوالي مائتي كتاب ورسالة بجانب املقاالت 
ّ
وإدارة املجمعات. أل

انتخبته واملحاضرات والخطب التي ال تحص ى وال تعّد وعلى خدماته الجليلة هذه 

حكومة اململكة العربية السعودية لتشريفه بأثمن جائزتها "جائزة امللك فيصل 

ا كان العالمة أبو الحسن عالمة  العاملية" كما أنه منح جوائز أخرى وطنية ودولية. حقًّ

زمانه ورئيس أدباء األدب اإلسالمي وصدق الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ 
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. وفي 1يخ أبو الحسن الندوي خسارة كبيرة لألمة اإلسالمية"حيث قال:"إن وفاة الش

 النهاية ننشد بعض أبيات قرضها الدكتور عدنان في رثاء هذا الفقيد العالم:

 أبففففففا الحسففففففن النففففففدوي! ذكففففففففففرك روضفففففففة
 

 يمفففففففوج بهفففففففا الزهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر النفففففففدي ويفففففففورق
 

 لفففففففك النسفففففففب األتقففففففففى وجفففففففوهر معففففففففدن
 

 فففففففففففففففففففففى بففففففففففه درب شقفقفففففففففففت ومنطفففففففففففففقتجلفففففف
 

 بنيفففففففت فأعليفففففففت البنففففففففففففففففففففاء وقفففففففد سفففففففمت
 

 عفففففففففففزائم ترقففففففففففى بالهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدى وتحلففففففففففق
 

 معاهففففففففد تبقففففففففى فففففففففي الحيفففففففففففففففففففففففففففففففففاة منففففففففائًرا
 

 ففففففففففففففففففففففففأنقإذامفففففففففففا جفففففففففففففالها هففففففففففففدُيها املتفففففففففففففففففففففففففففف
 

 غففففففففففدوت قلفففففففففففوب الناشففففففففففئين بحكمفففففففففففففففففففففة
 

 تفففففففيض بحففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففزم املتقففففففين وترفففففففق
 

 أبفففففففا الحسفففففففن النفففففففففدوي! كفففففففم مفففففففن مفففففففآثر
 

 بنيففففففت وعلففففففم فففففففي الصففففففحائف يشفففففففففففففففففففففرق 
 

 حنانيففففففففك! كففففففففم هففففففففاج الهففففففففوي فتلفتففففففففت
 

 تفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرق ضففففففففففلوعي واآلمففففففففففال تنففففففففففأى و 
 

 يطاردهففففففففا شوقفففففففففففففففففففففففففففي فففففففففال هففففففففو مففففففففدرك
 

 2مففففففداها وال طرفففففففي مففففففع الشففففففوق يلحففففففق
 

   

 

                                              
 16/22-91/13الرائد،  1
 16/61-91/13املصدر نفسه،  2
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 املصادر واملراجع

 الدكتور أورنك زيب األعظمي: الطلح املنضود في شعراء العربية الهنود )مخطوط( .1

ير القافلة(، املجلس العلمي، الدكتور عبد هللا عباس الندوي: مير كاروان )أم .2

 م1444ذاكر باغ، نيو دلهي، 

الدكتور محمد أسجد القاسمي الندوي: مفكر إسالم حضرت موالنا سيد أبو الحسن  .3

 م2000ندوي )مفكر اإلسالم السيد ابو الحسن الندوي(، دار الكتاب، ديوبند، 

 القلم، دمشق الشيخ أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط املسلمين، دار .9

 الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي: الطريق إلى املدينة، دار القلم، دمشق .7

صحيفة "الرائد" النصف شهرية الصادرة عن مؤسسة الصحافة والنشر،  .6

 لكناؤ، الهند

مجلة "البعث اإلسالمي" الشهرية الصادرة عن مؤسسة الصحافة والنشر،  .5

 لكناؤ، الهند

 م2001الحسن علي الحسني الندوي، دار القلم، دمشق،  محمد اجتباء الندوي: أبو .1

محمد طارق زبير الندوي: سماحة الداعية املجاهد اإلمام أبي الحسن علي  .4

 م1446الحسني الندوي ومؤلفاته العربية، مكتبة حراء، لكناؤ، 
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 سوبهاش تشاندرا بوس

 1أ. د. وزير حسن -

عمله ولكن يقّل ذكره وهو سوبهاش  جّل ممن اجتهد وجاهد الستقالل الهند رجل ي

. إنه لم يجاهد لتحرير بالدنا فحسب بل (Subhash Chandra Boss) تشاندرا بوس

اجتهد وجاهد حتى نحر ذاته التحاد الهندوس واملسلمين ولسالمة الوطن الهندي فهو 

 نموذجي للوطن وأهاليه ومخلوق يفوه باإلنسانية والحب لها. نريدالحّب الرجل مليء ب

في األسطر التالية أن نلقي بعض األضواء على حياته من مولده إلى شبابه وإلى كهولته 

ومن ثم على جهاده املخلص الستقالل الهند وإلبقاء سالمتها عن طريق خلق الوحدة 

 ها.ئواالتحاد فيما بين أبنا

من  23بوس في قرية صغيرة من أوريسة تسّمى "كوداليا" في  اولد سوبهاش تشاندر 

م. كان أبوه، روي باهادور جانكي ناث بوس، ذا موهبة ربانية 1145يناير عام  شهر

ا يتهافت عليه الناس من ا ناحًح وجدارة الهوتية فائقة. ففي جانب كان محاميً 

 ئأصحابه وأعدا
ً
بها لدى الشعب الهندي.  اه وفي جانب آخر نال منزلة رفيعة معترف

انب الديني الخالص رّبت فلذة كبدها خير كانت أمه متدينة للغاية ولكنها مع ذلك الج

تربية وأمثلها كما ساهمها في هذا العمل الجليل أخوه األكبر منه املسّمى ساروت 

 تشاندرا بوس.

 
ً
ا من درر بدأ سوبهاش دراسته من مدرسة نصرانية حيث قض ى سبع سنوات آخذ

ن حيث علومها وفنونها ومعارفها وخصائصها ثم التحق بمدرسة ريونشا كالجيت م

نجح في اختبار الثانوية ونال شهادتها. بعد ذلك توجه نحو كلية بريزيدينس ي، كولكاتا. 

                                              

 بروفيسور، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة بنارس الهندوسية، فارانس ي، أوترابراديش، الهند 1 
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م( غلب عليه أثر الرهبانية. ازداد هذا األثر ألجل تربية 1413خالل هذه املدة )في 

ة في بعض األحيان فعزم الولد الباّر و والدته التي كانت تعتني بالدين عناية مثالية 
ّ
ممل

ندرا على ترك هذه الدنيا الفاتنة الخادعة وفي ليلة مظلمة غادر داره سوبهاش تشا

 ا نحو الغابة املتوحشة حيث قض ى أياًم األنيس متوجهً 
ً

 على الفواكه ا معدودات متوكال

 
ً
ولكنه، بما أنه كان  ه.ا عن مرشد روحي يهديه إلى سواء الصراط وقصدواألوراق باحث

 فرجع قد ترعرع في رغدة العيش ورخاء البال، 
ّ
لم يكد يصبر على هذا الكفاف الجاف

 بعد ليال وأيام وأصابه املرض الشديد.

اعتنى أبواه في عالجه عناية فائقة فشفاه هللا من هذا املرض فاستأنف دراسته وبدأ 

م ويستفيد ففاز في امتحان إيف. إيه ولكنه لم يتم البكالوريوس وهذا لسبب 
ّ
يتعل

 مهّم وهو  كما يلي:

ية بريزيدينس ي البروفيسور س ي. إيف. أوتين، الرجل اإلنجليزي املحشّو كان عميد كل

ا من البكالوريوس بالكبرياء والبغض تجاه الهنود فذات يوم لطم البروفيسور طالبً 

عن ضراب اإل وحكموا على  ،لطمة غضب منها طالب الكلية بمن فيهم سوبهاشنا هذا

اب ليومين وقع املدير في يده وقبل فحدث األمر املفعول وبعدما استمر اإلضر الدراسة 

طلب الطالب وانصرف عن عادته الشنيعة كهذه ولكن ولد األفعى يشبه والدته فعاد 

ا آخر فسخط منه الطالب وطاش غضبهم ومرة أخرى لطم طالبً  .لشنشنته الفطرية

حتى وّجه أحد منهم ضربات شديدة إليه، األمر الذي سبب إخراج عدد من الطالب 

وبهاش تشاندرا. قض ى زعيمنا عامين في هذه الحالة من الغربة ثم التحق بمن فيهم س

بكلية "اسكاتش" بكولكاتا في البكالوريوس ونجح فيه. أثناء ذلك انسلك في سلك 

 التدريب العسكري للجامعة ونال جوائز عديدة فيه.

لترا وبما أنه كان ذا ذهن حّداد وعقل ثاقب فقد تفكر أهل عائلته في إرساله إلى إنج

لنيل املزيد من الدراسات العليا وصرف عنايته عن األمور التافهة عندهم عن طريق 

ا بصف آئي. س ي. إيس. لم تفتنه جمالها وجاللها فوصل سوبهاش إلى إنجلترا ملتحًق 

غير مازج نفسه من أهاليها، ونال شهادة  بسيطةتلك العيشة الخالبة فقض ى بها حياة 
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جامعة كيمبريج كما فاز في امتحان آئي. س ي. إيس البكالوريوس في الفلسفة من 

 بتقدير ممتاز.

لم يحصل سوبهاش من إنجلترا إال على زيادة في حريته وعدوانه على اإلنجليز فاستقال 

م بعدما قض ى مدة وجيزة للغاية وأصبح عميد الكلية 1421عن منزلة آئي. س ي. إيس في 

ا ويعّد شبابً  بداس ومن ثم جعل يدرّ الوطنية التي قام بتأسيسها السيد يوتس ي. آر. 

 نفوسهم الغالية للوطن. وكذلك لعب دوًر بتضحية لوكهلة راضين ومستعّدين ل
ً

 ا فّعاال

في رفض التهنئة لولي عهد إنجلترا الذي جاء الهند لتقديم الشكر إلى الهنود لدعمهم 

 ه فأرسل سوبهاش وراء قضبان الحديد ملدة ثماني سنوات.ئضد أعدا

تم تعيينه كعضو ملجلس املؤتمر لعموم الهند فحضر جلسته السنوية التي  م1422في 

تم عقدها تحت رئاسة س ي. آر. داس ولكن املؤتمر انقسم إلى جزء آخر باسم "حزب 

ه حول قضية السيطرة على املجلس التنفيذي ثم ئسوراج". وذلك الختالف آراء أعضا

داس على خصمه في انتخاب  نصب هذا الحزب مرشحيه في االنتخاب فغلب س ي. آر.

ليته ؤو ل تنفيذي كبير فأّدى الزعيم الوطني مسؤو البلدية كما تم تعيين سوبهاش كمس

من  27تجاه منصبه خير أداء ولكن الحكومة لم ترض بدوره فتم إلقاء القبض عليه في 

 م تحت قانون بنغال وألقي في سجن ماندلي.1429أكتوبر عام 

السجن حتى أصابه أمراض مختلفة فأصبح طريح  لم يقض سوبهاش مدة طويلة في

الفراش. وملا سمعت العامة عن هذا الخبر املوجع ظاهروا ضد الحكومة وطلبوا منها 

إطالق سراحه بدون شرط لكي يعالج نفسه فرضيت الحكومة به وقبلت طلبهم. خرج 

الزعيم الهندي من السجن وعولج فشفي من املرض. بعد ذلك استأنف فعاليته 

ياسية فتم اختياره كرئيس لهيئة املؤتمر في الوالية كما تقّرر كأمين عام للمؤتمر الس

 لعموم الهند.

ا ملؤتمر اتحاد التجار م ألقي في السجن العتدائه املدني وملا خرج منه اختير رئيًس 1430في 

م ألقي 1432لعموم الهند فسعى وجاهد للتقريب بينه وبين املؤتمر الهندي الوطني. وفي 

قبض عليه مرة أخرى فألقي في السجن ولكن أطلق سراحه لفساد صحته وحصل على ال
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اإلجازة لزيارة أوربا لعالجه. أراد الزعيم أن يلقى والدته ولكنه لم يستطع ألجل منع 

م رسالة عاجلة من قبل والدته، قائلة 1439وفي  .ا من ذلكالحكومة فذهب محروًم 
ّ
م تسل

ا بالطائرة ولكن لم يستطع زيارته إذ عاجلته ربا فوًر ا فغادر أو إن والده مريض شديًد 

املنية ففارقه لألبد قبل أن يصل إليه. ألقي عليه القبض مرة أخرى وسجن في داره ولكنه 

 م.1436ذهب إليها وأقام بها لعام فمرض مرة ثالثة فأجيز أن يزور أوربا. 

الحكومة قد ألقت عليه  م تم اختياره كأمين عام للمؤتمر فرجع إلى الوطن ولكن1436في 

القبض وسجنته في برودا فظاهر الشعب الهندي ضدها وطلبوا منها إطالق سراحه بدون 

 م.1435طلبهم وأطلقت سراحه غير املشروط في مارس الحكومة شرط فقبلت 

م تم اختياره كرئيس املؤتمر بصفة متفق عليها وذلك ألن املرشحين اآلخرين، 1431في 

آزاد وجواهر الل نهرو وجان عبد الغفار خان، قد سحبوا ترشيحهم موالنا أبو الكالم 

ه على هذا املنصب واجه قضية ئفاتفقت األعضاء على اختيار هذا الرجل. إثر استيال 

الدكتور خارى الذي لم يطلع رئيس املؤتمر على تخليه عن منصب رئيس الوزراء. إنه 

ش وأنتج من ذلك أن فعل هذا ألجل سخطه من سردار باتيل فغضب منه سوبها

املؤتمر يحتاج إلى إصالحه من داخله فوضع جماعة أخرى باسم "جماعة متطرفة" 

عقدت أول جلساتها في مومبائى تحت رئاسة سوبهاش ذاته. بعد هذه الجلسة طّوف 

 
ً
ا على اتهام الناس بأنه أهداف جماعته ومنّددً با سوبهاش في كافة واليات الهند معّرف

م األموال من 
ّ
ضع هذه الجماعة. كي يروما وطوكيو وماسكو وما شابهها من البالد تسل

هّنأه العامة على هذا األمر الصافي وقبلوه من أعماق قلوبهم ولكن لقي الزعيم 

معارضة شديدة في بيهار حيث رمى أصحاب غاندي األحجار واألحذية عليه وعلى 

 أعضاء جماعته بمن فيهم سوامي سهجاناند.

كون جماعته الجديدة متكونة من أفراد جماعات متطرفة أخرى أراد سوبهاش أن ت

ا ولكن اآلخرين لم ينضموا إليه مخافة فقد امتيازهم وهويتهم إال أنهم وضعوا رصيًف 

ا من هؤالء ولكنهم لم آخر أرادوا به دعم هذه الجماعة. كانت العامة قد توقعت كثيرً 

 ا يذكر.يفعلوا شيئً 
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جبهة تقول بمنع أي  -تمر على أن يتحفظ على جبهتينا لهذا االعتداء عزم املؤ نظرً 

ا من الحرية لهيئات مظاهرة بدون إجازة رئيس املؤتمر وجبهة أخرى تعطي شيئً 

 4املؤتمر في مختلف الواليات وهذه ستمّد في تقليل االعتداء. خالفهما سوبهاش في 

كما طرد من يوليو، األمر الذي سّبب طرده من منصب الرئاسة ملدة ثالث سنوات 

هو من رئاسة املؤتمر على نطاق الوالية إال أن العامة قد أدلت الصوت في حقه 

 فقام املؤتمر بإبطال هذه الهيئة.

سوبهاش املنصب الرئيس ي فلم تحصل له العزة إال في بنغال وكيف  ُحرِّمَ واآلن وقد 

نه وراء لوالية واحدة أن تضرم النار في كافة الواليات فبدأت العامة ينسونه ويضعو 

ا لهذا األمر املمقوت أراد سوبهاش أن يكيد كيده فيظاهر ضد عالمة ظهورهم. نظرً 

ححر أسود منصوبة في كولكاتا فألقت الحكومة القبض عليه تحت قانون دفاع 

الهند. ظاهرت العامة ضد هذه الخطوة شبه السياسية مظاهرة شديدة حتى 

طلق سراحه ولكن الحكومة لم تصبر اضطرت الحكومة إلى أن تقبل طلبهم وبالتالي فأ

أن كتب مقالة تم نشرها في "فاروورد بلوك". على على هذا فألقت عليه القبض 

ا ضد ظلم فأصابه املرض مرة أخرى وازداد هذا ألنه أضرب عن الطعام مظاهرً 

الحكومة على أسرى السياسة. ملا سمعت العامة عن فساد صحته ظاهرت ضد 

 لق سراحه وخرج زعيمنا من السجن.خطوة الحكومة البغيض فأط

كان سوبهاش قد خرج من السجن ألجل عالج مرضه وكان يواصل هذا ولكنه فاجأ 

من يناير، اليوم الذي يتم االحتفال به كعيد الجمهورية  26الشعب الهندي غيابه في 

ولم يقدر الهنود، كما يعتقد، حتى على االطالع على الواقع فظن بعضهم أنه سافر إلى 

د آخر بينما ذهب اآلخرون إلى غيابه في الغابة ولكن الخبر املنشور في جريدة "تائمس بل

ب هذا الرجم بالغيب ويصّدق أنه سافر إلى يابان 24/01/2001آف إنديا" )
ّ
م( يكذ

سوبهاش. حدث يركبها حيث ذهب ضحية تلك النار التي وقعت في الطائرة التي كان 

 م.1497من أغسطس عام  14هذا في 
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 واملراجع املصادر 

 جريدة "تائمس آف إنديا" اليومية الصادرة عن نيو دلهي .1

 جريدة "سهارا" اليومية الصادرة عن نويدا، أوترابراديش .2

 مجلة "آجكل" الشهرية الصادرة عن حكومة دلهي .3

 مجلة "نيادور" الشهرية الصادرة عن حكومة أوترابراديش .9

 م1445نذر سوبهاش، تقديم: أكادمي األردية بدلهي، .7
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ا رّبانًيا
ً
 الشيخ حبيب ريحان خان الندوي األزهري عامل

 م(2006/ أغسطس 41-م4631/ أغسطس 3)

 1أ. د. فيضان هللا الفاروقي -

أنجبت الهند، عبر تاريخها الطويل، علماء رّبانيين وقفوا حياتهم على الدعوة إلى 

الحكمة ومن ثم فقد اإلسالم وإقامة عوج البشر، وشغفت أفئدتهم حًبا بالعلم و 

الهندي وستضّج بها كل جلسة -خلدت أسماؤهم على صفحات التاريخ اإلسالمي

تنعقد للدعوة اإلسالمية وكل دورة تعقد لنشر العلم وتطويره. ومن هؤالء الرجال 

الربانيين الشيخ حبيب ريحان خان الندوي األزهري الذي كانت حياته موقوفة إلصالح 

ط الناس ونشر العلم وتدعي
ّ
مه من كل وجه وسبب. وفي هذه العجالة نوّد أن نسل

 بعض األضواء على حياته وأعماله ومآثره بصورة موجزة للغاية.

كان الشيخ حبيب ريحان ينهدر من عائلة دينية وعلمية مًعا فكان  خلفيته العائلية:

املفتي عبد الهادي خان، وهو من سلفه الصالح، قد احتل منصب اإلفتاء في رياسة 

 كما كان جّده الحافظ محمد إلياس خان مشير  14( ملدة Bhopalهوفال )ب
ً

سنة طواال

املهام عن األوقاف في حكومة النواب حميد هللا خان ثم برز من تلك العائلة كاتب 

ومترجم كبير وهو الشيخ محمد عمران خان الندوي الذي جمع بين العلم والدين 

تمامه بنشر العلم وتوسيع نطاقه وكذا فاعتنى بشؤون املساجد الدينية بجانب اه

كانت أمه آمنة سلطان مهتمة بشؤون البنات التعليمية وهي التي أقامت أّول مدرسة 

دينية للبنات في بهوفال. وعلى كل حال فكان شيخنا حبيب ريحان خلًفا صالًحا 

ا ألبيه أثبت ذلك برغبته في نشر الدين وتدعيمه للعلم والعلماء فإن ه كان لسلفهم وسرًّ

                                              
 بروفيسور، مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل نهرو، نيو دلهي، الهند 1
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 عن 
ً

ا لناصية اللغة العربية كما كان يقيم بمسجد تاج املساجد محال
ً
ا كبيًرا ومالك

ً
عامل

ا على املعاهد العلمية الشهيرة وعلى رأسها ندوة 
ً
عقد قضايا املسلمين الراهنة ومشرف

 العلماء ودار املصنفين.

وفال م في به1435/ أغسطس سنة 13ولد الشيخ حبيب ريحان في  مولده ودراساته:

حيث تلّقى العلوم البدائية على أمهر أساتذتها الشيخ عبد الرحمن والشيخ إشفاق 

الرحمن الكاندهلوي والشيخ عبد الرشيد املعروف بف"مسكين" والشيخ سيد حشمت 

علي والشيخ نعمان. وبعدما شرب من هذا املنهل الصافي توّجه نحو دار العلوم بندوة 

 
ّ
العاملية فظفر هنا بثالثة أصدقاء؛ البروفيسور  العلماء )لكناؤ( حيث التحق بصف

محمد سالم القدوائي، والبروفيسور راشد الندوي، والشاه شبير املعروف بف"عطا". 

 الفضيلة من حيث تخّرج في 1471نال شيخنا الفراغ منها في 
ّ
م ثم التحق هنا بصف

وممن م نال شهادة التكميل في االختصاص بالبحث والتحقيق. 1477م. وفي 1473

استفاد في الندوة من األساتذة والشيوخ املحّدث شاه حليم املعروف بف"عطا" واملحّقق 

عبد الحفيظ البلياوي واملفّسر أويس النغرامي والشيخ محمد ناظم الندوي والشيخ 

السيد أبو الحسن الندوي واملفتي محمد سعيد والشيخ أبو العرفان الندوي والشيخ 

 يخ محمد عمران خان الندوي األزهري.حبيب الرحمن األزهري والش

م لكي ينال الدراسات العليا في جامع األزهر في 1471ثم نال منحة عبيد هللا خان في 

م ونال 1462م كما تخّصص في التدريس في 1460مصر فنال فيه شهادة العاملية في 

في شهادة الليسانس من جامعة القاهرة وشهادة الدبلوم في اللغة العربية الجديدة 

غضون هذه السنوات. ومن العلماء والشيوخ الذين استفاد منهم في مصر عددهم 

ا منهم كما يلي:
ً
 كثير فنذكر طرف

الدكتور محمد حب هللا، والدكتور عبد الواحد وافي، والدكتور محمد فتح هللا بدران، 

ومحمد الغزالي، والشيخ أحمد غزالن، والدكتور محمد شوقي ضيف، والدكتور عز 

فريد، والدكتور محمد مندور، والدكتور إسحاق الحسيني، العالمة محمد أبو  الدين

زهرة، والدكتور مصطفى الزرقاء، والدكتور محمود شلتوت، والدكتور موس ى شاهين 



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

295 

 

الشين، والدكتور عبد الحليم محمود، والدكتور عبد املنعم النمر، والدكتور محمد 

د العقاد، والدكتور أحمد حسن صالح حرب، والشيخ محمد البيصار وعباس محمو 

 الزيات، والدكتور محمد شاكر وغيرهم كثير.

م( 1477-1473بعدما تخّرج من ندوة العلماء دّرس بها لسنتين ) في مجال التدريس:

 التكميل كما دّرس مجاًنا في تاج املساجد، بهوفال من يوليو 
ّ
م حتى 1477في صف

م في معهد البحوث اإلسالمية 1471
ّ
في ليبيا، ومعهد اإلمام مالك منذ م وكذا عل

م فيه بعدما رجع من ليبيا في 1415م حتى 1462
ّ
م فكان يدّرس فيه 1415م وهكذا عل

 بجانب تحّمل مسؤولية الرقابة التعليمية. أنفق فيه الشيخ حبيب  17كلَّ يوم 
ً

فصال

 يدّرس فيه ويهتّم بشؤونه. كان رقيبه التعليمي منذ 
ً

م 1415ريحان أربعين سنة طواال

 م.2004حتى وفاته في 

كان الشيخ حبيب ريحان خان مطبوًعا على الكتابة  في مجال التأليف والخطابة:

والترجمة فقد أثرى املكتبات اإلسالمية بكتاباته العربية واألردوية وحتى لم يترك 

م، ومنذ 1470الكتابة باألردوية وهو غريب في ليبيا. إنه بدأ يكتب املقاالت منذ 

لت تنشر مقاالته في مختلف مجالت الهند وخارجها فأول مقالة له نشرت م جع1473

في املجلة األسبوعية "نشان منزل" الصادرة من بهوفال ثم نشرت له مقالة في مجلة 

"رياض" الصادرة عن كراتي ي وكذا صدرت له مقاالت علمية وأدبية في مجالت "صدق 

مقاالته العربية واألردوية يبلغ  جديد" و"برهان" و"معارف" و"ترجمان القرآن". عدد

 ثالثمائة مقالة. وفيما يلي فهرس بعض مقاالته العربية:

 محمود سامي البارودي رائد النهضة الشعرية الحديثة .1

محمد بن علي السنوس ي وجهاد السنوسيين ضد االستعمار البريطاني إلى  .2

 استقالل البالد

 البالد موجز تاريخ ليبيا من العصور القديمة إلى استقالل .3

 أبو العتاهية حياته، وحّبه، وغزله .9

 عبد الرحمن شكري شاعر الديوان، حياته وشعره .7
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ا للقرآن الكريم .6
ً
 انتهاك حرمة الشهر الحرام يعتبر انتهاك

 اإلسهام الهندي في ترجمة الكتب واملؤلفات العربية من اللغة األردية .5

 ات واملعاهد الدينيةنظرية التعليم العربي الجديد في املدارس الحديثة والجامع .1

 مساهمة ندوة العلماء في تعليم اللغة العربية .4

 تدوين القرآن الكريم وتطور التفاسير في العهد األموي والعباس ي .10

 تدوين الحديث الشريف في العهد األموي والعباس ي .11

 تدوين الفقه اإلسالمي وتطوره في العهد األموي والعباس ي .12

 األندلس وبداية الشعر العربيملحة موجزة عن تاريخ دخول العرب إلى  .13

 تطور الشعر العربي األندلس ي في العصر الذهبي )عصر الخالفة( إلى نهاية حكم املسلمين .19

 العالمة ابن حزم األندلس ي موجز حياته ونماذج من فقهه .17

 مقومات النهضة العلمية الحديثة .16

 إحياء التراث القديم ونشره وترجمته .15

 دائرة املعارف العثمانية بحيدراباد .11

 الجامع األزهر ومكانته االجتماعية والدينية .14

 أهمية التقويم القمري اإلسالمي وضرورته .20

 أهمية اللغة العربية العاملية .21

 أبو الكالم آزاد وحياته العلمية والسياسية .22

يبدو من النظرة الخاطفة على العناوين املذكورة أعاله أن الشيخ حبيب ريحان كان 

الدعوية وكان له اطالع واسع على العلوم شخصية متعددة الجوانب العلمية و 

ا وحنوًنا لإلسالم واملسلمين.
ً
 والفنون واآلداب بجانب امتالكه قلًبا جّياش

وبجانب قدرته على الكتابة بالعربية واألردوية فكان الشيخ حبيب ريحان قادًرا على 

سان الخطابة، ومن ميزات خطبه أنها كانت مليئة بالظرافة فيقول الدكتور سفيان ح

 الندوي مشيًرا إلى هذا الجانب الفكاهي من خطبه:
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"كان للشيخ املرحوم )حبيب ريحان( أسلوب يختص به للخطابة وهو اتصافه 

 بالفكاهة، الصفة التي قد حّببته إلى الناس".

 ويقول البروفيسور  محمد حسان خان:

 فيهم"."كان له أسلوب خطابي ممّيز أحّبه الناس فكانوا يدعونه إللقاء الخطب 

وبجانب هذه الكثرة الكاثرة من املقاالت والخطب فقد قام الشيخ  مؤلفاته ورسائله:

حبيب ريحان خان الندوي بتأليف كتب ورسائل مهّمة باللغة األردوية تم طبعها من 

مختلف مطابع الهند كما فاته إتماُم بعض الكتب والرسائل العلمية باإلضافة إلى 

 النور. وهي كلها كما يلي:كتبه ورسائله التي ملا تر 

تخليق إنساني كا مقصد دين وشريعت كا قيام )الهدف وراء خلق الناس إقامة  .1

 م1452الدين والشريعة(، طبع في 

مسلم پرسنل ال بورذ دو سؤالون كا جواب )هيئة قوانين املسلمين الشخصية: رّد  .2

 م1453على سؤالين(، طبع في 

 م1441ريف بدار التصنيف والترجمة(، طبع في دار التصنيف والترجمة كا تعارف )التع .3

 م1449إسالم خصوصيات وعقائد )اإلسالم ميزاته ومعتقداته(، طبع في  .9

 م1446مغربي تهذيب انحطاط وعالج )الحضارة الغربية، زولها وحله(، طبع في  .7

 م1446تحريرين أور تقريرين )كتابات وخطب(، طبع في  .6

 م1445ماء القرآن وأدعيته(، طبع في قرآن پاك ك  نام اور قرآني دعائين )أس .5

 م1444مجموعة مضامين )مجموعة املقاالت(، طبع في  .1

 م2006جوربين پر مسح )املسح على الخفين(، طبع في  .4

 إسالميات )مباحث إسالمية، لم يطبع( .10

 عقائد )العقائد، لم يطبع( .11

 يهوديت ومسيحيت )اليهودية والنصرانية، لم يطبع( .12

 سفرنام  )رحالت، لم يطبع( .13
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والتي قد أكثر كتابتها الشيخ حبيب ريحان وهي  Lettersاملراد من الرسائل هي رسائله: 

تعلو الحصر فلو جمعت لجاءت في كتاب ضخم وألفادت الدعاة والكّتاب والهائمين 

 باإلسالم وأتباعه. إنها مجموعة معلومات مهمة عن العلم والدعوة والتربية.

ص:
ّ
املوجز أن الشيخ حبيب ريحان خان الندوي  بدا مما أسلفناه من البحث امللخ

 ذا اطالع واسع على العلوم والفنون واآلداب، وكان له هيام باإلسالم 
ً

األزهري كان رجال

 
ً

وأتباعه، وهو قد أفرغ جهده في إصالح املسلمين بقلمه ولسانه، كما أّدى دوًرا فعاال

جد واملدارس واملجّمعات في إحياء املعاهد اإلسالمية واملجامع العلمية وبناء املسا

الدينية العلمية. إنه كان يهيم بدار العلوم بندوة العلماء املركز الهندي الكبير 

ا يصعب مأله، وأن موته 
ً
للدراسات العربية واإلسالمية. والحق أن موته قد سّبب فراغ

 موُت قوم ال موُت رجل واحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

299 

 

 

 املصادر واملراجع

جلة املؤتمر( الصادرة عن جامعة علي كره اإلسالمية، مجلة "كانفرنس غزيت" )م .1

 علي كره، أوترابراديش

 مجلة "معارف" الصادرة عن دار املصنفين، أعظم كره، أوترابراديش .2

 معلومات بلغتني عن العلماء واألساتذة .3

موالنا حبيب ريحان خان ندوي ازهري للبروفيسور محمد حّسان خان، مؤسسة  .9

 عليمية والرفاهية، بوفال، مادهيابراديشالشيخ محمد عمران خان الت

 وثائق أخذناها من البروفيسور حسان خان، بوفال، مادهيابراديش .7
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رجال السند والهند إلى القرن السابع، تاريخ علمي وثقافي 

 للسند والهند

 1أبو محفوظ الكريم معصومي -

 2ترجمة من األردوية: د. أورنك زيب األعظمي

عن سيد محترم فيما بلغني في أنشطة علمية للمكرم القاض ي  قبل بضع سنوات بلغني

أبي املعالي أطهر املباركفوري أن القاض ي املحترم بدأ عمله برجال السند والهند، ولقد 

غمرني السرور بهذه البشرى ألن موضوع تاريخ السند العلمي والحضاري كفى بنفسه 

 للفت نظر كّل كاتب وباحث إليه.

سة تاريخ السند وشمال الهند قلة املواد ونزارتها السيما عن تاريخهما وأكبر عرقلة في درا

الحضاري والثقافي فإن موادها مبعثرة هنا وهناك فهناك كتب معدودة من مثل چچ 

نامه وتاج املآثر وطبقات ناصري وبجانب األبواب الضمنية املتعلقة بفتوح السند لكتب 

ب مثل "آداب الحرب والشجاع" و"لباب الهند التاريخية، وكذا من جوانب عديدة كت

 عس ى أن 
ً

األلباب" و"جوامع الحكايات" وغيرها من الكتب مصادر ومراجع أولوية أصال

نضع بها هيكل تاريخهما السياس ي ولكننا ال نملك، بالنسبة لتاريخهما العلمي والثقافي، 

ا بها تصلح أن تثبت معلًما في هذا السبيل.
ً
 وثيقة مرتبة وموثوق

بت السند رأًسا على عقب فأنجبت عدًدا كبيًرا من  ال شك
ّ
في أن ثقافة اإلسالم قد قل

الرجال البارزين في هذه املنطقة، ال يقل نصيبهم في بناء وتطوير الثقافة العربية 

واإلسالمية مقابَل رواة العلم واألدب لبغداد والقرطبة ولكنه بما أنها دنت من مراكز 

                                              
 أحد أعالم املحققين في الهند 1
 ير تحرير املجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة امللية اإلسالمية، نيو دلهي، الهندمد 2
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دمشق وبغداد والحرمين الشريفين وألجل أوضاع سياسية الثقافة اإلسالمية األصلية 

خاصة بقيت مركزيتها في العلم واألدب ملحقة لهذه املراكز العلمية الكبرى فلم يحظ 

رجالها في داخل حدود وطنهم بما تيّسر لهم من الحظوة من فرص إبراز ما تكّن 

وإال فلن صدورهم خارج وطنهم وعلى هذا فيرجع فضل خلود ذكرهم إلى غربتهم 

يذكرهم الخطيب وابن النجار من بغداد وال ذكرهم السمعاني من مرو وال ترجمهم 

 لرواة العلم واألدب 
َ
ث ابن عساكر من دمشق. يا ليت ابن الفرض ي او ابن بشكوال ُبعِّ

السنديين فأعال ذكرهم وأعاله وساوى هؤالء الرجال املجهولين من كبار علماء 

اجمهم وسيرهم. هذا من الواقع أن علماء السند الذين اإلسالم، وملا حرمنا ضياع تر 

قد صانت كتب التراجم والطبقات سيرهم املوجزة صعب علينا أن نلقي الضوء 

بنا املآت بل اآلالف من 
ّ
الفاض ي على سيرهم وخدماتهم ولو أجهدنا أنفسنا وقل

 صفحات التاريخ.

ر واألشواك ثم صعوبة وعلى كل حال فال يقّدر قطع هذه األرض القاحلة ذات األحجا

َق للبحث والتحقيق فالبحث عما  ِّ
ّ
أداء حق املوضوع والصبر عليها ال يقّدرها إال من ُوف

صانته كتب الطبقات والتراجم في بطون صفحاتها من ظالل علماء السند والهند 

ضمًنا أو أصالة. وتدوين تراجم القدماء بعد معرفتهم ذات الشعور باملسؤولية مثل 

فالقاض ي أطهر املباركفوري على الرغم من مسؤولياته الصحافية  جمع الضدين

يفقد نظيره في أداء مثل هذه الخدمة العلمية والثقافية الخالصة فخالصة دراسته 

املتواصلة في أيدي العلماء والباحثين في صورة كتاب "رجال السند والهند إلى القرن 

ة في مكتبة الدراسات اإلسالمية نرجو أن هذا الكتاب سيعتبر إضافة ثمين 1الرابع".

 نظًرا لصعوبة املوضوع وذوق كاتبه للبحث والتحقيق.

ر لنا مجموعة من تراجم وسير جماعة كبرى من محّدثي السند 
ّ
فهذا الكتب يوف

والهند ومفسريهما وفقهائهما وأدبائهما وشعرائهما وأطبائهما وغيرهم ممن يجدر 

يظ منظومة ومنثورة من علماء العالم بالذكر من رجالهما فيتصدر الكتاب تقار 

                                              
 م1471ه/يونيو 1355)الهند(، ذو الحجة  3-شارع محمد علي، بومبائ 74املطبعة الحجازية،  1
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اإلسالمي كله فلقد صدق كّتابها في اإلعراب عن عواطفهم وأخيلتهم وانطباعاتهم عن 

حتى  11هذه الخدمة الكبرى للمؤلف، وأما مقدمة املؤلف الطويلة )من الصفحة 

 ملناطق السند والهند املنجبة بالرجال ومدن96الصفحة 
ً

هما ( فهي تقّدم تعريًفا مفصال

املهمة تاريخًيا بجانب ذكر موجز ملصادر السند التاريخية والجغرافية القديمة ثم 

ويتبعها فهرس الرجال  304حتى الصفحة  95تأتي حصة التراجم والسير من الصفحة 

 .321وفي النهاية جاء فهرس املصادر واملراجع حتى  327حتى الصفحة 

لينا علمًيا وخلقًيا أن ندلي برأينا عن وبجانب االعتراف بالجهد الجهيد للمؤلف يجب ع

القضايا التي تتطلب البحث والتحقيق، ونوضح الشواهد والقرائن راجين أن يعتبر 

ا علمًيا خالًصا فيتدبر اختالفنا عنه ويتفكر 
ً
املؤلف ما نقول في األسطر التالية حديث

داء هذه في أسباب االختالف فلقد تشبثنا بذيل العلم والتحقيق حتى الوسع في أ

 الفريضة علينا.

لقد اعتبر املؤلف السند والهند إقليمين مستقلين على عادة املؤرخين  (1)

والجغرافيين العرب األقدمين ولقد كان يتطلبه طريقة البحث املطردة لدينا إال 

أنه ضّم إلى بالد السند من املناطق ما لن يمكن أن نستشهد على كونها منها 

 قدمين. ونفصّل حديثنا املوجز هذا كما يلي:بأقوال الجغرافيين العرب األ

)األلف( اعتبرت باميان منطقة للسند ونقلت تراجم العديد من رجالها في أصل 

الكتاب فأرى أنه ال يعني هنا انضمام رجال باميان إلى طبقة علماء وحكماء السند 

ا يذكر والهند فيعّدها السمعاني ما بين بلخ وغزنة حين بيان نسبة "البامياني" كم

حصونها املنيعة ومعابدها الشامخة وزخرفتها ويسّمي الصنم األحمر واألندى وال يزيد 

على بيان السمعاني الجغرافي الشهير ياقوت الحموي في معجم البلدان سوى أن بين 

بلخ وباميان عشر مراحل وأن بين غزنة وباميان ثماني مراحل وأما بيان "جغرافيه 

ارس ي املكتوب في القرن الرابع فال يختلف عما ذكر حدود العالم" الكتاب الف

السمعاني شيًئا فقد ذكرها فيما بين غزنة وخراسان وكذا يضعها ابن الفقيه في "الربع 

الثالث من خراسان" حين قسمة خراسان املحلية )راجع: األنساب للسمعاني، ص 



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

313 

 

لم )ترجمة(، ص وحدود العا 1/42واللباب البن األثير،  1/91/ب ومعجم البلدان، 63

 ( فربط باميان بالسند خطأ بياًنا.321وكتاب البلدان للفقيه، ص  104

)الباء( وكذا أرض الداور أو الزمنداور لن تنضم إلى حدود السند طبًقا للبيان 

الجغرافي الصحيح ولكن املؤلف لم يتردد في ذكر علماء الزمنداور في كتابه هذا وقّدم 

ته فتقع بالد الداور بين غور ونجد حدود خراسان. ما كتبه ياقوت فيها في مقدم

 (. يقول ابن خرداذبة وهو يعّد مدن سجستان:111)حدود العالم، ص 

"والراحح وبالد الداور هي مملكة رستم الشديد ملكه كيقاؤس" )املسالك واملمالك، 

 م(1114طبعة  70ص 

 م(1117عة طب 201ونفس الكلمات أعادها ابن الفقيه في كتابه )البلدان، ص 

وكذا ال يتبين من كلمات ياقوت ربط الداور بالسند تحت كلمة "الداور" بطريقة أو 

أخرى، وما كتبه في ذكر الصنم املرصع لبالد الداور من "صنم كان في بالد الداور من 

أرض السند" يخالف ما سبق ذكره وما كتبه غيره من الجغرافيين فإن أراد الكاتب أن 

 هذا األخير فال يسوغ له في ضوء أقوال الجغرافيين املوّحدة.  يستدل ببيان ياقوت

لقد أبقى التصحيف السابق في اسم بيرون مدينة السند الشهيرة املختلف فيها  (2)

فيرى الكاتب أن صحة "بيرون" )بالياء املوحدة( ال يشك فيها فقد أخذه من بيان 

ون املسعودي القلقشندي الذي ال يحوي تحقيق هذا االسم وضبطه ومن القان

للبيروني. لقد طبع القانون على أساس بعض نسخه الخطية فجاء فيه اسم هذه 

املدينة "نيرون" بالنون ولقد اتفق عليه كافة الباحثين فيذكر البيروني طول هذه 

دقيقة من عين ما قد  97درجة و 29دقيقة بينما عرضها  30درجة و 49املدينة 

 نقله القلقشندي.

بيرون بالباء في صبح األعي ى تصحيف )القانون املسعودي،  وعلى كل حال فذكُر 

2/772) 
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والواقع أن هذه الكلمة لم يضبطها أي جغرافي قديم إال أنها قرئت بالباء )بيرون( 

في كتب الجغرفياء ففي كتاب املسالك واملمالك لألصطخري ذكرت هي بالباء 

فالصورة األخيرة هي  )بيرون( ولكن نسخها الخطية يوجد فيها صور نيرون ونيروز 

بالزاء املعجمة بعد الواو، ولم يذكرها البالذري في فتوح البلدان سوى مرة واحدة 

فيقرأها املستشرق دخويه بالباء حسب العادة بينما النسخة األصلية كتبت فيها 

هامش الكلمة، طبعة  935السرون بدون اإلعجام )راجع: فتوح البلدان، ص 

ل الخطية ففيها البروزق في موضع بينما جاءت أوربا( وأما نسخ ابن حوق

"السدود" في موضع آخر ولكن املحقق اختار هذه القراءة )املسالك واملمالك، ص 

( وقد ضبطت اللوزوز في النسخة الوحيدة لحدود العالم وسنذكر 225-230

تعليق مينورسكي مترجمها وشارحها اإلنجليزي، ولقد اختلفت صورها في نسخ 

يم للمقدس ي ونزحة املشتاق في اختراق اآلفاق لإلدريس ي وستقدرها أحسن التقاس

مع الهامش ووصف الهند وما  955من الصفحات املذكورة أدناه )املقدس ي، ص 

 م بعلي كره(1479طبعة  30-24، 26يجاورها من البالد )نزهة املشتاق(، 

الثقة بقول ال يذكر ياقوت بيرون )بالباء( في كتابه الضخم للجغرافياء وأما مدى 

ابن سعيد املغربي فسنذكرها في موضع آخر إن شاء هللا فنرى أن مدينة السند 

هذه كانت نيرون )بالنون( كما يذكرها املحققون. )راجع: هوامش چچ نامه، ص 

 وغيرها( 276

ال تتعلق بموضوع رجال السند والهند سوى رجال يصدقون أحد الشرائط  (3)

 التالية:

شأه منطقة من السند والهند وقد قض ى فيها معظم أجزاء )األلف( َمْن مولُده ومن

 حياته ولو أنه توفي في خارج الوطن.

 )الباء( َمْن ثبت انتماؤه إلى السند والهند ولكنه ولد في خارجهما وتوفي بها.

 )الجيم( َمْن هاجر إلى أي منطقة من السند والهند فتوطنها.
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سابقة ولكن يبدو فوَر تحليل ولعل أحًدا ال يختلف عن أي شرط من الشروط ال

 أن الكاتب قد خالف الشرطين األولين عمًدا فلم يضع أمامه 
ً

 عاجال
ً

الكتاب تحليال

تصميًما واضًحا للدالئل والقرائن والشواهد املحتاج إليها للداللة على كون أحٍد 

 سندي األصل أو سندي املولد. ولنعلم أن في كتب التراجم والطبقات عدًدا كبيًرا ممن

اسمه أو كنيته سندي أو هندي، أو أبو السندي أو أبو الهندي ولكن ال شاهد عامة 

على كونه سندي األصل فيكفي لدى املؤلف عن كون أحٍد سندي األصل أن يمتلك 

ذاك املرء هذا االسم أو تلك الكنية فال تثبت عالقة معظم رجال هذا الكتاب بنفس 

دًيا، وكانت كنية بعضهم أبا الهندي أو املوضوع سوى أن بعضهم كان هندًيا أو سن

بعضهم أبا السندي، بعضهم ابن السندي أو بعضهم ابن الهندي. ونوّد أن نوضح 

 في كل 
ً

فيما يأتي أن ذكر السندي أو الهندي، أبي السندي أو أبي الهندي ال يكفي دليال

دهما موضع على نسبة أحد إلى السند أو الهند ما لم يصرح مصدر عن نسبته إلى أح

 أو ال تؤيد نسبته إليها قرائن وشواهد قوية.

وال ندلي برأينا سوى عن نسبة السندي والهندي والديبلي من بين هذه الكلمات املثيرة 

 الشك وذلك ألنها سيطرت على ذهن وعقل الكاتب.

كليهما فلقد  1)األلف( فكلمة السندي بالعربية نسبة إلى السند وراجت كعلم ولقب

كال النوعين في كتابه "كتاب األنساب" فالرجال الذين استخدم لهم  أوضح السمعاني

السندي كعلم أو لقب ال يلزم لدينا أن يكونوا سندّي األصل قطًعا. وعلى كل حال فال 

تنس صراحة كتاب األنساب التالية: "واسم على وزن هذه النسبة وهو السندي بن 

ي ما جاء في "اللباب في شاهك صاحب الحرس إلخ" ويوثق ويوضح بيان السمعان

تهذيب األنساب" البن األثير فكلماته صريحة وهي "وفي األسماء ما يشبه هذه النسبة" 

ونتعجب من أن املؤلف قد قرأ كال الكتابين مراًرا كثيرة ولكنه مع ذلك لم يتفكر في 

                                              
رجال السند، ص والكاتب ذاته نقل قول الذهبي في ترجمة سهل بن عبدويه الرازي "يلقب السندي ) 1

( ولعله نقل كلمات صاحب العبر )ابن خلدون( في ترجمة أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن 197

 إلى ابن العماد "وكان أبيض أزرق سمعنا قيل له السندي من اللقب بالهند".
ً

 السندي محيال
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هذا البيان املشترك وبالتالي فقد وقع في سوء فهم نكير، وعس ى أن يناسب املحل 

يد البيان املشترك للسمعاني وابن األثير أنه لم يتروج مجرد سندي أو السندي لتعض

كعلم ولقب بل ذكرت بكثرة أعالٌم وكًنى على وزن املناطق واملواضع األخرى في كتب 

التراجم والطبقات ولكن الرجال الذين سمّوا أو اشتهروا بها ال يثبت أصلهم أو 

املكي بن بندار بن املكي بن عاصم أبي عبد هللا عالقتهم العرقية مع تلك املناطق مثل 

، طبعة أوربا( 2/326الزنجاني من رجال تاريخ أصبهان ألبي نعيم )تاريخ أصبهان، 

فيرجع أصله إلى زنجان فإن اعتبره أحدنا مكًيا بناء على شهرة جده وحفيده باملكي 

صدر نفسه، فسيكون أضحوكة وكذا جنيد بن الكوفي بن جنيد من رجال أصبهان )امل

 ( فكان أبو جنيد يسّمى كوفًيا فلو استنتجنا منه أنه كوفي يثبت عجًبا عجاًبا.1/272

ولو سردنا مثل هذه األعالم لطال البحث فال نريد بهذا سوى أن يتفكر الكاتب جيًدا 

في املواضع التي جاء فيها السندي علًما فلو ثبتت نسبة أحد منهم بصراحة املؤرخين 

ائن فيصح ذكره في رجال السند وأما ربط أحد بالسند ملجرد البناء على أو داللة القر 

االسم أو العلم وبدون دليل قوي عليها ال يفعل سوى إرضاء هوى صنع السندي وال 

 يمت إلى البحث بصلة.

