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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

نحمد هللا سبحانه على أنه وّفقنا إصدار العدد األول لـ"مجلة الهند"، الذي 

ٌّمة فً مختلؾ الموضوعات. شّجعنا العلماء المقاالت والبحو شتىاحتوى على  ث الق

والباحثون على إصدارها وأثنوا علٌها كما أشاروا علٌنا ما سنعمل علٌه فً حّق 

 تحسٌن المجلة ورفع مستواها العلمً.

هذا العدد، كسابقه، ٌشتمل على مقاالت وبحوث علمٌة قام بكتابتها علماء 

ولى حلقة من تلك السلسلة التً تحوي ترجمة وباحثون من الهند وخارجها فالمقالة األ

عربٌة لتفسٌر "تدبر قرآن" للشٌخ أمٌن أحسن اإلصبلحً تلمٌذ اإلمام عبد الحمٌد 

الفراهً، وهذا أول تفسٌر كامل وآخره تّم تؤلٌفه على منهاج اإلمام الفراهً فله أهمٌة 

رآن. هذه هً الحلقة ال تنكر فً تقدٌم نظرٌات اإلمام عبد الحمٌد الفراهً فً علوم الق

الثانٌة التً تقّدم ترجمة تفسٌره آلٌة بسم هللا وسورة الفاتحة بٌنما األولى كانت ترجمة 

ٌّم.  مقدمته لذاك التفسٌر الق

ة حلقة ثانٌة أخٌرة لمقالة الدكتور أشرؾ أحمد محمد محمد نٌوالمقالة الثا

عوة إلى هللا ففً عماشة عن موقؾ الشٌخ وحٌد الدٌن خان من أركان اإلٌمان والد

الحلقة األولى ذكر الدكتور أشرؾ موقؾ الشٌخ خان عن اإلٌمان وأنواعه واإلٌمان 

باهلل والمبلبكة والكتب السماوٌة والرسل وأما الثانٌة فهً تشمل حدٌثه عن موقفه من 

اإلٌمان بالٌوم اآلخر والقدر وتنتهً على قضٌة الدعوة. إنها ملخص رسالته للدكتوراه 

ة للدكتور محمد سعٌد متولً الرهوان عن لثاثٌخ وحٌد الدٌن خان. والمقالة الحول الش

وسابل إثبات ونفً النسب فً الشرٌعة اإلسبلمٌة بالنظر للتطوارت الطبٌة والنوازل 

الفقهٌة المعاصرة للمسلمٌن المقٌمن خارج دٌار اإلسبلم. هذه مقالة مهمة للؽاٌة 

لعدد قسطها األول وسننقل فً العدد القادم وتناقش قضٌة معاصرة. نقلنا فً هذا ا

القسط الثانً األخٌر. نرجو من القراء أن ٌدلوا بآرابهم حول الموضوع. والمقالة 
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أمٌن ٌوسؾ عودة ة عن تقدٌم التصوؾ بؤسلوب علمً حدٌث، كتبها الدكتور بعارال

 .من األردن

. نشرنا فً سة لمعلّمً ومرشدي العبلمة فٌضان هللا الفاروقًماخوالمقالة ال

ٌّمة عن الؽالب والمتنبً وهذا العدد ٌتكّرم بنشر مقالته عن  العدد األول مقالته الق

تدرٌس اللؽة العربٌة لؽٌر الناطقٌن بها. قام األستاذ الفاروقً بدراسة تحلٌلٌة 

للموضوع وجاء بنتٌجة جمٌلة ٌنبؽً لآلخرٌن أن ٌتبعوها وٌعملوا علٌها. والمقالة 

اضل سٌد علٌم أشرؾ الجابسً عن تؤثٌر الببلؼة العربٌة على ة لؤلخ الفدسالسا

الببلؼة األردوٌة، سلّط األخ الجابسً أضواء مفّصلة على الموضوع كما قام بدراسة 

مقارنة لكل منهما فذكر ما نقص فً األولى كما أشار إلى ما استفادت الثانٌة. هذه 

فً هذا المجال فٌقوموا  دراسة مشبعة ونرجو من الباحثٌن اآلخرٌن أن ٌتقّدموا

ة ألستاذي بعاسبدراسة مقارنة بٌن اللؽات وما تحوٌها من العلوم والفنون. والمقالة ال

الفاضل بدر جمال اإلصبلحً عن الكركدن الوحٌد القرن الهندي الكبٌر. نشرنا فً 

العدد األول مقالته عن الطاإوس واآلن ننشر مقالته عن الكركدن وسننشر فً األعداد 

مة مقاالته عن الحٌوانات األخرى واألشٌاء العجٌبة، وهذا موضوع ٌختّص به داالق

 األستاذ اإلصبلحً.