)الباء( ونفس األمر مع الهندي أو أبي الهندي فالهندي لم يكن نسبة فقط بل 

ندي األصل أن يسّمى بهذا فف"هند" كانت أحّب أسماء استخدم كعلم أيًضا فال يكفي ه

العرب وراج لتسمية الذكور واإلناث كليهما في العهد الجاهلي وكذا يروج "الهندي" 

كعلم عربي فال نحتاج إلى دليل لشهرته ولكن ننقل جملة من لسان العرب إلزالة سوء 

زهري وهي "ومن فهم الكاتب والتي أخذها من كتاب تهذيب اللغة ألبي منصور األ 

( وسيظهر فيما بعد أن الكاتب 9/970أسمائهم هندي وهّناد ومهّند" )لسان العرب، 

 قد زلت قدماه في هذا األمر كذلك.

)الجيم( السندي والهندي كلمتان لهما درجة مشتركة للعلم والنسبة فعلينا أن 

بتها إلى مدن نشير هنا إلى أنواع من النسبة تم تصحيفها فتبلي الكّتاب مراًرا لنس

لها أسماء مشتركة أو ألجل تشابهها الخطي فنذكر كمثال نسبة املنصوري 



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

317 

 

والبوقاني والديبلي فالكلمة األخيرة "الديبلي" )بتقديم الياء املثناة( جاءت نسبة إلى 

مدينة السند الديبل )الدال املفتوح والياء املثناة الساكنة والباء املوحدة 

ل الكاتب عن مدينة الديبل )رجال السند والهند، ص املضمومة والالم( ولقد فصّ 

( ولكنه لم يلتفت إلى أن ديبل السند هي بتقديم الياء املثناة كما هي منطقة 25-21

شهيرة بنفس االسم بتقديم الياء املوحدة والتي ال عالقة لها ببالد السند فلم يبرز 

ى محدثون وقراء رجال الحديث والرواية في الديبل مدينة السند فحسب بل مض 

 من انتمائهم إلى ديبل 
ً

عدة كانوا منتمين إلى الديبل )بتقديم الياء املوحدة بدال

السند فقد جاء ذكر كلتا النستين في مواضعهما في كتاب السمعاني فقد ضبطت 

نسبة الدبيلي )بتقديم الباء املوحدة( من حيث "بتقديم الباء وبفتح الدال وكسر 

إلى دبيل وهي قرية من قرى الرملة" )األنساب( وفيما يلي هذه النسبة  ---الباء 

نقّدم تفصيل كال املوضعين من املصادر اللغوية والجغرافية فيقول الفيروزابادي 

 عن دبيل بتقديم الباء املوحدة على زنة 
ً

صاحب القاموس تحت مادة )دبل( أوال

قاموس مأخوذ أمير: "موضع بالسند". هذا القول كما صرح عنه الزبيدي شارح ال

 من أبي علي القاري فقال الزبيدي: 

 "عن الفارس ي وأنشد سيبويه:

 سيصفففففففبح ففففففففوقي أقفففففففتم الفففففففرأس والقففففففففا
 

 بقفففففففففففففففففففففففففففففاليقال أو مفففففففففففففففففففففففففففففن وراء دبيفففففففففففففففففففففففففففففل
 

 (5/315)تاج العروس، 

فالفارس ي نحوي موثوق به واعترف بإمامته في النحو والعربية ولكن ال يعتنى بأي قول 

ا خارج جزيرة العرب ثم يخالفه أقوال كافة منه في الجغرافيا السيما جغرافي

الجغرافيين املحققين. وفي هذا البيت أيًضا يشير ذكر قاليقال مدينة شهيرة بأرمينية 

أن دبيل تقع على قرب منها فيقول الجغرافي الشهير أبو عبيد البكري الذي يعتبر من 

ل في "معجم ما أصحاب الطبقة العليا من رجال النحو واللغة عن دبيل على زنة خلي

 استعجم" متبرًءا من قول الفارس ي هذا:
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"مدينة من الشام معروفة، ودبيل بتقديم الياء موضع آخر يذكر في موضعه". 

 طبعة مصر( 793)معجم ما استعجم، ص 

 وأما املوضع املؤخر الذكر الديبل بتقديم الياء املثناة فيقول فيها البكري:

بواحدة املضمومة مدينة معروفة في أرض السند  "الديبل بفتح أوله وبالباء املعجمة

  ويقال لها أيًضا الديبالن. أنشد أبو عمرو عن ثعلب عن ابن األعرابي:

 كففففففففففففففففففففففففأن ذراعففففففففففففففففففففففففه املشففففففففففففففففففففففففكول منففففففففففففففففففففففففه
 

 سفففففففففففففففففففففليب مففففففففففففففففففففففن رجفففففففففففففففففففففال الففففففففففففففففففففففديبالن
 

 طبعة مصر( 764)معجم ما استعجم، ص  

ن" كذلك يشير هذا البيان إلى ش يء جديد وهو أن ديبل السند كانت تسّمى "الديبال 

ولكني أرى أنه من معطيات الشعر فقد اعتاد العرب على استخدام العديد من 

مناطق جزيرة العرب مثناة وعلى هذا فسّماها القائل بالديبلين. وأما قول الفارس ي 

 فيبدو ضعفه من صراحة الفيروزبادي ذاتها وهي:

مفتوحة ويقال "وديبل بضم الباء املوحدة وبسكون الباء املثناة التحتية والدال 

 الديبالن على التثنية".

 وفي تعريف هذه الديبل نقل العالمة الزبيدي رأي الصغاني التالي:

"قصبة بالد السند التي تدفأ إليها السفن. قال الصاغاني أهالها صلحاء وأمراؤها 

ا يشاركون قطاع طريق سفن البحر ويضربون معهم بسهم" )تاج 
ً
طلحاء قديًما وحديث

 (5/315العروس، 

فكأن شر أمراء الديبل وتعاضدهم مع القراصنة بقيا حتى عصر الصغاني، والسبب 

القوي من بين أسباب فتوح السند كان شر تلك القراصنة فيتجلى من كلتا الجملتين لتاج 

العروس أن الداللة على "دبيل" )بتقديم الباء املوحدة( هي ما أجاءها القاري فحسب ولم 

فإن كان مكان في السند يسّمى بهذا االسم لعلمه الصغاني البتة  يكن يقف عليها الصغاني

فعدم معرفة الصغاني بها يكفينا راًدا على قول الفارس ي وكذا أعربنا عن وقوع التصحيف 

في أسماء ديبل الشام وديبل السند في قول البكري املذكور أعاله فلنقم بالبحث 
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لديبل السند أو ديبل الشام وذلك أن  والتحقيق حيث نجد نسبة الديبلي هل هذه النسبة

هذه النسبة تم تصحيفها في املخطوطات واملطبوعات بتصريف قليل في األسماء فلقد 

ذكر ياقوت تحت كلمة "الديبل" مواضع عديدة صغيرة وكبيرة في داخل جزيرة العرب 

بلدان، وخارجها ولنعلم على األخص ديبل أرمينية وديبل الرملة )الشام( )ياقوت: معجم ال

( عس ى أن ال يشرك خطأ في تاريخنا العلمي والثقافي علماء 215، ابن الثقفة، ص 2/794

الديبل غير ديبلنا وكذا يذكر ابن خرداذبة كور ديبل من مواضع أرمينية الثالثة )املسالك، 

( وقد نقلت كلماته هذه في كتاب الخراج لقدامة بن جعفر. )نبذ من كتاب 122ص 

 وغيرها( 296تابة، ص الخراج وصنعة الك

وبعد نقاط البحث األصلية هذه نقوم بتحليل مفصّل نسبًيا لحصة الكتاب الخاصة 

 بالتراجم. نقسم هذا التفصيل كما يلي:

 ذكر تراجم من سّمي بالسندي أو لّقب به .1

 ذكر تراجم من كّني بأبي الهندي أو أبي السندي .2

 ذكر تراجم لعدم معرفة نسبة مصّحفة أو نسبة مشتركة .3

ذكر تراجم على توسيع حدود السند الجغرافية خالف ما حّدده الجغرافيون  .9

 العرب أو على االعتراف ببيان جغرافي ال يؤيده التحقيق

 حق البحث والتحقيق فيها .7
ّ
 تراجم لم يؤف

 إشارة إلى تراجم يجب ذكرها في الكتاب طبق نظرية كاتبه .6

 تراجم يقتض ي ذكرها املوضوع .5

 ارتكبها الكاتب في تحقيقه أو نقله أو طبع الكتاب.أخطاء ضمنية في الكتاب  .1

ولقد بّين الكاتب نظريته عن القسم األول فالجزء الكبير من الكتاب يحويه تراجم 

يصعب علينا ربطها بموضوع رجال السند والهند وال نخوض في مناقشة كل ترجمة بل 

 نقّدم فهرًسا لها ثم نشير إلى أمور واجبة:
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الرقم 

 املسلسل

صفحة رجال السند  مةالترج

 والهند

 79-95 أحمد بن السندي بن حسن بن بحر الحّداد  .1

 79 أحمد بن السندي بن فروغ املطرز البغدادي  .2

 76-77 أحمد بن السندي الباغي الرازي   .3

أحمد بن سعيد بن إبراهيم  -ابن الهندي  .9

 املالكي الهمذاني

76—257 

أحمد بن القاسم بن سيما أبو  -ابن السندي  .7

 كر البّيع البغداديب

75 

 64-61 إبراهيم بن علي بن السندي  .6

 57-50 إبراهيم بن السندي بن شاهك  .5

إبراهيم بن عبد السالم ابن أخي السندي بن   .1

 شاهك

56 

إبراهيم بن عبد هللا بن أخي السندي بن   .4

 شاهك

56 

 12-11 إسماعيل بن محمد بن رجاء السندي  .10

 121 محمد رجاء بن السندي النيسابوري أبو  .11

 193-134 السندي بن شاهك  .12

 199 سندي بن شماس البصري   .13

 193 سندي بن صدقة الشاعر  .19
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 196-199 سندي بن عبدويه الكلبي الرازي   .17

 172-171 سهل بن عبد الرحمن  .16

 172-171 سهل بن عبدويه  .15

 191-196 سندي بن علي الوراق البغدادي  .11

 170-191 السندي بن يحيى الحرش ي  .14

 173-172 سهل بن ذكوان املكي الواسطي -سنديأبو ال  .20

 141-149 كشاجم بن الحسن بن شاهك )السندي(  .21

 141-149 محمد بن الحسن بن سندي بن شاهك  .22

 211-215 محمد بن رجاء السندي  .23

 235-236 محمد بن محمد بن رجاء السندي  .29

 272-270 موس ى بن السندي الجرجاني  .27

القاسم بن نصر هللا بن أحمد  -ابن السندي  .26

 سيما

271 

فتجد في هذا الفهرست الذي ليس بنهائي أن السندي أو الهندي استخدم في كل 

ره الكاتب من املواد في 
ّ
ترجمة كعلم أو لقب، ويمكننا أن نقول بكل وثوق إنما وف

تعريف هذه الشخصيات تخلو من الصراحة بأن أصولهم سندية. ولقد استخدم 

يات أشهر كتب املكتبة اإلسالمية من مثل تاريخ املؤلف في ترجمة هؤالء الشخص

بغداد وكتاب األنساب للسمعاني وحلية األولياء وشذرات الذهب، ولكن أصحاب هذه 

املؤلفات لم يعتبروهم ذوي أصل سندي والحال أنه لو نظرتم على كتب الطبقات 

 فتجدون أن هؤالء املؤلفين عادة يصرحون عمن ينحدر من السند وال يعتبر أحٌد 

 4و 1و 5سندًيا ملجرد اسم أو لقب فتجد العديد من رجال هذا الفهرست )األرقام: 

( أفراد 21و 20و 10( أفراد من سندي بن شاهك بينما العديد اآلخرون )األرقام: 14و
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من رجاء بن السندي النيسابوري. فإن علمنا عن نسبة سندي بن شاهك ورجاء بن 

الرجال فسندي بن شاهك ورجاء بن  السندي فسهل لنا العلم عن نسة هؤالء

السندي شخصيتان لهما صيت ذائع وسمعة حسنة في التاريخ وفن الرجال. وبالرغم 

من ذلك لم نجد من صرح عن نسبتهما السندية بل تقتض ي أقوال السمعاني وابن 

ماكوال أن ال ينسبا إلى بالد السند. فيقول السمعاني "واسم على وزن هذه النسبة وهو 

بن شاهك صاحب الحرس قال ابن ماكوال وكذلك رجاء بن السندي ومن  السندي

 /ب(313ولده أبو بكر محمد إلخ" )األنساب، ص 

وملخص القول أن ابن شاهك ووالد رجاء النيسابوري كانا قد سّميا سنديين ولم 

يكونا منتميين إلى بالد السند ثم أطلقت كلمة "السندي" على أبنائهما ملجرد لنسبتهم 

م فقد صرح السمعاني في ترجمة كشاجم "يقال له السندي ألنه من ولد السندي إليه

/ظ( وقد بلغنا أن بعض الكّتاب املوثوق بهم قد 319بن شاهك" )األنساب، ص 

 اعتبروا رجاء بن السندي سندًيا ولكنهم لم يستدلوا على قولهم.

واسطي إلى رجال ونقول عن القسم الثاني أن الكاتب قد ضّم سهل بن ذكوان املكي ال

السند لكنيته "أبو السندي" وال نجد غير هذا حتى أضعف قول روي في انتمائه إلى 

( فليحكم القارئ 257و 173-172السند. وأما ترجمته الكاملة فيراجع لها الكتاب )ص 

 حتى متى يصح اعتباره سندًيا ملجرد كنيته.

ثنان من رواة الحديث، ومن لقد ذكر الكاتب ثالثة رجال كنيتهم أبو الهندي ومنهم ا

العجيب أنهما من املجاهيل فقد نقل املؤلف ذاته قول الذهبي عنهما: "ال يعرف" 

( والثالث منهم هو أبو الهندي الكوفي الشاعر 215-216)راجع: رجال السند، ص 

(. نقلت ترجمته من كتاب مسالك األبصار البن فضل 211-215)رجال السند، ص 

 تين من منظومة الشاعر:هللا العمري ونجد بي

 وملفففففففففففففففففا حللنففففففففففففففففففا رأسففففففففففففففففففه مففففففففففففففففففن رباطففففففففففففففففففه
 

 وففففففففاض دًمفففففففا كاملسفففففففك أو عنبفففففففر الهنفففففففد
 

 أخففففففففو قففففففففوة يبففففففففدي لنففففففففا وجففففففففه صفففففففففحة
 

 كلفففففففون رقيفففففففق الجلفففففففد مفففففففن ولفففففففد السفففففففند
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وبجانب كنية الشاعر يحتوي بيتاه كلمتين )عنبر الهند( و)ولد الهند( استدل بهما الكاتب 

ه: "كان الهندي من الشعراء املجيدين املشهورين على كونه سندًيا فقال في نهاية ترجمت

 (211يأتي بذكر وطنه وصفاته في أشعاره وكان من القدماء" )رجال السند، ص 

نتأسف كيف عّد أبو الهندي من رجال السند والهند على دليل ضعيف للغاية 

والواقع أن أبا الهندي كان عربًيا بحًتا ولو أنه عاش طول حياته في خراسان 

تان وكان كغريب في وطنه. اعتبره املؤرخون ممن سبق شعراء الخمر املشاهير وسجس

 كعادته في كتابه 
ً
الخليع وأبا هفان وأبا نواس، وقد ذكر ابن قتيبة ترجمة موجزة

"الشعر والشعراء" وسّماه عبد القدوس بن شبث بن الربعي وأما قبيلته فهي بنو زيد 

 من قصيدته الدالية نقل منها بيتين ابُن بن رياح بن يربوع وما نقله ابن فضل هللا

طبعة مصر(. توجد ترجمة أبي الهندي املفّصلة في  262قتيبة )الشعر والشعراء، ص 

(. يذكر 110-155والصفحات:  21كتاب األغاني ألبي الفرج األصبهاني )راجع: املجلد: 

ألغاني شيًئا األصبهاني اسمه غالب بن عبد القدوس ابن شبث بن الربعي. لم نجد في ا

ينم عن انحداره من السند دعه يصرح عنها. إنه يعتبر من شعراء الدولتين. كان حًيا 

ا بشرب الخمر حتى قال األصبهاني:
ً
 حتى العهد العباس ي، وكان مشغوف

وإنما أخمله وأمات ذكره، بعده من بالد العرب ومقامه بسجستان وخراسان  ---"

وما كأنه يتسلم يده من فساد الدين واستفرغ  وشغفه بالشراب ومعاقرته إياه وفسقه

شعره بصفة الخمر وهو أول من وصفها من شعراء اإلسالم فجعل وصفها وكده 

 (21/155وقصده إلخ" )األغاني، 

( كما 21/151وستجد خمسة أبيات للقصيدة الدالية ملسالك األبصار في األغاني )

( ولقد فّصلت 74املحدثين، ص  توجد تسعة أبياتها لدى ابن املعتز )طبقات الشعراء

قصة إدمانه شرب الخمر في كال الكتابين. يسّميه ابن املعتز عبد هللا بن الربعي بن 

شبث بن الربعي الرياحي ثم يقول: "وتين اسمه غالب بن بني رياح بن يربوع بن حنظلة" 

دب وكذا يسّميه أبو منصور الجماليقي في شرح أدب الكاتب عبد هللا بن شبث )شرح أ

 طبعة مصر( ويقول ابن املعتز عن عدم ارتباطه ببالد العرب: 232الكاتب، ص 
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"وقع إلى خراسان واستوى آخر عمره بسجستان وهو أحد الدهاة، فصيح، جيد البلد 

 (71حاضر الحوب وقد أدرك الدولتين إلخ" )طبقات، ص 

 ويقول عن تقّدمه في ذكر الخمر:

وأبي هفان وطبعهم أنما اقتدورا على وصف الخمر  وكانوا جماعة مثل أبي نواس والخليع"

 (61بما رأوا من شعر أبي الهندي وبما استنبطوا من معاني شعره" )طبقات، ص 

أقام بسكة الخسران في سجستان والتي سّميت في زمن ابن املعتز بسكة العدول 

( 21/151( ويسّميها أبو الفرج األصبهاني بجبل الخسران )األغاني، 71)طبقات، ص 

ويسّمي ابن السيد البطليوس وابن منظور اإلفريقي والزبيدي أبا الهندي عبد املؤمن بن 

 ، تاج العروس: مادة عرب(2/57، لسان العرب، 391عبد القدوس )االقتضاب، ص 

 ولدينا قول ابن املعتز أوثق قول.

 وال شك في كون أبي الهندي عربًيا قًحا ونستدل فيما يلي ببيتين له:

 وجفففففففففففففففففففففففدي مفففففففففففففففففففففففؤثر مثبفففففففففففففففففففففففت جفففففففففففففففففففففففدي
 

 لففففففففففففففففففففم ينففففففففففففففففففففازعني عففففففففففففففففففففروق املرتشففففففففففففففففففففب
 

 ني شففففففففففففففففيبان أصففففففففففففففففلي ثابففففففففففففففففتفمففففففففففففففففن بفففففففففففففففف
 

 ني يربففففففففففففففففففففففوع فرسففففففففففففففففففففففان العففففففففففففففففففففففربفوبفففففففففففففففففففففف
 

 (61)طبقات ابن املعتز، ص 

فلعله ورد أي منطقة من السند ألجل إدمانه شرب الخمر وال نؤمن بأكثر من ذلك 

هط" ولعل هذا هو السبب في ذكر كلمات هندية خالصة وهو أول من عّرب "بهات" بف"ب

 فقد ذكر ابن منظور والزبيدي منظومته تحت املادة )العرب( وهي تستهل بما يلي:

 فأمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا الففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبهط وحيتففففففففففففففففففففففففففففففففففففففانكم
 

 فمفففففففففففففففففا زلفففففففففففففففففت منهففففففففففففففففففا كثيفففففففففففففففففر السففففففففففففففففففقم
 

ولكن هذا البيت قد عزي إلى شاعر أشجعي مجهول تحت كلمة "البهط". وعلى كل 

ذكورة أعاله حال فلن يمكن أن ينسب أبو الهندي إلى الهند كما يبديه التفاصيل امل

فلو كان األمر مع هذه الشخصية املشهورة فكيف يمكن لنا أن نؤمن بسندية أو 

 هندية رواة الحديث املجاهيل الذين اشتهروا بالهندي أو السندي؟
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ونود أن نناقش بالتفصيل عن تراجم عدة في القسم الثالث فقد ذكرنا في األسطر 

ديين وهم من دبيل )بتقديم الباء( السابقة أن الكاتب زعم العديد من الرجال سن

 اللتباسه في ديبل السند ونفّصل ما قلنا فيما يلي:

 (42األلف( أحمد بن محمد هارون املقري الديبلي الرازي البغدادي )رجال السند، ص )

ذكر الكاتب مقتبسين من الخطيب البغدادي وابن الجزري ولكنهما ال يضبطان نسبة 

التحقيق أنها الدبيلي )بتقديم الباء املوحدة( أي ينحدر الدبيلي إال أنها ثبتت بعد 

صاحب الترجمة إلى دبيل الرملة ال إلى ديبل السند فينسبه الفيروزابادي إلى دبيل 

الرملة )القاموس، املادة: دبل( ويوثقه مرتض ى الزبيدي من كلمات الخطيب 

ه" )تاج 310البغدادي: الرازي الدبيلي املقرئ الحربي قال الخطيب: مات سنة 

 (5/315العروس، 

فيبقى أحمد بن محمد بن هارون املقرئ الدبيلي )؟( الرازي أبو بكر الحربي الذي 

ذكره الخطيب يبقى غريًبا في طبقات رجال السند والهند وليحكم الكاتب نفسه ولكنه 

ليس وحيًدا في الوقوع في سوء الفهم هذا فقد سبقه باحث آخر في هذا )راجع: 

India’s Contribution to the Study of Hadith Literature طبعة داكه( 37، ص 

 (441)الباء( شعيب بن محمد أبو القاسم الديبلي املصري )رجال السند، ص 

ت قدماه لثقته بالسمعاني 
ّ
 عن هذه الترجمة ولكنه زل

ً
ولو أن الكاتب ليس مسؤوال

لسند في كتاب بدون البحث والتحقيق فقد جاء ذكره تحت النسبة إلى دبيل ا

األنساب للسمعاني والحال أنه قد فّصل السمعاني ترجمته تحت النسبة إلى دبيل 

 الرملة. فيقول تحت نسبته إلى دبيل الرملة:

"أبو القاسم شعيب بن محمد بن أحمد بن شعيب )رجال السند: سعيد؟( بن بزيع بن 

لدبيلي العبدي الفقيه سيار )دبيل السند: سوار( البزاز )دبيل السند: لم يذكر هذا( ا

املعروف بابن أبي قطران )الدبيلي: قطعان( قدم أصبهان سنة خمس وثالث مائة وأنا 

 /ص(222عنخ عبدان، يروي عن أبي زهير أزهر بن املرزابان املقرئ" )األنساب، ص 
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فإن تقم بدراسة مقارنة لكتابات السمعاني في كال املوضعين تجد شخصية واحدة 

ما جاء من التفصيل تحت الدبيلي )دبيل الرملة( قد حذف تحت  تحتهما من حيث أن

الدبيلي )دبيل السند( كما يوجد بعض التصحيف في النسخ في كال املوضعين فيبدو 

أن السمعاني قد اعتراه شك في نسبة الشخصية يزول بعد الرجوع إلى املحققين 

ألنساب للسمعاني ال املتأخرين فاللباب البن األثير الذي هو تهذيب وتقسيم كتاب ا

يذكر أبا القاسم شعيب بن محمد تحت النسبة إلى ديبل السند، ونفس األمر مع 

ومعجم  1/935ياقوت فيذكران أبا القاسم شعيب تحت دبيل الرملة )راجع: اللباب، 

ه( املعروف في تحقيق 904( ويقول الحافظ عبد الغني األزدي )ت 2/794البلدان، 

 "باب الدبيلي والديبلي":النسب املشكوك فيها في 

وشعيب بن محمد بن  ---"فأما الدبيلي بتقديم الباء املتعجمة نبقتين من تحتها فهو 

 ه(1325طبعة هللا آباد، سنة  24أبي قطران الدبيلي" )مشتبه النسبة، ص 

( 397-1/399جاءت ترجمة شعيب في تاريخ أصبهان كما دّل عليها السمعاني )راجع: 

نه لم يجد ترجمة شعيب مفّصلة ولعل هذه الشكوى جاءت على أنه لقد شكا الكاتب أ

ز على مكان والحال أن السمعاني ذاته قد فّصلها، وأما املزيد عنها فتفيدنا املصادر 
ّ
رك

سغهاحب والدكتور محمد إسحاق في  1املذكورة أعاله. ولقد سبق املؤلف السيد

 ديث وحيد للسمعاني.نسبهما أبا القاسم شعيًبا إلى دبيل السند في ضوء ح

)الجيم( محمد بن عبد هللا الديبلي الشامي، أبو عبد هللا الزاهد )رجال السند، ص 

224-224) 

لهذه الترجمة ثالثة مصادر؛ صفة الصلوة وغاية النهاية وطبقات الشافعية. لم 

يضبط في أي منها نسبة الديبلي وال ألحق أي مؤرخ نسبة الهندي إليه كيال يشتبه 

قد التبس على املؤلف أنه ظن نسبة الدبيلي إلى الديبلي ونتيّقن أن هذه النسبة األمر ف

                                              
of  India’s Contribution to the Studyوأيًضا  29/220لينظر: مجلة "معارف" الشهرية،  1

Hadith، 35 ص 
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إلى دبيل الرملة ويؤيدها نسبة الشامي. ويفصل عن األمر قطًعا حديث السمعاني فهو 

 يقول تحت الدبيلي )بتقديم الباء املوحدة(:

 /ب(22)األنساب، ص "وأبو عبد هللا محمد بن عبد هللا الدبيلي كان من مجردي القراء إلخ" 

فيذكر ابن الجوزي وابن الجزري وابن السبكي ترجمة هذه الشخصية )محمد بن 

عبد هللا الدبيلي( التي ذكرها السمعاني، وزْد عليها أن نسبة الدبيلي صحيحة بالضبط 

في طبقات ابن السبكي ولكن املؤلف قد غلبه عاطفة "التهنيد" وسيوّضح دعوانا هذه 

 ل.ما يلي من التفصي

 (414-414)الدال( علي بن أحمد بن محمد الديبلي )رجال السند، ص 

فالترجمة كلها مأخوذة من طبقات الشافعية البن السبكي ولم نشعر بالحاجة إلى 

الشعور باملصدر فقد كفانا التفكير فيما ذكره الكاتب فاقتباسات السبكي التي 

 الوطنية: ذكرها املؤلف يبدو منها مبدءان عن نسبة علي بن أحمد

ا بنسبة "الزبيلي" فضبط ابن السبكي نسبته بالكلمات  .أ
ً
كان علي بن أحمد معروف

 التالية: الزبيلي بفتح الزائ ثم باء موحدة مكسورة".

قد شّك بعض الناس في هذه النسبة وكانوا يرون أن الزبيلي تصحيف الدبيلي  .ب

 فقد ضبط ابن السبكي نسبته "الدبيلي" هذه فقال:

 ي بفتح الدال وبعدها باء موحدة مكسورة ثم آخر الحروف ياء ساكنة".لعله الدبيل"

فكال الحديثين يبدي ميل ابن السبكي إلى أن نسبة علي بن أحمد الصحيحة لعلها 

الدبيلي واشتهرت الزبيلي خطأ. وفي تعضيد ميله هذا أحال إلى نسخة من كتاب علي 

ي بن أحمد صاحب هذا بن أحمد كتب على لوحها "إنه سبط املقرئ" أي أن عل

الكتاب كان حفيد مقرئ هذه املنطقة. ولعل هذه الكلمات تثبت لغًزا فيكتب أنه قد 

اشتهر إمامان للقراءة في هذه املنطقة وهما أبو عبد هللا الدبيلي )بتقديم الباء( الذي 

كان يسّمى مقرئ الشام وثانيهما أحمد بن محمد بن الرازي )لقد مض ى حديثنا عن 

تحت األلف والجيم( وكالهما من رجال القرن الثالث فالرجل الذي يمكن  تراجمهما
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أن يكون حفيده علي بن أحمد هو أبو عبد هللا الدبيلي )بتقديم الباء املوحدة( كما 

 يرى ابن السبكي.

ال حاجة لنا إلى أن نخوض في البحث عن الرجل الذي كان علي بن أحمد حفيده 

ن أحمد إلى دبيل السند وقد ثبت من حديث ابن فالبحث هو مدى صحة إلحاق علي ب

السبكي املذكور أعاله أن علي بن أحمد كان مشهوًرا بالزبيلي ولكن البعض لم يروها 

صحيحة فكانوا يرونها "الدبيلي" ولقد ضبط ابن السبكي كلتا النسبتين )الزبيلي( 

يحيط به و)الدبيلي( فلن تصح نسبة علي بن أحمد إلى دبيل السند ولكن الكاتب 

عاطفة بحثه هذا من حيث لم يعتن بما ضبطه وحّققه ابن السبكي فأصلح في كل 

موضع ذكر اقتباسه الزبيلي والدبيلي )بتقديم الباء املوحدة( فذكر بين القوسين 

 الدبيلي )بتقديم الباء املثناة( حتى كتب في النهاية متيقًنا ومطمئًنا ما يلي:

ال املائة الثالثة وما هو زبيلي وال دبيلي بل هو دبيلي "كان علي بن أحمد الدبيلي من رج

 (156وكان جده أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا املقرئ من الديبل" )رجال السند، ص 

وال مجال للكالم! فلقد أحلنا إلى السمعاني )تحت الجيم( عن أبي عبد هللا محمد بن 

يلي والدبيلي ولقد أخذنا عبد املقرئ وقد مض ى حديثه عن نسبة علي بن أحمد الزب

من اقتباس املؤلف ذاته إال أننا نوّد أن نقول شيًئا في هذا الشأن بأنما ذكره حاجي 

خليفة في كتابه من الرتبلي )بالراء ثم التاء( عن علي بن أحمد هو تصحيف النسخة 

فيغلب الظن أنه ملا أحال حاجي خليفة إلى ابن السبكي قام بتصحيح ضبط هذه 

 لمه )أي الزبيلي بالزائ( ثم جاء الناسخون فنسخوها بالرتبلي.النسبة بق

ونرى أنما يلي من التراجم يجب تحقيقها وذلك فإنه لو قمنا بالتحقيق لثبت أنهم من 

 دبيل الرملة:

 (74-71أحمد بن محمد الحافظ الزاهد الدبيلي املصري )رجال السند، ص  (1)

 (67األنباري )رجال السند، ص  أحمد بن نصر بن الحسين القاض ي الدبيلي املوصلي (2)

 (41-46الحسن بن حامد الديبلي البغدادي )رجال السند، ص  (3)
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 ( 106-107الحسين بن محمد بن أسد الديبلي الدمشقي )رجال السند، ص  (9)

 (216محمد بن الحسين بن محمد الديبلي الشامي )رجال السند، ص  (7)

ؤلف. ال شك أن يوقان )الهاء( وهناك نسبة مصّحفة وهي اليوقاني والتبس فيها امل

منطقة شهيرة للسند وهناك مناطق أخرى تشبهها خارج الهند والتي نسب إليها العديد 

من املحدثين ورواة العلم فيسهل أن يتم تصحيف هذه األسماء املتشابهة فالثقة 

بنسبة اليوقاني في كل موضع بدون بحث وال تحقيق عس ى أن توقع الكاتب في األخطاء. 

اتب ترجمة فضل هللا بن محمد أبي املكارم البوقاني السندي )رجال وقد ذكر الك

( وأحال إلى تذكرة الحفاظ للذهبي، وذكر الذهبي فضل هللا ضمن 143السند، ص 

 ترجمة البغوي صاحب املصابيح فنقل الكاتب ما يلي من كلماته:

شيخ حّي إلى وآخر من روى عنه باإلجازة أبو املكارم فضل هللا بن محمد البوقاني  ---"

 حدود الست مائة".

فقد أضاف الكاتب، حسب عادته، نسبة السندي والحال أن جملة الذهبي تخلو من 

هذه النسبة فقد ذكر تذكرة الحفاظ نسبة البوقاني بدون ضبط وال تحقيق. وأما 

مدى تصحيف وتحريف طبعة تذكرة الحفاظ فال يخفى على أحد من العلماء 

زويني عن أسفه على هذا في غير موضع من كتابه. وعلى كل والباحثين فلقد أعرب الق

حال فلدينا ما صّرح به الذهبي عن أبي املكارم فضل هللا والذي يحّقق نسبته البوقاني 

)بالباء املوحدة( فيحّقق عن تلك النسب املتشبهة في موضع واحد في كتابه "كتاب 

ي، النواقاني، النواقاتي"، إنه ال املشتبه في أسماء الرجال" ويقول: "البوقاني، النوقان

يذكر بوقان السند ثم يقول:  النوقاني بنونين األولى مفتوحة" )فالنون األولى مفهومة 

لدى ياقوت( ثم يقول: "فوقان هي قصبة طوس" ومحصًيا كل من انتسب إليها يذكر 

 ترجمة فضل هللا أبي املكارم بالكلمات التالية:

بن الحافظ محمد بن أحمد بن النوقاني الشافعي تلميذ أبو املكارم، فضل هللا  ---"

محمد بن يحيى، سمع عبد الجبار النخواري، وله إجازة من محيي السنة البغوي كتب 
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 33سنة" )كتاب املشتبه، ص  16، ولد 60عنه أبو الرشيد الغّزال، مات بنوقان سنة 

 م(1163طبعة ليدن، 

يحة بعد هذه الصراحة وتثبت نسبته إلى عثرنا على نسبة أبي املكارم فضل هللا الصح

بوقان السند املبنية على نسبة تذكرة الحفاظ غير املضبوطة. ولقد ضّم املؤلف إلى 

الكتاب ما يلي من التراجم بدون تحقيق وملجرد نسبتها "البوقاني". ونوجس في أنفسنا 

 هي: خيفة أنه لو قمنا بتحقيقها لتقلب األمر من ظهر إلى بطن. وتلك التراجم

 (206محمد بن أحمد بن محمد البوقاني )رجال السند، ص  (1)

 (206محمد بن أحمد منصور البوقاني )رجال السند، ص  (2)

 (206محمد بن أسعد البوقاني )رجال السند، ص  (3)

 عدُم معرفته عن املناطق املتشابهة االسم فهو يرى أن 
َ
)الواو( ولقد أضّل املؤلف

ورة السند فإنه ال يعلم أن هناك بالًدا نسبة "املنصوري" ال تكون سوى إلى منص

تسّمى بهذا االسم فإلحاق كل منصوري إلى هذه املنصورة غلط محض فهناك مدن 

عديدة في خوارزم وأرمينية وطبرستان دون السند تسّمت بهذا االسم ويمكن تصديق 

، قدام كتاب 122ما اّدعينا بمراجعة كتب الجغرافيا )راجع: ابن خرداذبة، ص 

 ومعجم البلدان لياقوت وغيرها( 319وابن الفقيه الهمداني، ص  225، ص الخراج

ا من 
ً
ذكر الكاتب ترجمة أحمد بن محمد أبي بكر الفقيه املنصوري البكر آبادي آخذ

(  وال تحتوي هذه 71كتاب تاريخ جرجان لحمزة بن يوسف السهمي )رجال السند، ص 

سندية البكر آبادي ولكن الشيئ الترجمة املوجزة بداخلها على أي قرينة تنم عن 

الواضح للغاية هو نسبة املنصوري البكر آبادي فاملعلوم املحقق عن بكر آباد أنها 

موضع من طبرستان فلم ال ترجع نسبة املنصوري إلى منصورة طبرستان؟ وإن خالفنا 

 ذلك فال نفعل سوى تضخيم الكتاب وال يفيد هذا العلَم والتحقيَق.

عن البكر آبادي أن كتاب األنساب للسمعاني يحّدد لنا الصورة ومما يجدر بالذكر 

 الصحيحة للكلمة وهي البكز آبادي )بالزاء املعجمة( فكلماته كما يلي:



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

321 

 

"بفتح الباء املنقوطة بواحدة وسكون الكاف وفتح الزائ املعجمة بواحدة وفي آخرها 

 ".---الذال املعجمة، هذه النسبة محلة معروفة بجرجان 

 (507قوت الحموي فلم يضبط هذه الكلمة )راجع: معجم البلدان، ص وأما يا

ولقد مض ى بحثنا املنهجي عن القسم الرابع مما يخرج تراجم علماء بالد الداور  (9)

 وباميان من موضوع الكتاب، وهذه التراجم هي:

 ( 109الحسن بن علي الداوري )رجال السند، ص  (1)

 (161عبد هللا بن محمد الداوري )رجال السند، ص  (2)

 (155أحيد بن الحسين بن علي البامياني )رجال السند، ص  (3)

 ونوّد أن نفّصل شيًئا عن هذه التراجم:

 تقع نظرتنا على ما يلي من حديث الحافظ عبد الغني األزدي التالي:
ً

 فأوال

"ومما يخاف تصحيفه الذي يشتبه بأحمد فهو أحيد بن الحسين البامياني، 

ن بنقطتين بعد الحاء املهملة )املؤتلف واملختلف، ص خراساني، وهو بالياء املعجمة م

 ه(1325، طبعة حيدراباد، 9

وبجانب صحيح ضبط هذا الكتاب فبدا منه أن الحافظ عبد الغني األزدي ال يعتبر أحيد 

 بن الحسين البامياني سندًيا خالف هذا املؤلف بل يعتبره خراسانًيا وهذا هو الحق.

: وثانًيا لم يجد الكاتب هذه ال
ً

ترجمة إال في معجم البلدان لياقوت الحموي فنقلها قائال

 "لم أقف على أحواله غير ذلك وكان من قدماء املحدثين".

نتعجب من أنه لم يراجع كتاب األنساب للسمعاني وإال فوقف على أشياء مفيدة 

للغاية لم يذكرها ياقوت فننقل فيما يلي املختار من جمل السمعاني كي يشبع غليل 

 تب التحقيقي:الكا

سكن بلخ ويروى عن املكي بن إبراهيم وعلي بن الحسن الرازي املعروف بكراع  ---"

ويزيد بن إبراهيم والليث بن مساور وغيرهم من البلخيين، روى عنه محمد بن أحمد 
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يحيى وعبد هللا بن محمد بن طرخان وهو مستقيم الحديث من الثقاهات" )األنساب، 

 /ب(63ص 

إقامته ببلخ، وروايته، وأسماء تالميذه، واستقامة روايته. ولعل فقد حذف ياقوت 

السبب في ذلك أن ياقوت لم يأخذ من كتاب األنساب مباشرة بل قد ذكر جمل 

 "اللباب في تهذيب األنساب".

( مأخذ هذه الترجمة 231محمد بن علي بن أحمد أبو بكر البامياني )رجال السند،  (7)

 د جاء في كتاب األنساب للسمعاني ما يلي:معجم البلدان لياقوت الحموي فق

"وأبو بكر محمد بن علي بن أحمد البامياني، شيخ مكثر، ثقة، رحل إلى ابن أبي 

الحديد السلمي و)سمع( أبا بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ، 

وغيرهم. روى لنا عنه أبو الفتح محمد بن أبي الحسن البسطامي ببلخ، وأبو 

حمد بن عبد هللا اإلمام بعسقالن وتوفي في حدود سنة تسعين شجاع عمر بن م

 /ب(63وأربعمائة ببلخ" )األنساب، ص 

 إلى ياقوت، ولكن حديث السمعاني يقوم 340ذكر الكاتب أنه توفي سنة 
ً

ه محيال

بتصحيحه. وكذا جاء في الجمل املنقولة من ياقوت كلمات "في سلخ رجب" ونرى أن 

لسمعاني فلم يصرح عن الشهر إال أنه جاء في اللباب في "سلخ" تصحيف "بلخ" وأما ا

تهذيب األنساب البن األثير كلمات "في رجب ببلخ" ويبدو أن صراحة الشهر بنيت على 

( ولقد 1/42نسخة صحيحة وموثوق بها للسمعاني قد كانت بيدي ابن األثير )اللباب، 

 دراسة مقارنة لكليهما. أخذ ياقوت من اللباب في تهذيب األنساب مباشرة. يؤيد ذلك 

 ال يمتون  (6)
ً

ومن أجزاء دعوانا عن القسم الرابع أن املؤلف قد ذكر في كتابه رجاال

باملوضوع صلة بناًء على بيانات جغرافية غير محققة، وسيكفينا تصديق هذه 

الدعوى ترجمة محمد بن أحمد البيروني السندي الخوارزمي )رجال السند، ص 

ريحان سندًيا فهو يبنى على تحقق منطقة البيرون للسند. ( وأما اعتبار أبي ال205

اقتبس املؤلف من معجم األدباء وطبقات األطباء )البن أبي أصيبعة( وتقويم 

البلدان )ألبي الفداء( وتاربخ آداب اللغة العربية. وألجل إثبات أبي الريحان 
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تحّدثنا عن  البيروني اعّرف بالبيرون )بالباء( في مبحث الكتاب الجغرافي. ولقد

 في البداية وال شك أن ابن سعيد املغربي ينسب من لدنه أبا 
ً

هذه القضية قليال

 آخر غير ابن سعيد يثبت أن 
ً

الريحان إلى البيرون مدينة السند وال نجد قوال

هناك موضًعا في السند بهذا االسم وأما أبو الفداء وابن أبي أصيبعة فقد أعادا 

. ويذهب مذهبهم كاتب تاريخ آداب اللغة العربية ما قال ابن سعيد بدون تحقيق

 ولكن قول ابن سعيد ال يقبل ألسباب تالية:

ال يعلم املحققون الجغرافيون عن أي موضع بالسند باسم "بيرون" سوى عن  (1)

 طريقة ابن سعيد فمن رّحح هذا القول فقد تأثر بتفرد ابن سعيد هذا.

بالبيروني والسند من ابن سعيد  املؤرخ والجغرافي الشهير ياقوت الذي هو أعلم (2)

ال يذكر بيرون السند في جغرافياه "معجم البلدان" ولكنه يذكر نيروز مدينة 

بالسند تحت حرف النون بصرف النظر عن أن آخر حرف معجم البلدان هو 

الزاء املعجمة. واملتحقق أن في السند مدينة تسّمى نيرزو أو نيرون ذكر ياقوت 

ة 9/176ا وعرضها )معجم البلدان، موقعها الجغرافي وطوله
ّ
( فذكر ترجمة مفصل

للبيروني في كتابه معجم األدباء وحّقق هذه النسبة ولكنه صامت تماًما عن 

نسبته إلى أي مدينة اسمها بيرون. والحال أنما كان يطويه ياقوت من دافع قوي 

املعلومات على البحث عن البيروني باٍد تماًما، وزْد عليه تمتعه من الفرصة لجمع 

املوثوق بها وعلى هذا فقد قرأ ياقوت أهم مؤلفات البيروني السيما عن الجغرافيا 

ق منيورسكي على قول ابن سعيد 
ّ
والتاريخ بما فيها ما كان بخط املؤلف ولقد عل

 في "شرح حدود العالم" وقال في نهايته:

"---- and generally speaking the thirteen century Spanish geographer was 

hardly in a position to improve the reading of a doubtful Indian name". 

(Hududul Alam, P: 372, 1937) 

ترجمة: وأما بشأن القرن الثالث عشر فلم يقدر جغرافي إسباني، عادة، على أن 

 يطّور علمه عن قراءة اسم هندي مشتبه.
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سند وخوارزم من ابن سعيد ال يذكر السمعاني يمكن أن يكون أعلم عن رجال ال (3)

سوى أبي ريحان البيروني تحت نسبة البيروني ويقول في تحقيقها: "هذه النسبة 

إلى خارج خوارزم فإن من يكون من خارج البالد وال يكون من نفسها يقال له 

/ب( ولقد وصل ياقوت في بحثه هو إلى "وما أظنه 41" )األنساب، ص ---بروني 

 الرستاق يعني أنه من بر البلد".يراد به من أهل 

 ال يعتبر محققو البيروني الجدد مغربًيا كان أو مشرقًيا ابن سعيد مما يوثق به. (9)

حتى أن جمل البيروني نفسه جاءت في خوارزم في كتاب اآلثار الباقية تعتبر  (7)

 خوارزم مولده الحقيقي وهذا ما يقتضيه البيت التالي ملنظومته املشهورة:

 غففففففففدوني بففففففففدرهم فإنففففففففه إعففففففففراق مففففففففن
 

ى غراسففففففففيا
ّ
 ومنصفففففففور مففففففففنهم قفففففففد تففففففففول

 

فإلحاق البيروني إلى أي موضع بالسند ال يصح لدينا بناء على ما سبق من 

 األسباب.

 وأما التراجم التي شعرنا بقلة البحث والتحقيق عنها نشير إليها بتفاصيلها:

 (44ص  )األلف( أحمد بن محمد بن صالح التميمي القاض ي املنصوري )رجال السند،

نرى أن املؤلف قد زعم شخصيتين شخصية واحدة فأوالهما أحمد بن محمد بن صالح 

التميمي الذي ذكره ابن النديم وأبو إسحاق الشيرازي والسمعاني والذهبي، واألخرى 

ف 
ّ
القاض ي أبو محمد املنصوري يذكر البشاري املقدس ي لقائه معه فهو يقول إنه أل

أن مراد املقدس ي من أبي محمد هو صالح بن عبدويه كتًبا وكان يملي ويدّرس. نرى 

املنصوري الذي كان جّد القاض ي أبي العباس أحمد فالبديهي أن جعل قول املقدس ي 

 واحًدا خالف القرينة.
ً

 سهًوا ووهًما معتبًرا القاض ي أبي محمد وأبي العباس رجال

س أحمد يحتوي اقتباس السمعاني الذي ذكره الكاتب في التعريف بالقاض ي أبي العبا

 على شيئ يلفت األنظار فالجدير بأن ننقل كلمات السمعاني:
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أهل أحمد بن محمد بن صالح التميمي القاض ي املنصوري من  أبو العباس"

. سمع بفارس أبا من رأيت من العلماء، سكن العراق وكان من أظرف املنصورة

 (62العباس من األثرم بالبصرة بأروق والهزائي" )رجال السند، ص 

يفهم عامة الناس من الكلمات التي تحتها خط أن السمعاني كاتب "كتاب األنساب" كان 

يتمتع من رواية أبي العباس أحمد بن محمد. والحال أن بين عهد أبي العباس والسمعاني 

بعًدا ال يدع السمعاني يصح في دعواه لو ارتكبها فلقد نقل املؤلف كالمه بدون تفكير ولم 

اإلشكال. والواقع أن حديث "كتاب األنساب" ليس بكامل فإن قرأنا  يخطر بباله هذا

 بإمعان كل ما قيل في كتاب األنساب تحت املنصوري فيسبقنا هذه الكلمات:

"منها أحمد بن محمد بن قاض ي املنصوري سكن العراق وفارس ويكنى بأبي العباس. 

وى عنه الحاكم أبو عبد كان إماًما على مذهب داؤد األصبهاني، سمع األثرم وطبقته، ر 

هللا الحافظ وأبو العباس أحمد بن محمد بن صالح التميمي إلخ" )راجع الحديث 

 املنقول لهذه السلسلة(

ففي البداية يبدو أحمد بن محمد القاض ي شيخ الحاكم النيسابوري وأبو العباس 

أحمد بن صالح التميمي شخصيتين، ولكن ينفي هذا الرأي شواهد داخلية عديدة 

أن كليهما يكنى أبا العباس وأباهما واحد وكالهما يستوي في الرواية عن األثرم وشيوخ ب

تلك الطبقة، كالهما اعتبر إماًما ملذهب وانسلك بسلك قضاء املنصورة. والفرق ليس 

سوى أن لقاء السمعاني للمؤخر الذكر أي أبو العباس أحمد بن محمد بن صالح 

تاب األنساب. وأما أول الذكر فهو من شيوخ التميمي يثبت من ظاهر الكلمات لك

الحاكم النيسابوري فإن اعتبرنا كلمات "كتاب األنساب" صحيحة تامة فوجب علينا 

أن نعتبرهما شخصيتين ولكن هذا التقدير يؤيده قوة موحدة للشواهد الداخلية لن 

ء من يغلبها كلمات كتاب األنساب. فنرى الحل الحقيقي لهذا اإلشكال أن نعترف بي ي

السقوط في العبارة فكأن ترجمة شخصية واحدة )أحمد بن محمد أبي العباس 

القاض ي التميمي( تأتي منذ البداية ثم نقلت كلمات الحاكم النيسابوري في الوسط إال 
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أن بعض الكلمات سقطت من نسخة الكتاب االبتدائية فكلمات "وكان أظرف من 

 للسمعاني. رأيت من العلماء" هي للحاكم النيسابوري ال

ولقد اعترف أحد باحثي شرقي بنغال الدكتور محمد إسحاق بأن أحمد بن محمد 

 India’sالقاض ي وأحمد بن محمد بن صالح التميمي القاض ي شخصيتان )راجع: 

Contribution to the Study of Hadith Literature طبعة داكه( على أنه 31، ص ،

الذي  1ف عن عبارة السيد سليمان الندوي انتبه على السقوط املذكور أعاله. واختل

( 1/259يبنى على ما ظهر من عبارة السمعاني، وأحال إلى لسان امليزان البن حجر )

فكأنه اتفق مع السيد املرحوم مع أنه ظفر بالنتيجة الصحيحة والحال أنه ملا اعترفنا 

ن بالسقوط املذكور أعاله فال تبقى شخصية أحمد بن محمد القاض ي مختلفة ع

 شخصية أحمد بن محمد بن صالح التميمي.

وعلى كل حال فقد سقط مؤلف هذا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه في خطأ 

 هو برئ منه، وقد أوضحناه فيما سلف.

 (442)الباء( الصمة مولى كنده )رجال السند، ص 

لقد وهم املؤلف أن الصمة مولى كندة قد ذكر في معجم البلدان لياقوت باسم 

 إلى توحيدهما ألجل اشتراكهما في الص
ً

مة بن عبد هللا القشيري ولذا فقد يبدو مائال

االسم وبعض القرائن األخرى. ولم يبحث الكاتب عن أخباره في كتب الطبقات 

والتراجم وإال فاتضح له أنهما اثنان ال واحد. كان الصمة بن عبد هللا القشيري أشهر 

ه( وذكر األصبهاني ترجمته املفّصلة في كتابه 132شعراء الغزل للدولة األموية )حتى 

(. توفي في عهد بني األمير في موضع في طبرستان، وبالعكس من ذلك فقد 7/39األغاني )

ه انتهز فرصة الخروج 277كان الصمة مولى كندة في وسط القرن الثالث، وفي حوالي 

بعد هذا البعد في السند كما صّرح عنه الكاتب ذاته فكيف يمكن أن يتحد االثنان 

 البعيد من الزمان.

                                              
 29/29مجلة "معارف" الشهرية،  1
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 (204)الجيم( مبارك الهندي املروزي )رجال السند، ص 

القصة التي ذكرت باإلحالة إلى كفاية شعيبية ذكرت تحت كلمة "مرو" في آثار البالد 

لزكريا القزويني باإلشارة إلى الفرق بأن الكفاية تشير إلى كون سيد مبارك الهندي غنًيا 

 من مرو 
ً

بينما يذكره زكريا القزويني قاض ي مرو الذي يسّمى نوح بن مريم كما مجهوال

 .306توجد اختالفات جزئية في كال الكتابين فليراجع للتفصيل آثار البالد، ص 

 (204)الدال( محمد بن إبراهيم البيلماني )رجال السند، ص 

 مصدر هذه الترجمة معجم البلدان لياقوت )كلمة نجران( وقد ذكر ياقوت نفس

الرجل تحت كلمة بيلمان وسّماه محمد بن عبد الرحمن البيلماني )معجم البلدان، 

( ولقد زعم املؤلف محمد بن عبد الرحمن مختلًفا عن محمد بن إبراهيم وعلى 1/544

هذا فقد أحال إلى كلمة نجران في ترجمة ابن إبراهيم. وندعي أنهما واحد إال أن ياقوت 

كلمة نجران مما يحتاج إلى الدليل والصحيح محمد  قد سّماه محمد بن إبراهيم تحت

بن عبد الرحمن. والدليل على توحيدهما أن ياقوت قد أعاد هذه الفقرة في محلين 

"حدث عنه عبيد هللا بن العباس بن ربيع النجراني". وزْد عليها ما قال السمعاني في 

ّدث عن محمد بن نسبة النجراني عن عبيد هللا بن العباس بن الربيع النجراني: "ح

/ب( وهكذا فقد ثبت ما قال ياقوت تحت 977عبد الرحمن البيلماني" )األنساب، ص 

كلمة بيلمان، ويعّضد دعواي أن كتب التراجم والرجال قد ذكرت عبيد هللا النجراني 

من تالمذة محمد بن عبد الرحمن البيلماني بينما ذكرت في ترجمة عبيد هللا النجراني 

حمن البيلماني من شيوخه، ولكن ال يأتي ضمنه محمد بن إبراهيم. محمد بن عبد الر 

وأما السمعاني فيؤيد فقرته املذكورة أعاله تهذيب التهذيب البن حجر الذي جاء فيه 

ذكر عبيد هللا النجراني من تالمذة محمد بن عبد الرحمن حين ترجمة األخير )تهذيب 

تهذيب ذكر عبيد هللا العباس بن (. ولعل الكاتب وهم أن تهذيب ال4/243التهذيب، 

الربيع الحارثي في املوضع فنود أن نصرح إلزالته أن بني الحارث قبيلة من نجران 

 فنسب الحافظ ابن حجر عبيد هللا إلى قبيلته.
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وملخص القول أن ذكر ترجمة محمد بن إبراهيم البيلماني بصورة مستقلة ال يعني 

 املوقع فيناسب أن تذكر تحت عبد الرحمن.

وهناك أمر آخر يحتاج إلى التوضيح وهو أن املؤلف قد أضاف نسبة "الهندي" إلى 

محمد بن إبراهيم من عنده، والحال أن هذه النسبة ال توجد في كتاب ياقوت ذاته. 

والعجب أن ياقوت ال يميلن إلى أن تعتبر بيلمان من مناطق الهند والسند مع أنه 

إليه في النهاية. فيعّبر ياقوت عن ميله  واقف على بيان البالذري الصحيح فأحال

بالكلمات التالية "ويشبه أن يكون بأرض اليمن ينسب إليه محمد بن عبد الرحمن 

ا من أصل ألن الصاغاني الذي يلّم 
ً
البيلماني إلخ" وأما ميل ياقوت هذا فليس فارغ

ف بالسند وال تماًما ببالد السند والهند يشّدد على ترديد قول البالذري ويقول: "ال أعر 

م(. وأما أنا فال ألزم شخصًيا 1474بالهند موضًعا يقال له بيلمان" )معارف، مارس/

 75ترديد البالذري ألن ابن خرداذبة ذاته يضّم بيلمان إلى بالد السند. )املسالك، ص 

 ه(1306طبعة ليدن، 

 (240)الهاء( مسعود بن سعد بن سلمان الشاعر الالهوري )رجال السند، ص 

العجب أن الكاتب لم يفّصل ترجمة مسعود وتركها ناقصة حتى أنه أخطأ في  نركب

سنة وفاته فالعجب كل العجب أن الذي ولد بالهور في عهد السالطين الغزنويين ونشأ 

وترعرع وتوفي بعدما أسّن قال فيه: "وتوفي سنة خمس عشرة وثلث مائة كذا في بعض 

ه حتى في أذهان الناس. 317موجودة في  الكتب" والحال أن الدولة الغزنوية لم تكن

وال أدري أي كتاب أراده املؤلف ببعض الكتب بينما هو يعتاد على الكتب املوثوق بها 

فال شك أن ذلك الكتاب قد وقع فيه الخطأ املطبعي الذي نقله املؤلف حسب عادته 

 ه ولكن املحقق الشهير727ولم يتفكر فيه. فقد ذكر تقي كاش ي وفاة مسعود في 

ب القزويني 717محمد بن عبد الوهاب القزويني ذكر سنة وفاته الصحيحة 
ّ
ه ولقد رت

ا من شواهد داخلية في 
ً
املرحوم ترجمة مسعود ضمن تعليقات "چهار مقاله" آخذ

 Royal Asiaticديوانه الفارس ي ونشر ترجمتها الفارسية البروفيسور براون في مجلة 

Society  البروفيسور الشيخ عبد القادر، بروفيسور كلية  بلندن كما نقلها إلى األردوي
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م فنشرها بالحلقات في املجلد األول ملجلة "معارف" الصادرة عن 1416ألفنستن في 

 أعظم كره )الهند(.

 (244)الواو( هارون بن موس ى امللتاني )رجال السند، ص 

كتاب نقلت عبارة مروج الذهب كلها وأما اإلحالة إلى أبي دلف فلعلها مأخوذة من 

"تاريخ سنده" )باألردوية( للشيخ أبي ظفر الندوي ونجد هارون بن عبيد هللا في رواية 

أبي دلف ونحب أن نوّضح أن هذا االختالف ال يتعلق إال بالرواية وإال فاملسعودي وأبو 

 واحًدا. وأما هارون فأقدم ترجمته، كما أعلم، هي التي جاءت 
ً

دلف ال يريدان إال رجال

وان للجاحظ. واملسعودي أيًضا مأخذه هذا الكتاب، ولكن الجاحظ في كتاب الحي

 من ابن موس ى امللتاني فقال الجاحظ بمناسبة:
ً

 يسّميه هارون مولى األزد بدال

"وقد جمع هارون مولى األزد الذي كان يرد على الكميت ويفتخر بقحطان وكان شاعًرا 

 لفيل أشعاًرا كثيرة إلخ".مولًدا وال أعرف من شأنه وصناعته، وقد قال في صفات ا

ا من صفوان بن 
ً
ومضيًفا إلى هذا البحث فقد نقل الجاحظ قصيدته الالمية آخذ

صفوان األنصاري كما شرح كلماتها الصعبة. كان صفوان األنصاري من رواة داؤد بن 

م( ونجد 1405، طبعة ألساس ي 26-5/29مزيد )يزيد( مرزبان الهند )راجع: الحيوان، 

في موضع آخر كيف كان الهنود يرّبون الفيل الوحي ي وقد واجه هارون  بيانه املفّصل

ا ولكن شجاعته وبسالته طردتا الفيل، وبهذه املناسبة ذكرت 
ً
 مدهش

ً
بمناسبة فيال

 قطعتان منظومتان لهارون بجانب القصيدة الالمية فمن إحدى قطعتيه ما يلي:

 
ً

 مشففففففففففففففففففففففيت إليففففففففففففففففففففففه وادًعففففففففففففففففففففففا مففففففففففففففففففففففتمهال
 

 وقففففففففففففففففد وصففففففففففففففففلوا خرطومففففففففففففففففه بحسففففففففففففففففام
 

 هي في سبعة أبيات.

 وأما القطعة الثانية فتستهل بما يلي:

 وملفففففففففففففففففففففففففففا أتفففففففففففففففففففففففففففاني أنهفففففففففففففففففففففففففففم يعتدونفففففففففففففففففففففففففففه
 

 بقفففائم سفففيف فاضفففل الطفففول والعفففرض
 

 هي في تسعة أبيات.
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وبهذه املناسبة جاءت كلمات "هارون بن فالن املولى، مولى األنصار"، وبما أن املسعودي 

نسخ مروج الذهب هي تصحيف  مأخذه كتاب الحيوان فأغلب الظن أن كلمة "موس ى" في

"مولى" وسقطت كلمة "فالن" من الوسط، ولقد ذكرنا أن هارون بن عبد هللا ألبي دلف 

هو هارون مولى األزد. والدليل على ذلك أن زكريا القزويني يسّميه، متأثًرا برواية أبي دلف، 

نا عليها في كتاب هارون بن عبد هللا مولى األزد وينقل القطعة السميية تماًما التي قد دلل

 م(1191، 12-11الحيوان للجاحظ )راجع: آثار البالد، ص 

 (214)الزاء( أبو الصلح السندي )رجال السند، ص 

وبين أيدي الكاتب كتب ابن النديم وزكريا القزويني ففي آثار البالد للقزويني جاء أبو 

لنديم، ومنظومته الضلح بالضاد املعجمة بينما هو بالصاد املهملة في الفهرست البن ا

العربية التي هي نشيد وطني جّيد قد نقلت في آثار البالد للقزويني ولقد ذكرها السيد 

سليمان الندوي أول مرة في كتابه "عرب وهند ك  تعلقات" )باألردوية( ثم نقلها بترجمتها 

األردوية الشيخ أبو ظفر الندوي في "تاريخ سنده". ولعل الكاتب لم يراجع كتاب 

 يني مباشرة ولذا فقد وقعت أخطاء متعددة في كتابة املنظومة.القزو 

( 5/70ذكر هذا الشاعر في كتاب الحيوان مرتين فمرة نقلت خمسة أبياتها )الحيوان، 

( طبع أبو األصلح وأبو الصلح 9/69ومرة أخرى نقل بيتان من هجوه )الحيوان، 

يني فقد ذكرنا ما فيهما وأرى بالصاد املهملة في كتاب الحيوان وأما ابن النديم والقزو 

أنها أبو الضلع بالصاد املعجمة ألن النسخة الوحيدة البن الجراح قد ضبطها كذلك 

واألبين من ذلك أن أبا عبد هللا املرزباني يذكر أبا الضلح السندي تحت الضاد 

 (713املعجمة في أبواب الكنى ملعجم الشعراء. )معجم الشعراء، ص 

السندي في كتاب الورقة البن الجراح ورويت أبياته عن دعبل نجد ترجمة أبي الصلح 

وأبي جفان وعبد الصمد بن موس ى. يعتبره عبد الصمد بن موس ى مولى ملوس ى الهادي 

بينما يعّده دعبل من موالي آل جعفر بن أبي طالب فقال دعبل عنه: "نزل بغداد ومات 

( وننقل 41-40الورقة )ص بها وكانت له أشعار فصاح مالح" وليراجع للتفصيل كتاب 

 فيما يلي بيتين ألبي الصلح من كتاب الورقة:
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 يفففففففففففففففا نفففففففففففففففففس صففففففففففففففففبًرا ال تهلكففففففففففففففففي بأًسففففففففففففففففا
 

 قفففففففففففففد ففففففففففففففارق النفففففففففففففاس قبلفففففففففففففك الناسفففففففففففففا
 

 فلسففففففففففففففففففت أول مففففففففففففففففففن
ً

 صففففففففففففففففففبًرا جمففففففففففففففففففيال
 

 أورثفففففففففففففففففففففففففففففه الطفففففففففففففففففففففففففففففاعنون وسواسفففففففففففففففففففففففففففففا
 

ولو أننا قد أوضحنا اختالفنا عن نظرية الكاتب في اعتبار أحٍد سندًيا أو هندًيا  (6)

ود أن نشير إلى تراجم طبًقا لنظرية الكاتب، نتيقن أن العديد منها قد ولكننا ن

حرمت انضمامها إلى الكتاب وهي تتطلب املزيد من البحث والتحقيق، وما برز لي 

 من التراجم لتوفير املواد لهذا االستعراض أشير إليها كما يلي:

على األقل. أولهما ذكره الطبري في تاريخه في موضعين )األلف( السندي بن بختاشة: 

 ه حيث جاء في فهرست من ساهم في مؤامرة عبد هللا بن املأمون:223في وقائع سنة 

"وأما السندي بن بختاشة فأمر املعتصم أن يوهب ألبيه بختاشة ألن بختاشة لم يكن 

يتلطخ بي يء ما أمر العباس فقال املعتصم ال يفجع هذا الشيخ بابنه فأمر بتخلية 

 طبعة أوربا( 3/266ألمم وامللوك، سبيله" )تاريخ ا

ا أرسل ملواجهة الروم في عهد املنتصر بن املتوكل فقد عّين على 
ً
وثانيهما أن جيش

وقائع  3/911ميمنته، كما يقول الطبري، السندي بن بختاشة )تاريخ األمم وامللوك، 

 ه( فيمكن أخذ ترجمة بختاشة من هذه العبارة طبق نظرية الكاتب.291

 يسّمى السندي بن عصم )؟( كما ذكر رجل آخر اسمه )الباء( يذ
ً

كر تاريخ الطبري رجال

به دخوبه(
ّ
 السندي املنجم )راجع: الفهرست الذي رت

 )الجيم( يذكر زكريا القزويني طبيًبا من باميان فيقول:

ا بأنواع الحكمة،  ---"
ً
 عارف

ً
ينسب إليها الحكيم أفضل البامياني، كان حكًما فاضال

رس أتابك سعد بن زنكي وأكرمه وأحسن إليه وقال أريد أن تحكم على طلبه صاحب فا

مولودي فقال أفضل: األحكام النجومية ال يوثق بها، قد تصيب وتخطيء، لكني أفعل 

ذلك لسنة أو سنتين من املاض ي. فإن وافقه عملت للمستقبل فلما فعل ذلك قال 

 (103ار البالد، ص امللك له ما أخطأت شيًئا منها وكان عنده حتى مات" )آث
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يذكر محمد بن الحارث الخي ي ترجمة موجزة ألبي  أبو العباس بن السندي:)الدال( 

 العباس بن السندي في كتاب علماء إفريقية فيقول:

"ومن رجالهم رجل يعرف بأبي العباس بن السندي، كان مذهبه مذهب الشافعي 

ممن ضربه الشيعي وعذبه  والنظر إال أنه لم يكن فيما علمت من أهل املناظرة وكان

، طبعة 126، الرقم: 213وأخذ نعمته، مات قبل سنة عشرين" )علماء إفريقية، ص 

 م(1352مصر 

 )الهاء( وتتطلب نظرية الكاتب ذاته أن يذكر ما يلي من الترجمة:

"إبراهيم بن السندي بن علي بن بهرام، أبو إسحاق، كان يخضب بالحمرة، توفي سنة 

ئة، صاحب أصول، يروي عن محمد بن أبي عبد الرحمن املقرئ ثالث عشرة وثالثما

 (1/143ومحمد بن زياد الزيادي" )تاريخ أصبهان ألبي نعيم، 

ولعل هذا الرجل الذي ذكر ترجمته الكاتب باسم إبراهيم بن علي بن السندي )رجال 

ريخ ( ولم يذكر سوى اقتباس حلية األولياء ألبي نعيم. والفرق أن في تا671السند، ص 

أصبهان إبراهيم بن السندي بن علي بينما حلية األولياء يسّميه إبراهيم بن علي بن 

السندي. وتزول شكوى الكاتب الذي يشكو نصيب توحيدهما "لم أقف على ترجمته 

 غير ما ذكرته" أن تاريخ أصبهان يذكر يوم وفاته بجانب التفاصيل األخرى.

م قد حرمت انضمامها إلى الكتاب إن موضوع الكتاب يقتض ي أن يشار إلى تراج (5)

 على الرغم من عالقتها املتينة مع الهند والسند وهي كما يلي:

اإلمام أبي حنيفة نعمان بن ثابت بن زوطي وحماد )األلف( فتتعلق تراجم 

من بين أوالده وأحفاده بموضوع الكتاب بناًء على الروايات  وإسماعيل بن حماد

فكان اإلمام ينحدر من كابل على الرواية الشهيرة الصريحة وال توًسعا من املوضوع 

، 96-7/34ويقول ابن خلكان عن كابل: "وهي ناحية من بالد الهند" )وفيات األعيان، 

طبعة محيي الدين عبد الحميد( وال نوّد أن نسعى باإلمام إلى زمرة رجال  536الرقم: 

في أخبار القضاة لوكيع السند والهند بناًء على هذه الرواية ولكن هناك رواية ذكرت 

 تثبت عليها سندية اإلمام املحترم. فكلمات الرواية كما يلي:
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"أخبرني إبراهيم بن أبي عثمان قال حدثني أبو خالد األسلمي يزيد بن يحيى قال أخبرني 

ا جندًيا من مولد 
ً
هزان التميمي قال حدثني أبي قال رأيت ثابًتا أبا أبي حنيفة شيخ

ترجمة  2/165و مولى امرأة منا صحيح الوالء" )أخبار القضاة، السند بخاًرا قال وه

 م(1495إسماعيل بن حماد، طبعة مصر 

وعالوة على هذه الرواية فكان سلف اإلمام يسّمى "زوطي" اسًما هندًيا خالًصا أال وهو 

 من قوم الزط. وهذا يكشف عن ارتباطه بهذا القوم.

د املرحوم، ذات أصل هندي وستجد ، كما حقق السيأسرة البرامكة)الباء( كانت 

تفصيلها الكامل بالدالئل والقرائن التاريخية واللغوية في كتابه "عرب وهند ك  

تعلقات" ولعل الكاتب يقف على تحقيق هذا الكتاب جيًدا ففراغ الكتاب من تراجم 

البرامكة يحير العقول فلم تذكر إال ترجمة فرد من هذه األسرة وهو عمران بن موس ى 

-114يحيى البرمكي وذلك رجاًء أنه ولد ونشأ في السند )رجال السند والهند، ص بن 

( والحال أن البرامكة كلهم يرجع أصلهم إلى السند والهند على الدالئل الراححة 140

 ولو أنها قضية متنازع فيها.

ذكرت شخصيات عدة من  أبو حفص عمر بن محمد بن سليمان املكراني:)الجيم( 

اب، ولكن ترجمة أبي حفص حرمت ذكرها في الكتاب. يعّرف السمعاني مكران في الكت

 بهذا املحدث الفاضل في كلمات تالية:

"ورد العراق وخرج إلى الحجاز وحدث بها عن أبي الحسين محمد بن أحمد البزاز 

 /ظ(791)أصل: املزار( روى عنه أبو القاسم الشيرازي )األنساب، ص 

. إنه يقول:وأما كلمات ابن األثير فهي مخت
ً

 لفة قليال

"حدث عن أبي الحسين بن النقور البزاز روى عنه أبو القاسم هبة هللا بن عبد الوارث 

 (3/153الشيرازي سمع منه بالحجاز" )اللباب في تهذيب األنساب، 

املراجع التي استفاد منها  عبد الرحمن بن البيلمان مولى عمر بن الخطاب:)الدال( 

حمد بن عبد الرحمن البيلماني )رجال السند والهند، ص الكاتب في ذكر ترجمة م
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( تقتض ي بأجمعها أن ال يغمض النظر عن شخصية عبد الرحمن البيلماني 231

فتشهد اقتباسات كتاب الضعفاء للنسائي وتهذيب التهذيب البن حجر أن عبد 

 الرحمن البيلماني كان من رواة الحديث وبلغه األحاديث عن والده فندّل على بعض

 املراجع عن ترجمة عبد الرحمن:

 ذكرت ترجمة مفّصلة له في تهذيب التهذيب البن حجر وهي تبتدئ بما يلي:

"مولى عمر قال أبو حاتم عبد الرحمن بن أبي زيد هو ابن البيلماني إلخ" )تهذيب التهذيب، 

 ( وأقدم مأخذ لهذه الترجمة الطبقات الكبير البن سعد وكلماته كما يلي:6/194-170

عبد الرحمن البيلماني من األخماس أخماس عمر بن الخطاب وقال عبد املنعم بن "

إدريس كان من األبناء الذين كانوا باليمن وكان ينزل نجران وتوفي في والية الوليد بن 

 طبعة أوربا( 7/940عبد امللك" )طبقات ابن سعد، 

 ويقول الزبيدي في شرح القاموس:

ماني مولى عمر بن الخطاب تابعي روى عن ابن عباس "عبد الرحمن بن أبي يزيد البيل

وابن عمر ونافع وابن جبير وعنه ابنه محمد وربيعة الرأي وابن إسحاق قال أبو حاتم 

فيه لين وذكره أبو حيان )كذا، صحيح ابن حبان( في الثقات كان من فحول الشعراء" 

 (1/27)تاج العروس، 

ا كما يقول لم يثبت سماع عبد الرحمن البيلماني سوى ع
ً
ن صحابي يسّمى سوق

 ، طبعة كولكاتا(9011، الرقم: 6/170الحافظ صالح جزرة. )راجع: تهذيب التهذيب، 

وقد صين  خمار القندهارية)الهاء( لقد أحيى الكاتب ذكرى امرأة سندية نباذة بذكر 

اسمها ألجل أبيات شاعر الخمر أبي دالمة. كانت هي تسّمى "دوم" ولنسمع العالقة 

 ها وبين أبي دالمة على لسان إسحاق بن إبراهيم املوصلي. يروي ابن املعتز:بين

اهم ثم بعث إلى 
ّ
"قال أصحاق بن إبراهيم املوصلي: نزل بأبي دالمة أضياف له فغذ

سندية نباذة يقال لها دوم وأرسل إليها بجرة فوجهت إليه فشربوها ثم أعاد فبعثت 

 ي ما أعطيك ولكن أدعو لك فقال:بأخرى وجاءت تقتضيه الثمن فقال ليس عند
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 أال يففففففففففففففففففففففففففففففا دوم دام لففففففففففففففففففففففففففففففك النعففففففففففففففففففففففففففففففيم
 

 واحمفففففففففففففففففففففر مفففففففففففففففففففففأل كففففففففففففففففففففففك مسفففففففففففففففففففففتقيم
 

 شففففففففففففففففففديد األصففففففففففففففففففل ينففففففففففففففففففبض حالبففففففففففففففففففاه
 

 قفففففففففففففففففففففففففففوّي فوقفففففففففففففففففففففففففففه فهفففففففففففففففففففففففففففو عظفففففففففففففففففففففففففففيم
 

 يقويفففففففففففففففففففففففففففففففففه الشفففففففففففففففففففففففففففففففففباب ويزدهيفففففففففففففففففففففففففففففففففه
 

 ويففففففففففففففففففففففنفخ فيففففففففففففففففففففففه شففففففففففففففففففففففيطان رجففففففففففففففففففففففيم
 

 سلسلة ذكرى غب( 31)راجع: كتاب البديع، ص 

( ويروي أبو عبيدة معمر بن املثنى 4/13ونفس الحدث ذكره األصبهاني في كتابه "األغاني" )

 (10/14أن هذه القصة تتعلق بشاعر آخر يدمن الخمر أال وهو األقشير )األغاني، 

)الواو( غلب عجيف بن عنبسة على الزط املفسدين في البصرة وضواحيها في عهد 

املعتصم باهلل في بداية القرن الثالث. قد أسر الزط بنسائهم وأطفالهم وكان فيهم 

ولكن ذكر الطبري نموذًجا ممتًعا من شعره. ولقد فّصل  اعر لم يعرف اسمهش

ه أسر هؤالء الرحالة وحملهم إلى بغداد وتقديمهم 220الطبري من خالل وقائع 

للمعتصم في السفن وفي النهاية عّمروا في عين زربة على حدود الشام حيث واجهوا 

 غارات تترى من قبل الروم. يقول الطبري:

 عليهم الروم فاجتاحوهم فلم يفلت منهم أحد فقال شاعرهم: "فأغارت

 يفففففففففا أهفففففففففل بغفففففففففداد موتفففففففففوا دام غفففففففففيظكم
 

ا إلففففففففففففففففى تمففففففففففففففففر برنففففففففففففففففّي وشففففففففففففففففهريز
ً
 شففففففففففففففففوق

 

 نحففففففففففففففن الففففففففففففففذين ضففففففففففففففربناكم مجففففففففففففففاهرة
 

 قسفففففففففففففًرا وسفففففففففففففقناكم سفففففففففففففوق املعفففففففففففففاجيز
 

 تي سفففففففلفتفلفففففففم تشفففففففكروا هللا نعمفففففففاه الففففففف
 

 ولففففففففففففففففففففم تحوطففففففففففففففففففففوا أياديففففففففففففففففففففه بتغزيففففففففففففففففففففز
 

 تكمفاستنصففففروا العبففففد مففففن أبنففففاء دولفففف
 

 خ ومفففففففففففن قفففففففففففوز فمفففففففففففن يازمفففففففففففان ومفففففففففففن بلففففففففففف
 

 ومفففففففففففن شفففففففففففناس وأفشفففففففففففين ومفففففففففففن ففففففففففففرج
 

 املعلمفففففففففففففففففففففففففففففففففففين بفففففففففففففففففففففففففففففففففففديباج وإبريفففففففففففففففففففففففففففففففففففز
 

 والالبسففف ي كمخفففان الصفففين قفففد خرطفففت
 

 أردانففففففففففففففففففففففففففففه در زبففففففففففففففففففففففففففففرواز الففففففففففففففففففففففففففففدخاريز
 

 والحففففففففففاملين الشففففففففففكى نيطففففففففففت عالئقهففففففففففا
 

 إلففففففففففففى منففففففففففففاطق خففففففففففففاص غيففففففففففففر مخفففففففففففففروز
 

 يفففففففففففرى ببففففففففففيض مففففففففففن الهنففففففففففدي هففففففففففامهم
 

ففففففففففففففففففففففة فففففففففففففففففففففففي أبنففففففففففففففففففففففاء فيففففففففففففففففففففففروز 
ّ
 بنففففففففففففففففففففففو بهل

 

 س خفففففففففففففففففففيلهم دهفففففففففففففففففففم مرّدعفففففففففففففففففففةففففففففففففففففففففوار 
 

 علففففففففففففففففى الخفففففففففففففففففراطيم منهففففففففففففففففا والفراريفففففففففففففففففز
 

 خرات لهففففففففففففففا فففففففففففففففي املففففففففففففففاء أجنحففففففففففففففةفمسفففففففففففففف
 

 كففففففففففففاآلبنوس إذا استحضففففففففففففرن والشفففففففففففففيز
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 تى ترومففففففففففففوا لنففففففففففففا فففففففففففففي غمففففففففففففر لّجنففففففففففففافمفففففففففففف
 

 حففففففففففففففففذًرا نصففففففففففففففففيدكم صففففففففففففففففيد املقففففففففففففففففاقيز
 

ففففففففا كمففففففففا اختطفففففففففت
ً
ففففففففا وإرهاق

ً
 أو اختطاف

 

فففففففففففففففففا بالشفففففففففففففففففناقيز
ً
 طيفففففففففففففففففر الرجفففففففففففففففففال حثاث

 

 

 فوالففففففففيس الجففففففففالد جففففففففالد الففففففففزط فففففففففاعتر 
 

 أكففففففففففففففففل الثريففففففففففففففففد وال شففففففففففففففففرب القففففففففففففففففواقيز
 

 نحففففففففففن الففففففففففذين سففففففففففقينا الحففففففففففرب دّرتهففففففففففا
 

 ثفينهفففففففففففففففففففففففففففففففففا مقامسفففففففففففففففففففففففففففففففففة الكفففففففففففففففففففففففففففففففففواليز
 

 لنسففففففففففففففففففففففعنكم سفففففففففففففففففففففففًعا ُيففففففففففففففففففففففدل لففففففففففففففففففففففه
 

 يزفرب السففففففففففرير ويشففففففففففجى صففففففففففاحب التفففففففففف
 

فففففففى هللا أعيفففففففنكم
ّ
 ففففففففابكوا علفففففففى التمفففففففر بك

 

 يروز ففففففففففففي كففففففففففل أضفففففففففففحى وفففففففففففي فطففففففففففر ونففففففففففف
 

ملولدة والدخيلة فهي وثيقة وعالوة على إفادة هذه املنظومة في دراسة الكلمات ا

تاريخية ممتعة تحتوي على تحّدٍ شديد لبغداد والدولة العباسية. ويشهد التاريخ أن 

العباسيين قد غلبوا على هذه الجماعة في النهاية، ولكنهم أجبروا على التضحية بما ال 

يحسب فصح قول الشاعر أن قتال الزط كان كنوع من تناول اللقمة السائغة 

 ، طبعة أوربا(1150-3/1164، )الطبري 

عس ى أن يكون هذا الرجل من الزط وكان من شيعة علي فالجماعات  ونور بن علي:الزاء( )

الوفية التي تجّمعت حول علي بعد وروده البصرة تحت قيادة شتى الرؤساء كان منها الزط 

   طبعة أوربا( 1/3111والسيابجة الذين كان يرأسهم ونور بن علي )الطبري، 

 يكون غير مالئم لو ألقينا نظرة سارحة على زالت وأخطاء الكتاب املطبعية وال (1)

فلو أن الكاتب صّحح بعض األغالط في النهاية إال أن الحاجة كانت ماسة إلى 

 قائمة التصويبات املفّصلة فقد جمعنا ما يلي من األغالط من نظرة عاجلة:

 الصواب الخطأ رقم الصفحة

)لم تذكر ترجمته  ---الربان  هنديعبد الرحمن الريان ال 30

 ضمن التراجم(

 املهواة املهوات 31

 باملهندة البيض باملنهدي البيض  

 األقص ى األقصة 90

 بعد مصعبة --- ---بعد صعبة  --- 92
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 أمعنت في عيونها --- أمعنت في عينها --- 92

 من بن 93

 الهزاني --- عن أبي روق الحضراني 62

العرب القدامى يسّمونه  بجاراكا، لطبي 11

شاناق الذي هو تعريب 

چانك )چانكيا( وكذا جاراكا 

تعريب چانكيا ولكن تبديل 

حرف النون بالراء ليس 

بصحيح )صينت نسخ كتابه 

كتاب السموم في مختلف 

أعّد  1املواضع بجانب برلن.

 هذا الكتاب بكافة النسخ( 

 الشوارد الشوادر 44

 دّر السحابة درر السحابة 44

 نيهاني أبي نيهاني إلى 100

 ذيل النوى  ذيل النأي 

 ----وكانت  وكان من أجمل النساء 192

 الصواب بإسقاط "روى" اللهاوري، روى شيخ 113

ا مكثًرا 205
ً
ا منكًرا )األنساب  حديث

ً
حديث

 /ب(901للسمعاني، ص 

 ونّوه باسمي ولوة باسمي 211

 يجزى على األدب يحزى على األدب 211

 البيرون التي ينسب البيرون بنسب التي 213

                                              
 لتراجع مالحظة عن هذا الكتاب في نهاية هذه املقالة. 1
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 أقتل حًيا أو أجّن  --- غير أن أقتل أو أجن 227

 ولم يسّمه ولم يسمعه 231

عبيد هللا بن العباس  عبد هللا بن العباس 231

 (4/243)التهذيب، 

 باملهندة البيض باملهند البيض 233

العسكري )األنساب، ص  --- أحمد بن موس ى السكري  237

 /ب236

محمد بن محمد بن خلف  237

 )بحوالة معجم البلدان(

محمود بن محمد بن خلف 

 2/352)معجم البلدان، 

 طبعة أوربا(

وأصحاب الحيل )بالحاء  وأصحاب الخيل 260

 املهملة(

 فطن اإلنس فطن األسد 261

 وأكرم من فشة ذولت وأطرف من نسبه ذوله 261

 الخشنبيل الخنشبيل 261

 غليظ الوراك )؟( ركغليظ الدا 261

 بخطو خفيف بخطو خفيق 262

 قول األنصاري  قول األنهاري  262

 باألمثل بأمثل 252

 إذاما مدح الهند إلخ إذاما مدح وسهم الهند 252

 ليستعمل يستعمل 252

 األفاديه األفادية 252

 الكرك )الكركي؟( الكوك 252

 الجبل الحيل 252

 هّزت اهتّز  اهتزت الهتز 252
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 الجحفل الحجفل 252

 منجالن )بامليم( لنجالن 251

 فما اسم حديدة فما اسم حديد 251

 طلبت بها األخوة طلبت األخوة 251

 جاجئهن بآجئهن 251

 لم تجد لم نجد 251

 خروع فروع 251

 قام سعر التمزاء قام سعر صاًعا بدرهم 251

 بابن سليم ياسليم 254

 دةفما اسم حدي فما اسم حديد 211

 بفصيح من صالح الغلمان بفصيح صالح من صالح 212

 بكل لسان كل لسان 212

 بعض بياني بعض بناتي 212

 بعض الزوايا بعض زوايا 215

ابن قمانص اسم مللك أشرف  ابن قمانص الهندي هو شاناق 241

على شاناق كتب له شاناق 

كتاب السموم. فاعتبار شاناق 

ابن قمانص خطأ والعجب أن 

تب قد أخطأ بعدما نقل الكا

عبارة ابن أبي أصيبعة )رجال 

 (177السند، ص 

 الطبيب الطبيت 241

ولقد بقي لنا أشياء تجدر بالذكر ولكننا قّدمنا ما مّست الحاجة إليه ونوقن أنما أشرنا 

إليها من نقاط البحث ال يجب موافقة الكاتب أو غيره من الباحثين عليها ولو أننا لم نقصر 

 الدالئل والشواهد لتوضيح مواقفنا حسب املستطاع واملعرفة. عن تقديم
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تصان نسخ كتاب السموم في أستانبول واملوصل ودار الكتب املصرية ولقد  املالحظة:

م 1439تم تصحيح ثالثة كتب في ضوء هذه النسخ كلها ثم نشرت من برلن في سنة 

الخليفة مأمون . ولقد حذف فصل من الكتاب بأمر من Bettina Straussبتحقيق 

 على طريقة تعويد الفتيات على تناول السم. 
ً

الرشيد ولعل هذا الفصل كان مشتمال

 فيما يلي كلمات عباس بن سعيد الجوهري:

"قال املأمون ينبغي أن يسقط من هذا الكتاب نعت الجارية املسمومة ألن هذا فعل 

ل من قبل أن يسلم واحد الجاهلية من الهند ال حاجة بنا إليه ألنه يتلف فيه آالف طفي

 1م(.1439، طبعة برلن، سنة 63فأسقط ذلك من هذا الكتاب" )كتاب السموم، ص 

 

 

 

                                              
 999-906نشر األصل في مجموعة املقاالت "أدبيات" لجامعها الدكتور محمد صدر اإلسالم، ص  1
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 تاريخ علمي للسند والهند -رجال السند والهند

 1الشيخ عبد هللا املعروفي -

 2: د. هيفاء شاكري ةترجمة من األردوي

سند والهند. ويحمل إن كتاب "رجال السند والهند" تذكرة علمية وثقافية ألرض ال

الكتاب شهرة عاملية، وعدم وجوده في املراكز العلمية واألكاديميات واملكتبات داخل 

ا، وكل طالب يرغب في دراسة التاريخ العلمي والثقافي ا علميً نقصً يعتبر البلد وخارجه 

ا فقط، بل يفتخر والتطور للبلدان والشعوب ال يعتبر الحصول على الكتاب ضروريً 

في مكتبته الشخصية. ومهما اتجه في طريق بحثه وتحقيقه بعد اعتبار بوجوده 

 
ً

ا ا. وإلثبات هذه الدعوى أقدم تعليًق ا ومثمرً ، يكون توجهه مفيًد الكتاب ميال

عثماني حفظه هللا )قاض ي املحكمة الللمحقق اإلسالمي الكبير العالمة محمد تقي 

 العليا في باكستان(:

يارته إلى باكستان، وأخبرني أنه يحقق في التاريخ العلمي "شرفني أحد علماء العراق في ز 

ا عن العلماء واملحدثين والثقافي واإلسالمي للهند املتحدة، وأنه يريد أن يؤلف كتابً 

وأعاظم الرجال في الهند اإلسالمية. وطلب مني أن أوجهه الوجهة الصحيحة، وأرشده 

يه االستفادة منها. فأخبرته أنه ال إلى املصادر واملراجع باللغة العربية حتى تسهل عل

تحقيق ليوجد في شبه الجزيرة الهندية كلها )الهند وباكستان وبنغالديش( إال كتابان ل

الجيد، األول "نزهة الخواطر" للسيد عبد الحي الحسني، والثاني "رجال السند 

العدد  والهند" للقاض ي أطهر املباركبوري، وال ثالث لهما". )ترجمان اإلسالم، بنارس،

 12الخاص بالقاض ي أطهر، ص 
ً

  عن "البالغ" كراتي ي(، نقال

                                              
 أستاذ قسم التخصص في الحديث، دار العلوم بديوبند، الهند 1
 قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة امللية اإلسالمية، نيو دلهي، الهندأستاذة مساعدة،  2
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 املوضوع والخلفية:

ال شك أن الهند والسند )واللذين كانا بلدين مستقلين عند املؤرخين العرب( قد ولد 

الثروة العلمية  تزويدفيهما كثير من األئمة واألعالم الذين كانت لهم جهود جبارة في 

ينية ال تقل عن البلدان اإلسالمية األخرى. وكم من واألدبية والروحية والد

الشخصيات الجليلة هنا ال يقل إسهامها في بناء وتطوير الثقافة العربية عن رواة 

ا من مراكز الثقافة العلم واألدب في بغداد وقرطبة، ولكن بالرغم من كونها قريبة جًد 

ا ضمنية بسبب اإلسالمية األصلية وهي دمشق وبغداد والحرمين ظلت مركزيته

الظروف السياسية الخاصة، ونتيجة لذلك فما حظي به العلماء من تقدير الخارج لم 

يقدر لهم في وطنهم. وهذا هو السبب في كون الشخصيات السندية املعروفة خالدة 

ألنها سكنت في غير موطنها األصلي. ولو عاشت في السند ملا ذكرهم الخطيب البغدادي 

هف( 751) هف( من مرو، وابن عساكر762هف(، والسمعاني )693) هف(، وابن النجار963)

من دمشق، والذين أبرزوا أعمالهم الجليلة وأظهروها. ولو حظي علماء السند والهند 

م(، لكان كثير منهم قد ذكروا 1113م( أو ابن بشكوال )1013بأمثال ابن الفرض ي )

ألبواب املتعلقة بفتوح من ضمن املشاهير. إن مصادر التاريخ العربي تتضمن بعض ا

وآداب الحرب  ،طبقات الناصري  السند وبعض الكتب )حج نامة، تاج املآثر،

صادر(، ويمكن عن طريقها يرها من املغو  ،والشجاعة، لب األلباب، جوامع الحكايات

ا والذي ا مرتبً أن نكون صورة عامة عن تاريخ البلدين، ولكننا لم نكن نملك مستنًد 

ا. ووجدت مواد متفرقة في كتب التاريخ والجغرافيا ثابتً  ايكون بالفعل مصدرً 

والسيروالتي يمكن تسميتها بظالل لعلماء السند والهند. وقيد هذه الظالل في قبضة 

التحقيق حسبما يقول العالمة أبو محفوظ الكريم املعصومي"التعرف عليها ثم تزيين 

 مجالس العلماء بها بمثابة جمع األضداد.

أطهر املباركبوري بجهود مضنية للتعرف على هذه الشخصيات  وقد قام القاض ي

 
ً

. ويمكن أن نتعرف في هذا الكتاب على املحدثين واملفسرين وتزيين املجالس بها فعال

والفقهاء واألدباء واملتكلمين والفالسفة والشعراء واألطباء وشخصيات أخرى في 

ب أن ننظر إلى أهمية السند والهند من القرن السابع الهجري دفعة واحدة. ويج
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الكتاب في ضوء صعوبة املوضوع. وقد ذكر املؤلف في مقدمة الكتاب األمور السابقة 

بالتفصيل، ثم ذكر بعض األعمال الجليلة التي قام بها من سبقه في هذا املوضوع، 

 والحاجة إلى تأليف "رجال السند والهند" بعد وجود هذه املؤلفات، فيقول:

م علي آزاد البلكرامي فإنه أول من أحّسه وقام بملء هذا الخالء، "فرحم هللا الشيخ غال 

وجمع تراجم علماء الهند ومشائخها كيف ما تيّسرت له نهج القدماء، فكتب "سبحة 

املرجان في آثار الهندوستان" و"مآثر الكرام" بالفارسية وكتب املولوي رحمن علي الناروي 

ف الشيخ السيد عبد الحي الحسني املتوفى  "تذكرة علماء هند" بالفارسية، وفي اآلخر
ّ
أل

سنة إحدى واربعين وثالثمئة وألف، كتابه "نزهة الخواطر" في تراجم أعيان الهند، وهو 

كتاب كبير معتمد، لم يظهر إلى اآلن مثله في تراجم أهل الهند، ولكن ملا كان األمر أوسع 

بع، فإنه لم يكتب إلى هذه املدة من ذلك أردت أن أجمع رجال السند والهند إلى القرن السا

تراجم رجال الهند إال قليلة يسيرة، حتى أن الجزء األول من نزهة الخواطر الذي يشتمل 

على التراجم من املائة األولى إلى املائة السابعة مختصر جًدا، وأكثر أعيان هذه القرون 

بعد املائة السابعة ورجالها الذين كتب عنهم هم الذين قدموا الهند من بالد شتى، وأما 

فتوجد تراجم كثير من املشائخ والعلماء، ولهذا بذلت الجهد في جمع التراجم إلى القرن 

السابع، فتصفحت كتب التراجم والتواريخ والطبقات وغيرها أعواًما وسنين، وهأنذا أقّدم 

ة، نتيجة جهدي باسم "رجال السند والهند" وهم العلماء، والفقهاء، واملحدثون، والروا

واملشائخ، والقضاة، واألمراء، واألعيان، والشعراء، واألدباء، والنحاة، واللغويون، 

واألطباء، والفالسفة، واملتكلمون، وأهل امللل والنحل وغيرهم من أهل اإلسالم". )رجال 

 (13-12السند والهند، طبعة دار األنصار، ص 

 النهج والترتيب، املرحلة األولى:

 هف1355رحلتين في الحقيقة، املرحلة األولى تنتهي في ذي الحجة قد اكتمل الكتاب في م

م( عندما ظهرت الطبعة األولى لكتاب "رجال السند والهند" من املطبعة 1471 )يوليو

 الحجازية، شارع محمد علي، بومباي. ونهج الكتاب وترتيبه كما يلي:
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قالم ف ذكرت في الصفحات األولى من الكتاب تقاريظ علماء وأصحاب األ1

 ا، وهم:ا ونثرً والشخصيات املعروفة من البلدان املختلفة نظًم 

 العالمة أبوالوفاء األفغاني، رئيس دائرة إحياء املعارف النعمانية، حيدرآباد. .1

 املحقق واألديب الشيخ عبد املنعم النمر، عضو بعثة األزهر في الهند. .2

 الشيخ عبد العال العقباوي، عضو بعثة األزهر في الهند. .3

ؤرخ واملحقق أحمد السباعي املكي، محاسب وزارة املالية السعودية ومؤلف امل .9

 تاريخ مكة.