ة هً دراسة نقدٌة للطبعة الباكستانٌة لدٌوان العبلمة فٌض مناثوالمقالة ال

الحسن السهارنفوري أستاذ المإرخ اإلسبلمً شبلً النعمانً الهندي وإمام المفّسرٌن 

قام بها األستاذ الدكتور ظهور أحمد أظهر الذي ٌنشر دواوٌن عبد الحمٌد الفراهً. 

الشعراء الهنود للعربٌة من قبل المجّمع العلمً الباكستانً فً الهور، وهذا ثانً 

الدواوٌن التً برزت إلى حٌز الوجود. قام الدكتور الباكستانً بتبدٌل بعض الكلمات 

الذي حدث فً الطبعة الدكنٌة. والتعابٌر فً النص كما حاول إقامة العوج المطبعً 

أصاب الدكتور فً مواضع كما زلّت قدماه فً مواضع أخرى كثٌرة. فقمت بدراسة 

نقدٌة لهذه الطبعة، قارنت فٌها المطبوع بالمخطوط الذي هو موجود عندي والذي لم 

ٌظفر به فضٌلة الدكتور. وأما األخطاء واألوهام التً وردت فً المقدمة فسؤتكلم 

قصة وضع آخر. أتبعت هذه المقاالت العلمٌة والدراسات التحلٌلٌة والنقدٌة عنها فً م
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قصٌرة كشمٌرٌة ترجمها إلى العربٌة أخً الفاضل جاوٌد أحمد بال الكشمٌري، 

ومنظومات لثبلثة شعراء هنود عن أبنابهم وبناتهم الذٌن فارقوهم أو أجبروا  قصابدَ و

فً هذا العدد، والعرب أٌضاً كتبوا على مؽادرتهم ففاضت قرٌحتهم بما هو مذكور 

قصابد ومنظومات حول الموضوع فقصٌدة فارس الشدٌاق مشهورة للؽاٌة. وقد 

مزجنا كتاباِت الهنود بكتابات العرب لكً نستفٌد من لؽتهم ونقّدر درجتنا فً العلم 

 والفن واألدب.

ً هذا، وأشكر كّل من أعاننً فً إخراج هذا العدد إلى النور السٌما حبٌب

 .اللهم زدها علماً وتقًوى ،رافعة إكرام

 د. أورنك زٌب األعظمً
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 تفسٌـر

 تدبر القـرآن
 الشٌخ أمٌن أحسن اإلصالحً -

 تفسٌر

 "بسم هللا الرحمن الرحٌم"

 درجة هذه اآلٌة تارٌخٌاً: -1

منذ  تباع األدٌانمدلول هذه اآلٌة لم ٌزل ٌنقله أ ٌبدو من دراسة القرآن أنّ 

كما ٌتعلق  ،نزلت هذه الكلمات الفصٌحة البلٌؽة أّوالً فً القرآن ولكنه ٌمكن أنْ والقدم، 

مها هللا قد علّ  ٌشهد القلب أنّ حّد  إلىٌناسب وٌوافق بدء وتدشٌن أي عمل  ،بمدلولها

لما حمل  ه،عن نوح علٌه السبلم أن جاءاإلنسان فً مبّكر نزوله فً األرض فقد 

 قال كلمات تشابه هذه الكلمات وهً: ،أصحابه وأصدقابه المإمنٌن على السفٌنة

سورة لؽفور رحٌم". )بسم هللا مجرٌها ومرساها إّن ربً  هاا فٌ"وقال اركبو

 (41هود: 

رسالته التً كتبها إلى ملكة سبؤ بهذه الكلمات علٌه السبلم وكذا بدأ سلٌمان 

 المباركة فقال:

 (30: النملسورة الرحمن الرحٌم". )وإنه بسم هللا  "إنه من سلٌمان

 هذه اآلٌة كدعاء: -2

لٌس هذا الكبلم خبراً بل هو دعاء كسورة الفاتحة كما سٌبدو فً الصفحات 

صوت فطري من قلب رجل سلٌم، ٌنبؽً أن ٌخرج حٌن الخوض فً أي  إنهة. لٌاتال

عمل مهّم وهذا هو الصوت الفطري الذي ألبسه الوحً اإللهً لباس الكلمات، اللباس 

بكل إرادة  ،ٌتصّوره أحد. فإذا خرج هذا الدعاء من الفم أنْ  ٌمكن نالجمٌل الذي ل
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العمل الذي  عمل فؤّوالً ٌنّبه اإلنسان فً أّول وهلة أنّ  وشعور، قبل الخوض فً أيّ 

ٌكون عمبلً ٌعصً هللا فٌه أو ٌعتدي علٌه بل  إتمامه لٌس له من فطرته أنْ  هوٌرٌد 

إلى  ،بفضل هذا الدعاء ،أنه ٌلجؤ ٌكون حسب رضاه وطبق أحكامه، وثانٌاً  ٌنبؽً أنْ 

هللا سٌباركه  صفتٌن عظٌمتٌن هلل؛ الرحمن والرحٌم. هاتان الصفتان تضمنان له أنّ 

ٌلهمه القوة والهمة  ٌصونه من عاقبته إذا أخطؤ فً خٌاره، وأنْ  فً هذا العمل، وأنْ 

ٌجعله  وأنْ  ٌباركه وٌثمره فً الدنٌا ٌنجٌه من مكر الشٌطان وكٌده، وأنْ  إلتمامه، وأنْ 