 الشيخ سليمان الداراني، مدرس جامع بني أمية دمشق. .7

 بحرين.الالشيخ سعد بن عبد هللا الثمالن،  .6

 ستاذ أحمد فريد، بومباي.األ  .5

 الشيخ محمود بن النذير الطرازي املدني، مدرس الحرم املكي. .1

، وقد ذكر فيها املؤلف صعوبة 96 إلى ص: 11 د مقدمة مفصلة من ص:ف تمت2

ا عن السند والهند، ويمكن بذلك املوضوع وقلة املواد مع ذكر الكتب التي ألفت سابًق 

ن املؤلف سبب تأليفه أن نتبين النقص والخلل فيها بجانب أهميتها وفائدتها. وبيّ 

املنزلة العلمية واألدبية والثقافية الكتاب إلى جانب منهجه وطريقة بحثه. ثم أوضح 

ف املؤلف املدن املشهورة التي تكرر ذكرها في للسند والهند في العالم اإلسالمي. وعرّ 

 
ّ
بها حسب الترتيب الهجائي حتى يسهل العودة إليها وقت الحاجة. ويبدأ الكتاب، ورت

  د ص:وينتهي عن 95 الجزء األساس ي للكتاب وهو الخاص بالتراجم والسير من ص:

 .321، ثم ذكر فهرس طويل للمصادر واملراجع إلى ص: 314

3 
ً

 باأللف: أحمد، إبراهيم، أبان، ف وضع ترتيب التراجم حسب الحروف الهجائية، مثال

م اسم أحمد وغيرهم، وهكذا. ولكن قّد  آنكو وغيرهم. وفي الباء: باجهر، بختيار، بشر

جال في اسم واحد فرتبت أسماء في األلف ومحمد في الحاء للبركة. وإن اشترك الر 

آبائهم على الحروف الهجائية لتسهيل البحث. وذكرت الكنى بعد األسماء بنفس 
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ً

: أبو جعفر، أبو حارثة، أبو رواح وغيرهم. وفي النهاية ذكر املجاهيل الطريقة، مثال

 ومن لم يعرف اسمه.

لتين منفصلتين، وافقة مع املؤرخين العرب فقد ذكر املؤلف السند والهند كدو املف 9

 ولو أنهما جزءان لدولة واحدة.

7 
ُ
في هذا الجزء نوعان من العلماء واألعيان، األول من ولد في السند أو الهند  مَ ّدِّ ف ق

ا، ولكن ا أو هنديً ومكث فيهما ولو أنه توفي خارجهما، والثاني من كان أصله سنديً 

في الخارج، أما األشخاص انتقل آباؤه وأجداده إلى خارجهما وولد هناك وعاش وترعرع 

د من دول أخرى ومكثوا هنا، لم يذكرهم املؤلف في هذا الجزء، نالذين قدموا إلى اله

 إنما أبقاهم للجزء الثاني.

ا في كتب املؤلفين هنا، ف كما علمنا أن تراجم العلماء واألعيان الهنود كانت قليلة جًد 6

من كتب التاريخ والرجال،  لذلك استفاد املؤلف بشكل عام من أكثر من مئة كتاب

وكتب الطبقات، وكتب البلدان واملناطق األخرى في التاريخ، إضافة إلى الحديث 

والسير واملغازي والجغرافيا واللغة والشعر واألدب وبعض العلوم والفنون األخرى، 

 وأثرى بها الترجمة املقصودة.

باملعنى ولم ينقص منها،  ف نقلت في الترجمة االقتباسات من الكتب األخرى، ولم ينقل5

نه إن وجد خطأ حسب تحقيق القاض ي أطهر، نقلت العبارة أبل بلغت الدقة لدرجة 

 ه إليها وصّح كما هي ثم نبّ 
ً

ذكرت ترجمة ملك ألور  279ف273  في ص:ح الخطأ، مثال

"مهروك بن رايق" املنقولة من كتاب "عجائب الهند" لبزرك بن شهريار، ونقلت فيها 

"كان مهروك بن  را" بدل "ملك ألور"، ويقول القاض ي بعد نقل الترجمة:كلمة "ملك ال

رايق من رجال املئة الثالثة وكان ملك " ألور" و"الرا" في كل موضع من هذه العبارة 

 تصحيف النسخ أو الطبع".

ف اهتم املؤلف بتعيين عصر صاحب الترجمة وسنة وفاته، وحاول تعيين العصر في 1

صيل في املصادر وذلك باستنتاج زمنه بالنظر إلى شيوخه حالة عدم وجود التفا

 وتال 
ً

: نقلت ترجمة أحمد بن السندي البغدادي املطرز من تاريخ ميذه ومعاصريه. مثال
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الخطيب البغدادي في سطرين ونصف فقط، وذكر فيها شيخه يعقوب بن إبراهيم 

ولم أجد سنة ا الدورقي، ثم يقول القاض ي: ذكره السمعاني في كتاب األنساب أيضً 

رقي في سنة اثنتين وخمسين ومئتين، فكان أحمد بن السندي و وفاته، ومات الشيخ الد

 املطرز من رجال املئة الثالثة.

ف إذا ورد ذكر قبيلة أو عائلة أو شعب غير معروف لكن يحمل أهمية ضمن العبارات 4

 
ً

 نقلت في ص: املنقولة في الكتاب، كتب املؤلف عليها مالحظات مفصلة ومقنعة. مثال

ترجمة أبو ساملة الزطي الهندي من فتوح البلدان للبالذري، وجاءت فيها كلمات  252

"السيابجة" و"الزط"، ويشرحهما القاض ي بقوله: "السيابجة معرب سياه بچه وعلوج 

السند، قال ابن فقيه الهمداني في كتاب البلدان: في اليمن، وقال الكلبي :علوج مصر 

م جراجمة، وعلوج الجزيرة جرامقة، وعلوج السواد نبط، وعلوج القبط، وعلوج الشا

 السند سيابجة، وعلوج عمان املرزن، وعلوج اليمن سامران.

، وقد كان قدومهم إلى العرب في أيام الجاهلية، وكان كثير منهم في ٹوالزط معرب جا

م جند املسلمين أيام عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه، فأسلموا وحسن إسالمهم وله

 في اإلسالم روايات وآثار". 

ثم يذكر القاض ي في صفحتين ونصف طريقة عيش الزط ومحل إقامتهم من الناحية 

الجغرافية وخدماتهم في نشر اإلسالم وخصائصهم مثل األنفة والشجاعة وذلك 

 بمساعدة مصادر مختلفة.

الثقيلة ف ألن هذا الكتاب كتاب تراجم وليس كتاب مناقب، لذلك لم تذكر األلقاب 10

اء العلماء واألئمة والشخصيات، إال إذا كانت موجودة في عبارة منقولة ممع أس

 فذكرت، فكأن املؤلف اتبع طريقة أسالفه في هذا الشأن.

 به الركبان: سار 

وقد تحدثت األوساط العلمية عن كتاب القاض ي وهو في مرحلة التأليف، وكان 

هده من العلماء وأصحاب الذوق أصحاب العلم ينتظرونه بفارغ الصبر. ومن شا

 ع القاض ي على إتمام عمله.العلمي والتحقيق قبل الطباعة أعجب به وشّج 
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الوفاء األفغاني بذوقه في التحقيق وسعة قراءاته وحبه للعلم،  يعرف العالمة أبو .1

وقد كتب الكلمات التالية بعد أن شاهد مسودة الكتاب: قد طالعت تراجم من 

نا الفاضل الجليل القاض ي أطهر النبيل في علماء السند الكتاب الذي جمعه أخو 

فسرني جهده حيث مأل الخالء الذي لم  والهند من كتب عديدة بجد وجهد،

يسبقه إلى ملئه أحد قبله، شكر هللا مساعيه وبارك في قلمه وكشف عليه سبيل 

 (9 إتمامه. ) ص:

الطرازي املدني في ألبيات التي نظمها الشيخ بن النذير اومن املناسب أن نذكر  .2

 مدح الكتاب:

 ا لكففم يففا سففادة العصففر أبشففرواهنيًئفف
 

 كتفففاب "رجفففال السفففند والهنفففد" ينشفففر
 

 كتفففففففاب بففففففففه السفففففففند السففففففففنية تزدهففففففففي
 

 وسففففففففر بفففففففه الهنفففففففد الحكيمفففففففة تفخفففففففر
 

 كتفاب قضف ى فففي جمعفه نصفف عمففره
 

 مكرمنففففففففففا القاضفففففففففف ي املفسففففففففففر أطهففففففففففر
 

 يعفففيش لنفففا القاضففف ي املؤلفففف قفففد أتفففى
 

 ال يتصفففففففور بمفففففففا جمعفففففففه ففففففففي العصفففففففر 
 

 أديفففففففففففففففففففففب فقيفففففففففففففففففففففه ناقفففففففففففففففففففففد مفففففففففففففففففففففتكلم
 

 بليففففففففففففغ ولكففففففففففففن لففففففففففففم تلففففففففففففده زمخشففففففففففففر
 

كبرآبادي في مجلة "البرهان" الصادرة من دلهي في األكتب العالمة سعيد أحمد  .3

 م تقريرً 1474عدد شهر مارس سنة 
ً

 عن الكتاب، ذكر فيه أهمية الكتاب ا شامال

يستحق التهنئة  ا، ثم يقول: ومع ذلك فإن املؤلفوالخلفية وبعض النقائص أيضً 

ن الضروري أن ادمة جليلة بكتابته هذه التراجم باللغة العربية، وكخم أنه قّد 

يخ اإلسالم في الهند وروابط العرب ر معرفة تا يطالع هذا الكتاب كل من يودّ 

 والهند في قرون اإلسالم األولى واملتوسطة.

لقاض ي أطهر في وكتب املفتي محمد شفيع املفتي األعظم في باكستان في رسالته ل .9

املعالي أطهر  "لقد استفدت من تأليف العالمة قاض ي أبو :م1474 أبريل سنة 17

 املباركبوري، جزاه هللا خيرً 
ً
ا بتقديمك املنظم لتراجم وسير هذه ا، قد مألت فراغ

"وفق  ا". ثم يضيف:التي تفتخر بها الهند والسند ولكنها مظلومة تاريخيً  املجموعة

ا تراجم الشخصيات التي وإن لم تولد الهند يضً أويجمع  هللا املؤلف للمزيد،

 
ً

 ألجل االستفادة واإلفادة، وجزى هللا الناشر الذي والسند ولكنها مكثت هنا طويال
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قام بنشر هذه الخزينة العلمية وإظهارها أمام األوساط العلمية". )ترجمان 

 (.126 اإلسالم، العدد الخاص بالقاض ي أطهر، ص:

 م1474يونيو  12 :د املاجد الدريابادي في "صدق جديد" عدديذكر العالمة عب .7

خصائص الكتاب: "قد رفع العالمة رأس الكتاب الهنود في العالم اإلسالمي، 

فنهنئه والناشر، ونرجو أن يتمكن القاض ي من تأليف األجزاء القادمة وذكر 

 تراجم الشخصيات إلى نهاية القرن الرابع عشر الهجري.

م: "قد ألف املؤلف هذا الكتاب 1471في يوليو  هأعظم كر  ،ارف"جاء في رسالة "مع .6

ا إلى ا قيًم القيمة، وأضاف كتابً  بعد جهد جهيد، وجمع املعلومات من آالف املصادر

 كتب املسلمين العلمية والتاريخية والتراجم والسير، وننهئ املؤلف على ذلك. 

وضوع بعنوان "نظرة في هف م1351نشر في جريدة "الندوة" مكة املكرمة في شعبان  .5

ا منه في الطبعة الثانية. كتاب رجال السند والهند"، وقد ذكر املؤلف اقتباًس 

 وكاتب املقال هو ع. أبو مأمون:....

 النقد واملالحظة:

لقد صرف القاض ي جل جهده وقدرته االجتهادية في ترتيب وتنقيح الكتاب. ولكنه كان 

كتاب هللا، وتزداد  غيرتوجد فيه زالت  ا، وال يوجد كتاب على وجه األرض البشرً 

ا، واملواد نادرة، وطريقة العمل هي الحصول إمكانية الزالت إذا كان املوضوع جديًد 

ا على نتيجة غير معروفة بالربط بين األحداث، ولذلك تناول النقاد هذا الكتاب أيضً 

لك في هر أثر ذظبالنقد واملالحظة، ونشرت انتقادات هادفة أو غير هادفة وقد 

ا لو لم نذكر شاء هللا. ويكون املقال ناقصً  ا إنوسنذكر ذلك الحًق  الطبعة القادمة،

هذه التنقيدات، ولذلك نذكر خالصة أقوال اثنين من املحققين ممن يتصفون ببعد 

 النظر ويستند إلى آرائهم في التحقيق:

 كرها:يكتب العالمة سعيد أحمد األكبرآبادي رئيس تحرير "برهان" التي سبق ذ .1

"ال يستبعد وجود أخطاء في األسماء والبيانات في كتاب ضخم كهذا، وهي 

 موجودة فيه أيضً 
ً

 في باب األلف الصفحة األولى الفقرة الثانية السطر ا، مثال
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الثاني، األصح "سريج بن النعمان" بدل "بريج بن النعمان"، وفي الفقرة الثالثة 

"سندي بن البحر". وكذلك في  لبد "سندي بن الحسن" السطر األول األصح هو

"وذكره أنه سمع بالبصرة"، واألصح  ذكر في ترجمة أحمد بن السندي: 79ص: 

، 115 ذكر كلمة "عنه" بعد "سمع"، )الخطيب البغدادي، الجزء الرابع، ص:

وكذلك كان من املمكن املزيد من التحقيق والبحث في ترجمة املشاهير مثل 

 الصغاني. اللغوي املعروف الحسن بن محمد

وأقول أن "سريج بن النعمان" صحيح، وقد ذكر كذلك في تاريخ الخطيب، وهو 

من الرواة الذين روى عنهم الخطيب بكثرة، وال أدري ملاذا لم يقم املؤلف 

بالتصحيح في الطبعة الثانية! أما "سندي بن بحر" فلو أنه ذكر في تاريخ الخطيب 

 
ّ
ليه، ألن النسبة قد تكون إلى الجد بدل ق ولكنه مما ال يؤخذ عمثلما كتب املعل

الوالد، وأما ما يتعلق بالصغاني فقد زاد وحذف املؤلف في الطبعة الثانية بعد 

نه كتب هذه الترجمة من جديد. إمن الخطأ أن نقول  إعادة النظر. بل ليس

 (.47ف42( والطبعة الثانية )109ف41 الحظ )الطبعة األولى ص:

فهو في الحقيقة دراسة مفصلة لكتاب "رجال السند  أما املقال النقدي الثاني .2

في والهند". كاتب املقال هو العالمة أبو محفوظ الكريم املعصومي، أستاذ التاريخ 

كولكاتا، وألن التاريخ مجاله فقد قام بقراءة الكتاب بكل دقة، باملدرسة  العالية 

ا و مقال طويل جًد وراجع املراجع وقارن املعلومات بما لديه من ذخيرة علمية. وه

م في 1474لدرجة أنه طبع في ثالثة أعداد من البرهان من يوليو إلى سبتمبر 

ا، وال شك أن أكثر النقاط التي أثارها الناقد تلفت صفحة تقريبً  90حلقات في 

 م هنا خالصة املقال لالستفادة:تباه، لذلك نقّد ناال 

 النقاط األساسية:

ند والهند دولتين مستقلتين باالتفاق مع املؤرخين من الصواب اعتبار الس  (ـ4النقد )

والجغرافيين العرب القدماء، لكن توسيع الدائرة وإدخال بعض املناطق البعيدة 

  وجعلها مناطق سندية يحتاج إلى إعادة النظر،
ً

 جعل باميان من مناطق السند فمثال

قيقاته(، )ثم يذكر املعصومي تح وذكر تراجم العلماء الباميانيين ليس بصحيح،
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بن أحمد أبو بكر البامياني  يالبامياني ومحمد بن عل يفذكر أحيد بن الحسين بن عل

 ير سندية.غغير صحيح، وكذلك يعتبر الناقد "زمن داور" أو "أرض الداور" مناطق 

أما املؤلف فهو مطمئن بجعل باميان منطقة سندية، ولذلك أقر موقف القاض ي: 

إلى الطبعة الثانية الحكيم أفضل البامياني الذي ذكره بالعلماء الباميانيين بل أضاف 

 (53ص:  ،الطبعة الثانية :الناقد. )انظر

حافظ على التصحيف القديم في مدينة "بيرون" السندية ااملعروفة،  (ـ2النقد )

والصحيح هو "نيرون" بالنون، وقد ذكرت ترجمة أبي الريحان البيروني في الكتاب 

 وارزم.خفي خاطئ، وقد ثبت بالتحقيق أنه كان من بسبب التسليم ببيان جفرا

إن رأي أغلب املؤرخين املستندين يوافق ما رآه القاض ي، لذلك لم موقف القاض ي: 

يعمل بالتحقيق الجديد، بل ذكرت ترجمة البيروني بشكل أفضل وأقوى في الطبعة 

 الطبعة :الثانية، وأضيفت تصريحات تثبت كون البيروني سندي األصل. )انظر

 (.109ص:  ،الثانية

إن الشخصيات املذكورة في كتاب "رجال السند والهند" هي التي كان  (ـ3النقد )

ارج السند، أو خمولدها ومنشأها إحدى مناطق السند، سواء كانت الوفاة في مدينة 

الذين هاجروا  الذين كانت أصولهم سندية ولكن مولدهم ومسكنهم دولة أخرى، أو

 سندية. من بلدانهم إلى مناطق

وإذا نظرنا إلى تراجم الكتاب بشكل سريع نجد أن املؤلف خالف الشرطين األولين 

ا أو من غير قصد، فالشروط والقرائن التي تثبت كون الشخص سندي األصل أو عمًد 

 املولد غير متواجدة لدى املؤلف.

 يت أوت التي سّم اوالحقيقة أنه توجد في كتب التراجم والطبقات كثير من الشخصي

السندي، أبو الهندي، ابن السندي، ابن  بت بالسندي، الهندي، أبولّق  كنيت أو

الهندي وغيره، ثم انتسب إليهم أوالدهم فلقبوا بالسندي أو الهندي، ولذلك ليس من 

االضروري أن كل من تلقب بالسندي أو الهندي هو سندي أو هندي األصل، إال إذا 

ئن التاريخية. )ثم يذكر الناقد في عدة ثبت ذلك بتصريح كتاب التراجم أو القرا
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صفحات الدالئل على ذلك، إضافة إلى فهرس الشخصيات التي ال ترجع أصولها إلى 

 السند حسب الدالئل(.

لم يقبل املؤلف تحقيق الناقد حول السندي، أبو السندي، موقف القاض ي: 

 ال
ً

ر إليه الناقد في  ملا أشاهندي، أبو السندي، لذلك لم يغير أي ش يء، ولكن وامتثاال

(، وأبي 215 (، وأبي الهندي املحدث الثاني )ص:216 شأن أبي الهندي املحدث )ص:

( فقد حذف املؤلف تراجمهم ألنه لم يثبت 215 الهندي الكوفي الشاعر )ص:

 انتماؤهم إلى الهند حقيقة.

ا هو أن بعض النسب التي تتعلق بمدن مختلفة خطأ أساس ي تكرر كثيرً (ـ 4نقد )ال

فيها املؤلف بسبب  أت االسم الواحد، أو أنها مختلفة ولكن تتشابه في الكتابة، أخطذا

 
ً

: يعتقد املؤلف أن "املنصوري" تكون نسبة "منصورة السند" عدم التمييز بينها، مثال

فقط، ولكن كانت هناك مدن بنفس االسم في خوارزم وأرمينيا وطبرستان وغيرها من 

ي"، فبوقان منطقة معروفة في السند، ولكن وجدت املناطق، وكذلك نسبة "البوقان

مناطق أخرى بأسماء مشابهة، ونسبة "الديبلي" إلى منطقة "ديبل" السندية املشهورة، 

وتوجد نسبة مشابهة "الدبيلي"، وهي إلى منطقة "دبيل" الشامية. )وحاول الناقد 

 ثبات قوله بأمثلة مدللة(.إ

 طبعة الثانية في هذا الشأن:يكتب القاض ي في مقدمة الموقف القاض ي: 

"وما حاولت من نفس ي تسنيد الرجال وتهنيدهم إال من وجدت نسبته إلى السند والهند 

صراحة في كتب القوم، ومع هذا فأنا في شك من بعض الديبليين، أ هو من ديبل السند: 

ملثناة، وكذلك بالياء املثناة ثم الباء املوحدة، أو من دبيل الشام: بالباء املوحدة ثم الياء ا

من بعض البوقانيين أ هو من بوقان السند بالباء املوحدة، أو من نوقان بالنون، أو من 

 ( 19توقان بالياء املثناة". )رجال السند والهند، طبعة دار األنصار، ص 

يقول الناقد أنه قد أتى بأدلة كافية وواضحة لالختالف مع املؤلف في جعل (ـ 4نقد )ال

ا، ولكنه يذكر بعض التراجم التي لم تذكر وكانت موافقة هنديً  ا أوالشخص سنديً 

 لوجهة نظر املؤلف. )ثم يذكر الناقد هذه األسماء(.
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كتب الناقد اسم إبراهيم بن السندي بن علي بن بهرام باإلشارة إلى موقف القاض ي: 

"تاريخ أصفهان" ألبي نعيم أنه يكمل شروط املؤلف، لذلك يجب ذكر ترجمته، وربما 

( باإلشارة إلى "حلية األولياء" هو 61 كون إبراهيم بن علي السندي املذكور في )ص:ي

نفسه، وإن اعتبرناهما شخصية واحدة فيمكن زيادة مواد ترجمته ألن سنة الوفاة مع 

 م القاض ي الشخصيتين وأعّد ضتفصيالت أخرى مذكورة في تاريخ أصفهان. وقد 

 (.74 ص: ،والطبعة الثانية ،61 ص: ،لىالطبعة األو  :ترجمة واحدة مفصلة. )انظر

د أشار إلى بعض األسماء بضرورة إدخالها إلى الكتاب ألنها تتعلق قوكان الناقد 

 باملوضوع، وقد أدخل املؤلف ثالثة منها في الكتاب وهي:

 (154ص:  ،أبو حفص عمر بن محمد بن سليمان املكراني )الطبعة الثاني .1

 (169 بن الخطاب )ص: عبد الرحمن بن أبي يزيد مولى عمر .2

 (113 دوم السندية النباذية )ص: .3

صل إلى درجة الكمال إال بعد النقد توال شك أن أفضل املجهودات العلمية ال 

من الجوانب املهمة املتعلقة باملوضوع أو الكتاب ال تظهر وتنقح إال  اكثيرً أن والنظر، و 

ر إلى أصحاب العلم م املؤلفون جهودهم في كل عصبعد نقد الناقدين، ولذلك قّد 

 األجالء وتدبروا التعديالت املقترحة.

وال عيب إذا قلنا أن التميز الذي كان من نصيب الطبعة الثانية لكتاب "رجال السند 

والهند" للقاض ي أطهر لم يكن من املمكن الحصول عليه لوال املناقشات العلمية 

وتحقيقه الخاص. وذلك والنقد من قبل الناقدين إضافة إلى رؤيته النقدية وذوقه 

 كما الحظت في خالصة مقال العالمة أبو محفوظ الكريم املعصومي.

تتكدر الطبائع بشكل عام بعد االرتباط بموضوع معين أليام عديدة، املرحلة الثانية: 

وخاصة إذا كان املوضوع قد وصل إلى تمامه إلى حد ما، ولكننا ال نجد السآمة وامللل 

ا، يعيد النظر في املواد ا وتكرارً ، كان يرجع إلى املوضوع مرارً اعند القاض ي أطهر أبًد 

يهذبها وينقحها، ويواصل سلسلة إضافة كل جديد إليها. كان القاض ي قد كتب في 
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الطبعة األولى: "ولم نذكر الذين جاؤوا إلى الهند وتأهلوا وتوطنوا فيها، ومن حقوقهم 

 ا.يحدث بعد ذلك أمرً ا وهم كثيرون، ولعل هللا علينا أن نذكرهم أيضً 

ضاف أولذلك فقد قام بسد هذا الفراغ مع األمور األخرى املهمة، وهذب ونقح و 

ا، مما رفع من منزلة الكتاب وزاد من أهميته. وطبع وحذف خالل فترة العشرين عاًم 

م. يكتب القاض ي في ذكر 1451القاهرة في بالكتاب من بشكله الكامل من دار األنصار 

"إنه لي يء ممتع بالنسبة ألهل العلم أن كتابي "رجال  م:1451 يناير سفره إلى مصر في

السند والهند" طبع قبل عشرين سنة ونسخه نادرة اآلن، ويبحث عنه في البالد 

ا من التراجم الجديدة، ورتبته من العربية خاصة، عالوة على ذلك فقد أضفت كثيرً 

أهميته، حملت معي في هذا  ادتدز اجديد وقمت بإعداد "الجزء الثاني" منه، وبذلك 

السفر مسودة الكتاب لكي يطبع في دولة عربية، وتم االتفاق مع دار نشر في القاهرة 

على طباعته ونشره، وإن شاء هللا سوف يطبع وينشر من هناك بعد مزيد من التنقيح 

 (.161 والتحقيق واإلضافة". )ترجمان اإلسالم، العدد الخاص بالقاض ي أطهر. ص:

 لطبعة الثانية:مميزات ا

تم حذف تراجم الفالسفة واألطباء الهنود قبل العصر اإلسالمي إضافة إلى ملوك  .1

، 27لديب وحكام سومرة، وبذلك بلغ عدد الفالسفة واألطباء املحذوفين ام

 أو أكثر. 32واملحذوفين من السالطين واألمراء 

صول حذفت تراجم بعض أصحاب العلم الذين ثبت للمؤلف أنهم ليسوا من أ .2

 
ً

: املحدث املشهور عبد بن حميد الكس ي )بالكسر(، فقد هندية أو سندية، مثال

س" )بالفتح(، )يعني 165ف 167 ذكر في الطبعة األولى )ص:
َ
( وذلك نسبة إلى "ك

ذكره الحموي  "إنما أوردنا جميع ما كس كجرات(، فقد كتب املؤلف في ترجمته:

س ي" ألن الناس يختلفون فيها، وألنه ص رح أن عبد بن حميد الكس ي من كس في "كِّ

الهند وهي معرب"كجهف"، ولكن اتضح له فيما بعد أن النسبة هي للكس )بالكسر( 

والتي تقع في منطقة ما وراء النهر قرب "نخشب". وعلى هذا األساس حذفت بعض 

سعيد املالكي  ( أبو172 السندي املحدث )ص: :سهيل بن ذكوان أبو األسماء منها
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ويبلغ عددهم ستة  (،215 )ص: الهندي الشاعر ( أبو357 )ص: الهندي الفقيه

 ا أو أكثر. عشر فردً 

3.  
ً

: كانت ترجمة أعيد النظر في بعض التراجم وتم الحذف أو اإلضافة فيها، مثال

( ولكنها 50 إبراهيم بن السندي بن شاهك مفصلة في الطبعة األولى )ص:

ان بن محمد السندي في (، وكذلك أب69 ا في الطبعة الثانية )ص:اختصرت جًد 

 (.74 ( وفي الطيعة الثانية )ص:66 الطبعة األولى )ص:

زين الكاتب الطبعة الثانية بإضافة كثير من التراجم الجديدة، فقد تمت إضافة  .9

من أصحاب العلم الذين لم يذكروا في الطبعة األولى. ومن بينهم: املحدث  57

ه حماد بن إسماعيل اة، وولداملشهور إسماعيل بن إبراهيم املعروف بابن علي

وإبراهيم بن إسماعيل، وبلغ عدد الشخصيات املذكورة في القسم األول للطبعة 

 شخصية. 303الثانية بعد حذف عدد يعتد به من الطبعة األولى 

كما علمنا فقد أضيف القسم الثاني إلى الطبعة الثانية، وهو  (ـ4القسم الثاني: )

ل فقط على الشخصيات التي ولدت في السند تأليف مستقل، اشتمل القسم األو 

والهند وعاشت فيها ولو كانت وفاتها في أي دولة أخرى، أو التي كانت أصولها سندية أو 

هندية ولو أنهم عاشوا في بالد أخرى، أما القسم الثالث فهو للشخصيات التي تعود 

كنوا منطقة أصولها إلى بلدان أخرى ولكن ألسباب سياسية أو اقتصادية أو دعوية س

معينة من الهند أو السند، أو عادوا بعد إتمام مهمتهم، وهؤالء لم يتم إضافتهم في 

ا، وإن وجد بالخطأ غير املقصود فقد نقل إلى القسم الثاني في القسم األول عمًد 

 
ً

: كانت ترجمة عمران بن موس ى بن يحيى البرمكي مذكورة في الطبعة الثانية، مثال

(. ويعتبر هذا القسم 961 ( وهي اآلن في القسم الثاني )ص:114 الطبعة األولى في )ص:

 
ً

 عمال
ً

 297بترجمة  252 في تاريخ الثقافة السندية والهندية، وبلغ عدد صفحاتها  جليال

  19شخصية من ضمنهم 
ً
في  امن الصحابة الكرام )بغض النظر عن أن هناك خالف

مهم من الصحابة(، وقد قّد  ا، أو الراحح في البعض أنه ال يعّد كون بعضهم صحابيً 

 
ّ
بت بعد مطالعة كتب علوم الحديث املؤلف لشرفهم ومكانتهم، وكتب مقدمة قيمة رت
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عن قدوم الصحابة إلى الهند، ثم ذكرت تراجم الرجال الذين يكملون شروط القسم 

 الثاني وذلك حسب الحروف الهجائية.

قول القاض ي ال  ترجمة، والتي حسب 791وبذلك يبلغ عدد التراجم في القسمين 

 ا من ألف جزء ألصحاب العلم في السند والهند.جزءً  تتجاوز 

"وفي خالل هذه الفترة  كان هذا بعض التفصيل لإلجمال الذي ذكره املؤلف في قوله:

حصل لي كثير من التراجم الجديدة في جنب االستدراكات املفيدة فألحقتها في 

 ألولى".اأحسن من  "لتكون الطبعة الثانية إلى قوله: مواضعها...

كان هذا أول تأليف مهم للقاض ي رحمه هللا، والذي قطع فيه قلمه مسافات النهاية: 

التدوين والتهذيب والتنقيح ووصل إلى مقصوده، واعترف به العالم أجمع، ولكن من 

عدد املعترفين به أنه ال يقّل ال إاملؤسف أن الناس عامة في الهند ال يعرفون أهميته، 

صول أم اإلسالمي، والضرورة اآلن أن يتم تحقيق هذا العمل الرائع حسب في العال

التحقيق الحديثة ويتم طباعته بشكل جذاب لزيادة نفعه وفائدته. لعل هللا يحدث 

 1ا.بعد ذلك أمرً 

 

                                              
نشر األصل في العدد الخاص بالقاض ي أطهر املباركفوري ملجلة "ضياء اإلسالم" الصادرة عن  1

 361-391مدرسة شيخ اإلسالم بشيخوفوره، أعظم كره، ص 
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 الكلب

 1ياإلصالح در جمالالشيخ ب -

ب وجمع الجمع أكالِّ  الكلب في املعاجم:
ُ
ل
ْ
ك
َ
ٌب وأ

َ
ال ُب جمعه كِّ

ْ
ل
َ
ب وكالبات: كّل سبع الك

يُعّض، وغلب على الحيوان النابح املعروف. والكلبة: أنثى الكلب، وولد الكلب: الجرو 

.
ٌ
راٌء وأجٍر وأجرية  )بتثليث الجيم( ج جِّ

 هي التي عّودت حمل البريد ونقله من مكان إلى آخر في أيام الحرب. الكالب البريدية:

كلب بعض الشبه وهو طويل الذنب، سمك بينه وبين ال كلب املاء أو كلب البحر:

 قصير القوائم واألذنين، لونه أحمر قاتٌم.

 الكلب الحيواني.
ّ
 الكلب: عشبة منتشرة تشبه كف

ّ
 كف

 لسان الكلب: نبات

 كلب الجبار، والكلب األكبر وكلب الراعي: أسماء نجوم سّميت بذلك على التشبيه بالكالب

ب
َ
ل
َ
ب ج كلبون: املصاب بداء الك لِّ

َ
 الك

 
َ
ب الناس أيًضا إذا تمنعوا الك

َ
ل
ْ
ب: داء يشبه الجنون يأخذ الكالب فتعض الناس فيك

َ
ل

 عن استعمال لقاح بالسنور.

ب يعطش.
َ
ل
َ
ب: العطش الشديد، ألن صاحب الك

َ
ل
َ
 الك

ّتخذ لقلع األضراس 
ُ
حمي، وآلة ت

ُ
َبان: آلة من حديد يأخذ بها الحّداد الحديد امل

ْ
ل
َ
الك

بة.النخرة، ويقال لها أيًضا الك
ّ

 ال

                                              
  ه )الهند(أستاذ األدب العربي بمدرسة اإلصالح، سرائ مير، أعظم كر  1
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لبة: الشدة والضيق، والقحط، وشدة البرد
ُ
 الك

ب ج كالليب: صاحب الكالب، معلم الكالب الصيَد، حديدة في الرجل.
ّ

 الكال

ب: معلم الكالب الصيد ِّ
ّ
ل
َ
 1املك

يعّرف الكلب بأنه حيوان أهلي من الفصيلة، الكلبية ورتبة اللواحم، وفيه سالالت 

 رب.كثيرة، تربى للحراسة أو للصيد أو للح

مه أخذ الصيد. وفي التنزيل العزيز )وما 
ّ
ب األسير: قيده بالكلب، والكلب ونحوه، عل

ّ
كل

لبيَن(.
َ
 علمتم من الجوارح ُمك

الَب القوم: تجاهروا بالعداوة، و
َ
ك
َ
على الي يء:  ---على األمر: حرصوا عليه، و ---ت

 2تواثبوا كما تفعل الكالب

ُب كل سبع عقور، وفي الحديث: أما ت
ْ
ل
َ
 الك

ً
خاف أن يأكلك كلُب هللا، فجاء األسد ليال

فاقتلع هامته من بين أصحابه، والكلب معروف، واحد الكالب، قال ابن سيدة: وقد 

ٌب 
ُ
ل
ْ
، والجمع أك

ٌ
َبة

ْ
ل
َ
غلب الكلب على هذا النوع النابح، وربما وصف به، يقال: امرأة ك

ُب جمع الجمع.  وأكالِّ

 ي والقبيلة.وكالٌب: اسم رجل سمي بذلك ثم غلب على الح

ٌب. 
ّ
ل
َ
ب: صاحب كالب، مثل تامر والبن ُمك

ّ
والكالب: كالحامل والباقر، ورجل كالب وكال

م لها، وقد يكون التكليب واقًعا على الفهد وسباع الطير. 
ّ
رٌّ للكالب على الصيد، معل

َ
ُمف

لبيَن، فقد دخل في هذا: الفهُد، والب
َ
ازي وفي التنزيل العزيز: وما علمتم من الجوارح ُمك

م الكالب أخذ الصيد. 
ّ
ُب: الذي يعل ِّ

ّ
كل
ُ
والصقُر، والشاهين، وجميع أنواع الجوارح. امل

بة فافتني في صيدها."
ّ
 وفي حديث الصيد، "إن لي كالًبا مكل

، كثيرة الكالب.
ٌ
لَبة

ْ
 3وأرض َمك

                                              
 ، مادة: كلباملنجد في اللغة 1
 ، مادة: كلباملعجم الوسيط 2

 مادة: كلبلسان العرب،  3 
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الكلب من الفصيلة الكلبية وينتمي إلى هذه الفصيلة أيًضا الذئب وابن آوى والثعلب، 

تخدمه اإلنسان في الصيد والحراسة منذ فجر التاريخ كما عرف من الحفريات وكان يس

والصور التي نقشت على جدران الكهوف، والكلب أول الحيوانات التي رّباها اإلنسان 

 أهل فارس والعرب، 
ً

ملآربه من صيد البهائم وحراسة مواشيهم وبيوتهم وقد رّباه أوال

في شؤونهم املختلفة واآلشوريون أيًضا كانوا وفراعنة مصر أيًضا كانوا يستخدمونه 

يعرفونه، وكانت الكالب توجد في لهرفا وموهن جودارو بوادي السند، ويضرب املثل 

بوفاء الكلب من قديم الزمان وكانوا يستعملونه حتى اليوم في الصيد وحراسة املواش ي 

لجرائم ولصيانة البيوت، ويستخدمه الشرطة في القبض على املجرمين وتفتيش ا

دغال وهي تعیش فی األ  (Dholes)وتسّمى الكالب الحمراء الوحشية في الهند )دهول(  

واملناطق الجبلية مع الجماعات وانتشر هذا الجنس في جميع األطراف من جنوب الهند 

وشمالها، حتى إلى جاوا وسماترا في جزر الهند الشرقية ويقتات على الخنازير البرية 

املواش ي األهلية في بعض األحيان وهو يعيش مع السرب ويشتمل والغزالن ويهجم على 

السرب على اثني عشر فرًدا أو زائًدا عليه وينام طول النهار في الغابات الكثيفة أو كهوف 

  1جراٍء في بطن واحد. 6إلى  9الجبال أو الشقوق الصخرية. وتلد الكلبة من 

ا مع من جاء من اآلسيويين يوجد في غابات أستراليا، وورده (Dingo)ڈنگو كلب 

 القدماء، وكان يهجم على كنغر والغنم، ولونه كان وردًيا.

 وقد اختلطت في عصرنا هذا مع الكالب األوربية، واآلن ال يوجد قسُمه األصلي. 

( هو حيوان من الثدييات من فصيلة Canaslupust amiliaris)االسم العلمي   الكلب

سنة عادة ما  170000إلى  19000لحيوان واستأنس الكلبيات من اللواحم، دجن هذا ا

يتم وصف هذا الحيوان بالوفاء، ويطلق عليه لقب "أفضل صديق لإلنسان" ذلك 

لقدرته العالية على تذكر صاحبه، ولو بعد انقطاع طويل عنه، توجد منه سالالت 

وكلب كثيرة مختلفة الطباع واملهمات، منها كلب الصيد، وكلب الحقول، وكلب الرعاة، 

الحراسة، والكلب البوليس ي، وكلب جراى هاونو، وكلب مرافقة املكفوفين، وكلب 

 الزالقات، أي الكلب الذي يستعمل لجر العريات على الجليد.

                                              
 6/390 ،و انسائیکلوپیڈیاردأجامع  1
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 التصنيف العلمي:

 حقيقيات النواة النطاق

 الحيوانات اململكة

 الحبليات الشعبة

 الثدييات الطائفة

 اللواحم الرتبة

 الكلبيات الفصيلة

 الكلب الجنس

( التي تحوي الذئاب والثعالب وأبناء Cowdaالفصيلة الكلبية )بالالتينية تاريخ الكلب:  

آوى، ويعتبر الكلب من أوائل الثدييات التي روضها اإلنسان من الذئاب التي كانت قد 

ألف سنة، وهو من ساللة الذئاب  19مليون سنة، وعاشت معه طوال  60ظهرت منذ 

تجول في أوربا وآسيا وشمال أمريكا، وكانت الذئاب تتجول في القرى في التي كانت ت

ا عن الطعام 
ً
ألف سنة، وحالًيا توجد سالالت عديدة منها،  12نصف الكرة الشمالي بحث

وجدت هياكل عظام كالب في الدنمارك وإنجلترا واليابان وأملانيا، والصين ترجع لعصر 

 ما قبل التاريخ.

قدماء املصريين، وكانوا يصنعون التماثيل، جسمها جسم كلب، وكان ابن آوى يعرفه 

 رأسه رأس حيوان ابن آوى، وقد وجد تمثال النوزيس في مقبرة نوف عنج آمون التي

ق. م، ولقد وجد أيًضا ساللة الكالب السلوقية في مقابر  1330يرجع تاريخها إلى سنة 

الفراعنة داخل األهرامات،  ق.م. بجوار 2100قدماء املصريين، وكانت تحفظ منذ سنة 

واستطاع الرومان واإلغريق إنتاج سالالت منها، وكان نوع )املاشين )بالالتينية 

Dalmation ق.م. 1100( مدرًبا على الصيد وجر العربات منذ سنة 

وكانت الكالب يتخذها اإلنسان في الحراسة والصيد وجر العربات، وكانت  السلوك:

حمل الرسائل، وهناك كالب مدرسية تقود العميان تستخدم في الحرب للحراسة و 
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والصم في الشوارع والعمل املنزلي كتنبيه الصم لجرس التليفون أو الباب أو قيادة 

 األعمى للتجول داخل البيت أو عبور الشارع.

سم بحاسة شم قوية، ولهذا تدرب على مهام أخرى كالكشف وبعض 
ّ
أنواع الكالب تت

الديناميت والنمل الفارس ي والغرقى باملاء باألعماق، يمكن عن املخدرات واملفرقعات و 

 البحث عن املفقودين في الزالزل والحرائق.

وبعض الكالب يمكنها التنصت على األصوات التي ال يسمعها اإلنسان بأذنيه، حتى أن 

 قدًما. 90الكلب يقدر على دقات الساعة عن بعد 

الحجم واللون ورغم هذه االختالفات في كل والكالب املنزلية تختلف في الشكل واملظهر و 

فصائل الكالب إال أنها لجميعها متطابقة من الناحية التشريحية، فعدد عظام الهيكل 

عظم، وتختلف السالالت في أعداد عظام الذبل، لكن قفصها الصدري  321العظمي 

 13ة وفقرات، في الرقب 5زوًجا من األضالع، بتكون العمود الفقري من  13بتكون من 

فقارات قطنية، وثالث فقارات في الحجز، والرجلين الخلفيتين، في  5فقرة في الصدر، و

 21أصابع، وتوجد مخالب في أربعة أو خمسة أصابع بها، وللجرو  9مخالب و 9كل منهما 

ا موققة، لكن بعد عمر   دائمة. 92شهور تستبدل ويصبح عددها  6سنًّ

العالم ما عدا القطب الجنوبي وفي األحراش وتعيش كل فصائل الكالب في كل قارات 

 والغابات باملناطق املعتدلة واملطيرة، وبالصحراء والجبال والتندرا.

وتعتبر الذئاب الرمادية أسالف الكالب األليفة وهي أكلة اللحوم الحيوانات الكبيرة 

 كالجاموس والحرتيت واأليل، والحيوانات الصغيرة كاألرانب والفئران.

ستطيع بحدة سمعها وحاسة شّمها لحراسة مناطق شاسعة من الذئاب أو والكالب ت

 6إلى  7للبحث عن الطعام. وتتزاوج الذكور مع اإلناث في شهر يناير، وتلد بعد ذلك من 

جراء ترضعها األم من حلمات ثديها، وتشاركها في الطعام بعد الفطام، تولد الجراء 

من وقتها نائمة، وبقية الوقت  %40ي عمياء، وتكون غير قادرة على الوقوف، وتقض 

ترضع فيه، وال يمكن للجراء مقاومة البرودة العالية بسبب عدم نضج دورتها الدموية، 
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لهذا تلتصق بأمها للحصول على التدفئة، وتنظف األم الجراء وتقوم برعايتهم كغيرها 

 من إناث الثدييات بينهما ال يقوم األب بأي دور في تلك املهمة.

ين الكالب لغة من بينها لغة الجسم وتعابير الوجه ورفع الذيل وفرو األذنين وتوجد ب

ووهوف الشعر فوق الظهر يدل على الخوف واالنزعاج أو العدوان أو الخنوع، وهذه 

اإلشارات لها أهميتها، كما أن في حالة الحدة والعداء الشديد يكشر الكلب عن أنيابه، 

رجله، وينتصب شعر ظهره ويزدم وينبح وتحدد ويرخي أذنيه وينتصب ذيله وتتصلب أ

الكالب حدود مناطقها ببولها، فرائحة لغة تخاطب لتحذير بقية الحيوانات وال سيما 

بين الكالب األخرى ويدافع عن هذه الحدود بالنباح أو الزمجرة، أو التعبير بلغته عامة، 

يل إعجابه. والكلب يعيش والكالب األليفة تميل للتدريب للتعبير عن والئها لصاحبها ولن

سنة حسب البيئة التي تعيش فيها والعناية به، وقيل اقتناء كلب يجب أن  12-1من 

يكشف عليه الطبيب البيطري بعناية لعالج أمراض املصاب بها أو تطعمه ضد  مرض 

الكلب )أسعار( والكلب يحتاج إلى الغذاء الجيد، والنظافة واملأوى والتريض في الخارج 

 دقيقة يومًيا وبصفة مستمرة. 30-16والتدريب ملدة  واملاء،

تتكاثر الكالب كغيرها من الثدييات عن طريق االتصال الجنس ي الذي ينتج عن التكاثر: 

تلقح لبونصة األنثى بحيوان منوي من الذكر، وتبلغ األنثى في حوالي الشهر الثامن من 

ت في السلوك وداخل الجسد العمر ويكون بظهور الحيض ألول مرة التي تصاحبها تغيرا

الستعداد الجسد لالتصال الجنس ي، بينما يبلغ الذكر قبل ذلك بشهر تقريًبا، وقد 

يتأخر لغاية سنتين في الكالب ذات األحجام الكبيرة، وتتراوح مدة الحمل في الكالب من 

يوًما، يرجع سبب االختالف والتراوح في املدة إلى عدة  62يوًما بمتوسط  52إلى  76

 وامل كاملناخ والتغذية والنوع.ع

إن املصريين القدامى كانوا يقدسون الكالب، وكانت من حيواناتهم  في الثقافة العامة:

املفضلة في بيوتهم، واملصريون يقدسون أيًضا ابن آوى بسبب االحترام والخوف منه، 

ب نجس كمنة" كان شبه الكلب، والعرب كانوا يعتقدون أن الكل 14وكان اإلله "أنوبيس 

ولكن كل العرب لم يكونوا يعتقدون ذلك، بل فيهم من كانوا يحبونها ويرّبونها بسبب 
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وفائها وأمانتها وحرصها على أصحابها، وفي الكلب كتاب لإلمام أبو بكر بن حلف بن 

 ه وفيه أشعار جميلة وقصص في مدح الكلب.315املرزبان كتبه 

ى األقل من أقدمها، ورسوماته موجودة في إن الكلب هو أقدم الحيوانات املستأنسة أو عل

 1رسومات املصريين القدامى في العصور الفرعونية وكان في تلك األيام يستخدم في الصيد.

ينسب علماء الحيوان األصل املحتمل للكلب إلى ذئب صغير  نظرة عن أصل الكلب:

 10لي سنة ( وقد تم تدجين الكلب حوا2Cavis Pallipesمن الهند، يسمى بالالتينية )

آالف ق. م، أي قبل تدجين العنزة والخروف والخنزير والثور والديك الرومي، والقطة 

 والدجاجة والحصان والحمار.

أما بموجب املعتقدات الشبية فيزعم البعض أن الكلب من الجن والحن )ضعفة الجن( 

ضمن وهذا يدخل  4على أساس أن أمتين مسختاهما: الكالب والحيات 3ونوع من املسخ

لذلك يذكر  5األسطورة التي تزعم أن الكالب أمة من الجن، مسخت على هذه الصورة

"يقال أنه كانت الجملة ثماني وعشرين أمة  6املسعودي في ذكر األمم املخلوقة قبل آدم

ومنها الجن ومنها ضعفة الجن، وهي أمة في صور … بإزاء املنازل العالية التي يحلها القمر

وكالمها همهمة ال يفهم، ومنها أمة تشبه بني آدم، أفواههم في الكالب لها أذناب 

 صدورهم يصفرون تصفيًرا".

، 8هذا الرأي ضمن الخرافات، وقيل أيًضا أن الكلب خلق من ريق إبليس 7ويعتبر الجاحظ

 ألنه بزق على آدم وهو طين، وخلق الكلب من ذلك الطين، فأصبح من الشياطين.

                                              
 ويكيبيديا، املوسوعة الحرة 1
2 nirversalesUEncyclopedia  ،VP/591-572 
 1/222، الحيوان كتاب 3
 1/242 ،املصدر نفسه 4
 1/524 ،املصدر نفسه 5
 32أخبار الزمان، ص  6
 9/61 ،الحيوان كتاب 7
 221، ص للقليوبي عجائب وغرائب 8
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ويحكى  1لسفينة أن ال يقرب ذكر من أنثى فخالف الكلبكما قيل أن نوًحا أمر أهل ا

أيًضا عن نوح أنه ذبح سبعة حيوانات، منها الكلب وصب دماءهم في أصل كرمة يابسة 

 2فخملت سبعة ألوان من العنب.

صورة الكلب نادرة جًدا في  مواقف بعض الشعوب الشرقية القديمة تجاه الكلب:

إال في كتب الطب كإيضاح لداء الكلب، وال توجد  املنمنمات العربية في القرون الوسطى

 صورة الكلب في مقامات الحريري وال في صور القرى والبيوت عند املسلمين.

بينما الشعوب الشرقية القديمة كاآلشوريين والفرس صورت الكلب في منحوتاتها 

 وخاصة كلب الصيد أو في مناظر الصيد. 

كلب نجًسا إال إذا كان يستخدم في حراسة غير أن الفرس )الزرادشتين( اعتبروا ال

 مثل الخير والشر. 3املاشية، بهذا األمر ينتمي الكلب إلى الخلقة الجديدة أو الرديئة

وكان املجوس يستخدمون الكلب في اختبار املوتى، فالكلب ال يخفي على امليت من 

إلى النار حتى املغي ي عليه، وال ينفع عنده التماوت لذلك ال يحمل من مات من املجوس 

 .4يدنى منه كلب

ويحكى عن بعض حكماء الفرس أنه قال: أخذت من كل ش يء أحسن ما فيه حتى انتهى 

 .5في ذلك إلى الكلب، فقيل له: فما أخذت من الكلب، قال ألفه ألهله وذبه عن صاحبه

ونالحظ في كليلة ودمنة، وأصله هندي، ولكنه وصل إلينا بواسطة الترجمة الفارسية، 

 .6ال يوجد باب أو قصة تتعلق بالكلب، وقد ذكرت كلمة كلب بلمحة خاطفة أنه

                                              
  229 ص ،املصدر نفسه 1
 1/5، حيوة الحيوان الكبرى  2
3 C.De marles (L) Auiesta 191-137، ص 
 3/371و 2/514و 1/357 ،الحيوان كتاب 4
 1/5 ،حيوة الحيوان الكبرى  5
 150و 17ص  ،كليلة ودمنة 6
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، وكيف أن الراعي گشت سپخيانة الكلب في قصة امللك الفارس ي  1ويذكر القليوبي

صلبه عصا دقته الذنبة التي كانت تسرف الغنم وكان للملك وزير كثير الفساد يدعى 

ة الكلب. وهذا يعني أن الفرس "راست روش" فصلبه جزاء خيانته بعد أن علم بقص

كانوا ينظرون بسلبية إلى الكلب بوفائه وأمانته. فإن صادق ذنبة ونام معها، فبهذا يرجع 

 لتكوينه الجنس ي وميله نحوها، وليس لخيانته.

أما عند املصريين القدماء فقد اشتهر آلهة مراسم دفن املوتى أو املقابر، وهي ترمز 

وخنتامينو وأوجواء، ويبقي أنوبيس أشهرها حيث كان ، Anobis 2للكلب مثل أنوبيس

، ويعود أصله إلى مصر العليا 3يظهر أحياًنا بشكل إنسان ذي رأس الكلب أو بشكل كلب

ويقال أن حاكم  4Cynopolis)الديلتا( ومركز هذه املنطقة سّماها اليونان مدينة الكلب 

 يها:مدينة عرف الفينيقية أرسل إلى فرعون مصر رسالة، يقول ف

"موالي! أنا عبدك وغبار قدمك، أسجد عند موطئ قدميك سبع مرات وأؤكد أني خادم 

 امللك وكلبه األمين."

ويبدو أن الفينيقيين لم يأكلوا لحم الكلب مثل بعض سكان شمال إفريقيا وخاصة في 

املناطق الصحراوية، حيث كانت هذه العادة لديهم منذ القدم، واستمرت حتى اآلن 

( منع Dariusأن قرطاجة عرفت أكل لحم الكلب هو أن داريوس ) ومما يؤكد

، ويقال أن جزركا ناري 5القرطاجيين من ذبح الضحايا البشرية ومن أكل لحم الكلب

سّميت بهذا االسم بسبب هذه العادة، وفي جنوب األطلس املغربي سكن شعب كان 

 6يتغذى بلحم الكلب.

                                              
 43-42ت وغرائب، ص حكايا 1
2 Histoire Generale des religions les Pramitifs،  151ص 
 219و 113، 174 فحات:صال ، راجع:هناك صور لإلله أنوبيس في نفس املرجع 3
4 thicsEEncyclopaedia of Religion and  ،1/712 
5 Bulletin de liaison saharieme ، 2ص  

ه في الطب ئكل لحم الكلب واستخدام أجزاأجزيرة سومطره بوفي الشرق األقص ى اشتهرت الصين و 
 .الشعبي، وفي الفليبين يعتبر لحم الكلب أشهى اللحوم في يومنا هذا

6 Bulletin de liaison saharieme ، 3ص 
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بتحقيره، ويقصدون الكالب الضالة التي تطوف  أما عند اليهود فتحكي التوراة عن الكلب

الشوارع وتأكل القاذورات، تهاجم املارة والعابرين من السكان، لذلك استعملت كلمة 

 كلب للتحقير، وكان يسمح تربية كالب املاشية والرعي الستعمالها في الحراسة والصيد.

ذئب، والكلب الضاري ويوجد في كتاب املسنة ما يميز بين الكلب العادي الذي يشبه ال

 غير الداجن الذي يشبه ابن آوى.

ب. وكانت عندهم آراء مختلفة في تربية الكالب منها
َ
ل
َ
ال  1وكان اليهود يعرفون داء الك

ا بالسلسلة، الذي يربي الكالب مثل الذي يربي الخنازير، 
ً
يربى الكلب إال إذا كان مربوط

قهم في الليل، ال يسمح لإلنسان أن سمح بتربية الكالب شرط تعقيدهم في النهار وإطال

 يعيش في مدينة حيث ال ينبح فيها كلب،...

وهذا القول األخير يعني أن اليهود يدركون أن وجود الكلب شرط لوجود املدينة، وهذا ما 

 أيًضا بقوله: "ال يكون البنيان قرية حتى ينبح فيه كلب ويزقو فيه ديك. 2ذكره الجاحظ

ين فيذكر التلمود أن الذين خالفوا وصية هللا في تابوت نوح أما عند اليهود املتأخر 

)سفينة نوح( ثالثة: هم الكلب والغراب وحام، وهذا ما أجلب عليهم غضب نفسه 

 3فحّول لونهم إلى األسود.

وكانت الروم ال تدفن ميًتا حتى تعرضه على الكالب فيظهر لهم من شمعها إياه عالمة 

 .4تستدل به من حياته أو موته

 6تحرم أكل لحم الكلب 5وفي املناطق التي سكنها العرب في الجاهلية كانت الصابئة

والخنزير وكل ما له مخلب من الطير، كما كانوا يصلون ثالث صلوات، يغتسلون من 

 الجنابة ومن مّس امليت.

                                              
1 S.V.Encylopedia J udica VI   ، 172ص 
 2/143 ،الحيوان كتاب 2
 5 :: العدد36 ،األصحاح ،سفر التكوين 3
 2/225 ،الحيوان الكبرى حيوة  4
 2/63 ،امللل والنحل 5
 2/117 ،املصدر نفسه 6
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أما العرب في الجاهلية فكانوا يتخذون بيوًتا للعبادة تنقسم إلى بيوت األصنام وبيوت 

والبيت العتيق، ومع ذلك لم يغز على صنم عبدوه على  1ان وعلى رأسها الكعبةالنير 

 صورة كلب.

هذه هي مواقف بعض الشعوب الشرقية القديمة، وال بد أن العرب تأثروا بهذه 

املواقف حيث كان البعض منهم ينتمي إلى الوثنية أو اليهودية أو األديان األخرى إال أننا 

دة صنم على شكل كلب ومع ذلك نرى قبائل مهمة من عرب لم نجد أي إشارة إلى عبا

 الجاهلية تسّمت بأسماء مشتقة من كلمة كلب.

إن أهم أجداد العرب تسّموا الكلب وكالب وكليب... وأبرزها جميًعا كالب بن مرة في 

 قريش وكالب بن ربيعة في هوازن.

عنه في الدين ولم نذكر موقف العرب املتنصرين من الكلب بسبب عدم وجود وصايا 

 املسيحي كما أنه ليس للمسيحية موقف منه العتبارها أن النجاسة روحية فقط.

وما ذكره الجاحظ عن املسيح هو أنه حرفى الجواريين بجيفة كلب، فقال بعضهم ما 

( 163ص  2أشد نتن ريحه، فقال املسيح: فهال قلت ما أشد بياض أسنانه )الحيوان ج 

 ة إلى ذلك في املصادر املسيحية. مع العلم بأنه لم نجد إشار 

 جاءت كلمة "الكلب" في القرآن املجيد خمس مرات،  الكلب في القرآن املجيد:

بين" فجاءت مرة واحدة. وتفصيلها كما يلي:
ّ
 وأما كلمة "املكل

ۡكُه يَۡلَهثٰۚ  -1 ۡو َتۡۡتُ
َ
 (156: )األعراف َفَمَثلُُهۥَكَمَثِل ٱۡلََكِۡب إِن َُتِۡمۡل َعلَۡيهِ يَۡلَهۡث أ

 (11 :)الكهفبِٱلۡوَِصيِدٰۚ ذَِراَعۡيهِ  َبَِٰسط  َوَّكُۡبُهم  -2

ََٰثة   -3 ابُِعُهۡم َُِّۡبُهمۡ َسَيُقولُوَن ثََل  (22 :)الكهف رذ

 (22 :)الكهفَسادُِسُهۡم َُِّۡبُهۡم  َوَيُقولُوَن ََخَۡسة   -9

                                              
 51-3/56 ،املصدر نفسه 1
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 (22 :)الكهف ۡم َُِّۡبُهۡمۚۡ َوثَاِمُنهُ  َوَيُقولُوَن َسۡبَعة   -7

6-  َ ِحلذ ل
ُ
َِن ٱۡۡلَوَار ِِۖ ُمََك ِبنِيَ َماذَآ أ ي َِبَُٰت وََما َعلذۡمتُم م  ِحلذ لَُكُم ٱلطذ

ُ
 (9 :" )سورة املائدةُهۡمُّۖ قُۡل أ

ورد في القرآن املجيد ست سور سّميت بأسماء بعض الحيوان والحشرات، وهي سورة 

البقرة، وسورة األنعام وسورة النحل وسورة النمل، وسورة العنكبوت، وسورة 

علًما بأنه لم ترد في القرآن الكريم سورة باسم الكلب، رغم أن الكلب ورد ذكره  الفيل،

 أربع مرات في سورة الكهف ومرة واحدة في سورة األعراف، كما وردت "مكلبين". 

كثر ذكر الكلب في األحاديث النبوية عن جهات عديدة الكلُب في الحديث الشريف: 

 ونشير إلى بعض منها كما يلي: 

 (15، 5املالئكة بيًتا فيه كلٌب )البخاري، بدء الخلق،  ال تدخل -1

 (196، 2فأخبر بامرأة لها كلٌب )أحمد بن حنبل  -2

 (4، 6فوجدت نسوة لهن كلب ) أحمد بن حنبل  -3

 ( 267الكلب األسود شيطان )مسلم، صالة،  -9

 (3، 3فإن أكل الكلب فال تأكل )ابن ماجه، صيد،  -7

 (11مسلم، لباس، فما منعني عن الدخول عليك إال الكلب ) -6

 (1حتى يقتله البازي أو الكلب )املؤطا، صيد  -5

 (99كان ذلك الكلب جرًوا للحسن أو الحسين )الترمذي، أدب  -1

 (294يمر بين يديه من ورائها الكلب واملرأة والُحمر )مسلم، صالة  -4

 (16ما أمسك عليك كلبك، فكل )النسائي، صيد  -10

 (22ؤد، اضاحي كل ما ردت عليك قوسك وكلبك املعلم )أبوا دا -11

ما دم أحدهم، دم كلب )أحمد بن حنبل،  -12
ّ
 (327، 9إن
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ريعتيك، ذريعتي كلب )الدارمي، فضائل القرآن،  -13
ُ
 (19كأّن ذ

 (141فيغفر ألكثر من عدد شَعر غنم كلب )ابن ماجه، اقامه  -19

 (376، 2املحروم من حرم غنيمة كلب )أحمد بن حنبل  -17

 (376ثمن الكلب حرام )أحمد بن حنبل  -16

15-  
ُ
ر على ذبحه وهو في في الكب )املؤطا، صيد كل ما ق  (61ّدِّ

رج )أبو داؤد، لباس  -11
ْ
خ

ُ
 (97وُمْر بالكلب، فأمر بالكلب فأ

 (33إنما سّميت، ذكرَت اسم هللا على كلبك )البخاري، وضوء  -14

 )33، 6حتى كان يستأذن في كلب الحائط )أحمد بن حنبل  -20

 ( 4، 2، 1فأجد مع كلبي كلًبا آخر )البخاري، ذبائح  -21

مَت من كلب أو باٍز )أبو داؤد، اضاحي م -22
َّ
 (32ا عل

 (97إّن في داركم كلًبا، )داؤد، لباس  -23

 (179إن امرأة بغًيا رأت كلًبا في يوم حاّرٍ )مسلم، إسالم  -29

 (97فال ندع كلًبا إال قتلناه )مسلم، مساقاة  -27

 (23لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني )البخاري، مظالم،  -26

 (4، 6الكلب يمنعنا بعد هللا )أحمد بن حنبل وإن هذا  -25

 (23، 1حتى قتلنا كلَب امرأٍة جاءت من البادية )أحمد بن حنبل  -21

 (1وإذا أرسل املجوس يُّ كلب املسلم )املؤطا صيد  -24

 (2، 5، 9ال تأكل حتى تعلم أن كليبك هو الذي أمسك عليك )أحمد بن حنبل  -30

بة )أبو داؤد، أضاحي  -31
ّ
 (22إّن لي كالًبا مكل

دبر )البخاري، وضوء  -32
ُ
قبل وت

ُ
 (33كانت الكالُب ت
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 (56الحياض، تردها السباع والكالب )ابن ماجه، طهارة  -33

 (70، 12األزارقة، الخوارج هم كالب النار )ابن ماجه، مقدمه  -39

 (961، 3ال تصغها على الكالب )أحمد بن حنبل،  -37

ب )أحمد بن حنبل  -36 لِّ
َ
ب الك

ْ
ل
َ
 (171، 3إنه قد صار مثل الك

ه( ذكر الكلب بالتفصيل، وإليكم 101كتاب حيوة الحيوان الكبرى للدميري )م: وجاء في 

 بعض مقتبساته:

 قال الدميري عن الكالب عن خلقته الطبيعية وأخالقه.

"الكلب: حيوان معروف، وربما وصف به فقيل للرجل كلب وللمرأة كلبة، والجمع أكلب 

واألكالب جمع أكلب قال ابن وكالب وكليب، مثل أعبد وعباد وعبيد وهو جمع عزيز. 

  سيده: وقد قالوا في جمع كلب كالبات. قال الشاعر:

 أحففففففففففففففففّب كلففففففففففففففففٍب فففففففففففففففففي كالبففففففففففففففففاتِّ النففففففففففففففففاس
 

 إلفففففففففففففففففففففففففففي نهًجفففففففففففففففففففففففففففا كلفففففففففففففففففففففففففففُب أّم عبفففففففففففففففففففففففففففاس 
 

وهو كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن  ملسو هيلع هللا ىلصوكالب اسم رجل من أجداد النبي 

س بن مضر بن نزار بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إليا

 معد بن عدنان.

قيل ألبي الدقيش األعرابي: لم تسمون أبنائكم بشر األسماء نحو كلب وذئب؟ وعبيدكم 

بأحسنها نحو مرزوق ورباح؟ فقال: إنما نسمي أبنائنا ألعدائنا وعبيدنا ألنفسنا. وكأنهم 

 قصدوا بذلك التفاؤل بمكالبة العدد وقهره.

نسبة إلى سلوق، وهي مدينة باليمن تنسب إليها الكالب السلوقية، وهو نوعان: أهلي وسلوقي 

وكال النوعين في الطبع سواء، وفي طبعه االحتالم، تحيض إناثه وتحمل األنثى ستين يوًما، 

ومنها ما يقل عن ذلك وتضع جراها عمًيا، فال تفتح عيونها إال بعد اثني عشر يوًما، والذكور 

ا كمل سنة، وربما تسفد قبل ذلك، وإذا سفد الكلبة كالب تهيج قبل اإلناث وهي تنزو إذ

مختلفة األلوان أدت إلى كل كلب شبهه. وفي الكلب من اقتفاء األثر، وشم الرائحة ما ليس 
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لغيره من الحيوانات، والجيفة أحب إليه من اللحم الغريض. ويأكل العذرة ويرجع في قيئة، 

ا كان في مكان عاٍل أو موضع مرتفع، ووطئت وبينه وبين الضبع عداوة شديدة وذلك أنه إذ

، فتأخذه فتأكله، وإذا دهن كلب بشحمها 
ً

الضبع ظله في القمر رمى بنفسه عليها مخذوال

جن واختلط، وإذا حمل اإلنسان لسان ضبع لم تنبح عليه الكالب، ومن طبعه أن يحرس 

، نائًما ويقظان، 
ً

وهو أيقظ الحيوان عيًنا في ربه ويحمى حرمه شاهًدا وغائًبا، ذاكًرا وغافال

وقت حاجته إلى النوم، وإنما غالب نومه نهاًرا عند االستغناء عن الحراسة، وهو في نومه 

أسمع من فرس، وأحذر من عقعق، وإذا نام كسر أجفان عينيه وال يطبقها، وذلك لخفة 

يكرم  نومه، وسبب خفته أن دماغه بارد بالنسبة إلى دماغ اإلنسان، ومن عجيب طباعه أن

الجلة من الناس وأهل الوجاهة، وال ينبح أحًدا منهم وربما جاد عن طريقه وينبح األسود من 

 الناس والدنس الثياب والضعيف الحال.

ومن طباعه البصبصة والترض ي والتودد والتألف، بحيث إذا دعي بعد الضرب والطرد 

ها في الحجز لنشبت رجع، وإذا العبه ربه عضه العض الذي ال يؤلم، وأضراسه لو أنشب

ويقض ي التأديب والتلقين والتعليم، حتى لو وضعت على رأسه مسرجة وطرح له مأكول 

لم يلتفت إليه، وإذا أخذت املسرجة عن رأسه وثب إلى أكوله، وتعرض له أمراض 

ب بفتح الالم وهو داء يىشبه الجنون، 
َ
سوداوية في زمن مخصوص، ويعرض له الكل

ه وتعلوهما غشاوة، وتسترخي أذناه، ويندلع ويكثر لعابه، وعالمة ذلك أن تحر عينا

وسيالن أنفه، ويطأطئ رأسه وينحدب ظهره، وتعوج صلبه إلى جانب، وال يزال يدخل 

ذنبه بين رجليه ويمي ي خائًفا مغموًما كأنه سكران، ويجوع فال يأكل، ويعطش فال 

ا، و 
ً
إذا الح له شبح حمل عليه يشرب، وربما رأى املاء فيفزع منه، وربما يموت منه خوف

من غير نبح، والكالب تهرب منه، فإن دنا منها غفلة، بصبصت له وخضعت، وخشعت 

بين يديه، فإذا عقر هذا الكلب إنساًنا عرض له أمراض رديئة، منها أن يمتنع من شرب 

ا، وال يزال يستقي حتى إذا سقي املاء لم يشربه، فإذا استحكمت 
ً
املاء حتى يهلك عطش

 لعلة به، فقعد للبول خرج منه ش يء على هيئة الكالب الصغار.هذه ا

قال صاحب املوجز في الطب: الكلب حالة كالجذام تعرض للكلب والذئب وابن آوى 

وابن عرس والثعلب، ثم ذكر غالب ما تقدم، وقال غيره: الكلب جنون يصيب الكالب 
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. قال: وداء الكلب يعرض فتموت وتقتل كل ش يء عضته إال اإلنسان، فإنه قد يعالج فيسلم

للحمار ويقع في اإلبل أيًضا، فيقال: كلبت اإلبل تكلب كلًبا وأكلب القوم إذا وقع في إبلهم. ويقال: 

 كلب الكلب واستكلب، إذا ضره، وتعود أكل الناس انتهى.

وذكر القزويني في عجائب املخلوقات، أن بقربة من أعمال حلب بئًرا، يقال لها بئر الكلب، إذا 

رب منها من عضه الكلب برئ، وهي مشهورة. قال: وقد أخبرني بعض أهل القرية، أن ش

املكلوب إذا لم يجاوز أربعين يوًما، وشرب منها برئ أما إذا جاوز األربعين فإنه يموت ولو شرب 

منها. وذكر أنه شاهد ثالثة أنفس مكلوبين، شربوا منها فسلم اثنان، وكانا لم يبلغا األربعين، 

 لثالث وكان قد جاوز األربعين. وهذه البئر يشرب منها أهل الضيعة.ومات ا

وأما السلوقي فمن طباعه أنه إذا عاين الظباء قريبة منه أو بعيدة عرف املقبل من املدبر 

ومي ي الذكر من مي ي األنثى، ويعرف امليت من الناس واملتماوت، حتى إن الروم ال تدفن ميًتا 

ر لهم من شمها إياه عالمة تستدل بها على حياته أو موته، حتى تعرضه على الكالب، فيظه

ويقال: إن هذا ال يوجد إال في نوع منها يقال له القلطي، وهو صغير الجرم قصير القوائم جًدا، 

ويسّمى الصيني. وإناث السلوقي أسرع تعلًما من الذكور، والفهد بالعكس كما تقدم، والسود 

 من الكالب أقل صبًرا من غيرها.

وفي كتاب فضل الكالب على كثير ممن لبس ضل الكالب في الوفاء واألمانة واإليثار: ف

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رض ي هللا تعالى عنه،  1الثياب ملحمد بن خلف املرُزبان

، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصقال: رأى رسول هللا 
ً

 قتيال
ً

"ما شأنه؟" قالوا: إنه وثب على غنم بني زهرة، ملسو هيلع هللا ىلص: رجال

"قبل نفسه، وأضاع ديته، وعص ى ملسو هيلع هللا ىلص: أة، فوثب عليه كلب املاشية فقتله. فقال فأخذ منها ش

 ربه، وخان أخاه وكان الكلب خيًرا منه.

وقال ابن عباس رض ي هللا تعالى عنهما: كلب أمين خير من صاحب خؤون. قال: وكان للحارث 

ومعه  بن صعصعة ندماء ال يفارقهم، وكان شديد املحبة لهم، فخرج في بعض منتزهاته،

                                              
لي، مؤرخ مترجم أديب بغدادي. مات سنة  1  هف304محمد بن خلف املرُزبان بن بسام، أبوبكر املحوَّ
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ندماؤه فتخلف منهم واحد، فدخل على زوجته، فأكال وشربا ثم اضطجعا، فوثب الكلب 

  عليهما فقتلهما، فلما رجع الحارث إلى منزله وجدهما قتيلين. فعرف األمر فأنشأ يقول:

 ومففففففففففففففففففا زال يرعفففففففففففففففففففى ذمففففففففففففففففففففتي ويحفففففففففففففففففففوطني
 

 ويحففففففففففففففففظ عرسففففففففففففففف ي والخليفففففففففففففففُل يخفففففففففففففففون  
 

 فيفففففففففففففففا عجًبفففففففففففففففا للخفففففففففففففففّل يهتفففففففففففففففُك حرمففففففففففففففففتي
 

 ا للكلففففففففففففففب كيففففففففففففففف يصففففففففففففففوُن ويففففففففففففففا عجًبفففففففففففففف 
 

 خرج في بعض أسفاره فمّر 
ً

وذكر اإلمام أبو الفرج بن الجوزي في بعض مصنفاته، أن رجال

على قبة مبنية أحسن بناء، بالقرب من ضيعة هناك، وعليها مكتوب: من أحب أن يعلم 

سبب بنائها، فليدخل القرية. فدخل القرية، وسأل أهلها عن سبب بناء القبة، فلم يجد 

أحد خبًرا من ذلك، إلى أّن دّل على رجل قد بلغ من العمر مائتي سنة، فسأله فأخبره  عند

ا كان بتلك األرض، وكان له كلب ال يفارقه في سفر وال حضر، 
ً
عن أبيه أنه حّدثه أن ملك

وال نوم وال يقظة، وكانت له جارية خرساء مقعدة، فخرج ذات يوم إلى بعض منتزهاته 

يذهب معه، وأمر طباخه أن يصنع له طعاًما من اللبن كان يهواه،  وأمر بربط الكلب لئال

ا، وذهب فأقبلت 
ً
وأن الطباخ صنعه وجاء به فوضعه عند الجارية والكلب وتركه مكشوف

 حية عظيمة إلى اإلناء، فشربت من ذلك الطعام وردته وذهبت.

ة تصفه ثم أقبل امللك من منتزهه، وأمر بالطعام فوضع بين يديه، فجعلت الجاري

بيديها، وتشير إلى امللك أن ال يأكله فلم يعلم أحٌد ما تريد، فوضع امللك يده في 

الصفحة، وجعل الكلب يعوي ويصيح، ويجذب نفسه من السلسلة، حتى كاد أن يقتل 

نفسه، فتعجب امللك من ذلك وأمر بإطالقه فأطلق فغدا إلى امللك وقد رفع يده باللقمة 

ه على يده فأطار اللقمة منها فغضب امللك، وأخذ خنجًرا إلى فيه فوثب الكلب وضرب

كان بجنبه، وهّم أن يضرب به الكلب، فأدخل الكلب رأسه في اإلناء، وولغ من ذلك 

الطعام، فانقلب على جنبه وقد تناثر لحمه. فعجب امللك ثم التفتت الجارية، فأشارت 

قة الطعام، وتأديب الطباخ على إليه بما كان من أمر الحية. ففهم امللك األمر وأمر بإرا

ا، وأمر بدفن الكلب وببناء القبة عليه، وبتلك الكتابة التي 
ً
كونه ترك اإلناء مكشوف

 رأيتها. قال: وهي من أغرب ما يحكي.
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وفي كتاب النشوان عن أبي عثمان املديني، أنه قال: كان في بغداد رجل يلعب بالكالب 

ه وبينهم عداوة، فصادفوه بغير عدة قبضوا فتركه ومي ى حتى انتهى إلى قوم كان بين

عليه، والكلب يراهم، فأدخلوه الدار ودخل الكلب معهم فقتلوا الرجل وألقوه في بئر 

وطموا رأس البئر، وضربوا الكلب، فأخرجوه وطردوه، فخرج يسعى إلى بيت صاحبه فعوى 

ليه املأتم وطردت فلم يعبأوا به، وافتقدت أم الرجل ابنها، وعلمت أنه قد لف، فأقامت ع

الكالب عن بابها، فلزم ذلك الكلب الباب ولم ينطرد فاجتاز يوًما بعض قتلة صاحبه 

بالباب، والكلب رابض، فلما رآه وثب عليه، فخمش ساقه ونهشه وتعلق به، واجتهد 

املجتازون في تخليصه منه، فلم يمكنهم، وارتفعت للناس ضجة عظيمة، وجاء حارس 

 لق هذا الكلب بالرجل إال وله معه قصة؟ ولعله هو الذي جرحه.الدرب وقال: لم يتع

وسمعت أم القتيل الكالم فخرجت فحين رأت الكلب متعلًقا بالرجل، تأملت في الرجل، 

فتذكرت أنه كان أحد أعداء ابنها وممن يتطلبه، فوقع في نفسها أنه قاتل ابنها، 

، فادعت عليه القتل، فأمر بحبسه فتعلقت به فرفعوهما إلى أمير املؤمنين الراض ي باهلل

بعد أن ضربه فلم يقر، فلزم الكلب باب الحبس، فلما كان بعد أيام أمر الراض ي 

، فتعجب الناس من 
ً

بإطالقه، فلما خرج من باب الحبس، تعلق به الكلب كما فعل أوال

ذلك وجهدوا على خالصه منه، فلم يقدروا على ذلك إال بعد جهد جهيد، فأخبر 

ذلك فأمر بعض غلمانه أن يطلق الرجل، ويرسل الكلب خلفه ويتبعه فإذا الراض ي ب

دخل الرجل داره بادره، وأدخل الكلب معه فمهما رأى الكلب يعمل يعلمه بذلك، ففعل 

ما أمره به، فلما دخل الرجل داره بادره غالم الخليفة ودخل وأدخل الكلب معه، ففتش 

لب ينبح، ويبحث عن موضع البئر التي طرح فيها البيت فلم ير أثًرا وال خبًرا وأقبل الك

القتيل، فتعجب الغالم من ذلك وأخبر الراض ي بأمر الكلب، فأمر بنبش البئر 

، فأخذوا صاحب الدار إلى بين يدي الراض ي فأمر 
ً

فنبشوها، فوجدوا الرجل قتيال

 بضربه فأقر على نفسه، وعلى جماعته بالقتل. فقتل وطلب الباقون فهربوا.

جائب املخلوقات، أن شخًصا قتل شخًصا بأصبهان وألقاه في بئر، وللمقتول كلب وفي ع

يرى ذلك، فكان يأتي كل يوم إلى رأس البئر، وينحي التراب عنه، ويشير إليها، وإذا رأى 
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القاتل نبح عليه، فلما تكرر ذلك منه حفروا البئر، فوجدوا القتيل بها، ثم آخذوا الرجل 

 وقرروه فأقر فقتلوه به.

  الكلب في الشعر العربي:

 اشدد يديك بكلب إن ظفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرت به
 

 فأكثر الناس قد صادوا خنففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففازيرا 
 

 أنشد أبو العباس األزدي:

 لكلفففففففففففففففففففب النففففففففففففففففففففاس إن فكفففففففففففففففففففرت فففففففففففففففففففففيهم
 

 أضفففففففففففففففّر عليفففففففففففففففك مفففففففففففففففن كلفففففففففففففففب الكفففففففففففففففالب 
 

 ُؤ، فيخففففففففففففففففففففففففففففففففرألن الكلففففففففففففففففففففففففففففففففب تخَسفففففففففففففففففففففففففففففففف
 

 وكلفففففففففففففففففففب النفففففففففففففففففففاس يفففففففففففففففففففربض للعقفففففففففففففففففففاب 
 

 وإن الكلفففففففففففففففففففففففففففففب ال يفففففففففففففففففففففففففففففؤذي جليًسفففففففففففففففففففففففففففففا
 

 وأنفففففففففففففففت الفففففففففففففففدهر مفففففففففففففففن ذا ففففففففففففففففي عفففففففففففففففذاب 
 

ووصل األمر بالسلطان مسعود أن وجد الكلب خير عند من أمين الدولة ابن التلميذ 

 الطبيب النصراني الذي قال:

 مففففففففففففففففففففففففففففففففففن كففففففففففففففففففففففففففففففففففان يلففففففففففففففففففففففففففففففففففبس كلبففففففففففففففففففففففففففففففففففه
 

 وشفففففففففففففففففففففففففففففًيا ويقنفففففففففففففففففففففففففففففع لفففففففففففففففففففففففففففففي بجلفففففففففففففففففففففففففففففدي 
 

 فالكلففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففب خفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففير عنففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففده
 

 وخيفففففففففففففففففففففففففففففففر منفففففففففففففففففففففففففففففففه عنفففففففففففففففففففففففففففففففدي مففففففففففففففففففففففففففففففففّني 
 

 حضرت بعض األعراب الوفاة، وكلب في جانب خيمته فقال ألكبر ولده:

 أوصففففففففففففففففففففففففففففيك خفففففففففففففففففففففففففففففيًرا بففففففففففففففففففففففففففففه ألن لففففففففففففففففففففففففففففه
 

 صففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففنائًعا ال أزال أحمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدها 
 

 يفففففففففدل ضفففففففففيفي عففففففففففلّي ففففففففففي غسفففففففففق الليفففففففففل
 

 إذا النفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففار نفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففام موقفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدها 
 

 وقال إبراهيم بن هرمة:

 ويففففففففففدل ضففففففففففيفي فففففففففففي الظففففففففففالم إذا سففففففففففرى 
 

 بففففففففففففففففففففففففيإيقففففففففففففففففففففففففاد نففففففففففففففففففففففففاري أو نبففففففففففففففففففففففففاُح كال 
 

 وقال أيًضا:

 عففففففوني فففففففي سففففففواد الليففففففل بعففففففد اعتسففففففافه
 

 لينففففففففففففففففففففففففففبح كلففففففففففففففففففففففففففٌب أو ليفففففففففففففففففففففففففففزع نففففففففففففففففففففففففففّوم 
 

 وقال أيًضا: 

 ومسفففففففففففففففففففتنبح نّبهففففففففففففففففففففب كلفففففففففففففففففففففبي لصففففففففففففففففففففوته
 

 وقلفففففففففففت لفففففففففففه قفففففففففففم ففففففففففففي اليففففففففففففاع فجفففففففففففارب 
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 وقد وصف أبو نواس صيد الكلب للظبي بقوله:

 أ يمهففففففففففففففففففففففففل الظفففففففففففففففففففففففففبي علففففففففففففففففففففففففى أقففففففففففففففففففففففففداره
 

 حففففففففففففففففففففتى يفففففففففففففففففففرى بفففففففففففففففففففين شفففففففففففففففففففبا أظففففففففففففففففففففاره 
 

 وقال أيًضا:

 ت كلًبفففففففففففففففففففففففففا للطفففففففففففففففففففففففففراد فففففففففففففففففففففففففففظاأعفففففففففففففففففففففففففدد
 

 إذا غففففففففففففففففففففففففففففففدا مففففففففففففففففففففففففففففففن تهففففففففففففففففففففففففففففففم تلفففففففففففففففففففففففففففففففظى 
 

ا
ّ
 أسففففففففففففففففففففففففراب الظبففففففففففففففففففففففففاء كفففففففففففففففففففففففففظ

ّ
 يكففففففففففففففففففففففففظ

 

 حفففففففففففففففففففففففففففففتى تراهففففففففففففففففففففففففففففا فففففففففففففففففففففففففففففرق تشففففففففففففففففففففففففففففظى 
 

 وقال أيًضا:

 أكفففففففففففففففرم بهفففففففففففففففذا الكلففففففففففففففففب مفففففففففففففففن محتففففففففففففففففال
 

 أتفففففففففففففففففففففيح حتفففففففففففففففففففففف الظففففففففففففففففففففففبي واألوعفففففففففففففففففففففال 
 

 وقال أيًضا:

 أنعففففففففففففففففففففت كلًبففففففففففففففففففففا أهلففففففففففففففففففففه فففففففففففففففففففففي مكففففففففففففففففففففده
 

 قففففففففففففففففففففد سففففففففففففففففففففعدت جففففففففففففففففففففدودهم بجففففففففففففففففففففّده 
 

 وكفففففففففففففففففل خففففففففففففففففففير عنفففففففففففففففففدهم مفففففففففففففففففن عنفففففففففففففففففده
 

 ه كعبفففففففففففففففففففففففففففففففدهيظفففففففففففففففففففففففففففففففن مفففففففففففففففففففففففففففففففواله لففففففففففففففففففففففففففففففف 
 

 يأحسفففففففففففففففففففن شفففففففففففففففففففدقيه وطفففففففففففففففففففول خفففففففففففففففففففده
 

 يلقفففففففففففففففففى الظبفففففففففففففففففاء عنًتفففففففففففففففففا مفففففففففففففففففن طفففففففففففففففففرده  
 

 1لففففففففففففففففففففك مففففففففففففففففففففن كلففففففففففففففففففففب نسففففففففففففففففففففيج وحفففففففففففففففففففففده يففففففففففففففففففففا
 

 وقال أيًضا:

 أنعففففففففففففففففففففففففففت كلًبففففففففففففففففففففففففففا لقففففففففففففففففففففففففففن النحففففففففففففففففففففففففففاس
 

 محمففففففففففففففففففففًدا قطففففففففففففففففففففار شففففففففففففففففففففؤون الففففففففففففففففففففرأس 
 

 نعففففففففففففففففففففففففففففففم الخليففففففففففففففففففففففففففففففل واألخ املواسففففففففففففففففففففففففففففففف ي
 

 مففففففففففففففففففن غفففففففففففففففففففير مففففففففففففففففففا بيففففففففففففففففففع وال مكنففففففففففففففففففاس 
 

 كفففففففففففففففم تفففففففففففففففيس رمفففففففففففففففل الح ففففففففففففففففي الكنفففففففففففففففاس
 

 2عّففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففره بجفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففانبي أوطفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاس 
 

م( على معرفة تامة بالكالب، فقد لعب بها فترة طويلة 119ه/141أبو نواس )ت: وكان 

وعرف منها، ال تعرفه األعراب، وفي ديوانه الكثير من الطرديات تتعلق بالكالب رغم أن 

الرواة أخبروا أنه نظم في ذلك تسًعا وعشرين أرجوزة وأربع قصائد وما زاد فهو 

الباب وقدرته البارعة على وصف الكالب  منحول إليه لشهرته الواسعة في هذا

                                              
 692ديوان أبي نواس، ص  1
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وصفاتها وأسمائها وسماتها وأنسابها وألقابها، وله في وصف الكالب أشياء حسان 

 ومعان مختارة. 

 الفقيه منصور اليمني الشافعي الضرير: وأنشد

 الكلفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففُب أحسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففُن عشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرة
 

 وهففففففففففففففففففففففففو النهايفففففففففففففففففففففففففة ففففففففففففففففففففففففففي الخساسفففففففففففففففففففففففففه 
 

 ممففففففففففففففففففففففففففففففففففففن ينففففففففففففففففففففففففففففففففففففازع فففففففففففففففففففففففففففففففففففففي الريففففففففففففففففففففففففففففففففففففا
 

 سفففففففففففففففففففففففففففففة قبفففففففففففففففففففففففففففففل إبفففففففففففففففففففففففففففففان الرياسفففففففففففففففففففففففففففففه 
 

 في قوله:  1لقد أجاد علي بن عبد الواحد البغدادي املعروف بصريع الدالءو 

 َمن فاته العلُم وأخفطاه الغفنى
 

 فذاك والكلُب على حّد سوا 
 

ذكر ابن عبد البّر في كتابه بهجة املجالس وأنس املجالس، أنه قيل لجعفر الصادق 

ؤيا؟ فقال: خمسين سنة ألن رض ي هللا عنه، وهو أحد األئمة اإلثني عشر: كم تتأخر الر 

 يقتل الحسين ابن بنته رض ي هللا ملسو هيلع هللا ىلص النبي 
ً

رأى كان كلًبا ابقع ولغ في دمه، فأّوله بأن رجال

تعالى عنه. فكان الشمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين، وكان أبرص. فتأخرت الرؤيا 

  بعده خمسين سنة:

 
ً
 ليفففففففففففففت الكفففففففففففففالب لنفففففففففففففا كانفففففففففففففت مجففففففففففففففاورة

 

 اوليتنفففففففففففففففا ال نفففففففففففففففرى ممفففففففففففففففن نفففففففففففففففرى أحفففففففففففففففد 
 

ضففففففففففففففففففففها  إن الكفففففففففففففففففففالب لتهففففففففففففففففففففدا فففففففففففففففففففففي مرابِّ
 

 والنففففففففففففففاُس لففففففففففففففيس بهففففففففففففففاٍد شففففففففففففففرهم أبففففففففففففففدا 
 

وفي امليزان للذهبي، في ترجمة أحمد بن زرارة املدني بسند مظلم، عن أنس بن مالك 

قال: "كيف أنتم إذا كان زمن يكون األمير فيه ملسو هيلع هللا ىلص رض ي هللا تعالى عنه، قال: إن النبي 

تاجر فيه كالكلب الهرار، واملؤمن بينهم األسد، والحاكم فيه كالذئب األمعط، وال

 كالشاة الولهاء بين الغنم ليس لها مأوى، فكيف حال شاة بين أسد وذئب وكلب!"

ى بنا رسول هللا 
ّ
وفي أمالي أبي بكر القطيعي، عن أبي الدرداء رض ي هللا تعالى عنه قال: صل

من صالته،  ملسو هيلع هللا ىلص فمر بنا كلب فما بلغت يده رجله حتى مات. فلما انصرف رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص 

                                              
يع الدالء: علي بن عبد الواحد، أبو محمد أبو الحسن، شاعر بصري املنشأ، أقام ببغداد ثم صر  1

 .3/919 ،هف. والبيت مع ترجمته في وفيات األعيان912سنة  بمصر ومات فيها
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قال: "من الداعي على هذا الكلب آنًفا؟" فقال رجل من القوم: أنا يا رسول هللا. فقال: "ما 

قلت؟" قال: قلت: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ال إله إال أنت املنان بديع السموات 

 واألرض، يا ذا الجالل واإلكرام اكفني هذا الكلب بما شتت.

هد، عن جعفر بن سليمان، قال: رأيت مع مالك بن دينار رض ي وروي اإلمام أحمد في الز 

 هللا تعالى عنه كلًبا فقلت: ما تصنع بهذا يا أبا يحيى؟ فقال: هذا خير من جليس السواء؟

َوَّكُۡبُهم اختلف العلماء في تفسير اآلية الكريمة )حقيقة كلب أصحاب الكهف ولونه: 
َۡت ِمۡنُهۡم فَِرار  بِٱلۡوَِصيِدٰۚ لَوِ ٱذَِراَعۡيهِ  َبَِٰسط   لَۡعَت َعلَۡيِهۡم لََوِلذ ( فأكثر 1 ا َولَُملِۡئَت ِمۡنُهۡم رُۡعب اطذ

 علماء التفسير على أن كلب أهل الكهف كان من جنس الكالب.

دعا على عقبة ملسو هيلع هللا ىلص وروى عن ابن جريح أنه قال: كان أسًدا، ويسّمى األسد كلًبا ألن النبي 

لًبا من كالبه، فأكله األسد. وقال ابن عباس رض ي هللا بن أبي لهب "أن يسلط هللا عليه ك

 تعالى عنهما: كان كلًبا أغبر.

وفي رواية عنه أحمر، واسمه قطمير، وقال مقاتل: كان أصفر، واسمه قطمير وقال 

مقاتل: كان أصفر وقال القرطبي: صفرته تضرب إلى الحمرة، وقال الكلبي: كان خلنجي 

 سماء، وقيل: كان أبلق أبيض وأسود وأحمر.اللون، وقيل: كان لونه لون ال

قال علي بن أبي طالب كرم هللا وجهه: اسمه ريان وقال األوزاعي مشير، وقال سعيد الحمال: 

حران، وقال عبد هللا بن سالم: بسيط، وقال كعب األحبار: صيًها، وقال وهب: نقًيا. وقصة 

 
ً

ا لهم، حكاه الطبري. وقال اإلمام مالك في ذلك مشهورة معروفة. وقال فرقة: كان رجال
ً
 طباخ

فرقة: كان أحدهم، وكان قد قعد عند باب الغار طليعة لهم فسمي باسم الحيوان املالزم 

لذلك املوضع من الناس، كما سمي النجم التابع للجوزاء كلًبا. ألنه منها كالكلب من 

 .اإلنسان، وهذا القول يضعفه بسط الذراعين، فإنه في العرف من صفة الكلب

وحكى أبو عمرو املطرزي في كتاب اليواقيت وغيره، أن جعفر بن محمد صادق قرأ: 

 )وكالبهم( فيتحمل أنه يريد هذا الرجل.
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وقال خالد بن معدان: ليس في الجنة من اآلداب سوى كلب أهل الكهف، وحمار العزيز 

 وناقة صالح. 

راٍع معه كلب، قال السدي: ملا خرج أصحاب الكهف، مروا بعجيبة من ا لعجائب: 

فقال الراعي: إني أتبعكم على أن أعبد هللا معكم، قالوا: سر، فسار معهم، وتبعهم 

الكلب، فقالوا: يا راعي! هذا الكلب ينبح علينا، وينبه لنا فما لنا حاجة، فطردوه، فأبى إال 

أن يلحق بهم، فرجموه، فرفع يديه كالراعي، وأنطقه هللا تعالى، فقال: يا قوم لم 

وني، لم تخربونني؟، لم ترجمونني؟  فو هللا لقد عرفت هللا قبل أن تعرفوه بأربعين تطرد

 سنة، فتعجبوا من ذلك، وزادهم هللا بذلك هًدى.

وقال كعب األحبار: مروا بكلب فنبح عليهم فطردوه، فعاد، ففعلوا ذلك مراًرا، فقال لهم 

 ، فناموا حتى أحرسكم.الكلب ما تريدون مني؟ ال تخشوا جانبي، فأنا أحب أحباب هللا

 من دقيانوس بن 
ً

وقال ابن عباس رض ي هللا تعالى عنهما إن أصحاب الكهف هربوا ليال

حالنوس حين دعاهم إلى عبادة األصنام، وكانوا سبعة، فمروا براع معه كلب، فتبعهم 

 على دينهم، فخرجوا من البلد فآووا إلى الكهف وهو قريب من البلدة، فلبثوا فيه.

اب الكهف جميًعا كانوا على أمر واحد وإذا كهف في الجبل قريب منهم، فقال إن أصح

بعضهم لبعض، فأووا إلى الكهف، ينشر لكم ربكم عن رحمته، وييهئ لكم من أمركم 

 مرفًقا، فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيدهم، فناموا ثالث مأة سنة وازدادوا تسًعا.

لكبير وبه قال األوزاعي وأبو حنيفة وأحمد الكالب كلها نجسة املعلمة وغيرها الصغير وا

واسحاق وأبو ثور وأبوعبيدة وال فرق بين الكلب املأذون في اقتنائه وغيره وال بين كلب 

 البدوي والحضري لعموم األدلة.

ويحدث ابن عمر رض ي هللا عنه، قال: كانت الكالب تقبل وتدبر في مسجد رسول هللا أو 

ن ذلك، ذكره البخاري في صحيحه واحتجوا بحديث تبول، فلم يكونوا يرشون شيئا م

قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فيلرقه ملسو هيلع هللا ىلص أبي هريرة رض ي هللا عنه أن النبي 

 وليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب". 
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اإلنسان هو أشرف املخلوقات لكن في طبيعته الغدر والخيانة والجفاء، وإن الكلب كما 

 جس وحقير.يزعم كثير من الناس أنه ن

 ولكن هللا ذكر الكلب في كتابه مشيًرا إلى وفائه وحسن صحبته.