فالعمل الذي ٌتم الخوض فٌه بدون هذا الدعاء  ---سبباً لمرضاة الرّب فً اآلخرة

قال النبً صلّى هللا علٌه فقد ، ولذلك أعبله ٌكون خلواً من كافة البركات المذكورة

، 2/252مسند أحمد بن حنبل، ) ".بترأفهو  الحمدٌبدأ ب ال أمر ذي بالوسلّم: كل 

وسنن أبً داإد، األدب،  24ابن ماجه، النكاح، رقم الحدٌث:  وٌروى "أقطع" انظر:

 (26رقم الحدٌث: 

تبلوة القرآن بتبدو هذه البركات لبسم هللا مع كل عمل ولكنه إذا بدأ اإلنسان 

 بهذا الدعاء فلٌضع بعض الجوانب األخرى أمامه وهً كما ٌلً:

فهو ٌعمل على  "الرحٌمبسم هللا الرحمن بـ"إذا بدأ العبد بتبلوة القرآن أّوالً: 

ه صلّى هللا علٌه وسلّم حٌن بداٌة الوحً فقال: اقرأ بسم ربك الحكم الذي أعطاه هللا نبٌّ 

 (1الذي خلق )سورة العلق: 

من أفضل نعم هللا على عبده  هذه الكلمة المباركة تذّكر الواقع بؤنّ  أنّ  وثانٌاً:

هذا الواقع صفته "الرحمن" التً أنه أنطقه، األمر الذي أنزل علٌه القرآن. تشٌر إلى 

 ذكرت فً هذه اآلٌة. صّرح عنه فً موضع آخر فقال:

 (4-1علّمه البٌان". )سورة الرحمن: علّم القرآن خلق اإلنسان "الرحمن 

هذه اآلٌة تصّدق نبوءة عن النبً وكتابه الذي نزل، جاء ذكرها فً  أنّ  وثالثاً:

 الصحؾ السماوٌة األخرى وهً:

مهم بكل ما اً من وسط أخوتهم مثلك وأجعل كبلمً فً فمه فٌكلّ "أقٌم لهم نبٌّ 

 أوصٌه به وٌكون أن اإلنسان الذي ال ٌسمع كبلمً الذي ٌتكلم به باسمً أنا أطالبه".

 (27-26/26التثنٌة: )
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القرآن مظهر لصفة هللا "الرحمن" فكذلك هذه هً صفته التً  كما أنّ  ورابعاً:

ٌنفتح بابه المؽلق، وبذلك تنحل مشاكله، ومن المفتاح كتابه العزٌز، وبذلك بها فتح ٌ

تلك العٌن تفٌض على القارئ المعانً والحقابق، وبذلك ٌنجو من الضبلل وهوى 

 النفس وآفات الشٌطان.

 أسماء هذه اآلٌة الحسنى: -3

ذكر فً هذه اآلٌة ثبلثة من أسماء هللا تعالى؛ هللا والرحمن والرحٌم. لنضبط 

 ز:مفاهٌمها باإلٌجا

هً كلمة "إله" فدخلت علٌها الم التعرٌؾ، قد اختصت هذه الكلمة منذ  هللا:

بداٌتها لمن هو خالق السماوات واألرض وؼٌرها من الخلق. عرؾ مفهومها ذلك 

نزل بها القرآن فكانوا، مع شركهم المشهور، ال ٌزنون واحدًا  عرُب الجاهلٌة قبل أنْ 

هللا هو خالق السماوات واألرض وما  رفون أنّ من آلهتهم بما وزنوه تعالى فكانوا ٌعت

سواها، هو الذي جعل الشمس والقمر، وهو الذي سّخرهما، وهو الذي ٌنّزل الؽٌث 

من السماء، وٌرزق البشر كلهم فكانوا ٌعبدون آلهة ؼٌر هللا لمجرد زعمهم الباطل 

جل اإلٌجاز ننقل أنهم أولٌاإ هللا، وشفعاإهم لدٌه. نقل القرآن هذه األفكار بإسهاب، وأل

 فٌما ٌلً آٌتٌن أو ثبلثة:

 (3الزمر: سورة زلفى". )إال لٌقّربونا إلى هللا  "ما نعبدهم

 وقال تعالى:

من خلق السماوات واألرض وسّخر الشمس والقمر لٌقولّن هللا  "ولبن سؤلتهم

 فؤنى ٌإفكون. هللا ٌبسط الرزق لمن ٌشاء من عباده وٌقدر له إّن هللا بكل شٌا علٌم.