 وجاء في بعض األحاديث ذكر وفائه وحسن سيرته مع أوليائه.

وفي الكلب كثير من الفوائد في الصيد والحراسة فقالوا فيه املدح والرثاء، واهتم به 

صيد األساور من الذهب بعض الخلفاء والسالطين، فكان يزيد بن معاوية يلبس كالب ال

 1والجالل املنسوجة منه ويهب لكل كلب عبًدا يخدمه.

وكان السلطان مسعود يبالغ أيًضا في ذلك ويلبس الكالب الجالل األطلس املوشاة 

ويسورها باألساور ومطرب هارون الرشيد إسماعيل بن جامع والذي يعرف بابن أبي 

 2لعه بالكالب.وداعه قد اقتنى الكالب واشتهر يحب الكالب وو 

والشاعر املعروف أبو نواس قال أجود شعره في الكالب التي كان على معرفة تام لها 

 وذكر عدة الكتاب وتفضيل الكالب وإيثارها ووفائها: 

( دافع عن الكلب في كتاب "الحيوان" وأبان محاسنه 277/164الجاحظ )ت:  (1)

ا بقصة كلب أهل وصفاته الحميدة وحكى بعض القصص في وفائه، متوجًها إياه

 الكهف الذي يزعم البعض أن مأواه الجنة. 

قد اعتمد على املرزبان في الحديث عن  م(319/1449القاض ي القنوجي )ت  (2)

القصص املتعلقة بالكالب، لكن هدفه لم يكن الدفاع عن الكالب أو تفضيلها على 

 اإلنسان.

( فأكثر من م( وضع الدميري كتاب )حياة الحيوان الكبرى 101/1917الدميري ) (3)

القصص والحكايات حول الكلب ما لم يذكره الجاحظ في "الحيوان" أو ابن 

املرزبان في "تفضيل الكالب" وقد جعله رمز للقوة واألمانة واإلخالص وذكر 
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القصص املختلفة في وفاء الكلب وما ذكره بعض الشعراء مثل أبي نواس 

 والفالسفة مثل أبي العالء املعري.

م( فقيه شافعي، ذكر في كتاب )حكايات وغرائب 1674ه/1064القليوبي: )ت:  (9)

وعجائب ولطائف ونوادر ونفائس( ما يضع الكلب في حكاية الزهاد واملحرومين 

واملؤدبين والخاشعين واملريدين واملتواصفين فجمع الخصال الحسنة في الكلب 

 وتمنى لو كانت في بني آدم لبلغ على الدرجات وهذا تكريم عظيم للكلب.

م( قد ذكر في كتابه "تفضيل الكالب على كثير ممن 421ه/304بن املرزبان )ت ا (7)

قصة في وفاء الكلب الذي يموت على قبر صاحبه، أو ينقذ  29لبس الثياب" حوالي 

صاحبهن املوت أو يكشف عن القاتل أو يحمى أطفال صاحبه وكذلك فيمن أفسد 

افلة الحج من اللصوص الصديق حرمة صديقه فأقام الكلب حرمته، وفي حماية ق

وفي الترحيب بصاحبه وضيفه وفي أنه خير الندماء ويقوم بمهمة ساعي البريد، حتى 

 اللص يتوب على يديه.

وذكر الكثير من أقوال الفقهاء والحكماء واألدباء ليدعم رأيه، مثل ابن عباس، 

 واألحنف بن قيس وأشعبي ومالك بن دينار وأبي بكر والجاحظ.

غرمين بالصيد والقبض ويغدقون في سبيله األموال الفادحة، وكان وكان الخلفاء م

يزيد بن معاوية أشد الناس كلًفا من الذهب والجالل املنسوجة منه ويهب لكل كلب 

عبًدا يخدمه، وكان السلطان مسعود يبالغ أيًضا في ذلك ويلبس الكالب الجالل 

بد امللك. )ت: األطلس املوشاة ويسورها باألساور، وُيحكى أن هشام بن ع

م( كان يذهب إلى الصيد، ويصطاد الظبي بواسطة الكالب، وكان 127/593

 1املعتصم العباس ي مولًعا بصيد حمر الوحش.

والكلب منافعه كثيرة، فاضلة على مضاره، بل هي غامرة لها وغالبه عليها، ولم تزل 

ينهون عن القضاة والفقهاء والعباد والوالة والنساك الذين يأمرون باملعروف و 
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املنكر ال ينكرون اتخاذها وهم على ذلك يشاهدونها في دور امللوك، فلو علموا أن 

ذلك نكرة لتكلموا ونهوا عن اتخاذها بل عندهم إذا قتلوا الكلب كان له عقوبة وإن 

من كان أمر بقتله في قديم الدهر إنما كان ملعنى ولعلة، وإن هذه الكالب بمعزل عن 

ك والزهاد الخصال الحسنة في الكلب وتمنوا، لو كانت في . جمع بعض النسا1تلك

بني آدم لبلغ أعلى الدرجات ويحكى عن صوفي إيراني، يدعى أبا سعيد 

م( اهتم بكلب جربان وعلم بالرؤيا أن هللا راض عنه الهتمام بهذا 990/1094)

الكلب الجربان أكثر مما هو راض عنه لتقشفه وتصوفه وتحكى نفس الحكاية عن 

 2م( وهو أحد الزهاد واملتصوفين.200/117وف الكرخي )تمعر 
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الرواس ي "القيظ" حلقة ثالثة لسلسة الرواية )

 دراسة تحليليةت(، الشامخات والنفط الفرا

 1هللا شريفمحمد فضل  .د -

الحمد هلل الذي أمر عباده سياحة األرض لكي يشاهدوا آيات قدرة هللا عز وجل، 

إلى أنحاء البالد  سبحانه وتعالىوالصالة والسالم على النبي األمي الذي أبلغ رسالة هللا 

 وبث روح اإلسالم في قلوب املؤمنين في كافة نواحيها. ،وأرجائها

رافي، وتاريخها غميع العالم بموقعها الجمسقط بلدة مشهورة نالت إعجاب ج

اإلسالمي وتجارتها الواسعة واقتصادها القوية، وهي في عمان، أنها أصبحت محط 

الجبال الشاهقة من ثالث جوانب، ولها طريق واحد بالبحر بأنظار التجار إلحاطتها 

 طريق البحر في تنميةعن دور حيوي بلالتصال بالعالم، فكذلك قامت هذه البالد 

التجارة وازدياد االقتصاد، كما كانت هذه البالد تتميز بنفسها بخصائص، وطقوس 

، أنه جعل مولده منهم اأحًد  -صالح البلوش ي -ها أهلها، وكان الدكتور اوتقاليد تبنّ 

ومنشأه موضوع نقاشه، فتحدث في كتبه املختلفة عن تاريخ مسقط، وذكر تراثها، 

له كتب عديدة تنطق عن مسقط وأحوالها، وعادات أهلها، وطبائعهم،  وقد سبقت 

"مسقط في األربعينات ومنها كتابه تها، وعادات أهلها، اوتاريخها وبيوتها، وأزقتها، وحار 

 .من القرن العشرين"

الرواس ي وهي حلقة من سلسلة رواياته )باسم " القيظ"  فيما نقّدم إحدى رواياتهو 

وضح عن جانب مهم من حياة ت ةهمم رواية تاريخية ههذت(. الشامخات والنفط الفرا

بحث عن رحلتهم الصيفية، عندما ترتفع درجة ت اأهالي مسقط في أيام الصيف، بأنه

                                              
 الشرقية العالية، حيدراباد A. K. Mقسم اللغة العربية وآدابها في كلية أستاذ مساعد،  1
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الحرارة بدخول الصيف في مسقط، وترفع الحرارة فيها بمستويات ال تطاق، وإن كان 

ا ومنازل نهم يسكنون بيوتً أهناك ألهاليها وسائل عدة لتخفيف حرارة فصل الصيف، ب

من الطين أو سعف النخيل، وحتى في الخيام، ولكنهم أكثر ما اعتادوا منذ القدم بنيت 

ا إلى قرى ا أو بحرً أنهم يقومون بالهجرة املؤقتة، فيغادر السكان منازلهم ويسافرون برً 

زراعية، وواحات حيث يسكنون هناك خالل أشهر القيظ الذي يستمر ألربعة أشهر، 

حلة التي يقومون بها في فصل الصيف هاربين عن فأدلى املؤلف الضوء على هذه الر 

الحرارة وأشعة الشمس الالهبة في مسقط في النهار، وحرارة صخورها وجبالها 

الشاهقة التي خزنت الحرارة طول النهار في الليل، وأورد في الكتاب عن تفاصيل 

البارد األسفار الصيفية، بأنهم يقضون في " الحاضرات" فترات النهار ينشدون النسيم 

والهواء العليل تحت ظالل األشجار وبين مياه األفالج والوديان، وأما فترات الليل 

ا، فإن غاب عنهم سهروا على فيقضونها في السمر تحت ضوء القمر إن كان ساطعً 

 
ً

أنواع شتى من  ت ولوقت متأخر من الليل حيث تقدمضوء النار الذي يظل مشتعال

 جود بها أصحاب األمالك.  الفواكه كالتين والعنب والرمان ي

أورد املؤلف رحلة القيظ وما حدث خالل تلك األشهر في النهار والليالي، فكل ذلك في 

عبارة أدبية ممتعة سهلة عذبة بحيث يزّود القارئ املعلومات املهمة ويوفر لديه خزانة 

حيث ساروا، ويحل معهم حيثما  روايةالتاريخ، وهو يساير معهم خالل مطالعة ال

لوا، ويشاطر معهم في حلهم وترحالهم، ويعاش معهم طوال الفترة في أيام القيظ، نز 

ويشاهد بأم عينيه ما يتمتع به أهل مسقط في القيظ، فيشاركهم فيما يسرهم 

ويحزنهم، ويبصر معهم ما عانوا من متاعب، ومشاكل، فيذكر املؤلف دور الرجال 

لهم، وما يهمهم خالل رحلتهم والنساء واألطفال خالل الرحلة، وأشغالهم وأعما

 املستغرقة ألربعة أشهر.

نه من املستشارين في مجلة إله عالقة وطيدة بالهند بحيث  هذه الروايةوإن مؤلف 

أورنك زيب األعظمي، هذه الصداقة والوداد الدكتور الهند التي تصدر تحت إدارة 

م 
ّ
في حلة قشيبة،  ابعهوط ااألعظمي ملراجعته الدكتور ه إلى روايتجعل املؤلف أن يسل

 فقام الدكتور بهذا العمل خير قيام.
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ا والعالم يستحق التقدير والتحبيذ من قبل أهالي مسقط خصوصً  روايةوإن مؤلف ال

ا بأنه قدم باقة من تاريخ مسقط لمولعين باللغة العربية عموًم لإلسالمي، و او  العربي

 ورحالت أهاليها بأسلوب ممتاز ممتع.

 روايةمحتويات ال

من كلمات الشكر،  روايةبتدئ الت( صفحة، 141حمل مئة وثماني وتسعين )رواية تال

على ثالث  ي تحتو  رواية، ومقدمة الروايةشرع في مقدمة مؤلف التواإلهداء، ثم 

 .روايةصفحات؛ ثم يردف أصل ال

عشر  ياثن في رواية كلهايشرع كالقصص الروائي، وقّسم املؤلف ال روايةوأصل ال

 :حلقة

 :ألولىحلقة اال

حرارة الشديدة خالل فصل البحث عن ت ي( صفحة، وه15)ة سبع عشر  يغطإنها ت

ذكر عادة أهلها في السفر والهجرة إلى القرى الزراعية، تالصيف في مسقط، و 

بين تواحات حيث يسكنون خالل أشهر القيظ الذي يستغرق أربعة أشهر، كما الو 

جار يقصدون مزارعهم ويقطفون خالله عن فوائد تلك الهجرات بأن األغنياء والت

 تا يتصدق عليهم األغنياء، فوصفالتمور، والفقراء يحصلون على بعض التمور مجانً 

بيوتهم وأبنيهم في املزارع والواحات، بأن األغنياء لهم املناطق الزراعية، تنوعت 

طين اختلف حجمها من الأحجامها واختلفت أنواع األشجار، فبنى امليسورون غرفة 

بة صاحبه، إضافة إلى سقيفة، أو "عريش" بني في ناحية بارزة من املزرعة حسب رغ

بناء، فدأبوا على اختيار قطعة أرض الالستقبال الضيوف، والفقراء لم يشيدوا 

صغيرة قريبة من ضفة واد أو فلج أو مورد ماء لينصبوا عليها، بعد استئذان أصحاب 

 األمالك خيمة بسيطة جًد 
ً
تخفيف من حدة الحرارة لا، ولسكنً  ا ليكون لهما أو عريش

ليوم الخروج  ابهيًج املنظر  حلقةال هقّدم هذتيرشون هؤالء املاء حول السكن، كما 

بأن كلهم أعّدوا استعداداتهم من شراء املواد الغذائية من قهوة وطحين وأرز وسكر 

 وملح وحبوب وبهارات وغيرها حسب وسعهم.
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هناك خمس  .ليه بأنه يقع في منطقة "سيب"كما وصف املقيظ الذي قاموا بالرحلة إ

مزارع شاسعة يمتلكها "نصيب" وقد حّولها بعد مجهود كبير إلى جنان تطيب العيون 

لرؤياها، كما جعلها مصايف جميلة ومشاريع تجارية ضخمة تجلب لها الكثير من 

 يبنالطين، وكان به مجلس كبير للرجال، وعريش كبير من املال، وكان بنى هنالك بيته 

بالقرب من أشجار وارفة الظالل كثيرة الثمار، ومطبخ لخدمة الضيوف، به الكثير 

 1الكثير من املراجل والدالل وكافة أدوات الضيافة.

ي املركب الذي يسافرون بها، ويذكر سعتها وما يحوي العدد الكبير أصف البدن تثم 

 ايسفر القهوة والشسرد الوجبات الغذائية خالل التمن املسافرين وأمتعتهم، كما 

إضافة إلى األسودين، التمر واملاء، ويبّين كيفية تقديمها أمام الضيوف، كما يذكر 

املوضع الذي يوضع فيه املاء في سعن قربة ماء، وتعليقها في مكان بارز من املركب حتى 

يتعرض لها الهواء الذي يعمل على تبريد املاء، وكما وصف السعن وبما يصنع به، كما 

يملكها ابن نصيب، فكما يأتي املنظر للرجال  ايسافرون به التيأن البدن  يدّل 

واألطفال والنساء وحركاتهم وسكناتهم وفرحهم وترحهم وكيف يبدأ السفر في املوعد 

ر أم محمد وولداها، محمد وخميس، وأختها ياملضروب، وكان من بين الركاب الكث

 ا بالا مسرورً خديجة وأطفالها، كان محمد فرًح 
ً

، رحلة، وكان كل ش يء أمامه جميال

املشوب  ييفوق الوصف والخيال، من لون الرمل، ولون ماء البحر، والهواء الند

بالرطوبة غير الخانقة، إلى طيور النورس، إلى مراكب الصيادين، وكان محمد يرى 

بلدته مسقط من البحر ألول مرة، ويرى له من بعد كل ما في مسقط، من مبان 

سرد الرقم األول ما يرى محمد خالل سفره إلى املقيظ من مناظر ضخمة، هكذا ي

بهيجة ممتعة واألماكن مثل "املكال" و"كلبوه" وعادات أهلها كما يذكر من آبارها، 

ومياهها، ومزارعها ومحصوالتها، وأشغال وأعمال أهلها، كل ذلك يذكر أحدهم، 

لفت خالل ذلك انتباه ويسمع الجميع، وكل ذلك ذكر الشيخ الطاعن في السن، كما 

الشعاب الجبلية الواقعة على البر ما بين الجزيرة الدوحة  ىحدإعلى  همحمد وغير 

                                              
الرواس ي الشامخات والنفط الفرات "القيظ" للدكتور صالح البلوش ي، روز ورد بوكس، نيو دلهي  1

 12م، ص 2017الهند، 
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وكلبوه أشخاص باملالبس التقليدية الهندية تجمهروا وقد تحلقوا متسمرين حول 

كومة كبيرة من الخشب أوقدت فيها النيران التي كانت ألسنتها تزداد كما أن دخانها بدأ 

ا إلى السماء، وهي جثة رجل تأكله النيران، فدلت أم محمد ابنها بأن ا فشيئً يرتفع شيئً 

كما ذكر املؤلف إقامة  1.الهندوس يحرقون جثة موتاهم حسب معتقدات دينهم

جاليات الهندوس في عمان وما يقومون بتجارة املواد الغذائية التي يجلبونها من 

 موطنهم األصلي الهند.

 : ةالثاني حلقةال

 ( صفحات:4) عضم تست

د املركب إلى قرية "ريام" الصغيرة، وذكر خاللها منازلها و فأورد املؤلف ذكر ور 

 
ً

من أشجار  البسيطة، كما ذكر هناك القوارب مصطفة على شاطئ الصخري، وقليال

النخيل بالقرب من سفح الجبل، وحولها نزر يسير من الزراعة، وهناك رأى محمد 

األبراج الدائرة الثالثة بناها البرتغاليون، كما رأى ذلك الجبل األشم والقلعة ذات 

محمد هناك في جبال مطرح قرية الشطيفي التي كانت أصغر قرية يراها، منازل 

محدودة ومعدودة، كما ذكر املؤلف القرية "عينت" في الطريق إلى السيب، ووصفها 

"دارسيت"  ريةوذكر موقعها وماءها ومزارعها؛ كما ذكر هناك في الطريق إلى السيب ق

رضها رملية خصبة أا، تختلف عن "عينت" في أن ا وأكثر سكانً وهي أكبر حجًم 

والوصول إليها سهل، كما ذكر قرية "سمح املالح" أو "الصحراء املالحة" التي تجاور 

دارسيت، وال يوجد بها مياه عذبة؛ فلذا ال يوجد بها أحد من البشر، هكذا ذكر 

م، وكما ذكر حال املسافرين بأنهم منشغلون بما يظنه املؤلف سير البدن إلى األما

ا، يلعبون ألعابهم البريئة، مهما، بالنسبة لألطفال يقطعون املركب جيئة وذهابً 

يراقبون السحب في السماء البعيدة تتجمع تارة ثم تتفرق تارة أخرى، ينظرون إلى 

وسكناتهم، أما  املوج وهو يضرب بجسم البدن، يقلدون الكبار في جلوسهم وحركاتهم

النساء فقد تحلقن في ركن من املركب حول دلة القهوة وقد شغلن منذ بداية الرحلة 

                                              
 23القيظ، املصدر نفسه، ص  1
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في حديث طويل ومتشعب ومتعمق في القيل والقال، وكثرة السؤال، مواضيع تتطرق 

 وغيرها.  ألمور شتى من الزواج إلى الخطبة، والطالق، والهجران...

ا عن حلقتهن متحلقين حول دالل ا بعيًد روا ركنً وأما املسافرون من الرجال فقد اختا

 
ً

ا منهم يتكلم، بينما  واحًد القهوة يتحدثون، في أمور شتى، واملالحظ فيهم أن رجال

ينصت اآلخرون، وال يبدأ شخص آخر الحديث أو يعلق على ما سمعه إال بعدما ينهي 

من دنوا  ا وأصحابه رغم صغر سنهموهنا ذكر املؤلف أن محمًد  1.املتحدث حديثه

حلقة الرجال ليسمعوا منهم تجارب الحياة وما يهمهم في حياتهم املستقبلية، فتطرق 

شركات الالحديث خالل ذلك إلى النفط، فأوضح الشيخ عمر عن النفط، وذكر عن 

بحرين وغيرها من املواضع، الاإلنجليزية التي تحاول الكثير الكثير إلخراج النفط في 

مصغ أذنه إلى أحاديث الرجال، ففهم من ذلك القليل، ثم ا ويذكر املؤلف أن محمًد 

أوضح املؤلف: بأن البدن يسير سيره الطبعي، هنالك استرعى انتباه املسافرين ما 

ا صغيرة منصوبة على الشاطئ، هنالك قال البحار "هاشم" هنا يعمل يشبه أبراًج 

هاشل ألقى  الصاروج، وهي طين محروق يستخدم في بناء الكثير من املنشآت، كان

 
ً

 لصنعة الصاروج، والكل مرهفون آذانهم إلى كالم هاشل، هنا أكمل الضوء كامال

املركب سيره ليرى ركابه قرية "الغبرة" وما هي بعد ذلك وقت قصير إال والح في األفق 

 البعيد عدد من املزارع، لقد وصل املركب إلى مقصدهم "السيب".

 :ةالثالث حلقةال

 ه(، هذ95) ( وينتهي على سبع وأربعين36) فحة ست وثالثينهذا الرقم يبتدئ من ص

ذكر أن الركب وصل إلى املقيظ، هنا متعة وفرح وترح، الجلوس مع األحباء، ت حلقةال

وسرد حكايات وذكريات وأحوال، وأخبار حدثت في املاض ي، هنا محمد في موطنه 

ن الدعن تحت ا على الحصير ما مالبسه الصيفية البسيطة، جالًس وإقامته البًس 

املنظر البهيج في  حلقةال هأغضان شجرة شريش تحركها رياح خفيفة، كما يذكر هذ

مزرعة ابن نصيب، حال الثيران الضخمة تخرج املياه من البئر، والشمس في السيب 
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أقل حرارة من املسقط، وأشعتها تسقط على حوض املاء الذي يحوطه عدد من 

ت، وطيور تنبعث من حناجرها أصوات أشجار األمبا وغيرها، وهناك جو صام

مختلفة، وهنا رأى محمد حشرة الصرناخ تترد في املكان، كما وصف خالله حشرة 

الصرناخ، هنا يذكر املؤلف بأن أم محمد في اهتمام كبير بتربية أوالدها حيث تعلمون 

هنا تحت إشراف املعلم عبد الرحمن الذي هنا إمام مسجد، وكما يذكر املؤلف 

األخرى ملحمد وأقرانه بجانب تعلم قراءة القرآن السباحة في الحوض وكما  األعمال

يجرى فيما بينهم مسابقات في السباحة، وكما ذكر األمر اآلخر لهم التجوال بين املزارع 

 
ً
الفواكه، بأنهم يقطفون األثمار باألشجار فلما يسمعون صراخ و ا عن األشجار بحث

إنجازاتهم وقطوف األثمار أكثر ما يكون  توكانصاحب املزرعة يهربون في غمضة عين، 

 
ً

 في مزرعة حامد الذي كان رجال
ً

، كما ذكر متعة آخر حقيقية ملحمد وأقرانه  بخيال

عندما يرون خلية دبي معلقة على شجرة أو مبنى طيني قديم فيأخذ أحدهم حصاة 

دغه فيقذفها على تلك الخلية، فهناك هجمات الدبي الغاضبة لتخريب خليتها، فتل

الدبي في كل مكان، ثم ذكر عن معلم القرآن عبد الرحمن وماله قدرة في العلم وبعض 

كراماته، وحضوره في املواليد واملناسبات الدينية التي تقام في املزارع، ثم ذكر إقامة 

ابن نصيب مالد في مزرعته، وأورد الطقوس والتقاليد التي تقام في املولد، وإنشاد 

 أبيات املولد وكراماته.عبد الرحمن املعلم 

 :ةالرابع حلقةال

 (صفحة.14) ةستغرق تسع عشر ت ةالرابع حلقةال

إلى ألعاب األطفال البريئة التي كانوا يداومون على لعبها، منها لعبة  حلقةال هشير هذتف

 ه"لعبة العنبر" كانت من أحب األلعاب عند محمد وأقرانه، ففسر املؤلف عن هذ

"لعبة العنبر" وذكر تفاصيلها، واآلخر التي عشقها محمد  خرةاللعبة، وذكر اللعبة اآل 

"لعبة اللوماه" ثم فّصل عن هذه اللعبة ثم ذكر "لعبة العصا" املحببة  وأقرانه

"طاق طاق طاقية" وكذلك لعبة  للنفوس، كما ذكر ألعاب البنات باسم لعبة

الكثير من البهجة "الغميضة أو االستخفاء"، كما ملحمد وأقرانه في األيام الصيفية 
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ا من والسرور، ومن بين أمور أخرى دأبوا على عملها بناء منزل أو قلع من الرمل قريبً 

البحر بحيث تهدمه أمواج البحر، في املوجة األولى، أو األخرى أو الثالثة، فمن مبناه 

ا، كما ذكر من متعتهم الصيفية ا ألطول فترة من الزمن أمام األمواج يعد فائزً صامًد 

هم يمشون على الشاطئ مع األصحاب واألحباب يراقبون أمور الصيادين، من إنزال أن

مراكبهم في البحر، ورجوعهم إلى الشواطئ، ومنظر تخليص صيدهم من الشباك 

وغيرها، وكان من بين األمور الكثيرة التي أحبها محمد وأقرانه هو التوجه إلى ساحل 

مع نساء عائلة املرحوم نصيب، البحر لجمع الدوك، فلذلك استعدت أم محمد 

فجمعت ما شاء هللا، وهي وجبة غذائية يومية هامة في فصل الصيف، فذكر املؤلف 

 كيف جمعت النساء وطبخت الدوك.

 ثم يذكر املؤلف عملهم في فترة الظهيرة:

"في فترة الظهيرة يهمد الجميع دون استثناء، الرجال والنساء، واألغنام واألبقار في 

الطيور وزغاليلها في وكناتها، والغربان في أوكارها وعلى قمم األشجار، فال الزريبة، و 

يسمع أحد نعيقها، وفي بعض األحيان يقل نعيقها لحد كبير، كما تتوقف الحمير عن 

ا من إصدار أنكر األصوات، النهيق، وكذلك تأخذ الدجاجة صيصانها إلى القن هربً 

يد قوته بعد ساعات عمل مضنية، صمت الحر، أما ثور املنجور فيمنح راحة ليستع

مطبق، الجميع صامت، أو نائم، أومسترخ، أو مستلق خالل تلك الفترة، وذلك إلراحة 

 1.النفس والجسد استعدادا لفترتي العصر واملساء"

ويذكر املؤلف بأن األطفال استثنوا أنفسهم عن ذلك االلتزام املزعج، بأن قلوبهم 

عب والطواف على املزارع وقطف األثمار، كذلك الصغيرة مسكونة بشوق غامر لل

حال محمد، كان يراقب كأقرانه نهاية فترة الظهيرة، وسماع أذان العصر، وهو يحدق 

أنظاره على األشجار واملناظر البهيجة أمامه، حرص محمد على إيفاء عهده مع أمه 

الحارقة،  ا منها وقت القيلولة، ليتجنب أشعة الشمسبأن ينام أو حتى يتمدد قريبً 

ومن بين النواقض األخرى لذلك العهد الهش سماعه ألصوات أقرانه وهم ينادون 
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عليه بصوت خافت ليرافقهم في الذهاب للبرك وموارد املياه العديدة في السيب 

ليراقبوا الغزالن والحيوانات البرية التي تأتي من الوهاد والقفار والجبال البعيدة 

وقت الظهيرة، ومحمد فرح مسرور بمغامراته املمتعة مستغلة فترة الهدوء املطبق 

 بدون أن تعلم أمه، ولكن تعلم أمه بقدميه املتسخين مدى مغادرة املكان.

ثم ذكر املؤلف عندما يؤذن املؤذن صالة العصر وهي إيذان حقيقي لنهاية فترة 

، ثم الظهيرة الطويلة، عند سماع األذان يلبي أغلب الرجال النداء، ويؤدون الصالة

يجلسون في مجموعات تحت ظل املسجد أو تحت ظالل األشجار لقضاء الوقت في 

أحاديث متنوعة، كذلك حال النساء وهي أنسب وقت لهن لزيارة الجوار، واألطفال 

لى شاطئ البحر حيث السباحة، ثم التجوال في سوق إمن محمد وأقرانه يذهبون 

لعبة طلوع النخيل، والفترة املسائية السيب لشراء املشاكيك، كما يقضون أوقاتهم في 

جذابة ملحمد وأقرانه، ألنه لم يكن يسمح لهم بالخروج من املزرعة بسبب  تليس

 
ً
ا عن زواحف األرض، أن هناك ا من الجن والعفاريت وتجنبً الظالم الدامس، وخوف

تعة رقعة محدودة داخل املزرعة للعب في الليالي خاصة في الليالي املقمرة، وزيادة في امل

وينشدون أناشيد رنانة، هكذا ذكر املؤلف ليالهم  ينعندما يجلس األطفال محلق

 ونهارهم وأعمالهم وأشغالهم.

 :ةالخامس حلقةال

 (:57) سبعينالو  ةمساخالصفحة النتهى على ت( و 61) ستينالو  ةثمانيالصفحة البتدئ من ت

هم فيها، وكيفية مجالس السمر في الليالي، ومشاغلعلى دلي األضواء ت ه الحلقةهذ

 الظالم الحالك السائد تحت أديم السماء.

 يذكر املؤلف جلسات السمر هكذا:

"ما من شك في أن جلسات السمر تعيد للجسد نشاطه، وللروح عنفوانه كما تطيب 

الخواطر، وتصفي ما في قلوب املتسامرين الذين ينتمون ألطياف متنوعة من هذا 

ر، كما ينتمي ملستويات اجتماعية متعددة، فتزيل املجتمع الصغير املترابط لحد كبي
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منها الهم والكرب والضيق، وتذهب الوحشة بالنفوس ليحل محلها األنس والوئام، 

وهو ما يقوي العالقات بينهم فيحرض كل فرد منهم حضور إحدى جلسات السمر 

اول القريبة من منزله لإلنصات ملا يدور فيها واملساهمة بما تيسر من مناقشات وتد

األخبار، ومن ثم نقلها ملجالس أخرى في ليلة الحقة بغض النظر عما إذا كانت األخبار 

َنُقل تتشعب األحاديث، التي  التي سمعها موثقة أم ال، لذا يتشعب الحديث، أو لِّ

وحدها؛ بل في بالد هللا  نن البالد والعباد، ال في عماؤو تتطرق لكل شأن من ش

األحاديث مفعمة بأخبار الحوادث وصروف الدهر وبها  الواسعة التي زارها املتحدث،

 1.الكثير من العظات والعبر"

بأن ابن نصيب في كثير من الليالي يستضيف الكثيرين من  شير املؤلف إلى بعضهاي

مزرعته من أهله، وأقاربه، وأصحابه، وأحبابه، وجيرانه، خاصة الشيوخ أمثال عبد 

 التاجر الصغير موس ى. الرحمن، ودرويش، وعمر وصديقه الحميم

لجلسات السمر يرش عليه العاملون بعد العصر املاء؛ لكي تخفف  املكان الذي يعّد 

اجيد بألوان بديعة، ليجلس عليها الضيوف، جحرارتها، ويثبت الرمل، ثم تفرش الس

عديد من املصابيح إلضاءة املكان، بعد الوا على املساند املصنوعة، كما وضع أويتك

املعّد يشرع السمر، يقدم الشاي والقهوة على الحضور مع قدومهم  تناول العشاء

ا موجود للتناول، ويذكر املؤلف بعد وبعد العشاء وفي أي وقت يطلبونها، التمر أيضً 

ذلك أن املتعة الحقيقية واألنس الجميل ال يكتمل إال بوجود عنصر هام وفاعل يعد 

رها، فيجرى الحديث عن قلم املزاج ويريح األعصاب سجائر، وتمباك، نشوق وغي

املؤلف بعد ذلك عن أنواع التمباك املختلفة مع ذكر فوائدها وأسلوب استخدامها 

 ونوع استعمالها، وما يجلب منها من األوربا.

 وحال النساء في مجالس السمر كحال الرجال في كثير من األمور.

 نساء.وأما محمد وأقرانه انضموا إلى مجلس الرجال، والبنات ملجلس ال
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 :ةالسادس الحلقة

( 49) ربع وتسعينأنتهى على ت( صفحة و 56) شرع من ست وسبعينت ةالسادس حلقةال

 صفحة.

ناقش عن السمر وأحاديث وحكايات يوسف، وبيان أسفاره ورحالته ت ه الحلقةهذ

 فريقيا.إالبحرية من الهند و 

ا في مزرعة يوسف وهو من أقارب أم محمد، وأحد املتسامرين الكثر الذين اجتمعو 

ا على متن  املراكب التجارية الكويتية التي ابن نصيب في تلك الليلة، وهو يعمل بحارً 

... وكانت جعبة يوسف عامرة وبشكل  تطوف وبشكل دؤوب على مختلف البنادر،

دائم بالقصص والحكايات الكثيرة، هناك تلهف الجميع دون استثناء لسماعها بشوق 

ومحمد وأقرانه أتوا مسرعين ملجلس الرجال ليسمعوا ما غامر، بما فيهم ابن نصيب، 

لم يسمعوا، فذكر يوسف حياة البحر، وذكر أنها عسيرة، وكل ذلك في طلب املعيشة، 

فقاطع كالم يوسف ممدوح الشهي للكالم، وتغير مجرى األحاديث الشائقة، فبدأ 

منذ مدة  تذمر واضح على محيا الجمع بما منهم ابن نصيب، فذكر يوسف أنه يعمل

مديدة على املراكب الكويتية الكبيرة مثل البوم والبغلة التي يشحن على متنها 

االحتياجات األساسية للتجار والناس من بندر إلى آخر، كما تنقل هذا املراكب 

املسافرين، كما تنقل املياه العذبة من شط العرب إلى الكويت لعدم توفير املياه 

ا على شط العرب في الجانب نا من الكويت مرورً العذبة في الكويت، فيشرع سفر 

العراقي، ثم إلى الهند، كما أتى خالل ذكر النفط، وتوافد الشركات األجنبية إلى الخليج 

للبحث عن النفط وهذا السائل األسود، وقصص ظهر النفط في البحرين، فلما جاء 

لسائه ذكر ظهور النفط في البحرين ارتسمت على محيا ابن نصيب وعدد من ج

 
ً

 أن يرزق هللا عمان النفط، وتناوب كل من ابن نصيب وموس ي ابتسامات رجاء وأمال

 
ً

 في في إيضاح وتفصيل فضائله وآثاره على البالد والعباد، كما ساهم الشيخ عمر قليال

الحديث عن محاوالت البحث عن النفط في عمان، وكما شارك كل من عبد الرحمن 

مه على عباده مذكرين السامعين بوجوب الشكر ه هللا ونعئودرويش في ذكر آال 
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والحمد له في كل األحوال. ثم ذكر يوسف أن املركب يشحن بالتمور بالكويت أو 

البصرة بحيث يتم تعبئة املركب بالتمور خالل ثالثة أسابيع، خالل تلك األيام ذكر 

روج يوسف تنزهه في األسواق املختلفة في الكويت والبصرة، فقال يوسف: عند الخ

من شط العرب نيمم جهة الهند مقتربين من ساحل فارس، وبعد فترة من اإلبحار 

ا بالقرب ثم نستمر في اإلبحار مرورً  .. .. يظهر أول معلم على اليابسة وهو جبل بوريال

من العديد من البنادر الصغيرة والجزر مثل جزيرة الشيخ شعيب، وجزيرة قيس، 

وجزيرة سالمة وبناتها، ثم بعد نعبر مضيق هرمز  وجزيرة فرور، وجزيرة طنب الكبرى،

 1.وأول معلم نراه بعد العبور هو كوه مبارك )جبل مبارك(

ثم ذكر املؤلف بلسان يوسف تفاصيل القراصنة الذين يسطون على البضائع والنقود 

وكل ما له قيمة بقوة السالح، ثم ذكر عن عبور مضيق هرمز ورؤية القرى الصغيرة 

 عداد امللح هناك، ثم وصول املركب إلى "فنار أم نير" القريب من كراتي ي.الزراعية، وإ

 :ةالسابع الحلقة

 (.116) ةة عشر ادسسالائة و امل( وتنتهي إلى 47) تسعينالو  ةمساخالصفحة البتدئ من ت يوه

 
ً

 وهو يذكر عن السفر إلى كراتي ي، ومومبائي، ومنجلور، وكاليكوت، ثم الرجوع قافال

 بداية السفر إلى إفريقيا، والرجوع عنها.إلى الكويت، ثم 

فذكر املؤلف بأن يوسف ملا بلغ إلى ذكر كراتي ي، فأخذ ابن نصيب أطراف الحديث 

ا هنا، كما له العديد من الوكاالت ألنه يعرف كراتي ي حق املعرفة، وأنه يملك بيتً 

ورة واألنشطة التجارية، فعّرف ابن نصيب الكراتي ي حق معرفة، وأبرز للسامعين ص

إلى يوسف ليكمل حديثه، ثم ذكر يوسف رسو املركب في  أجلية عن كراتي ي، ثم أوم

ا بالعديد من البنادر مثل البندر، وبيع التمر بالوسطاء، وبغيرهم، ثم يبحر املركب مرورً 

كوباري ومندوي، ودواركة، وخور ميان، إلى بندر راول، هناك تعرض التمور للبيع، ثم 

م ملا جاء ذكر مومبائي أخذ ابن نصيب دلو الحديث ليدلوه ملا وصف عن بندر راول،  ث
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 يعرف مدينة مومبائي، وزارها مرات عديدة، فوصفها أمام الحاضرين وصًف 
ً

، ا جميال

ذكر خصائصها وامتيازاتها، ثم جعل يوسف يتحدث بعد نهاية األعمال في مومبائي 

 إلى الكويت.يبحر املركب إلى منجلور، ومن ثم إلى كاليكوت ثم العودة 

ثم ذكر املؤلف بالتفصيل عن لسان يوسف أمام املتسامرين عن سفره إلى مثل ذلك 

ا بالبنادر املختلفة كمثل عدن، وبندر بربرة الصومالي، وبندر إلى إفريقيا  مرورً 

 
ً

 على متن مركبه البضائع، والتمور، والناس وغيرها، ذكر خالل ذلك حافون، حامال

اد وعاداتهم وطقوس، ومحصوالت أراضيهم ونبذة قليلة خصائص تلك البالد والعب

عن تاريخ تلك األماكنة، كما سرد الذكر عن دلتا الروفيجي دلتا عظيمة ومربعة 

وتفرعاتها كثيرة وأغصانها،  واألشجار فيها متشابكة وكثيفة ومياهها في بعض املواقع 

ف بعد إبحار ثالثة عميقة، وذكر جوها ومخاطرها ثم الرجوع إلى الكويت من غير توق

 أشهر، وهذه الرحلة تستغرق تسعة أشهر.

 :ةالثامن الحلقة

ائة امل( إلى 115) عشرة ةبعاسالائة و املصحفة المن  ةومبسوط ةمنتشر  يوه

 (130) ثالثينالو 

حدث عن تهريب الذهب عن لسان يوسف، وكيفيته، وأسلوبه، وما يحث ت يوه

 اإلنسان لعمليته.

يوسف املسامر ذكر عملية تهريب الذهب أمام السامعين بعد  فذكر املؤلف بعد ذلك أن

تردد يسير، وهي تهريب الذهب ما بين الخليج والهند، بحيث يشترى الذهب من السوق 

ع في السوق التي فيها األسعار مرتفعة، ويحقق بذلك االتي تكون فيها األسعار رخيصة ثم يب

الرغم من أن الحكومة البريطانية منعت ا كبيرة نتيجة الفارق بين السعرين، على أرباًح 

إدخال وإخراج الذهب من وإلى الهند إال تحت إشرافها وبعد دفع الرسوم الجمركية 

ا إلى الضرائب التي فرضت على تجارة الذهب، وفي ذات الوقت كان الفارق في املقررة، نظرً 

يب والتفنن في ا حث الكثيرين على دخول معترك التهر ا جًد سعر الذهب بين السوق كبيرً 

ا في تحقيق أرباح ال يمكن تحقيقها بأي مهنة أخرى، ثم ذكر وسائل التهريب أساليبه طمعً 
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من الخليج والوصول إلى الهند، وعملية التفيش من قبل الجماركة، وذكر سبيل تسليم 

الذهب إلى التاجر الهندي بأساليب مختلفة، ثم طرح خالل ذلك السامعين أسئلة عديدة 

ا، ثم ذكر عن العقوبات عند العثور على عملية ا مطمئنً ا شافيً جاب يوسف جوابً إليه، فأ

تهريب الذهب، ولذا ال يدخر النواخذة والبحرية أي جهد لإلفالت من ثبوت تهمة التهريب 

عليهم، ومن بين وسائلهم تلك رمي الذهب في البحر حال التيقن من أن رجال الجمارك 

 1.هسيكتشفون ال محالة مكان إخفائ

حديث يوسف في جواب أحد املزارعين بأنهم يكابدون املشاق العظيمة بثم أتى املؤلف 

رحلة الهند تستغرق حوالي ستة أشهر، والرحلة لسواحل شرق  ة؛هم البحريرحلتخالل 

 
ً

ا،  ونهارً إفريقيا حوالي تسعة أشهر، ونقض ى هذه األشهر الطويلة على ظهر املركب ليال

هات رياح تكون قارصة في الشتاء وحارقة في الصيف، السماء تهب علينا من كل االتجا

فوقنا، والبحر تحتنا، والصبر والتوكل على هللا من شيمتنا، ثم ذكر عن أيامهم 

 
ً

 عندما يطلع "األحيمر" نجم في املساء يتميز الحلوة خالل السفر تارة وأخرى مرة فمثال

امن من ظهوره مع غبار أحمر عن غيره بلونه األحمر، ويظهر عادة بعد املغرب، يتز 

األفق، ثم تظهر غيوم شديدة السواد، وتهب رياح رعدية قوية، وأمواج  ياللون يغط

عاتية متالطمة، وتسقط األمطار، بل لنقل أن السماء تنشق عن ماء منهمر تسكبه 

السماء التي ال يمكننا رؤيتها لحلكة العتمة وهو ما يجعل املركب رغم ضخامته كريشة 

الريح في تأرحح البحرية يمنة ويسرة، ومن مكان آلخر، وليس من املستبعد  في مهب

سقوط أحدهم في البحر، في تلك األثناء ال يملك املرء إال التوجه إلى هللا بالدعاء 

واإللحاح فيه حتى يزيح الهم ويفرج الكرب ويذهب البأس ويسهل الحال ولخطورة 

 يركب البحر إال بعد التيقن من اختفائه ا من النواخذة الاألحيمر الشديدة فإن أحًد 

وزوال أثره، لكن يحدث وأن يخطئ بعضهم الحساب فيخرجوا قبل وقت قصير من 

 2.هبوبه، لكنهم دفعوا ثمن ذلك الخطأ من األموال واألرواح
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 : ةالتاسع الحلقة

تحدث عن األطباء األوروبيين تحة، و فص (25وعشرين ) استغرق سبعً ت يوه

 الجاتهم، وشفاء القاطنين عن عالجهم.حيين، ومعياملس

يذكر املؤلف بأن يوسف ملا سكت بعد ذكر الحكايات الكثيرة من أسفاره ورحالته 

البحرية، فلما أتى ذكر العواصف، وقصص الغرق، واملوت، والقراصنة، فتشعب 

الحديث وأتى ذكر األمراض والعلل واآلفات التي تزور عمان بين فينة وأخرى، فأخذ 

حديث بأننا وآبائنا عشنا في أيام صحة وأيام مرض، الرحمن زمام املبادرة، وبدأ عبد ال

وعندما يمرض أحدنا كان يتجه إلى أقرب معلم أو عطار ليشتري منه األعشاب التي 

فيها الدواء والشفاء، لكن هناك وقع تحول تاريخي غير مسبوق في التطبيب حينما جاء 

، والثاني زويمر، مبشرين بالدين املسيحي مريكيان األول اسمه صموئيلأشخصان 

بين املسلمين، فعملوا لعالج األمراض بجانب الدعوة إلى الدين املسيحي، ولكنهما لم 

 ا إلى املسيحية.ينجحا إال في تحويل أقل من اثني عشر مسلًم 

ثم جاء املبشرون اآلخرون للتبشير بين املسلمين ولعالج األمراض كما بّين عمر 

جراح جاياكار الذي كان من شبه القارة الهندية، وأنه قام بالتجوال في الدكتور ال

عمان، ودرس الحياة البرية بما فيها من نباتات، وحيوانات وحشرات، كما كتب عن 

األمراض التي كانت تفتك بالعمانيين مثل املالريا، والسل وأمراض العيون، وغيرها، 

تغذية، وقلة النظافة، والحرارة الشديدة، والتي عزاها إلى أمور عدة من بينها سوء ال

 ا.وهو عمل في عمان لفترة تزيد عن عشرين عاًم 

ثم أرسلت الكنيسة اإلصالحية في أمريكا املبشرة اليزابيت دي بري إلى عمان، حيث 

أنشأت عيادة طبية في مطرح لرعاية املرض ى والعناية بهم، واملبشرة اليزابيت أوصت 

ح إلى عمان، وبعد دراسة توصيتها أرسلت الكنيسة برقية كنيستها بإرسال طبيب جرا

 إلى الدختر شارون تومان ليتوجه إلى عمان ويعمل به.
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ا للحاجة ا، ونظرً عشر سريرً  ةوهو جاء كمبشر مسيحي، وأنشأ مستشفى به خمس

ا من منقطعة النظير للرعاية الطبية التي مهر فيها توافد الناس إليه زرافات ووحدانً 

 1.وخارجها، كل ينشد الصحة والعافية داخل مسقط

خالصه وتفانيه في العمل، والحب إثم دل بعض الحاضرين على وفاته، وذكروا 

بالناس، وتواضعه ولطفه مع املرض ى، رغم شعبية الدختر بين الناس، لم ينجح في 

مهمه التبشيرية، ولم تحقق غايته وأهدافه، ثم ذكروا عن بعض األمراض املهمة التي 

 ويعاني  بها أهل عمان مثل املالريا، والسل، والجذام.يصاب 

وأضاف أحد الحاضرين على ما سمعه بقوله: صنوف شتى من األمراض استوطنت 

ا غير قليل من عمان، وصنوف أخرى كانت تزورها بين فترة وأخرى حاصدة عددً 

أتى خالل ذلك ذكر مرض "الجدري" والبيت  2.مة لها"ؤو األرواح مع كل زيارة مش

ا من األطباء البعثات التبشيرية التي الجدر، ثم جاء ذكر الطبيب هاريسون واحًد 

أرسلتها الكنيسة اإلصالحية في أمريكا للمنطقة، ولكن رغم الجهودة الجبارة التي بذلتها 

ا لنشر املسيحية في املنطقة إال أنه اعترف صراحة في أكثر كنيسته طوال خمسين عاًم 

 إال في تحويل خمسة من املسلمين للدين املسيحي.من مناسبة أنها لم تنجح 

 :ةالعاشر  الحلقة

ائة املصفحة البداية من  (17صفحة ) ةعلى خمس عشر  ي حتو ت حلقةال ههذ

(، 157) سبعينالو  ةمساخالائة و املصحفة ال( ونهاية إلى 171) خمسينالو  يةثمانالو 

 ذكر مسابقة مناطحة الثيران.ت حلقةال هوهذ

ا وأقرانه بعد دراسة حصص القرآن الكريم، يطوفون في كل محمًد فيذكر املؤلف بأن 

مكان، ومن أمتع األخبار التي تلتقطها آذانهم الصغيرة مرهفة السمع، بين فترة 

وأخرى، هو خبر إجراء مناطحة الثيران، وهو خبر مشوق ومغر ينتظرونه، وينتظره 
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، والشوق بلغ بمحمد اودً ا، وكان عصر ذلك اليوم مشها وكبارً الكثيرون غيرهم، صغارً 

 
ً
ا، ملشاهدة املناطحة، وكان مالك الثيران تنافسوا في شراءها ا عظيًم وأقرانه مبلغ

وإعدادها للمناطحة ورعايتها خير قيام، املناطحات جرت كما تجري في كل مرة، 

جمهور كثيف، ثيران عمالقة، نزال شديد، التحام قرون صلبة أصلب من الصخر، 

في الرمال، كتل اللحم الجبارة ترتطم ببعضها، أرض حارة  رسوخ حوافر غليظة

سكنكلوه تهتز، وما كان ذلك بغريب في أي يوم من األيام عناد مرير، جروح وقطوع، 

هتافات الجماهير، صيحات وتشجيع، فحرص البعض، غضب البعض، استياء 

م أنهم البعض، عدم اكتراث البعض ملا يدور حولهم ال لي يء إال ألن ذلك طبعهم رغ

هكذا انتهت املناطحة بإعالن العقيد خليفة عن  1.حضروا إلى امليدان منذ وقت باكر

الثور الفائز، أمتع محمد عينه، بل كحلهما، بمشاهدة ما شرح صدره، وأسعد يومه، 

ذكر املؤلف شروق شمس الصباح  بأن قّرر محمد بعد تفكير كبير وبحث كثير 

ن فيصل من بين األماكن الكثيرة التي يشتاق الذهاب إلى مزرعة السلطان تيمور ب

ا طيبة خالل موسم القيظ بين املزارع، واألشجار ويتلهف لزيارتها ليقض ى بها أوقاتً 

وارفة الظالل، والطيور واملياه، ثم ذكر املؤلف فلما عاد محمد إل منزله رأى أصحابه 

عرفون حق قد اتفقوا على الخروج لصيد الطيور، خاصة الصفرد، هو وأقرانه ي

املعرفة صناعة فخاخ صيد الطيور على هيئة صندوق مربع الشكل مصنوع من جريد 

النخل بفتحات ضيقة على جوانبه وأعاله يمكن خاللها رؤية الطائر، أما املدخل في 

ثم ذهبوا لصيد الصفرد، فقد  2.االجزء السفلى منه ويكون بحجم ذراع واحد تقريبً 

من الصفارد، امتد الفرح ليشمل أمهات أولئك الفتية، اصطاد األطفال العديد الكبير 

هكذا يقض ى محمد وأقرانه قضوا أيامهم في كثير التنقل، وكثير االختالط باآلخرين، 

ا، وكثير االستحمام في املياه، حلوها ومالحها، في الصباح، والظهيرة ا وكبارً صغارً 

والباردة والجسم والثياب  والعصر، وكثير التعرض للنسائم بأنواعها الرطبة والدافئة

 ا.ا، قويً ا، ثم بعد جهد جهيد من قبل أمه أصبح صحيًح فقد وقع محمد طريًح 
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 :ةعشر  ةالحادي الحلقة

 (:20) حتوي على عشرين صفحةت يوه

 شير إلى أهمية النخلة، ويذكر فوائدها الجمة بالبسط والتفصيل.ت حلقةال ةهذ

ي شجرة ذكرت في القرآن الكريم في أكثر يقول املؤلف: النخلة وما أدراك النخلة؟ وه

ا عدة مرات وكرات، عرف من موضع، كما ذكرت في األحاديث النبوية الشريفة أيضً 

اإلنسان قيمتها وقدرها منذ أزمان سحيقة، لذا كل حريص على زراعتها، عمرها طويل 

 يمتد لسنين ليست بالقليلة.

يب عن زراعتها في مزارعه الشاسعة ا إلى الفوائد الجمة للنخلة لم يتوان ابن نصنظرً 

 
ً
أجودها وأفضلها مثل الفرض،  واملوزعة في العديد من القرى والبلدات متخيرا

والخالص، والخنيزي، واملبسلي، والهاللي، وغيرها، وكان في مزرعة ابن نصيب النخيل 

 املعمرة غرسه والده، وبعضها إهداءات من بعض أقاربه، وأصحاب وأحباب.

ملا يصل إلى إذنيه املرهفتين األحاديث عن قرب حلول موعد  ان محمًد أف ويذكر املؤل

نبات التلقيح، فهو يقصد املزارع لحبه عمل التلقيح ليساعد البيدار في عمل التلقيح، 

فعندما تنضج التمور فيشرع الناس في البيع والشراء، ويصدق بعضها على الفقراء، 

ال املختلفة بمساعدة أصحاب املزارع في فكل يقصد املزارع ليحصل نصيبه من األعم

 تفريق النضج عن الرطب، بما فيهم محمد وأمه وغيرها من النساء، فكل فرح مسرور.

أخذ يفيبّين املؤلف فوائد النخلة الكثيرة في عبارته األدبية املمتعة في أسلوب 

 مجامع القلوب:ب

كرمة، وعزيزة معززة، "النخلة راسخة في األرض، وشماء شامخة في السماء، وكريمة م

وال تركع وال تثني، وال تنحني ألحد، ورغم أنها سمحة ووهابة وفياضة العطاء، إال أنه 

يتوجب على كل من يرغب في التنعم بطيبات ثمارها وخيراتها أن يعتني بها ويرعاها حق 

رعايتها بال كل وال ملل ولشهور طويلة من الزمن، شجرة تظل من طلب الظل، وتطعم 

ا، سخية، وأي سخاء، في حياتها وحتى بعد لب الطعام، اإلنسان والحيوان معً من ط
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مماتها، الخير في كل جزء من أجزائها، الثمار، والسعف، والليف، والجذع، والجريد، 

 .والخوض، والعذق"

"في حياتها تمنح النخلة أجود أنواع الطرب والتمور التي يتمتع بها اإلنسان، ويقيم بها 

رحمه وأهل بيته ويتقرب بها عند الوجهاء واألعيان، ويقدمها للضيوف أوده، ويصل 

ا أخرى واألحباب والخالن، ويتصدق بها على املحتاجين واملعوزين، كما تمنح أنواعً 

رديئة، ال تصلح إال كعلف للحيوان الذي يقبل عليها بنهم فتتقوى أبدانها وتسمن 

ا، ولجودها وكرمها ولإلنسان أيضً  ضروعها فتكثر من إنتاج الحليب واللبن لصغارها

طوال حياتها املديدة فإنها تحرض على أن ال تسقط أي ورقة من أوراقها، رطبة كانت 

أم جافة، بل تحبسها لديها، وكأنها تنتظر اليوم الذي يأتي فيه البيدار وبيده املخلب 

ع، ليقطع سعوفها الجافة لتستخدم كل جزء منها في صنع عدد وعتاد، وأثاث ومتا

 1.تسهل حياة ومعاش اإلنسان"

 :ةعشر  ةالثاني الحلقة

ائة املنتهي على الصفحة ت( و 147تسعين)الو  ةمساخالائة و املصحفة البتدئ من ت

 (.141) تسعينالو  ةثمانيالو 

عادات أهالي مسقط في فصل الصيف، بأنهم يوزعون في أماكن  حلقةال هجمع هذت

يرها من األماكن القريبة مثل مختلفة لقضاء فصل السيف، يقصدون السيب وغ

قريات، وغال وبوشرن، والبعيدة مثل فنجا، والعمقات، وبدبد، وسمائل وغيرها، 

ويعود سبب تفضيل مكان على آخر إلى أن بعضهم تعّود الرجوع لذات املكان كل عام، 

أو أن لهم معارف وصداقات يرغبون في زيارتهم، أو لرب العائلة مصالح تجارية في 

ملقصود، ومن بين األسباب الكثيرة التي عززت هذا اإلدمان أن أهل املقايظ املكان ا

اشتهروا بحسن استقبالهم للغريب وإكرام الضيف، مع حرصهم الشديد على توريث 

هذه الخصال الحميدة ألبنائهم وأحفادهم من بعدهم حتى أصبحت سمة التصقت 

                                              
 111املصدر نفسه، ص  1
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 بهم، وخلًق 
ً
ا من يهم وأصبحت جزءً ا تعارفوا عليه فتأصلت فا تحلوا به، وعرف

 1.شخصيتهم ال يفارقهم وال يجافيهم وال يحيد عنها إال شاذ مرفوض من مجتمعه

وكان لعبد الرحيم  وهو من وجهاء مسقط يعمل في الجمارك وكان قد توارث من 

 
ً
ا كثيرة، بحيث تمكن من شراء مزرعتين صغيرتين اثنتين، األولى في غال، والدته أمالك

ا شتى من األشجار املثمرة، واملحاصيل املتنوعة زرعت فيهما أنواعً والثانية في بوشر 

كذلك صيفه في املزارع والحقول في الصيف، بين السمر  يا يقض الكثيرة، وهو أيضً 

 والحديث والحكايات والقصص، واألخبار، وبيان مختلف األشياء بذكر فوائدها.

، والسمر عمان يظمعلومات جمة عن قبالقارئ  مزّودة، روايةنتهي التهكذا 

والحديث، والرحالت، والحكايات والقصص، واألشياء املختلفة وفوائدها، من النفط 

والنخلة وغيرها، كل ذلك في أسلوب أدبي رشيق يرسخ في القلب قبل أن يبلغ إلى 

األذن، فاملؤلف جدير بالحمد والثناء من قبل أهالي مسقط أنه أخرج تاريخها في حلة 

، جذاب، وفي نهج أدبي، ييهئ املتعة الكثيرة للمولعين باللغة قشيبة وأسلوب ممتع

يساير حيث ما سار املؤلف،  ه الروايةن القارئ عندما يقرأ هذإالعربية، بحيث 

من املناظر، ويشارك في جميع األعمال واألشغال، ويشاطر في  هويشاهد ما شاهد

الرجال والنساء من  جميع األلعاب واأللغاز لألطفال والبنات، ويساهم في ما يهم

 األمور العديدة خالل الرحلة وخالل اإلقامة في املقيظ.

للناس وللمولعين باللغة العربية،  ةنافع روايةال هجعل هذتندعو هللا عز وجل أن 

 ا للمؤلف في اآلخرة.هللا ذخرً  اويجعله

 

                                              
 147املصدر نفسه، ص  1



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

414 

 

 

 

 قراءة في كتاب:

 1محمد معتصم األعظمي -

 ابن زيدون عنوان الكتاب: شاعر الحب والجمال 

 الكاتبة: الدكتورة هيفاء شاكري 

 الناشر: روزورد بوكس، نيو دلهي، الهند

 م2044سنة الطبع: أبريل 

 روبية هندية 400السعر: 

إن األندلس لها مكانة عظيمة في التاريخ اإلسالمي منذ الدولة األموية من حيث 

الخالفة األموية  التاريخ والعلوم والفنون واملدارس والجبال وغيرها، وهي دخلت في

ه حينما أرسل موس ى بن نصير القائد طارق بن  زياد مع الجيش الذي 511في عام 

تغلب على القوط الغربيين حتى ظلت األندلس إحدى الواليات الرئيسية، وأقام 

األمويون حضارة إسالمية قوية في مدنها املختلفة. ونقلوا إليها الحضارة واألدب 

ة، وجعل الخليفة عبد الرحمن الداخل مدينة قرطبة والفن والعمارة اإلسالمي

وأحاطها بأسوار عالية وشّيد فيها باملباني الفخمة والحمامات واملدن اإلسالمية 

 واملدارس واملنتديات واملكتبات.

وقد برز فيها العديد من الشخصيات واألعالم خاصة األدباء والشعراء، ومنهم 

)ولد  أحمد بن غالب ابن زيدون املخزوميعبد هللا بن الشاعر العربي أحمد بن 

م( والذي نال شهرة فائقة بين الشعراء العرب واشتهر بف"ابن 1003ھ/349سنة 

زيدون" نسبة إلى جده، ولد في أسرة نبيلة فتربى متمتًعا بكل العناية من الوالدين 

                                              
 ت العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل نهرو، نيو دلهي، الهندباحث، مركز الدراسا 1
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بن وكيان األسرة فنشأ واسع العلم غزير األدب كريم املحتد، وكان والده عبد هللا 

أحمد فقيًها كبيًرا ومتقًنا في ضروب العلم وعظيًما في األخالق، والذي عاش في 

عصر الفتن الثائرة والثورات العارمة بين العرب والبربر والصقالبة وفي عصر 

القتل والعدوان ومصادرة األموال قد استطاع ملنزلته العلمية ومكانته االجتماعية 

ى اختالف نزعاتهم وبخاصة بني ذكوان وصلته بجميع الزعماء املعروفين عل

 .استطاع أن ينجو من الفتن والثورات

وتوفي والده والشاعر لم يتجاوز حتى إحدى عشرة سنة من عمره فكفلته أمه كما 

هف حينما كان قد بلغ  أربعين سنة 932رعاه جده ألمه، وظل يرعاه حتى وفاته سنة 

الوراثة أو عن طريق التوجيه  من عمره فله أثر واضح كبير عليه سواء عن طريق

  .واإلرشاد والتربية

وفي بداية عمره تعلم ابن زيدون على يد أبيه ثم على يد أبي العباس أحمد بن 

ا أيًضا فتعلم عليه 
ً
محمد بن ذكوان قاض ي القضاة في قرطبة وكان جده ألمه عامل

علم كذلك وكان أبو بكر مسلم بن أحمد القرطبي النحوي األديب املتقدم في 

العربية واللغة والشعر، فقد وّسع ابن زيدون أفق معلوماته الدقيقة بقراءته 

 .للكتب في املكتبات

وهكذا فخرج ابن زيدون واسًعا علمه وغزيًرا أدبه وكريًما محتده بأنواع الطرب 

حفيدة عبد الرحمن الناصر قد وقع في حب والدة واللهو والشغف بامللذات حتى 

في األندلس، وهي بنت الخليفة املستكفي باهلل. قرض ابن  أشهر خلفاء بني أمية

زيدون كثيًرا من األبيات فيها حتى اشتهر بف"شاعر الحب والجمال" ولكن وقع بينهما 

فتنة إشبيلية في قرطبة عهد شقاق ألسباب ال حاجة إلى ذكرها حتى حدثت 

إشبیلیة. حزن  املعتمد، وكان ابن زيدون حينئذ ابن سبعين سنة، وتوفي مدفوًنا في

عليه الناس حزًنا عظیًما. یقول ابن خلكان: "وكانت وفاتہ في صدر رجب سنة 

ھف بمدینة إشبیلیة رحمہ هللا تعالی ودفن بھا وكانت والدتہ سنة 963

 م".1050ه/349
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والكتاب الذي نحن بصدد استعراضه يعنون بف"شاعر الحب والجمال ابن زيدون" 

تورة هيفاء شاكري وهي أستاذة مساعدة في قسم وألفتها الكاتبة الهندية الدك

اللغة العربية بالجامعة امللية اإلسالمية وحازت بجائزة "مهاريي ي بادريان فياس 

م والتي ستمنح في حفل يقام في قصر الرئاسة الهندي إن 2017سّمان" للسنة 

 شاء هللا تعالى.

وشعر ابن  صفحة ويتناول حياة ونشأة وثقافة 163هذا الكتاب يحتوي على 

زيدون. ففي الحديث عن عصر ابن زيدون تحّدثت الكاتبة بإيجاز عن تاريخ 

موجز لألندلس حيث ذكرت الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والعقلية. وفي غضون هذا الحديث لم يجانبها الحديث املمتع عن منزلة املرأة في 

بعة وينتهي على الصفحة هذا املجتمع. هذا الحديث يبتدئ من الصفحة السا

 السادسة والخمسين.

وبعد ذلك توّجهت الكاتبة نحو حياة الشاعر فتناولت أسرته وأساتذته 

وأصدقاءه، وهذا الحديث يحتوي على عشر صفحات ثم ألقت الكاتبة نظرة عابرة 

مت عن بالط 
ّ
على سمات ابن زيدون حيث نطقت عن حبه لوالدة وسجنه كما تكل

مت عن بني جهور بقرطبة و 
ّ
أشارت إلى درجة الشاعر السياسية فيه وهكذا تكل

 وجوده في بالط بني عباد بإشبيلية.

ثم رجعت الحديث إلى شعر ابن زيدون والذي هو املحور األساس ي لحديثها 

فتناولت بالبحث املشبع آثار ابن زيدون، ومكانته في الشعر العربي، وأغراض 

ة وشعر الطبيعة وفن اإلخوانيات شعره من الغزل والحنين والشكوى والدعاي

وينتهي على  112وغيرها من أغراض الشعر. هذا الحديث يبتدئ من الصفحة 

 .127الصفحة 

ثم قامت الدكتورة بتحليل عام لشعر ابن زيدون فذكرت الحب والجمال 

والعاطفة والوجدان في شعره كما قامت باملوازنة بينه وبين البحتري وعلى هذا 

 .176ى الصفحة ينتهي الحديث عل
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وذّيلت الدكتورة حديثها هذا بفهرس طويل للمصادر واملراجع ذكرت فيه ما وصلت 

 مصدًرا ومرجًعا. 37إليه يداها من املصادر األولية والثانوية والتي عددها 

إن هذه دراسة قّيمة وبديعة من نوعها في الهند، ونرجو أنها ستفّسح لها 

الشاعر وثقافته وشعره السيما عن جانبه  املجال في الكتب املنشورة في حياة

 للحب والجمال.
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 مباراة الكركت

 1بريم تشاند -

 2ترجمة من األردوية: د. هيفاء شاكري 

 م.1437/ يناير 1

ال أستطيع أن أعّبر عن اليأس الذي شعرت به أثناء مباراة الكركت اليوم، كان فريقنا 

نافس رافًعا الكأس ومنشًدا أناشيد أقوى من منافسه لكننا هزمنا وغادر الفريق امل

النصر والفوز. ملاذا؟ فقط ألنه ال يشترط عندنا االحتراف ألجل القيادة. إنما نعتبر 

الغنى ضرورًيا لذلك. فقد انتخب سمو األمير قائًدا للفريق واضطر الجميع أن 

يستسلموا لقرار دائرة الكركت، ولكن كم من القلوب احترقت وكم من الناس 

موا لهذا القرار باعتباره أمر الحاكم؟ اسألوا الالعبين. وموضع الرياء أين فيه استسل

األمل والحماس؟ وأين العزيمة؟ وأين رغبة إسالة آخر قطرة من الدماء؟ لعبنا ولعبنا 

ا يحارب ألجل الفوز ولم يكن أحد 
ً
بقلوبنا في الظاهر ولكن الحق أنه لم يكن جيش

 يرغب في هذا اللعب.

ر في أن أقطع لنفس ي تذكرة الدرجة الثالثة عندما اقتربت  كنت واقًفا
ّ
في املحطة أفك

مني تلك الجميلة التي نزلت لتّوها من السيارة وصافحتني قائلة: "السيد ظفر؟ أنت 

 أيًضا معنا في نفس القطار؟"

تحّيرت! من هذه الحسناء؟ وكيف تعرف اسمي؟ بهت للحظة وكأّن كل تقاليد األدب 

من رأس ي. إن الجمال له سطوة تجعل رؤوس األكابر تخضع، ولم  واألخالق طارت

                                              
 كاتب شهير للقصص والروايات األردوية والهندية 1
 أستاذة مساعدة، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة امللية اإلسالمية، نيو دلهي، الهند 2
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أشعر بعجزي مثلما شعرت به في ذلك الوقت. قد صافحت نظام حيدرآباد، والحاكم 

اإلنجليزي، ومهاراجا ميسور وتناولت طعامي جالًسا معهم، لكن هذا الشعور بضياع 

ها بأهدابي، لم تكن النفس لم أشعر به في ذلك الوقت. وكانت نفس ي أن أقّبل قدمي

مليحة لدرجة أن نضّحي حياتنا من أجلها ولم تكن فيها تلك النعومة التي يتحّدث عنها 

الشعراء لكنها كانت تمتلك الذكاء والثقة والوقار، وقلًبا حًيا ورغبة في إظهار الشوق 

 دون حجاب. وقد أجبتها بقولي: نعم.

فني، فكيف لي أن أتجاهلها، وقد كيف أسألها كيف تعرفنا، انفتاحها يدل أنها تعر 

: "أي خدمة؟"
ً

 أّديت واجبي قائال

قالت مبتسمة: "نعم، هناك أشغال كثيرة، تفّضل نجلس في صالة االنتظار، إنك 

 ذاهب إلى لكناؤ؟ أنا أيًضا."

أجلستني على الكرس ي الهّزاز بعد دخولنا صالة االنتظار، وجلست هي على كرس ي 

ئر قائلة: "كانت طريقة رميك للكرة اليوم مهلكة وإال كنا عادي ومّدت إلّي علبة السجا

 قد هزمنا بفارق كبير."

بلغت حيرتي الذروة، وهل لهذه الجميلة رغبة في لعبة الكركت أيًضا؟ كنت أشعر 

بالحرج وأنا أجلس أمامها على الكرس ي الهزاز، لم يصدر مني هذا التصرف غير الالئق 

بانقباض وفقدت في نفس ي ذلك اإلحساس  من قبل، وكنت منتبًها لذلك. شعرت

 الوردي والحماس الذي كان من الطبيعي أن أشعر به في موقف كهذا.

 سألتها:" وهل كنت موجودة هناك؟"

قالت وقد أشعلت سيجارتها:" نعم، من البداية إلى النهاية. أعجبني لعبك أنت فقط، 

ال يوجد لدينا الشعور بإدراك أما البقية فكانوا يلعبون بغير رغبة وأنا أعلم سّر ذلك. 

القيمة الصحيحة للفرد، وكأن التخلف السياس ي قد قض ى على جميع صفاتنا 

الحسنة، فمن يملك الثروة هو القادر املطلق، ويمكنه أن يكون رئيًسا لندوة علمية أو 

 لذلك أم ال، فيفتتح املنشآت الجديدة، ويضع 
ً

أدبية أو اجتماعية سواء كان مؤهال

ساس ي بيده، ويقود الحركات األدبية، ويقوم بإلقاء الخطابات في حفالت الحجر األ 
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التخرج، ويوّزع الهدايا على الطالب، كل هذا ببركة تفكيرنا املستعَمر. وال عجب بأن 

أصبحنا في قعر املذلة واالنحطاط. في مجال الحكم واالختيار نحن مضطرون، لكن 

نا الحر وعلمنا، ال تتركنا مراعاتنا للتقاليد في املواضع التي نستطيع أن نبرز فيها خيال

وتبجيلنا للنعم، كان من الالزم أن تكون أنت كابتن هذا الفريق، حينها كنت أرى كيف 

يمكن الفوز للفريق اآلخر، أما قدرة املهاراجا على تحّمل قيادة الفريق هي نفسها التي 

 .تملكها أنت لترأس البرملان، أو أنا ألكون ممثلة السينما

نفس املشاعر التي كنت أشعر بها! ولكن كم أصبحت مؤثرة ومفيدة بعد أن نطقتها 

 بلسانها. قلت لها:" قولك صحيح، إن هذا من ضعفنا."

 "كان عليك أال تكون عضًوا في هذا الفريق."

 "كنت مضطًرا."

اسم تلك الحسناء اآلنسة هيلن موكرجي، قادمة من إنجلترا، وتوقفت في بومباي 

هذه املباراة، درست الطب في إنجلترا، وخدمة اإلنسانية هو هدف حياتها، ملشاهدة 

وقد شاهدت صورتي هناك في إحدى الصحف وقرأت عني ومنذ ذلك الوقت وهي 

تحسن الظن بي، وعندما شاهدتني ألعب هناك تأثرت أكثر. وتنوي أن تكّون فريًقا 

 أن ي
ً

مثلوا الشعب. وفكرتها أن جديًدا للهند يكون أعضاؤه من الذين يستحقون فعال

أكون كابتن الفريق، ولذلك تنوي أن تجوب الهند كلها. قد ترك لها والدها الراحل 

الدكتور ن. موكرجي ثروة طائلة دون أن يشاركها فيها أحد، طار عقلي عالًيا عندما 

استمعت إلى أفكارها ونياتها، من كان يظن بأن يتحقق حلمي الذهبي بهذه الطريقة 

ة، ال أؤمن بالغيب ولكن اليوم امتألت كل خلية من خاليا جسدي بمشاعر املفاجئ

 الشكر واالحترام.

 شكرت اآلنسة هيلن بكلمات مناسبة ومتواضعة.

ت صفارة القطار، طلبت اآلنسة موكرجي تذكرتين للدرجة األولى، ولم أستطع 
ّ
دق

في كابينة االعتراض. جعلت الحمال يحمل أمتعتي، وحملت قبعتي بيدها، ثم جلست 

من كبائن القطار واستدعتني إلى الكابينة نفسها. ركب طباخها في الدرجة الثالثة. 
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وكأن قوة عملي قد سلبت مني، لم أدر ملاذا كنت أدعها تتصرف بإقدام في كل هذه 

. ربما تأثرت وخضعت لحسنها 
ً

األمور التي كان من الالزم أن أقوم بها لكوني رجال

متها، وكأنها قد سحرتني مثل سحرة كامروب وسلبت مني قوة ووقارها الذهني وعلّو ه

إرادتي، وقد ذابت شخصيتي في هذه املدة القليلة في رضاها، كان من عزة نفس ي أن ال 

أدعها تتطلب لي تذكرة الدرجة األولى وأن أركب الدرجة الثالثة وإن كنت قد ركبت 

سخاء، ولكني في الواقع سلبت الدرجة األولى فكان علّي أن أطلب تذكرتين لكلينا بكل 

 قوة العمل.

 / يناير:2

أنا متعجب من هذا العطف الكبير لهيلن علّي، وهذا ليس عطف الصداقة فقط، بل 

فيه إخالص الحب، إن العطف ال يكون كريًما إلى هذه الدرجة، واعتراف مهارتي في 

ارة يحصل على اللعب! لست خالًيا من العقل لدرجة أن ال أدرك ذلك، إن اعتراف امله

سيجارة وفنجان شاي على األكثر، وأحصل على هذا التكريم في األماكن التي أدعى إليها 

للعب، ولكنها تخلو من هذا الترابط القلبي، وتكون الضيافة بطريقة رسمية. أما هي 

فكأنها قد وقفت نفسها لراحتي، وليس بإمكاني أن أعامل أحًدا بهذه الطريقة غير 

رو 
ّ
ا قلت حبيبة وليست زوجة. نحن ال نحترم الزوجة، إنما طلب التكريم حبيبتي، تذك

والخدمة منها أصبحت طريقتنا، وربما هي الصحيحة. ولكني في الوقت الحاضر ال 

 أتمتع بأي نعمة من هاتين النعمتين.

شاركتها الفطور والغداء والعشاء، في كل محطة )كان القطار قطار بريد، وكان يتوقف 

نة فقط( تطلب الفواكه وتصّر على أن أتناولها، وتعلم جيًدا ما هو في محطات معي

الي يء املعروف في كل مكان، قامت بشراء هدايا منّوعة ألقاربي ولكن العجيب أنني لم 

أمنعها ولو مرة واحدة، كيف لي أن أمنعها، فهي لم تشترها بمشورتي؟ عندما تحضر 

  شيًئا وتقّدم لي بكل حب كيف أستطيع أن أرفض؟
ً

ال أدري ملاذا بالرغم من كوني رجال

 أشعر أمامها بخجل وأصبح قليل الكالم كامرأة؟.  
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أصابني األرق طوال الليل بسبب تعب النهار، وكنت أشعر بصداع خفيف، ولكني 

بالغت في ذلك، لو كنت وحيًدا لم أكن أللتفت إليه، ولكني كنت أشعر بلذة في إظهاره 

وضع الزيت، وتهالكت من غير سبب، وازداد خوفها أمامها، بدأت تفرك رأس ي بعد 

كلما زاد اضطرابي، وكانت تسألني بين الحين واآلخر: "كيف الصداع؟" وكنت أرّد عليها 

بطريقة عادية: "أحسن". كنت أشعر بدغدغة في روحي بإحساس كفيها الرقيقتين، 

كأني أتلذذ بنعيم  وجهها الجذاب ينحني على رأس ي وأنفاسها الحارة تقبل جبتهي، وأنا...

دت في نفس ي، أريدها أن تجبر خاطري ويجب أن 
ّ
الجنة، إن رغبة االنتصار عليها قد تول

ساعة كيف حدثت  29ال يكون هناك ش يء من جانبي يشعرها بهيامي بها. في خالل 

هذه الثورة في ذهني؟ كيف أصبحت راغًبا، لم أفهم، ال أعلم متى غلبني النوم ولكن 

وجدتها جالسة بنفس االنهماك واضعة يديها على رأس ي، شعرت عندما استيقظت 

في نفسك، أنا بخير"، من الذي ليست لديه بعض 
ّ
بالعطف عليها وقلت لها: "ال تكل

الخبرة في العشق؟ وأنا لست خارًجا عن ذلك. لكن ما شعرت به من اللطافة في كوني 

 
ُ
ا أستطيع أن أضّحي من أجلها كوني عاشًقا، عندما ت

ً
بُّ تكون عبًدا وعندما معشوق حِّ

ا.
ً
َحبُّ تكون ملك

ُ
 ت

 قلت بلهجة عاطفية: "عانيت الكثير بسببي".

"ال لم أعان من ش يء، وأّي معاناة؟ كنت مضطرًبا بسبب الصداع وأجلس أنا؟! يا ليت 

 كان هذا الصداع قد أصابني".

 وطرت إلى أعالي العرش.

 / يناير:7

حّدثت مع هيلين في األمور السياسية وصلنا إلى لكناؤ مساء أمس وفي الطريق ت

واألدبية والتطور. بفضل هللا أنا خريج جامعة وأطالع الكتب منذ ذلك الوقت في 

فراغي، أجالس العلماء أيًضا، ولكني شعرت بقلة بضاعتي بين الحين واآلخر أمام سعة 

قيق علمها، لها رأيها الخاص في كل قضية ويظهر أنها اتخذت رأيها هذا بعد بحث وتح

كبير وعلى عكسها فأنا من األشخاص الذين إذا كانوا في الروم عملوا مثلهم، وتؤثر 
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ط عليها تفوقي الذهني، ولكن 
ّ
عليهم الحركات املؤقتة بشكل كبير. كنت أحاول أن أسل

نظرياتها كانت تفحمني، وعندما رأيت أنني ال أستطيع أن أتفوق عليها في القضايا 

شبه جزيرة سيناء وإيطاليا، والتي حسب اعتقادي قرأت  العلمية، تحّولت إلى قضية

عنها الكثير وصرفت كل طاقتي الخطابية في مدح الضغط الذي مارسته إنجلترا 

 وفرنسا على إيطاليا.

قالت مبتسمة: "إن كنت تعتقد أن إنجلترا وفرنسا تتحركان بسبب مشاعر اإلنسانية 

 تتحمالن أن تنشأ قوة أخرى في فأنت مخطئ، إنهما وبشعورهما بامتالك العالم ال

العالم وتنتشر. إن موسيليني يفعل نفس ما فعلته إنجلترا وتفعله إلى اليوم. وكل هذه 

الدراما هي فقط للحصول على الفوائد السياسية والتجارية من جزيرة سيناء. إن 

يرة كانت إنجلترا تحتاج إلى أسواق لتجارتها وإلى أرض لسكانها املتزايدين، ولخطط كب

للمتعلمين منهم، فلم ال تصبو إيطاليا لذلك؟! إنما تفعله إيطاليا تفعل عالنية 

وبأمانة! ولم تدع في يوم من األيام إلى األخوة العاملية، ولم تجاهر بأناشيد األمن أبًدا. 

إنها تقول وبكل وضوح إن الحرب هي عالمة الحياة، وإن تطور اإلنسانية ال يكون إال 

لصفات امللكوتية لإلنسان ال يكون إال في ميدان القتال، وهي تعتبر بالحرب، وتطور ا

نظرية املساواة جنوًنا، وتعّد نفسها أيًضا من ضمن الشعوب املختارة التي لها الحق في 

تعبيد األمم، ولذلك من املمكن أن نفهم تصرفاتها، أما إنجلترا فقد تصرفت دائًما 

عوب أو اإلمالة بجعل خالفاتهم مداًرا للسياسة. باملكر والخداع، إما بالتفرقة بين الش

وأتمّنى أن تتقدم إيطاليا واليابان وأملانيا تقدًما كبيًرا وتقوم بكسر سلطة إنجلترا 

وبذلك تتحقق الجمهورية الحقيقية في العالم ويتحقق األمن. وال يروج األمن إال بمحو 

يش، مثل النباتات الثقافة الحالية. يجب أن ال يسمح للشعوب الضعيفة بالع

الضعيفة ليس فقط ألن وجودها يضّر بها نفسها، بل ألنها هي املسؤولة عن هذا 

 النزاع والدمار في العالم.

كيف كان لي أن أتفق معها! رددت عليها وخالفت أفكارها بكل شدة، ولكني رأيت أنها ال 

 ذلك.تريد أن تستخدم عقلها السليم في هذا املوضوع أو أنها ال تقدر على 
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رُت في كيفية استضافة هيلن، إذا أنزلتها في فندق فماذا 
ّ
حاَل النزول على املحطة فك

ر أسباب الراحة 
ّ
ستقول عني؟ وإذا استضفتها في بيتي فالخجل يغمرني، كيف لي أن أوف

لجميلة تعيش حياة رغدة. والصدفة أنني ألعب الكركت جيًدا وتركت الدراسة من أجل 

م في مدرسة، ولكن املنزل على ما كان عليه، بيت قديم مظلم اللعبة، وأنا أيًضا م
ّ
عل

ومتهالك، في زقاق ضيق على نفس الطريقة القديمة، أما الوالدة فيمكن أنها ال تسمح 

لهيلن أن تدخل إلى البيت، وما الذي يبلغ األمر إلى هذا الحد؟ هيلن نفسها ستعود 

ا لنفس ي جميل مزّين، وليتني كنت قادًرا أدراجها من باب البيت. يا ليت لو كنت أملك بيتً 

 على استضافتها، كنت أعتبر نفس ي سعيد الحظ حينها، ولكن تًبا لهذا البؤس!.

 وطلبت التاكس ي، لم يكن 
ً

ا في هذا التفكير عندما استدعت هيلن حماال
ً
كنت غارق

ن بوسعي إال أن أركب التاكس ي مع يقيني بأنني إن كنت قد دعوتها إلى بيتي بالرغم م

بؤس ي لكانت قد سّرت بعملي، هيلن ذات ذوق رفيع لكنها ليست ضعيفة، إنها 

مستعدة دائًما لكل اختبار وتجربة، وكأنها تستدعي هذه املحن والتجارب غير املرغوب 

 فيها ولكني ال أملك أًيا من التخيل والجرأة.

ن وجهي، إن كانت قد نظرت إلّي بإمعان لعلمت مدى الندامة والرجاء اللذين يشوبا

لكن كان علّي التظاهر فاحتججت: "كنت أريدك أن تكوني ضيفة عندي وعلى العكس 

 من ذلك تأخذينني إلى الفندق".

قالت بشقاوتها املعهودة: "حتى ال تخرج من قبضتي، وماذا يكون أكثر سعادة بالنسبة 

لي أن أكون ضيفة لديك. لكن الحب حسود وأنت تعلم هذا. ففي بيتك يستغل 

ك أكثر أوقاتك، ولن تجد وقًتا للتحدث إلّي، ولدّي خبرة في معرفة حال الرجال أحباؤ 

في شدتهم وسرعة تناسيهم، ال أستطيع أن أتركك ولو للحظة واحدة. عندما تشاهدني 

 أمامك ال تستطيع أن تنساني حتى لو أردت ذلك".

أن أضّحي يا لحظي السعيد! شعرت كأنني أعيش حلًما! فهذه الجميلة التي رغبت في 

بنفس ي إلشارة واحدة من عينيها، تعترف أمامي بحبها. وتمنيت مع اعترافها هذا أن 

 أضم قدميها إلى صدري وأغرقهما بدموعي.
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وصلنا إلى الفندق وكانت لي غرفة مستقلة. تناولنا العشاء مًعا ثم مشينا على العشب 

أمي ي طوال الليل ولكنها األخضر، وكانت املشكلة في كيفية اختيار الالعبين. تمنيت لو 

قالت: اذهب لكي تستريح، غًدا لدينا عمل كثير. استلقيت على السرير في غرفتي، 

ولكني لم أذق طعم النوم أبًدا. إن ما يكمن داخل هيلن مخفي من نظري إلى اآلن، 

 وتزداد غموًضا بالنسبة لي كل لحظة.

 / يناير:12

لكناؤ، وكانت هيلن كشمعة تهافتت عليها  تجّمع اليوم الكثير من العبي الكركت ملدينة

الفراشات، من هنا )أي من مدينة لكناؤ( أعجبت هيلن بلعب اثنين من الالعبين 

غيري: برجندر وصادق. تريد هيلن أن تضمهم إلى منتخب عموم الهند وال شك أنهما 

الكركت  ماهران في هذا الفن، ولكن الطريقة التي ابتدآ بها اللعب تظهر أنهما ال يلعبان

 وإنما يلعبان فرصة حظهما.

ما هو طبع هيلن؟ إن الفهم صعب جًدا، فبرجندر أكثر وجاهة مني وأنا اعترف بهذا، 

هو سّيد بمظهره لكنه مغازل وخبيث. ال أريد لهيلن أن ترتبط معه بأي طريقة. وكأن 

األدب لم يمّسه، بذيء اللسان، وقح السخرية، ال يعرف كيف يتحدث وماذا يقول، 

 لها، ولكن هيلن 
ً

وفي بعض األحيان يقول لهيلن كلمات ذات معنى أخفض رأس ي خجال

ال تشعر بابتذاله وسوقيته، بل وكأنها تستمتع بهذه املعاني والكنايات. فلم أشاهدها 

بت جبينها في يوم من األيام، ال أقول بأن االنفتاح ش يء س يء، ولست بعدو 
ّ
وقد قط

 ديثنا جيًدا إن كان أمام سيدة محترمة.للظرافة، لكن علينا أن نراعي ح

وصادق نجل عائلة مكرمة، بارد األعصاب ومتكبر، فظ لكنه دخل أيًضا في فهرس 

املتغازلين. باألمس كان يلقي أشعاره على مسامع هيلن وكانت مسرورة، أما أنا فلم 

تعجبني أشعاره أبًدا. لم أره يقول الشعر قبل هذا! فمن أين خرجت هذه األشعار 

فجأة؟ إن الجمال يمكنه أن يفعل العجائب. وماذا بيدي أن أقول غير هذا. وإن كان 

يريد أن يلقي عليها الشعر فكان عليه أن يحفظ بعًضا من أشعار حسرت أو جغر أو 
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. ومن أين لهيلن أن تقرأ لكل هؤالء! وما ضرورة قولك الشعر؟ ولكني إن قلت 1جوش

م أحسده؟ أنا من معجبيها أيًضا، ولكني له ذلك فسيغضب ويعتقد أني أحسده. ول

أريدها أن تمّيز بين الصحيح والغلط. وال أحّبذ االنفتاح مع كل شخص ولكن الجميع 

سواسية في عيني هيلن، وهي بالدور تتجنب الجميع وتلتفت إلى الجميع، وتميل من 

مس إلى أكثر؟ من الصعب تحديد ذلك. إنها غير متأثرة تماًما بثراء صادق. ذهبنا باأل 

السينما وأبدى صادق سخاء غير عادي إذ كان يوّد شراء التذاكر للجميع. السيد 

 بل شحيًحا بالرغم من غناه، أيقظت فيه هيلن روح 
ً

صادق والذي يعتبر بخيال

السخاء، ولكن هيلن منعته وذهبت بنفسها لشراء التذاكر، وهي تهدر املال بطريقة 

حينما يدخل يده في جيبه إلخراج النقود، تكون تجعل السيد صادق حائًرا متعجًبا، ف

نقودها قد وصلت إلى طاولة الحساب. على كٍل، فأنا أعترف بإدراكها لطبيعة اآلخرين، 

وكأنها تنتظر طلباتنا وتشعر بسرور بالغ بعد تلبيتها. وقد أهدت السيد صادق ألبومها 

زيارتها للمتاحف هناك. الذي يحتوي على صور مشابهة لصور أوروبية نادرة رتبتها بعد 

وكم هي محبة للجمال عيناها. عندما جاء برجندر في املساء البًسا بذلته الجديدة 

قالت مبتسمة: "أبعد عنك العين كأنك اليوم يوسف الثاني". وفرح برجندر لقولها. 

عندما ألقيت عليها قصيدتي الغزلية بي يء ممزوج من األلحان دهشت وفرحت لكل 

كالم جيًدا. ولم أفرح لذوقي الشعري في يوم أكثر من ذلك اليوم. شعر فهي تفهم ال

ولكن ال قيمة للمديح إن كان عاًما. السيد صادق لم يّدع الوجاهة أبًدا وبالقدر الذي 

يتمتع به من الحسن املعنوي لم يمنح له الجمال الظاهر. ولكن عندما بدت الحمرة 

له هيلن: "إن عينيك هاتين اخترقتا في عينيه بعد أن دارت كأس الخمر بيننا قالت 

فؤادي"، أما السيد صادق فكاد أن يسجد لها ولكن منعه الخجل. أعتقد أن أحًدا لم 

يمدح عينيه بهذه الطريقة من قبل. لم أتمّن في يوم من األيام أن يمدحني أحٌد 

ن بمظهري، فأنا أعَرف بنفس ي وال أحسب نفس ي وجيًها أبًدا، وأعلم أيًضا أن كرم هيل

هذا ليس له معنى، ولكني بدأت أقلق، كنت أريد أن أعرف مدى كرمها علّي، لم يكن 

                                              

رادابادي وأما الثالث فهو هؤالء شعراء فحول لألردوية فاألول حسرت املوهاني والثاني جغر امل 1 

 جوش املليح بادي.
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شيًئا مهًما لكني كنت مضطرًبا، وعندما عدت من ميدان الجامعة مساًء بعد التدريب 

الرياض ي صار شعري أشعث غير مرتب. نظرت إلّي  نظرة ملؤها الهيام وقالت: "أريد أن 

تك امل
ّ
ضطربة هذه. انبسطت أساريري وبدأ قلبي كأن أضّحي بنفس ي من أجل مل

 عواصف شديدة تمّر بي.

ولكن ال أعلم ملاذا ال يستطيع أحٌد منا أن يمدح ويصف داللها وحسنها وجمالها، كأننا ال 

 نملك الكلمات املناسبة فنحن متأثرون بها أكثر مما نقول وال نملك الجرأة لقول ش يء.

 / فبراير:1

ه األثناء زرنا مرادآباد ونينيتال ودهرادون وغيرها من األماكن، قدمنا إلى دلهي وفي هذ

ولكننا لم نفلح بالحصول على أي العب. وأملنا أن نحصل على العبين جيدين من علي 

العًبا( نذهب إلى  11كره ودلهي. لذلك سوف نبقى هنا أليام عدة وحاملا يكتمل عددنا )

لهند في شهر مارس ويكون قد انتهى من بومباي ونتدرب هناك. يغادر فريق أستراليا ا

لعب جميع املباريات، واملبارة األخيرة ستكون معنا ونأمل أن نثأر لجميع هزائم الهند إن 

شاء هللا. صادق وبرجندر كانا معنا أيًضا، لم أكن أريدهما أن يأتيا ولكن هيلن وكأنها 

ف هيلن. عندما وصلنا تحّب تجمع العشاق حولها. كلنا نزالء في فندق واحد وكلنا ضيو 

إلى املحطة كان مئات من الناس موجودين الستقبالنا. كان هناك عدد من النساء أيًضا 

ولكن هيلن تتجنب النساء وتهرب منهن خاصة الجميالت، مع أنها ال تحتاج إلى ذلك فمع 

االعتراف بأن الجمال ال ينتهي حده عندها ال يمكن للحور العين أن تنافسها، فليس 

ل الظاهري كل ش يء إنما لحسن الذوق وحسن الكالم وحسن الدالل له قيمته، الشك

هل يترعرع الحب في قلبها أم ال، هللا أعلم، ولكنها تمتلك اليد الطولى في إظهاره، فنحن 

أصحاب القلوب نشعر بالخجل أمام مواساتها وداللها وكرمها. في املساء خرجنا للتنزه في 

ذات هواء نظيف، شوارعها واسعة، وحدائقها جميلة، قد دلهي الجديدة، إنها منطقة 

 طائلة ومن غير ضرورة لذلك، كان من 
ً

صرفت الحكومة في تعميرها وتزيينها أمواال

املمكن صرف هذه األموال لتطوير الخدمات للشعب ولكن الناس يتأثرون بالعمران 

وترميم الطرق  أكثر من الخدمات، كان من املمكن صرفها في بناء عدة مدارس إضافية
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والتحقيق الزراعي، ولكن عامة الناس تحب املظاهر والفخامة حتى اليوم أكثر من 

األعمال البناءة، فما يتصوره الناس عن الحاكم قد تسّرب إلى كل ذرة في وجودهم ولن 

يمحى أثره لعدة قرون، والحاكم يحتاج إلى هذه الفخامة، والتبذير ضروري في هذه 

م القانع أو البخيل ولو صرف كل روبية ملصلحة الشعب ال يمكن أن الحالة، أما الحاك

يكون محبوًبا من قبل شعبه. إن اإلنجليز ماهرون في معرفة نفسية اآلخرين، ولَم 

اإلنجليز فقط؟ كل حاكم حصل على الحكم بشدة وقوة الفكر يكون بالطبيعة ماهًرا 

لناس بدونه. على كٍل، كانت لعلم النفس وال يكون باستطاعته أن يحكم قبضته على ا

ر أحياًنا أن تكوين فريقنا قد أصبح حلًما لن يتحقق، فنحن 
ّ
 اعتراضية. أفك

ً
هذه جمال

قد بدأنا نختلف فيما بيننا، برجندر يخالفني في كل خطوة أخطوها، فإذا قلت نهاًرا قال 

، وهيلن مائلة إليه، حلمت أحالًما جميلة لحياتي لكن تًبا لبرجندر هذ
ً

ا! فهو أناني ليال

م به هو أننا ال يمكن أن نكون مًعا عند حسن ظن 
ّ
يكاد يدّمر حياتي، والي يء املسل

 هيلن، فعلى واحد منا أن يغادر امليدان.

 / فبراير:5

الحمد هلل إن مساعينا قد أفلحت في دلهي، وأضيف إلى الفريق ثالثة العبين جدد: 

هم قد أزال إعجاب الالعبين جعفر، ومهرا، وأرجن سينغ، وما شاهدته من مهارت

األستراليين من قلبي. ثالثتهم يرمون الكرة، فجعفر يمتلك القدرة الكاملة، ومهرا صبور 

ومثابر، وأرجن سينغ شاطر. وثالثتهم أقوياء صادقوا النظر وال يتعبون، ومن العدل 

أن أقول إن أرجن يلعب أفضل مني، قد زار إنجلترا مرتين ويعرف طريقة عيش 

ليز ويفهم طبيعتهم، وهو مؤدب وذو خلق رفيع. زال أمامه لون برجندر، واآلن اإلنج

يحظى أرجن بالعناية الخاصة، وليس من السهل أن أفوز عليه، إني أخاف أن يصبح 

 منافس ي في حبها.