لٌقولّن هللا". ولبن سؤلتهم من نّزل من السماء ماًء فؤحٌا به األرض من بعد موتها 

 (63-61العنكبوت:سورة )

 وقال كذلك:

من السماء واألرض أّمن ٌملك السمع واألبصار ومن ٌخرج  "قل من ٌرزقكم

ًّ ومن ٌدّبر األمر فسٌقولون هللا فقل  ٌّت من الح ٌّت وٌخرج الم ًّ من الم أفبل الح

 (31ٌونس: سورة قون". )تت
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الرحمن مبالؽة الرحمة على زنة ؼضبان وسكران والرحٌم  الرحمن والرحٌم:

الرحمن أكثر مبالؽة  أنّ  مفّسرٌنصفة الرحمة على زنة علٌم وكرٌم. ٌرى بعض ال

زابد لم تكن الحاجة إلٌه فؤضٌؾ  ٌامن الرحٌم فذكر الرحٌم عندهم بعد الرحمن ش

صحٌحاً فزنة فعبلن فً قواعد العربٌة  يد. ال نرى هذا الرأإلى الرحمن لمزٌد التوكٌ

زنة فعٌل على الثبات والخلود فلم تؤت إحدى  على الحماس والهٌجان كما تدلّ  تدلّ 

الصفتٌن لتكمٌل الوزن بل تشٌر إحداهما إلى حماس رحمة الرب وهٌجانه كما تدل 

حمة الرب على الخلق كما ر األخرى على استمرارها وثباتها وخلودها، فتفّكر تجد أنّ 

ٌّجة بل هً تستمّر وتخلد فلم ٌخلق الكون  ُذكر فهً لٌست مجرد متحّمسة وال مته

ؼفل عن رقابته واإلشراؾ علٌه فهو ٌرّبٌه بعدما خلق بكّل ثم على هٌجان رحمته 

حماس ومرأى منه فإذا دعاه العبد سمع نداءه وقبل دعاءه والتضرع إلٌه ومع هذا 

من ٌسٌر على الطرٌق الذي علّمه ودّل علٌه  ٌه لمدة حٌاته بل كلّ فلٌست رحمته عل

هذه الحقٌقة لن تبدو ما لم  ٌرحمه فً حٌاة خالدة ال نهاٌة لها وال فناء. تفّكر تَر أنّ 

 تقترن الكلمتان ولم ٌتزامن استخدامهما.

 موقع هذه اآلٌة فً القرآن: -4

ًّ فً وهناك سإال مهّم عن هذه اآلٌة وهو ما هو موضع ه ذه اآلٌة األصل

نها لم تنضّم إلى سورة من القرآن كجزء منها سوى سورة ألالقرآن؟ ثار هذا السإال 

النمل ولو أنها مكتوبة فً كل سورة )سوى البرأة( كآٌة مستقلة ولذلك فقد اختلفوا هل 

هً جزء من سورة خاصة أم تصّدرت لكل سورة كبداٌة مباركة وكعبلمة فارقة. 

آٌة من آٌات سورة من القرآن  تهاء المدٌنة والبصرة والشام أنها لٌسٌرى قّراء وفق

ٌّز سورة من أخرى كما هً  بل ذكرت فً بداٌة كل سورة كبركة وفاصلة فهً تم

 تبارك القارئ إذا بدأ بها. اختار هذا المذهب أبو حنٌفة رحمه هللا.

قرآن كما وبالعكس من ذلك ٌرى فقهاء مكة والكوفة أنها آٌة لكل سورة من ال

 هً آٌة لسورة الفاتحة، اختار هذا المذهب الشافعً وأصحابه رحمهم هللا.

فاتحة لؽٌرها من سور كو ،ها آٌة لسورة الفاتحةنٌرى أستاذنا الفراهً أ

ترتٌب المصحؾ الراهن قد تّم على  نّ ألالقرآن. عندي مذهب قّراء المدٌنة قوّي وذلك 
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سول صلّى هللا علٌه وسلّم وكتبت آٌة "بسم انً وإرشاد من الرمرأى من الوحً الربّ 

ّرق بٌن كتابتها فً سورة فهللا" على ذلك الترتٌب فكما ٌتعلق بضبط هذه اآلٌة لم ٌ

سورة على ترتٌب  الفاتحة وكتابتها فً ؼٌرها من سور القرآن وضبطت فً بداٌة كلّ 

 واحد فهً ُترى آًٌة مستقلًة بنفسها خارجة من آٌات السورة.

 

 تفسٌر

 رة الفاتحةسو

 األلف: عمود السورة

هذه السورة تبدأ بالتعبٌر عن عاطفة الشكر التً تثور أو ٌنبؽً أن تثور فً 

قانونه للعدل فً نظام هذا وربوبٌة هللا، ورحمته الواسعة،  النظر إلىقلب سلٌم ب

ر ٌنبؽً أن تثو والتعبٌر عن عاطفة عبادة هللا واستعانته التً تثور أ الكون، ومن ثم تمّ 

 ثم كشؾ الستار عن مزٌد الرؼبة فً الهدى، التً تولد فً المرء أو ٌنبؽً أن تولد.