 / فبراير:27

قد اكتمل فريقنا، وحصلنا على العَبين من علي كره، ثالثة من الهور، وواحد من 

إلى بومباي أمس، وقد نافسنا فرق أجمير والهور ودلهي وفزنا عليهم  أجمير، وقدمنا
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فوًزا ساحًقا، واليوم مباراتنا مع الفريق الهندوس ي من بومباي، وأنا واثق من أننا 

سنفوز، يعتبر أرجن أحسن العب في فريقنا، وهيلن تكرمه لدرجة أني ال أشعر 

خوف من الضيف، والطريف أن بالحسد، فهذا التكريم ال يكون إال للضيف، وما ال

كل شخص يعتبر نفسه أثيًرا لدى هيلن ويجعلها تهتم به، فإذا أصاب شخًصا منا 

صداع فمن واجب هيلن أن تسأل عنه وتضع الصندل في رأسه، ولكن مع ذلك فإن 

رعبها غالب على قلب كل واحد، وال يستطيع أحٌد أن ينتقد ما تفعله، وكأن الجميع 

ذا كانت تكرمهم كلهم فهي تحكمهم أيًضا. إن امللعب تتجمع فيه عبيد ملشيئتها، فإ

أجمل الجميالت ولكن من املستحيل أن يلتفت إليهن أو يبتسم لهن أحٌد من أسرى 

هيلن، الجميع يخشاها وكأنها موجودة وحاضرة في كل مكان، فقد نظر أرجن إلى آنسة 

احًبا، الكل يحسب أنها نظرة واحدة وحدقت هيلن إليه بنظرات قاهرة جعلت لونه ش

املتصرفة في أقدارهم، فإذا جعلوها تس يء بهم الظن استحالت عليهم الحياة، وماذا 

أقول عن اآلخرين، كأني بعت نفس ي لها، وكأن مشاعر الحسد قد انطفأت وفنيت في 

داخلي، فمهما تحّدثت هيلن مع أحد أو غازلت شخًصا ال أغضب، أشعر بضربة في 

ذلك بإسالة الدموع وحيًدا بعيًدا عن األنظار، أين طارت عزة  قلبي ولكن أعبر عن

نفس ي، ال أدري ففي لحظة ينكسر قلبي بسبب زعلها وعدم رضاها، وفي لحظة أخرى 

نظرة واحدة غافلة أو ابتسامة تهّزني إلى أعماق، ال أدري ما هي القوة التي تمتلكها 

أو املبادرة؟ ماذا أقول؟ وكأننا لتحكم كل هذه القلوب الشابة، هل أقول إنها الجرأة 

دًمى بين أيديها، ال نملك أي صفة ذاتية أو شخصية أو ميزة خاصة، قد سيطرت على 

 قلوبنا بجمالها وفراستها ومالها وأكثر من كل ذلك بشموليتها.

 / مارس:1

انتهت باألمس مباراتنا مع الفريق األسترالي أمام جمع ال يقّل عن خمسين ألًفا، 

زيمة نكراء ونعمنا بتكريم كبير، كل منا عمل بكل جد واجتهاد، وكنا هزمناهم ه

مسرورين جًدا، وعقدت حفلة رائعة من قبل أهالي املدينة لالحتفاء بنا، حفلة قد ال 

تعقد حتى للحاكم نفسه، وكأنني أثقلت بحمل التهاني والتبريكات، فقد قضيت على 

مستغرًبا من الطريقة املهلكة التي خمسة العبين مقابل أربعة وأربعين نقطة، وكنت 



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

421 

 

لعبت بها، وكأن قوة غير مرئية كانت تساندنا، وقد تجّمع كّل جمال مدينة بومباي بكل 

روعته وفخامته في هذا الحشد، وأنا واثق أن الجمال الذي تتمتع به مدينة بومباي لم 

ا الحشد من يمنح ألي مدينة أخرى في العالم، ولكن هيلن كانت مركًزا لألنظار في هذ

الحسن والبهاء، فهذه الظاملة ليست حسناء فقط، وإنما هي عذبة الحديث وصاحبة 

دالل أخاذ، كل الشباب كانوا يلتّفون حولها مثل الفراشات وهم من الوجهاء 

واملتغازلين، وكانت هيلن تلعب بمشاعرهم مثلما كانت تعلب بمشاعرنا، لم أشهد في 

راجكمار، فهو قوي الشخصية، من يدري كم من حياتي شخًصا أكثر وجاهة من مها
الجميالت أصبن بسهامه، يسحر اللّب بوجاهته، ولكن هيلن التقتت به هو أيًضا 

بعدم الكلفة، وحريتها املعهودة مثلما تلتقي بالشباب اآلخرين، لم تؤثر فيها وجاهته 

تزّل قدمها وماله أبًدا، ال أدري من أين حصلت على هذا الغرور والثقة بالنفس، ال 

أبًدا وال تتأثر بأحد، وال تميل إلى أحد. نفس طريقة الحديث الجميلة ونفس االعتراف 

 بالحب ال تخص به أحًدا، تهتم بالجميع ولكنها مستغنية عن الجميع.

 ونحن نحلم أحالم الحياة الجديدة، 
ً

عدنا إلى الفندق بعد التنزه الساعة العاشرة ليال

تظار ما سيكون اآلن، كّل القلوب كانت تعيش في أمل كانت القلوب مضطربة في ان

ورجاء وكأن كّل واحد منا سيكون له اليوم ما يتذكره طوال حياته، ما هو البرنامج 

اآلن؟ لم يكن في علم أحد، وكل قلب كان يخفي أمنيته، وكل واحد منا كان متيقًنا أن 

وفاء هيلن، ال قّدر هيلن تنظر إليه بنظرة خاصة، ولكن كان هناك الخوف من عدم 

 هللا، حينها سيضّحي كل بنفسه عند أقدامها، ستقوم القيامة إن عاد من هنا حًيا. 

في نفس اللحظة استدعتني هيلن إلى غرفتها، وصلت ورأيت أن جميع الالعبين 

موجودون في الغرفة، كانت هيلن تبهر العيون في هذه اللحظة في ساريها العسلي 

االنزعاج في داخلي، ملاذا استدعتني في هذا االجتماع العام املشغول بالتل، شعرت ب

بينما أستحق منها معاملة خاصة، كنت قد نسيت أن كل واحد هنا يعتقد أنه يستحق 

معاملة خاصة. اتخذت هيلن مكانها على الكرس ي وقالت: "أيها األصدقاء! ال أمتلك 

ة كبيرة في حياتي. هل الكلمات ألعبر لكم عن شكري وامتناني، لقد حققتم لي أمني

 تتذكرون السيد رتن الل؟" 
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رتن الل؟ ومن يمكنه أن ينس ى رتن الل؟ الشخص الذي منح الفرصة للفريق الهندي 

أن يظهر قدراته على أرض إنجلترا، صرف مئات اآلالف ألجل هذه املهمة، ثم انتحر 

 لتي إلى اآلن.هناك بعد أن يتس من الهزائم املتوالية للفريق، إن وجهه يدور في مخي

 قال الجميع: "نتذكره جيًدا، لم تمر على هذه الحادثة أيام كثيرة ".

"أهنئكم على هذا الفوز الساحق وإن شاء هللا سوف نزور إنجلترا العام القادم. 

فاستعدوا من اآلن لهذه املهمة وسيكون ممتًعا جًدا أن ال نخسر ولو مباراة واحدة 

 
ً

، أصدقائي! هذا هو هدف حياتي، والعمل على هناك، ونسيطر على امليدان كامال

تكميل الهدف هو الحياة، إننا نحصل على النجاح في املوضع الذي نعمل فيه بكل 

جهودنا ويكون ذلك الهدف حلمنا وعشقنا ومركز حياتنا، وال يحيل بيننا وبين هدفنا 

عبة أي رغبة أو أمنية أخرى، سامحوني! لم تتعلموا كيف تعيشون لهدفكم، إن ل

الكركت بالنسبة لكم ما هي إال أداة للترفيه، إنكم لم تعشقوا اللعبة، وكذلك مئات 

من أصدقائنا، قلوبهم في واٍد وعقولهم في واٍد آخر، وهم فاشلون طوال حياتهم، كنت 

أنا شيًئا أكثر جاذبية لكم، وكانت لعبة الكركت وسيلة إلدخال السرور إلى قلبي، 

وطننا آالف الشباب لو تعلموا أن يعيشوا أو يموتوا من ولكنكم نجحتم، ويوجد في 

أجل تكميل هدفهم لحدثت املعجزات. اذهبوا واحصلوا على ذلك الكمال، إن جمالي 

وليالي ليست ميداًنا للعب النفوس، وأنا أخجل من أن أعيش من أجل إسعاد عيون 

ثير، والحياة الشباب وإدخال السرور إلى قلوبهم، إن هدف الحياة أسمى من هذا بك

 الحقيقية هي التي نعيشها من أجل اآلخرين وليس من أجل أنفسنا".

كنا نستمع لها خافضين رؤوسنا ومكذبين ملا نسمع، وخرجت هيلن من الغرفة لتركب 

السيارة، كانت قد جّهزت لرحيلها من قبل. وقبل أن يعود كّل منا إلى رشده وصوابه 

 .ونفهم ما حدث، كانت قد غادرت املكان

ا عنها، ولكننا لم 
ً
شنا كل ركن من أزقة وفنادق وفلل بومباي ألسبوع كامل بحث

ّ
فت

نجدها، ولألسف فإن النموذج الذي كّونته لحياتنا يستحيل الوصول إليه. وغاب كل 

 حماس ونشاط من حياتنا مع غياب الجميلة هيلن.
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 مففففففففن زفرتففففففففي يسففففففففهد الجفففففففففيران كلهففففففففم
 

 دمعففففففففي يخجففففففففل السففففففففيحان والنيففففففففلأمففففففففن 
 

 مففففففففن عبرتففففففففي ظلففففففففت الغفففففففففبراء ناضففففففففرة
 

 لكنففففففففففففففففني بغليفففففففففففففففل الوجفففففففففففففففد مملفففففففففففففففول 
 

 الحفففففزن يحفففففزن عنفففففد البفففففين عفففففن خلفففففدي
 

 بفففففففول جالثفففففففدي م حفففففففّب بإن الرضففففففيع 
 

 ت األكبفففففففففاد مفففففففففن نظفففففففففرفّتفففففففففإن الفففففففففتي 
 

 أفتفففففففففت بففففففففففأن دم العشفففففففففاق مطلففففففففففول 
 

 رجففففوت بففففه لففففو كففففان يمكففففن لففففي وصففففٌل 
 

 لكفففففففففن حبفففففففففل الرجفففففففففا منفففففففففه ملقصفففففففففول 
 

ففففففف 4أكفففففففثرت فففففففي لففففففومي
ً
 ايففففففا عففففففاذلي فرط

 

 
ُ
 فففففففففي املففففففففالم فففففففففأمر هللا مفعففففففففول  ْت مففففففففف

 

 اقفففل مفففا بفففدا لفففك يفففا مفففن يفففدعي حكًمففف
 

 وال قيفففففففففففففففل فلفففففففففففففففيس ينفعففففففففففففففففني قفففففففففففففففاٌل 
 

 فبغيفففففففتي أحمففففففد املختففففففار مففففففن مضففففففر
 

 لؤو ه مفففففففففن إلفففففففففه الخلفففففففففق مسفففففففففوحّبففففففففف
 

 محمفففففففففد سفففففففففيد السفففففففففادات أشفففففففففرفهم
 

 وأكفففففففففففرم الخلفففففففففففق عنفففففففففففد هللا مقبفففففففففففول 
 

 أزكففففففففى وأشفففففففففرفهم ،تقففففففففى وأفضففففففففلهمأ
 

  ،أعلفففففففففففى وأرفعهفففففففففففم
ً

  ومشفففففففففففمول نفففففففففففزال
 

 ففففففففففففففي هللا منفففففففففففففتقم ،بفففففففففففففاهلل معتصفففففففففففففم
 

 5بففففففالجود مشفففففففمول  ،باملجففففففد متسففففففم
 

 والبفففففففففدر جبهتفففففففففه ،الشففففففففمس طلعتفففففففففه
 

 نفففور الضفففحى منفففه مكسفففوب ومنقفففول 
 

                                              
 كاتب وشاعر من أعظم كره، له مجموعة كالمه املنثور واملنظوم باسم "حمامة النطق" 1
 مفتون ومخدوع 2
 في األصل "تنفي" وهو خطأ طباعي  3
 لومي بالتحريك كثرة املالمة 4
 املرض ي األخالق 5
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 شفففففففففففففريعته حفففففففففففففّق  ،مقالتفففففففففففففه صفففففففففففففدق
 

 1ا فهففففففو طمليففففففلمففففففن زاغ عنهففففففا عنففففففادً 
 

 واتفففففرك األديفففففان قاطبفففففة ،خفففففذ هديفففففه
 

 فكفففففففففل ديفففففففففن سفففففففففواه اليفففففففففوم تضفففففففففليل
 

 هرَ اَصففففففا ففففففففي أثففففففره لففففففو كففففففان عَ حتًمفففففف
 

 قيفففففففففففلحز وداؤد و  ،موسففففففففففف ى وعيسففففففففففف ى
 

 كفففل الصفففحائف بعفففد البعفففث قفففد نسفففخت
 

 ثفففففففففففففففففففم إنجيفففففففففففففففففففل ،توراتفففففففففففففففففففه وزبفففففففففففففففففففور 
 

 ا ففففففففففففي فضفففففففففففائلهففففففففففففاق النبيفففففففففففين طفففففففففففرً 
 

 هففففففففففففو إكليففففففففففففلو وس البرايففففففففففففا ؤ ر فهففففففففففففم 
 

 حشففففففففففففرهم يفففففففففففومَ  يقفففففففففففول لكفففففففففففّلٍ  كفففففففففففّل 
 

 نفسففف ي فنفسففف ي وإنفففي عنفففك مشفففغول 
 

 اوأنففففففففففففففت تشفففففففففففففففع عنففففففففففففففد هللا جملتفففففففففففففف
 

 وإن قولفففففففففففففففففففك مسفففففففففففففففففففموع ومقبفففففففففففففففففففول 
 

 والكفففففففففل إذ ذاك عطشفففففففففان ومغلفففففففففول  وهو موردهم حوضك صاٍف  وإّن 
 

 اوأنففففففت يففففففا سففففففيدي سففففففاق لهففففففم كرًمفففففف
 

 وإن جففففففففففففودك ذاك اليففففففففففففوم مبفففففففففففففذول 
 

 مففففففففن طففففففففين أرضففففففففهم طفففففففففير لهففففففففم 2وإن طففففففففار
 

ٍ  3فللحصففففففففففففففففففففففاة
ّ
 منففففففففففففففففففففففك تهليففففففففففففففففففففففل بكففففففففففففففففففففففف

 

 إصفففففففبعه 4أروى غليفففففففل جيفففففففوٍش نبفففففففُع 
 

 5ولفففففففففففيس ظمفففففففففففآن إال وهفففففففففففو معففففففففففففلول 
 

  كوأمطففففرت سففففحب
ً
 اإذ مففففا دعففففا غففففدق

 

 7ثيفففففففففلأوت 6فجففففففففاء خصفففففففففب وتوسفففففففففيع
 

 8اع كثرتفففففففففهحفففففففففتى إذا اشففففففففتكت الففففففففزّر 
 

 10وهففففي عسففففقول  9الهففففوامي دعففففا فففففردّ 
 

 الغفففففففففففار مفففففففففففن أنفففففففففففوار غرتفففففففففففه 11ر ونفففففففففففوّ 
 

 12ن قففففففد أغشففففففاه غيطففففففول مففففففن بعففففففدما كففففففا
 

                                              
 طمليل بالكسر فاسق 1
 عليه السالم: وإني أخلق لكم من الطين إلخإشارة إلى قول عيس ى  2
 حيث سبح الحص ى في كفه الشريفةملسو هيلع هللا ىلص إشارة إلى معجزته  3
 چشمہبرجستن آب از  4
ب 5

ٓ
 عّل: دوباره سيراب گردیدن از ا

 يقال وّسع هللا عليه أي أغناه 6
 أي كثر أي رفع الضيق 7

ً
 وكثر املال أثل أتله أي كساهم أفضل ثياب وأحسنت السهم وأثل املال تأثيال

 أي شدته 8
 السحب الهوامي، بارش 9

ب یا سرابابر  10
ٓ
 ب  ا

 أي روشن شد الزم  11
 ظلمت وتاريكى 12
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 علففففى العففففاتين
ّ
 صففففارمه 1مففففا سففففّل قففففط

 

 2لففففففففففففففت فففففففففففففففيهم عراقيففففففففففففففلإال وقففففففففففففففد نزّ 
 

 كأنففففففففففففه الفففففففففففففبرق يبففففففففففففدو عنففففففففففففد سففففففففففففلته
 

 3خطففففففففف وهتففففففففك وإحففففففففراق وتنكيففففففففل
 

 مففففففففففأكول عصففففففففففف تففففففففففراهم أو كففففففففففأنهم
 

 وتففففففففففرميهم أبابيفففففففففففل ،أصففففففففففحاب فيفففففففففففل
 

 ت مكائففففففففففففففدهم فففففففففففففففي نحففففففففففففففر كلهففففففففففففففمردّ 
 

 عقفففففففففففففد بحفففففففففففففول هللا محففففففففففففففلول  وكفففففففففففففّل 
 

 الوغفففففففففا ولهفففففففففمأصففففففففحابه أسفففففففففد يفففففففففوم 
 

 فتففففففففففففففففك وأسففففففففففففففففر وإهففففففففففففففففزام وتقتيففففففففففففففففل
 

 جفففففالوا فمفففففا زال نصفففففر هللا يصفففففحبهم
 

 والسفففففيف مسفففففلول  ،ففففففي كفففففل معركفففففة
 

ففففففففففففففففففف
ً
 ا لنصفففففففففففففففففففرتهموهللا أرسفففففففففففففففففففل أمالك

 

 فكيففففففففففففففف يغلففففففففففففففبهم قففففففففففففففوم مخاذيففففففففففففففل
 

 4أغفففاروا ضفففرغموا كبتفففوا ،واففففرّ أكفففروا 
 

 صففففروا نفففالوا ومففففا نيلففففواأنأفنفففوا رمففففوا 
 

 فجعهمأفزعهم صفففففالوا ففففففأجفففففالوا فففففف
 

 ومففففففا غيلففففففوا 5قمعهم غففففففالواأنففففففالوا ففففففف
 

 حففففتى غفففدا الحفففق واإلسفففالم شفففمس ضفففحى
 

ففففف
ّ
 ى األباطيففففففلوسفففففط الّسفففففماء وقفففففد ول

 

 علففففى الهففففادي إلففففى شففففرف يففففا رب صففففّل 
 

ففف
ّ
 6ت أهاليفففلواآلل والصففففحب مفففا انهل

 

 ا جفففففنى األسففففواء مففففن فففففرطوارحففففم نظاًمفففف
 

 لنفسففففففففففففه فهففففففففففففو بففففففففففففاألوزار محمففففففففففففول 
 

 لفففففه قفففففد أذنفففففب الفففففذنب كففففففثر األعفففففداد
 

 ت هزاجيفففففففلالفففففففه عّيفففففففمفففففففن حمفففففففل أثق
 

 ت سفففففففففففففففففريرتهورب معصفففففففففففففففففية حّفففففففففففففففففف
 

 فيهففففففا مففففففن الففففففنفس والشففففففيطان تسففففففويل
 

 اففففففاغفر لفففففه بفففففالنبي املصفففففطفى كرًمففففف
 

 مفففففففأمول  7فعففففففففوك الواسفففففففع املنجفففففففاة
 

 ثقفففففففل موازينفففففففه ففففففففي الحشفففففففر مرحمفففففففة
 

 عفففففففففففففففففففففففه هفففففففففففففففففففففففم وتهويفففففففففففففففففففففففلففففففففففففففففففففففففال يفزّ 
 

 

                                              
 گزرندگان ومتکبری از حد  1
 الدواهي 2
 یگران گردانیانعقوبت كردن، جمرت د 3
 گندكبتوا بر وزن فعلوا: ذليل وخوار كرد ويراد بر زمن اف 4
 غالوا أي ملكوا 5
 هلة وهو جمل هالل يعني بارانأهاليل جمع أ 6
 أي سبب النجاة 7
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 الندوة العاملية

 حول القيم اإلنسانية في األدب العربي

 1مد زبيرم. أح ك. ع. .د -

لوالية تامل نادو الكائنة في جوب الهند أسبقية في عديد من املجاالت. فهي أول بقعة 

هندية أشرقت بنور اإلسالم. ال يخفى على من له إملام بعناية والية تامل نادو 

الدراسة العربية واإلسالمية. وكانت العالقة األخوية والصلة الودية بين بواهتمامها 

 ا قبل املسيح عليه السالم.ة منذ زمن بعيد جًد متيننادو العرب وأهل تامل 

 
ً

ا.  حسنً اعتبرت اللغة العربية قبل قدوم اإلسالم لغة تجارية بين الشعبين ونالت قبوال

وفي بداية األمر كانت اللغة العربية تدرس في أكناف املساجد وأجنحتها ولكن عندما 

ن والحديث والفقه باإلضافة آر كثر عدد الطالب أنشأت عمارات مستقلة لتعليم الق

يت إلى اللغة العربية وآدابها ولتعليم العلوم األساسية والعصرية وبمرور الزمن سّم 

هذه العمارات املدارس اإلسالمية واملعاهد التعليمية والكليات العصرية. فازدادت 

ثفت جهودهم إلنشاء املدارس والكليات فبفضل هذه املساعي املباركة جاء إلى كوت

الوجود عديد من الكليات واملعاهد ومنها الكلبة الجديدة )حكم ذاتي( التي قامت  زيح

 بعقد ندوة عاملية عن القيم اإلنسانية في األدب العربي.

في الهند توجد جامعات وكليات عديدة تعقد وتنظم من حين آلخر ندوات ودورات 

دب العربي وعباقرته ثقافية وعلمية وأدبية وإسالمية حول املوضوعات املتعلقة باأل 

األفذاذ الذين أثروا اللغة العربية بكتابتهم القيمة ومن ضمن الجهود واملساعي 

الكائنة بمدينة تشنائي  –ا الكلية الجديدة كانت الندوة العاملية التي قد نظمها حاليً 

                                              
 أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الكلية الجديدة، تشنائ، الهند 1



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

426 

 

اء الهند والتي كان حالتي قد حضرها عديد من الباحثين واألكاديميين من مختلف أن

ا القيم اإلنسانية في األدب العربي. تم انعقاد هذه الندوة العاملية في الفترة موضوعه

م واستهلت فعاليات هذه الندوة بتالوة آيات قرآنية رتلها 2017فبراير  3 – 2ما بين 

األستاذ سيد فضل هللا البختياري العمري الندوي وبعد ذلك رحب األستاذ ش. عبد 

ر في كلماته الترحيبية عن تقديره شاركين وعبّ املالك رئيس الندوة بالضيوف وامل

وامتنانه على أن املثقفين والعارفين باللغة العربية قد لبوا نداءه وحضروا الندوة 

بعدد كبير. وهذا األمر في الحقيقة قد حفزه على مزيد من الجد والكد في سبيل نشر 

السكرتير  –أشرف اللغة العربية في األرجاء املختلفة لبالد الهند. الشيخ محمد 

العام، اللجنة اإلدارية للكلية الجديدة. فإنه ألقى كلماته الرئاسية عن تعليم وتعلم 

 
ّ
على ضرورة املزيد من  داللغة العربية في تامل نادو من النفزعات اإلسالمية. وأك

اإلقبال على عملية تعليم وتعلم لغة كتاب هللا وسنة رسوله عليه أفضل الصالة 

اة إلسعاد البشرية جمعاء. ركز على حفظ القرآن الكريم بين دتها أوالتسليم بصف

طالب الكلية. وبالتالي فقد قام األستاذ نثار أحمد رئيس قسم اللغات العربية 

ا من جامعة مدراس بتقدير كلمته التعريقية ببرامج هذه ية سابًق و والفارسية واألرد

 
ً
نسانية في األدب العربي واإلسالمي ا عن مكانة القيم اإلالندوة وقيمها املقبلة متحدث

 لدى العرب والعجم وجهودهم في إثراء اإلنسانية العامة.

وكان على رأسهم الشيخ أنمر ناصر حسن من جامعة العنبر، العراق. إن الكالم منه 

والنشاط اإلنساني في مجال األدب العربي. فالقيم اإلنسانية هي  اا معنيً يحمل إحساًس 

 عليها الشخص على األثر على شخص آخر مهما كان.النافذة التي يطل 

 ا جامعً وألقى الضيف الشرف موالنا محمد شاهد خطابً 
ً

 وقال فيما قال: إن ا شامال

ومصر ويعم العالم كله في كل مكان. وكان  وضوع هذه الندوة هو موضوع كل عصرم

 رنبور ضيًف ااألستاذ موالنا محمد شاهد، عميد مظاهر العلوم بسه
ً
هذه الندوة ا لا شرف

ستاذ موالنا محمد شاهد، عميد مدرسة مظاهر العلوم العاملية املباركة. وألقى األ 

فتتاحية الضوء على أهمية القيم براديش في كلمته اال  اوتر أرنبور من والية ابسه

ا على أهمية املوضوع. وإنه أحاط في انطباعات اإلنسانية من تعاليم اإلسالم مؤكًد 
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نسانية وجامعتها ومن ثمة أفكارها بأكثر نواحي االجتماعية اإل اإلنسانية في املجتمع

قال املولوي محمد  قوفي هذا السيا .وآرائها تسرب إلى أعماق النفوس بمنتهى السهولة

ا. وفي خطبته الخاصة ألقى األستاذ نثار ا وافرً شاهد إن في تشكيل أشخاص نصببً 

العربي وجهود أدباء في مجال  ا على القيم اإلنسانية في األدبأحمد ضوء مستفيضً 

الجامعة اإلنسانية فإنه أفاد املستمعين إفادة تامة. قدم الدكتور سيد مسعود 

الجمالي رسالته التشجيعية واستفاد الحضور من هذه الخطبة. ومما يجدر بالذكر 

واملدح أنه تم إصدار كتاب جديد على يدي املولوي شاهد محمد بهذه املناسبة 

"التراث العربي في والية تامل نادو الهندية" لصاحبه األستاذ. ك.م.ع. السعيدية. وهو 

اء كتاب "التراث العربي في والية تامل نادو" بيد موالنا شاهد محمد ر إجو أحمد زبير. 

الذي قال إن مثل هذه الجهود األدبية خير شاهد على أن جذور اللغة العربية في 

ألستاذ عبد اللطيف بكلمة الشكر وتقدير. القارة الهندية عميقة للغاية. ثم توجه ا

 قدم الدكتور عبد اللطيف كلمة الشكر لجميع الضيوف الكرام واملستمعين.

تمت الجلسة األكاديمية األولى برئاسة الدكتور سيد مسعود الجمالي، عميد 

عبد الرحمن. تم تقديم تسع مقاالت تالية  يس. الدراسات اإلسالمية من جامعة بي.

 :كتور أحمد إيراهيم من الكلية الجديدةبإدارة الد

األستاذ املساعد بالقسم العربي، الكلية الجديدة،  -. األستاذ ك.م.ع. أحمد زبير1

 تشنائي، والية تامل نادو، الهند )القيم اإلنسانية في قصيدة املساء لف"إيليا أبي ماض ي"(

عميد الكلية، الكلية األستاذ املشارك بالقسم العربي ونائب  -. األستاذ عبد اللطيف2

 الجديدة، تشنائي، والية تامل نادو، الهند )القيم اإلنسانية في حياة الصحابة(

األستاذ املشارك بالقسم العربي، كلية جمال محمد، ترش ي،  -. األستاذ عبد القادر3

 والية تامل نادو، الهند )عناصر القيم اإلنسانية في الشعر العربي القديم(

األستاذ املساعد بالقسم العربي، كلية ايتام املسلمين بوياناد،  -لدين. األستاذ نجم ا9

 والية كيرال، الهند )الحكمة والقيم في شعر زهير بن أبي سلمى(

جامعة بي.يس. عبد الرحمن، وندلور، والبة تامل نادو، الهند  -. األستاذ عبد الصمد7

 )القيم اإلنسانية في النثر الفنى للقرآن الكريم(
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جامعة بي.يس. عبد الرحمن، وندلور، والبة تامل نادو،  -احث مشتاق أحمد. الب6

الهند )أسرار األخالق بقلم فضيلة الشيخ الدكتور. عائض بن عبد هللا القرني في 

 األدب العربي(

دلهي، الهند )ما القيم  جامعة جواهرالل نهرو، نيو -. الباحث محمد شريف5

 عاليم القرآن(اإلنسانية في األدب العربي إال من ت

دلهي، الهند )النفزعة اإلنسانية في  الجامعة امللية اإلسالمية، نيو -. الباحث شياس1

 قصائد عبد الرحمن العشماوي(

جامعة كاليكوت، والية كيرال، الهند )القيم اإلنسانية  -. الباحث صيف الدين بشير4

 في مؤلفات املنفلوطي(

تهلت برئاسة الدكتور أحمد زبير من الكلية أما الجلسة الثانية لهذه الندوة فهي اس

ألقيت سبع  .الجديدة والتي عبرت في كلمته الرئاسية عن الجامعة اإلنسانية وأنواعها

 :مقاالت في هذه الجلسة كما يلي

األستاذ املساعد بالقسم العربي، الكلية  -. األستاذ سيد كمال هللا البختياري الندوي 1

نادو، الهند )مساهمة رابطة األدب اإلسالمي العاملية في  الجديدة، تشنائي، والية تامل

 ترويج الثقافة اإلسالمية وتطوير القيم اإلنسانية في األدب العربي(

جامعة بي.يس. عبد الرحمن، وندلور، والبة تامل نادو، الهند  -. األستاذ أحمد هللا2

 
ّ
 (ى هللا عليه وسلم)القيم اإلنسانية األساسية في خطبة الرسول صل

األستاذ املساعد بالقسم العربي، كلية "حاجي كرت راوتر  -. األستاذ سيد عبد القادر3

الغوثية"، مديرية، مدورائي، والبة تامل نادو، الهند )القيم اإلنسانية في ضوء 

 األحاديث للنبوية(

األستاذة املساعدة ورئيسة القسم العربي، كلية قاض ي  -. األستاذة نفيسة مسعود9

سعيد للبنات، تشنائي، والية تامل نادو، الهند )الحرية وحقوق اإلنسان  بشير أحمد

 في ضوء اإلسالم(
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األستاذ املساعد بالقسم العربي، كلية جمال محمد،  -. األستاذ شيخ فريد ولي هللا7

 ترش ي، والية تامل نادو، الهند )حقوق الجار في ضوء اإلسالم(

ظ )تلميح إلى العدل والوافي في األدب مدرسة الرحمن للحف -. الحافظ عبد الواحد6

 العربي املقدس(

كلية جمال محمد، ترش ي، والية تامل نادو، الهند )الحرية  -. الباحث عبد الرحمن5

 واملساوات والتسامح والديني في الشعر املهجري(

والجلسة الثالثة تمت بإدارة الدكتور مجيب الرحمن من نفس الكلية وتراسها 

 ن من جامعة مدارس تقدم فيها املساهمون تسع مقاالت تالية:الدكتور ذاكر حسي

األستاذ املشارك بالقسم العربي، الكلية الجديدة، تشنائي،  -. األستاذ أحمد إبراهيم1

 والية تامل نادو، الهند )نبذة من الشعر العربي للقيم اإلنسانية(

دلور، والبة تامل جامعة بي.يس. عبد الرحمن، ون -. األستاذ علي إبراهيم الجمالي2

 نادو، الهند )القيم اإلنسانية في األحاديث النبوية مع إشارة خاصة إلى العدالة(

األستاذ املساعد، مدرسة روضة العلوم بفروق، والية كيرال، الهند  -. األستاذ زهير3

 )القيم اإلنسانية في مؤلفات مصطفى لطفي املنفلوطي(

عزيز، األستاذ املساعد ورئيس القسم . األستاذ سيد شجاع الدين القادري ال9

العربي، كلية املاجستير لآلداب ملحقة بالجامعة العثمانية، مدينة حيدراباد، الهند 

 )القيم اإلنسانية في القرآن الكريم والسنة النبوية(

جامعة موالنا أبو الكالم آزاد القومية، مدينة حيدراباد، الهند  -. الباحث شفيق7

ي كتاب "ماذا خسر العالم بانحطاط املسلمين" ألبي الحسن علي )القيم األنسانية ف

 الحسني الندوي و"ملاذا تأخر املسلمون وتقدم غيرهم؟" لشكيب أرسالن(

األستاذ املساعد بالقسم العربي، الكلية الجديدة، تشنائي،  -. األستاذ عبد الرحمن6

 والية تامل نادو، الهند )القيم اإلجتماعية في اإلسالم(
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األستاذ املساعد بالقسم العربي، الكلية الجديدة،  -ألستاذ تميم األنصاري . ا5

 تشنائي، والية تامل نادو، الهند )القيم اإلنسانية في ضوء سورة الحجرات(

جامعة مدراس، تشنائي، والية تامل نادو، الهند )قضايا املرأة  -. الباحث نشاد علي1

 روايات سحر خليفة(

األستاذ املساعد بالقسم العربي، كلية جمال محمد،  -ان . األستاذ محبوب علي خ4

 ترش ي، والية تامل نادو، الهند )القيم اإلنسانية في القرآن الكريم(

ا استهلت الجلسة الرابعة برئاسة الدكتور جمال الدين وفي اليوم التالي صباًح 

ماني الفاروقي. بدأت هذه الجلسة بكلمة الدكتور جمال الدين الفاروقي. ألقيت ث

 مقاالت في هذه الجلسة كما يلي:

( للدراسات اإلسالمية، MEASIمدير، مركز مياس ي ) -. األستاذ محمد سليمان العمري 1

 تشنائي، والية تامل نادو، الهند )القيم اإلنسانية في األدب اإلسالمي(

 عميد الكلية العربية الجمالية، تشنائي، والية تامل -. األستاذ نياز أحمد الجمالي2

 نادو، الهند )القيم اإلنسانية في األدب العربي(

األستاذ املساعد بكلية سلم السالم، والية كيرال، الهند )مالمح  -. األستاذ محمد3

 النزعة اإلنسانية في الرواية العربية مع إشارة خاصة إلى رواية "عصفور من الشرق"(

العثمانية، مدينة رئيسة القسم العربي، الجامعة  -. األستاذة مه جبين أختر9

 حيدراباد، الهند )القيم اإلنسانية في كتابة محمود تيمور(

األستاذ املساعد ورئيس القسم العربي، كلية  -. األستاذ محمد فضل هللا شريف7

"أوندي" ملحقة بالجامعة العثمانية، مدينة حيدراباد، الهند )القيم اإلنسانية في أدب 

 املنفلوطي(

جامعة بي.يس. عبد الرحمن، وندلور، والبة تامل نادو،  -. األستاذ حسين أحمد6

 
ّ
 ى هللا عليه وسلم(الهند )القيم اإلنسانية الرئيسية في حياة النبي صل
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جامعة بي.يس. عبد الرحمن، وندلور، والبة تامل نادو، الهند  -. األستاذ عثمان علي5

 )القيم اإلنسانية في أبيات أحمد شوقي(

معة مدراس، تشنائي، والية تامل نادو، الهند )االتجاهات جا -. الباحث جليل أحمد1

 األنسانية في األحاديث النبوية(

والجلسة الخامسة تمت بإدارة الدكتور فضل هللا شريف من مدينة حيدراباد 

والدكتورة مه جبين أختر وهي رئيسة لهذه الجلسة. تقدم فيها املساهمون بتسع 

 مقاالت كما يلي:

األستاذ املشارك ورئيس القسم العربي وعميد كلية   -دين الفاروقياالستاذ جمال ال. 1

 أيتام املسلمين بوياناد، والية كيرال، الهند )مالمح القيم اإلنسانية في شعر إيليا أبي ماض ي(

جامعة دار السالم بعمراباد، والية تامل نادو، الهند  -. األستاذ كليم هللا العمري 2

 ر بن أبي سلمى()القيم اإلنسانية في شعر زهي

األستاذ املساعد بالقسم العربي، كلية جمال محمد، ترش ي،  -. األستاذ همايون خان3

 والية تامل نادو، الهند )الحلم واألناة في التراث العربي(

كلية نجاة األنعام، والية كيرال، الهند )القيم اإلنسانية في  -. األستاذ عبد الشهيد9

 أدب محمد الفيتوري(

األستاذ املساعد بالقسم العربي، الكلية الجديدة،  -ذ سيد فضل هللا البحتياري األستا. 7

 تشنائي، والية تامل نادو، الهند )تعليم القيم اإلنسانية في ضوء السيرة النبوية(

كلية أنوار اإلسالم للبنات، والية كيرال، الهند )جمالية  -. األستاذ عبد الناصر6

 اإلنسانية في ميزان اإلسالم(

جامعة مدراس، تشنائي، والية تامل نادو، الهند )تجليات  -. الباحث عبد الغفور 5

 األفكار الصوفية عند الشاعر أدونيس: دراسة تحليلية(
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دلهي، الهند )االتجاه اإلنساني في شعر  جامعة جوهرالل نهرو، نيو -. الباحث زبير1

 فدوى طوقان(

م بعمراباد، والية تامل نادو، الهند جامعة دار السال  -. األستاذ عبد العظيم العمري 4

 )القيم اإلنسانية في األدب العربي(

سها أالجلسة السادسة تمت بإدارة األستاذ سيد امتياز من الكلية الجديدة. وتر 

األستاذ الفاصل نياز أحمد الجمالي عميد الكلية الجمالية. ألقيت عشر مقاالت في 

 هذه الجلسة كما يلي:

جامعة بي.يس. عبد الرحمن، وندلور، والية تامل نادو،  -الندوي  . األستاذ عبد الحي1

 الهند )القيم األنسانية في ديوان الحماسة ألبي تمام الطاني(

األستاذ املساعد بالقسم العربي، كلية جمال محمد، ترش ي،  -. األستاذ عاشق أحمد2

 والية تامل نادو، الهند )الق أخاك بوجه طلق(

األستاذ املساعد بالقسم العربي، الكلية الجديدة،  -ناية. األستاذ سيد سجاد ع3

 تشنائي، والية تامل نادو، الهند )القيم اإلنسانية في ضوء القرآن الكريم(

األستاذ املساعد بالقسم العربي، الكلية الجديدة،  -. األستاذ مجيب الرحمن9

 لقمان( تشنائي، والية تامل نادو، الهند )املفاهيم اإلنسانية في ضوء سورة

جامعة جوهرالل نهرو نيودلهي، الهند )القيم اإلنسانية في  -. الباحث عبد هللا نجيب7

 أعمال معروف الرصافي(

جامعة جوهرالل نهرو نيودلهي، الهند )النفزعة اإلنسانية في كتب  -. الباحثة سنيرة6

 خالد بن خالد(

لهند )القيم اإلنسانية كلية جمال محمد، ترش ي، والية تامل نادو، ا -. الباحث شريح5

 في مؤلفات مصطفى لطفي املنفلوطي(
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جامعة مدراس، تشنائي، والية تامل نادو، الهند )القيم  -. الباحث أمين أحمد1

 املستنبطة من خطب املصطفى صلى هللا عليه وسلم(

الكلية الجديدة، تشنائي، والية تامل نادو، الهند )األمثلة  -. الباحث محّب هللا 4

 من القرآن الكريم(اليسرة 

الكلية الجديدة، تشنائي، والية تامل نادو، الهند  -. الباحث ظفر هللا الندوي 10

 )القيم اإلنسانية من القرآن(

خليل هللا رئيس اللجنة اإلدارية  الجلسة الوداعية كانت مخصصة لرئاسة الشيخ ع.

اعتذر. فتكرم  ا. إال أنهللكلية الجديدة. شرفنا سماحته بقدومه امليمون مشكوًر 

ا. فشجع في كلمته الدكتور سيد كمال هللا البختياري الندوي برئاستها مشكوًر 

الرئاسية الختامية املهتمين باللغة العربية على قرارت الندوة. بما فيها فكرة إلنشاء 

بناء خاص للقسم العربي من خلف مسجد الكلية. وأدار الدكتور أحمد إبراهيم هذه 

لدكتور جمال الدين الفاروقي والدكتور محمد سليمان العمري لقى اأالجلسة. ثم 

والدكور محمد الفائض من جامعة بغداد، العراق والدكتور سيد كرامة هللا بهمني 

والدكتور ذاكر حسين انطباعتهم بخصوص ما ال حفلوه من موضوع الندوة ومقاالتها 

وجهها الدكتور سيد التي  البارزة خالل الندوة. وانتهت الندوة بكلمة الشكر والتقدير

 كمال هللا البختياري في تمام الساعة الخامسة مساء.

دب ا حول القيم اإلنسانية في األ مقالة بحثية تقريبً  72وقدمت في هذه الندوة العاملية 

ستاذ جمال الدين الفاروقي والدكتور عبد القادر والدكتورة العربي. وأبرز الباحثين: األ 

ر عبد املالك والدكتور عبد اللطيف والدكتور محمد سليمان مه جبين أختر والدكتو 

 العمري واألستاذ عبد العظيم العمري وغيرهم.

استمرت الندوة إلى يومين وألقيت أكثر من خمسين مقالة قيمة تتعلق باملوضوع. 

دارس تعتني املكليات و العاهد و املجامعات و الوشارك فيها األساتذة والباحثون من 

العربية وآدابها ووصلت الندوة إلى نهاية املطاف بعدما تقدم األستاذ بتعليم اللغة 

 سيد كما هلل البختياري الندوي بكلمة الشكر إلى الجميع.
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 الدكتورة هيفاء شاكري تنال جائزة رئيس جمهورية الهند

 م2044لخدمتها للغة العربية للسنة 

 1د. أورنك زيب األعظمي -

ع جوائز على خدمة اللغة العربية وآدابها. إحدى هذه تمنح حكومة جمهورية الهند أرب

الجوائز تمنح ملن لم يتجاوز عمره خمًسا وأربعين سنة، وأما الجوائز الثالث الباقية 

 Maharishi Badryanفهي تمنح ملن تجاوز عمره ستين سنة. الجائزة األولى تسّمى "

Vyas Samman" بينما الجائزة الثانية تسّمى "Certificate of Honour." 

الدكتورة هيفاء شاكري بنت األستاذ شاكر عناية هللا بدأت دراستها من قريتها حيث 

شدت من العلم ثم رافقت والدها األستاذ شاكر إلى مكة املكرمة حيث أتّمت الثانوية 

م ثم نالت شهادة في التربية من جماعة تحفيظ القرآن بمكة املكرمة في 1449في 

الدها باملرض ورجع إلى الوطن رافقته السيدة إلى الهند م وبعدما أصيب و 1447

م وأما 2007م كما نالت شهادة ماجستير في 2003فنالت شهادة البكالوريوس في 

م في موضوع "باحثة البادية أديبة ومصلحة 2004الدكتوراه فقد حصلت عليها في 

 م.2017لشؤون املرأة". طبعت رسالتها للدكتوراه من روزورد بوكس في 

بدأت الدكتورة حياتها العملية من مدرسة أم رومان بمكة املكرمة كمدّرسة للقرآن 

م ثم عّينت كمدّرسة للغة العربية في 1444م وعملت فيها حتى 1446واللغة العربية منذ 

م. 2011م وعملت فيها حتى 2006مدرسة سفارة اململكة العربية السعودية في الهند منذ 

رها كمدّرسة ضيف في قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة خالل هذه الفترة تم اختيا

/ سبتمبر 14م. وفي 2011م حتى 2001امللية اإلسالمية بنيو دلهي منذ شهر نوفمبر 

                                              
 مدير تحرير املجلة وأستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة امللية اإلسالمية، نيو دلهي، الهند 1
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م تم اختيارها كأستاذة مساعدة في قسم اللغة العربية وآدابها بالجامعة امللية 2011

 لى هذا املنصب الجليل.اإلسالمية بنيو دلهي )الهند( وهي تدّرس فيها  اآلن ع

م حين نشرت مقالتها الحائزة على 2006بدأت الدكتورة تكتب املقاالت والبحوث منذ 

الجائزة الدولية للمجلس الهندي للعالقات الثقافية بنيو دلهي ثم نشرت مقالتها عن 

حق القرآن الكريم في مجلة "صوت األمة" ولها أكثر من ثالثين مقالة وترجمة عربية 

 ي مختلف مجالت الهند وخارجها. أبرز هذه املقاالت والترجمات ما يلي:نشرت ف

 كتاب رجال السند والهند، دراسة نقدية .1

 تدريس اللغة العربية في الجامعات الحكومية بشمال الهند .2

 "سير العارفين" مصدر لتاريخ الهند وثقافتها .3

 القارة الهنديةمساهمة العالمة شبلي النعماني في تطوير الفكر اإلسالمي في شبه  .9

 عالقة موالنا آزاد بجامعة األزهر .7

 الشيخ عبد العزيز املباركفوري من أعالم الفكر التعليمي والتربوي  .6

 حريق مكتبة اإلسكندرية .5

 العالمة شبلي النعماني واملستشرقون، دراسة نقدية .1

خطاب صاحب الفخامة نائب رئيس جمهورية الهند السيد محمد حامد  .4

 عالىاألنصاري رعاه هللا ت

صدرت لها خمسة كتب قامت بمراجعتها أو كتابتها أو ترجمتها إلى العربية. وكل هذه 

 م وهي كما يلي:2017الكتب صدرت في السنة 

1. Century thMuscat during 40s of 20:  هذه ترجمة عربية لكتاب "مسقط في

يزية األربعينيات من القرن العشرين" للدكتور صالح البلوش ي. قام بترجمته اإلنجل

األخ العزيز محمد تابش خان، مدّرس ضيف للغة العربية وآدابها في قسم اللغات 

باراتي املركزية -العربية والفارسية واألردوية والدراسات اإلسالمية، جامعة فيسفا

 في بنغال الغربية )الهند(. قامت الدكتورة بمراجعة هذه الترجمة.



 

لد:  مج 
ال

ر                          2-1 :العددان       5 اي  ن  و-ي  ي  وي   2016 ي 

 

436 

 

أول  لرواس ي الخوالي والنفط الفرات.االقيظ: هذه حلقة ثالثة للرواية التاريخية  .2

 هذه الحلقات هي الجذور ثم الخوالي. ساعدني الدكتورة هيفاء في مراجعتها.

هذه ترجمة مقاالت شبلي عن اإلسالم  مقاالت شبلي في اإلسالم واملستشرقين: .3

واملستشرقين. وهي تشتمل على خمس مقاالت؛ حريق مكتبة اإلسكندرية، ورواج 

ية، ورواج البيمارستانات، وعلم امليكانيكا واملسلمون، ورأي املكتبات اإلسالم

راديكالي عن إحياء العلوم العربية. صدرت الترجمة من روزورد بوكس في الهند 

 واأللوكة من السعودية العربية.

هذه رسالتها للدكتوراه. وهي  باحثة البادية أديبة ومصلحة لشؤون املرأة: .9

لفيتها الثقافية ومساهمتها إلصالح شؤون تتحدث عن حياة باحثة البادية وخ

" الصادرة Milli Gazetteاملرأة. قّدم لها الدكتور ظفر اإلسالم خان مدير تحرير "

 عن نيو دلهي )الهند(. صدرت هذه الرسالة من روزورد بوكس املذكورة أعاله.

منا عن حياة وشعر ابن زيدون  شاعر الحب والجمال ابن زيدون: .7
ّ
هذا الكتاب يعل

صوص ما كتبه عن الحب والجمال. هذا عمل رائع صدر من الهند والسعودية بخ

 العربية مًعا.

أغسطس /17عنها يوم عيد استقالل الهند  ننهئ الدكتورة على فوزها بهذه الجائزة التي أعلن

لهذه السنة وسيتم تسليم الجائزة في حفل يقام في قصر الرئاسة الهندي إن شاء هللا تعالى. 

 لذكر أن األستاذة هي أول سيدة هندية تنال هذه الجائزة الفخمة.والجدير با

 