 السورة أسلوبالباء: 

أسلوب هذه السورة دعابً إال أنه لٌس بما ٌرشده إلى أسلوب الدعاء بل قد 

ر إلى أن تخرج مثل هذه األنشودة ٌالدعاء ذاته على لساننا، األمر الذي ٌش أجري

ٌعتنا سلٌمة، وبما أن هذا التعبٌر مما وهبه هللا الذي بنا إذا كانت طالداخلٌة من لسان

كل إنسان سلٌم الفطرة صدى  عتبرهفطر طبٌعتنا فلن ٌمكن تصور تعبٌر أصدق منه فٌ

 من قلبه وال ٌستؽربه إال من قد أفسد طبٌعته.

 

 

 (1سورة الفاتحة )

 7آٌاتها:  ------------------------مكٌة 

 ن الرحٌمبسم هللا الرحم
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رب العالمٌن، الرحمن الرحٌم، مالك ٌوم الدٌن، إٌاك نعبد  "الحمد هلل

وإٌاك نستعٌن، اهدنا الصراط المستقٌم، صراط الذٌن أنعمت علٌهم 

 ال الضالٌن"ؼٌر المؽصوب علٌهم و

 تحقٌق المفردات وتوضٌح اآلٌات -1

تبع كلمة "الحمد" عندي تعنً "الشكر" المعنى الذي ٌبدو من ت الحمد:

سورة : وقالوا الحمد هلل الذي هدانا لهذا" )-مثبلً -استخداماتها فً القرآن الكرٌم فقال

( 10ٌونس: سورة ( وقال: وآخر دعواهم أن الحمد هلل رب العالمٌن" )43األعراؾ:

 (.39إبراهٌم: سورة وقال: الحمد هلل الذي وهب لً على الكبر إسماعٌل وإسحق" )

"الحمد" أنها أوسع معنى من كلمة "الشكر" ألن  نظراً لمواقع استخدام كلمة

األخٌر ال تستخدم إال بمواقع االعتراؾ بالمحاسن والمحامد التً ٌستفٌد منها المرء 

بٌنما األولى تحوي كل نوع من المحاسن والمحامد التً ٌستفٌد منها المرء الحامد أم 

أجزاء مفهوم كلمة  ال تصل فابدتها إلٌه، ولكنه مع ذلك تحوي كلمة "الشكر" معظم

"الحمد" فهً أنسب للتعبٌر الجٌد عن الشعور بالحمد وعاطفته وذلك ألن ما تبدي هذه 

السورة من العاطفة ثارت من رإٌة ربوبٌة هللا ورحمته اللتٌن تتعلقان بؤنفسنا مباشرة 

فإن لم تتضح هً بصراحة فبل تنكشؾ روح السورة فكلمة "الشكر" تجلً هذا 

 ة.الجانب من السور

 تم توضٌحها فً تفسٌر آٌة "بسم هللا". هللا:

ا وٌملك والمفهوم الثانً ولو ظهر كنتٌجة الزمة هً تعنً من ٌنشالرّب: 

ولكن هذا  أحد ٌستحّق أن ٌمتلكه لمفهومها األول فإن الذي ٌكون مسبوالً عن نشؤة

ً" المفهوم قد ؼلب على هذه الكلمة بحٌث لم ٌبق استخدامها لمجرد مفهوم "المربّ 

 البعٌد من المالك.

فلو كان من خاطبه القرآن أوالً ٌإمن بؤن هللا خالق الكون كما مضى فً تفسٌر 

أن هللا قد أشركهم فً إدارة  ٌنعما"بسم هللا" ولكنهم فد جعلوا أرباباً من دون هللا ز

ٌُعبدوا ففً هذا الموضع جاءت صفته  ،بعد هللا ،الكون ولذلك فإنهم ٌجدرون بؤن 
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رب العالمٌن" التً تهدؾ إلى ذكر أن هللا الذي خلق الكون هو مالكه فإنه األولى "

 ٌرّبً كبلً منه.

 تم توضٌح هذٌن االسمٌن فً تفسٌر آٌة "بسم هللا". الرحمن والرحٌم:

 استخدمت كلمة "الدٌن" فً القرآن لمعاٍن عدٌدة كما ٌلً: ٌن:دمالك ٌوم ال

 (83آل عمران: سورة  ٌبؽون" )ٌن والشرٌعة، فقال تعالى: أفؽٌر دٌن هللادال -1

 (76قوانٌن الدولة، فقال: لٌؤخذ أخاه فً دٌن الملك" )ٌوسؾ:  -2

وله ما فً السماوات وما فً األرض وله الدٌن واصباً"  :فقال ،الطاعة -3

 (52النحل: )سورة 

 (6الذارٌات:سورة إنما توعدون لصادق وإّن الدٌن لواقع" ) :قالف ،الجزاء -4

 جانباه؛ ثواب األعمال الحسنة وعاقبة األعمال السٌبة.والمراد من "الجزاء" 

فالمالك الوحٌد للثواب والعقاب ٌعنً أنه ٌمتلك القدرة والخٌار كلٌهما ذلك 

ن ٌتكلم بدون أن أمامه، ال ٌمكن ألحد ٌن وصاؼرٌالٌوم، وٌكون الناس كلهم ساجد

ما ٌعاقب من شاء خٌراً كٌاإلجازة منه فهو ٌحكم وحده كافة القضاٌا، وٌجزي من 

( وقال: لمن الملك الٌوم 56الحج: سورة ٌشاء كما قال: الملك ٌومبذ هلل ٌحكم بٌنهم" )

 (.16ؼافر: سورة هلل الواحد القهار" )

"دور  لو قمنا بتفصٌلها لكانمن أمور ما تخفٌه الكلمات الثبلث لهذه اآلٌة و

ا ولكن  وال ٌتلفظ أحد بشالثواب والعقاب سٌؤتً ٌوماً ال ٌكون فٌه الخٌار إال بٌد هللا

هذه كلها قد ضمنها أسلوب الدعاء بحٌث ٌجري الداعً ٌعترؾ بها كحقٌقة ثابتة، 

كؤنه بعد هذه العبلمات واآلثار لربوبٌة هللا ورحمته وعدله، المبثوثة فً كل جهة من 

 ٌنكر جزًء من هذا الواقع؟ اً جهات الكون ال ٌبقى إال عنٌد

العبادة" لؽة فً العربٌة تعنً نهاٌة العجز " عبد وإٌاك نستعٌن:نإٌاك 

والخضوع والصؽار، ولكنها اختصت فً القرآن بالتعبٌر عن الخضوع والخشوع 

الذي ٌظهره العبد لخالقه ومالكه ثم دخل مفهوم الطاعة فً لوازم الكلمة ألنه خاطا 

لٌه طاعته الذي ٌعتبره اإلنسان حرٌاً وحٌداً لنهاٌة خضوعه ثم ال ٌوجب ع بالبداهة أنّ 

فً شبون الحٌاة. ولذلك فقد كشؾ القرآن الستار عن حقٌقة العبادة تلك فً بعض 
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سورة له الدٌن" )إلٌك الكتاب بالحق فاعبد هللا مخلصاً  مواضعه فقال: إنا أنزلنا

 (.2الزمر:

وألجل عبلقة الطاعة الوطٌدة بالعبادة قد تم استخدام العبادة للطاعة بالصراحة 

 (.60ٌس: سورة مبٌن" )وا الشٌطان وإنه لكم عدو ال تعبد فقال مثبلً: أن

فقد جاء ذكر ما هلل من الحق على العبد فً هذه اآلٌة كما ذكر ما للعبد من 

ٌتضرع إلٌه ذاته وأما حق  ٌعبده وحده وأنْ  الحق على هللا فحق هللا على العبد هو أنْ 

ن اآلٌة ٌعترؾ العبد ما ٌرحمه وٌنصره ففً الجزء األول م العبد على هللا فهو أنْ 

علٌه من حق هللا ثم فً جزبها الثانً ٌطلب من هللا ما علٌه من حقه ولكنه ٌطلب بكل 

من شؤن  أدب فبل ٌشٌر العبد إلى حقه شٌباً بل ٌظهر حاجته ووثوقه وأمنٌته وذلك فإنّ 

 ٌثبت حقه علٌه، وهذا من فضل هللا ٌتضرع إلى ربه وٌدعو له بدالً من أنْ  العبد أنْ 

ي جدارة منه ثم ٌعتبر ذلك الفضل منه حقاً للعبد فقد أما ٌشاء بدون  أنه ٌهب العبد كلّ 

نقل النبً صلّى هللا علٌه وسلّم فً حدٌث قدسً مشهور عن هذه السورة كلمات هللا 

قال هذا بٌنً  "عبد وإٌاك نستعٌننإٌاك "تعالى عن ذلك الجزء الخاص فقال: وإذا قال 

الموطؤ، كتاب الصبلة، القراءة خلؾ اإلمام فٌما ال ) ل".ؤسوبٌن عبدي ولعبد ما 

تجهر فٌه بالقراءة وصحٌح مسلم، كتاب الصبلة، باب وجوب قراءة الفاتحة فً كل 

 ركعة وإنه إذا لم ٌحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تٌّسر له من ؼٌرها(

فً أمر العبادة  ٌستعٌن العبد "إٌاك نستعٌن" عبارة عامة فٌمكن أنْ  وبما أنّ 

ٌستعٌن فً شبون الحٌاة ففً العبادة ٌسؤل العبد التوفٌق والهدى، واالستقامة  كما أنْ 

إذا اشتمل على طاعة هللا فً كافة جوانب الحٌاة فتكون امتحاناً أنه والثبات وذلك 

 شدٌداً فٌواجه العابد منازل شدٌدة فٌها، تكبو فٌها أقدام الشجعان.

فعول" فً الكبلم أي العبادة تكون لمجرد هللا كما ٌكون طلب وقد أّكد تقدٌم "الم

المعونة من هللا وحده، وقد قطع هذا التوكٌد دابر كافة عبلقات الشرك ألنه بعدما 

اعترؾ العبد بهذا لم ٌجز له أن ٌعطً شٌباً ؼٌر هللا كما أن ٌسؤله شٌباً، فلم ٌبق للعبد 

 ذاته. أي نوع من عبلقته مع أحد إال ما أقامها هو



 مجلة الهند

 16 

ال ٌعنً "اهدنا" مجرد اإلرشاد إلى الصراط  اهدنا الصراط المستقٌم:

الصحٌح فحسب بل هو ٌعنً أكثر من ذلك فهو ٌشمل أن ٌجعل قلبه مطمبناً إلى 

صحته، وأن ٌخلق ذوقاً ورؼبة فً السٌر علٌه، وأن ٌسّهل له مشاكله، وأن ٌصونه 

ه. ظهرت هذه المفاهٌم كلها ألجل من الضبلل فً ؼٌرها من السبل بعد أن تهدٌه إلٌ

 حذؾ الصلة هنا.

البلم للعهد هنا فهو ٌعنً السبٌل المستقٌم الذي فتحه هللا  الصراط المستقٌم:

 لعباده، الذي ٌضمن الفبلح فً الدٌن والدنٌا كلٌهما، الذي دعا إلى السٌر علٌه األنبٌاءُ 

لسبل وأسهلها، الذي قد قرب اأوالرسل، الذي سار علٌه عباد هللا الصالحون، الذي 

جعل الضالون والمضلّون سببلً عدٌدة ؼٌر مستقٌمة، والذي ثابت بعد هذه المحاوالت 

للتضلٌل وٌمكن به وصول العباد إلى هللا، وّضح النبً صلّى هلل علٌه وسلّم هذا السبٌل 

المستقٌم بحٌث قد وضع خطاً مستقٌماً على األرض ثم وضع خطوطاً عدٌدة بجانبه 

 ستقٌمة وقال إنها ٌضّل فٌها الشٌاطٌن".ؼٌر م

اإلنسان ٌرٌد أن ٌفهم شٌباً بوضوح وٌفّهمه للناس  صراط الذٌن أنعمت علٌهم:

قدَرما ٌتعلّق به قلبه وعلى هذا فلم ٌصبر هنا على أن ٌهدى صراطاً مستقٌماً فحسب 

كون بل أوضح ذلك الصراط بكل من اإلثبات والنفً فعن جهة اإلثبات أشار إلى أن ٌ

الصراط صراط من أنعم علٌهم وأما عن جهة النفً فقال إنه صراط من لم ٌؽضب 

علٌهم وال ضلّوا الطرٌق السوي، وبعد هذا التوضٌح قد تجلّى الهدؾ بحٌث لم ٌبق 

 أي شوب من الشك والرٌب.

لم ٌقم الداعً بهذا القدر من التوضٌح ألن هللا سبحانه )نعوذ باهلل( ٌمكن أن 

فحوى الدعاء بل ألن الداعً بجانب طلب مقتضاه األصلً ٌظهر ٌسوء فهمه فً 

رؼبته عمن رؼب عن حبٌبه وهدفه فضلّوا الطرٌق كما ٌدعو هللا أن ٌوّفقه االستقامة 

على الطرٌق بعد الظفر بها فبل ٌعانً بما عانى منه من ولو ظفر بتلك الطرٌق 

 فضلّوها عن وعً أو بدون وعً فاستحقوا العذاب اإللهً.
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ء فً هذه اآلٌة ذكر ثبلثة أحزاب؛ أحدهم من أنعم علٌهم، وآخرهم من جا

ؼضب علٌهم، وثالثهم من ضّل الطرٌق، ولنتعّرؾ على مٌزات وخصابص تلك 

 األحزاب الثبلثة فٌما ٌلً:

فالمراد األصلً فً "أنعمت علٌهم" هً نعمة الهدى والشرٌعة التً ٌعرؾ بها 

فقد استخدم فعل "اإلنعام" فً معناه الكامل  المرء السبٌل إلى الفبلح فً الدارٌن

والحقٌقً فالمراد ممن أنعم علٌهم من أسبػ علٌهم هللا نعمة الشرٌعة فتقبلوها بمجامٌع 

قلوبهم وشكروا هللا علٌها وحّثوا اآلخرٌن على تقدٌرها كما فعلوا هم أنفسهم، وضّحوا 

فً التضحٌة بؤنفسهم إْن  بقوتهم وجدارتهم لصٌانتها كما ضّحوا بؤموالهم، ولم ٌنوا

مّست الحاجة إلٌها. ذكر هذا كله مجمبلً هنا ولذلك فبل ٌتضح من هنا أي حزب أرٌد 

 به ولكن اآلٌة األخرى قامت بالصراحة عن ذاك الحزب المنعم علٌه فقال تعالى:

"فؤولبك مع الذٌن أنعم هللا علٌهم من النبٌٌن والصدٌقٌن والشهداء 

 (69ساء: والصالحٌن". )سورة الن

ونسبة الفعل فً "المؽضوب علٌهم" إلى هللا تعالى لٌست مباشرة كما نسب  

الفعل إلٌه حٌن اإلنعام علٌهم فالسبب األول وراء هذا هو االجتناب عن سوء األدب 

والسبب الثانً أن اإلنعام على العبد ٌكون فً كل حال من قبل الرب جّل مجده 

 هللا ألجل أعماله السٌبة. وبالعكس من ذلك أن العبد ٌستحق ؼضب

والمراد من "المؽضوب علٌهم" نوعان من الناس؛ أحدهما من نّزل هللا فٌهم 

نعمة شرٌعته ولكنهم ألجل عنادهم لم ٌقبلوها فحسب بل شّمروا عن ساقهم لمضادته 

 فآذوا وقتلوا من قّدم إلٌهم تلك النعمة فؤسقط هللا ؼضبه علٌهم ودّمرهم.

كن لم ٌقبلوها من أعماق قلوبهم بل استجابوا علٌه كرهاً ثم وثانٌهم من قبلها ول

خاضوا فً هوى النفس عن كثب فؤضاعوا بعضها كما حّرفوا فً بعضها اآلخر 

فصاؼوها طبق هواهم، ومن حاول أن ٌمنعهم عن ذلك أو وّدوا أن ٌقٌموا عوجهم 

الٌهود فقد  فكّذبوا بعضهم كما قتلوا بعضهم اآلخر فمن مضى مثلهم من السالفٌن هم

 صّرح القرآن عن سقوط الؽضب علٌهم فقال:
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"من لعنه هللا وؼضب علٌه وجعل منهم القردة والخنازٌر" )سورة المابدة: 

60) 

 (61"وضربت علٌهم الذلة والمسكنة وباءو بؽضب من هللا" )سورة البقرة: 

إلى أما المراد من "الضالٌن" فهم الذٌن بالؽوا فً دٌنهم فرفعوا درجة رسولهم 

أن جعلوه إلهاً، الذٌن لم ٌقفوا لدى العبادات التً فرضها هللا لهم أو حّددها رسولهم بل 

قاموا بنظام للرهبانٌة من عندهم، الذٌن تبعوا البدع والخرافات التً وضعها سلفهم 

. ومن ٌطّبق  ًّ صماً وعمٌاناً وضلوا الصراط المستقٌم وهاموا فً وادي الضبلل والؽ

السالفة هذه المساوئ هم النصارى، ولذلك فقد عّدهم القرآن، بناء علٌهم من األمم 

 على تلك األسباب التً ذكرناها، من ضلّوا فؤضلّوا فقال:

"ٌا أهل الكتاب ال تؽلوا فً دٌنكم ؼٌر الحق وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلّوا من 

 (77قبل وأضلّوا كثٌراً وضلّوا عن سواء السبٌل" )سورة المابدة: 

 انب االستداللً للسورةالج -2

وبما أّن هذه السورة بؤسلوب دعابً فلذا ال ٌتضح جانب االستدالل فٌها ولكن 

األشٌاء التً أقّر بها العبد ثم التً ٌدعو هللا لها، ٌقوم كل منها على دالبل قوٌة عقلٌة 

وفطرٌة فلٌس أْن قد أجري دعاء على لساننا ٌمؤله اعتراؾ منا ولكنه ال ٌدّعم دلٌل 

 قلً ال االعتراؾ وال الدعاَء.ع

 فنوّد أْن نوّضح بإٌجاز جوانب االستدالل التً توجد فً هذا الدعاء:

فؤوالً: قبل كل شٌا تّم فٌها اإلقرار بؤن هللا هو الجدٌر بالشكر الذي ٌبنى على 

ربوبٌة هللا، وكونه رحمن ورحٌماً ومشاهدة آٌات عدله التً توجد فٌنا وفً كل أنحاء 

 الكون.

فصٌل هذا اإلجمال أّن كل مولود عاقبلً كان أم ؼٌر عاقل توّفر له تسهٌبلت وت

نشؤته وتربٌته قبل بروزه إلى حٌز الوجود بحٌث إّن كل عنصر من عناصر هذا 

س فً تٌسٌرها لٌبلً ونهاراً فالشمس تجري لها كما أن القمر ٌدور لها  ّّ الكون ٌتحّم

 فالسحاب مسّخر لها والهواء ٌجري ألجلها.
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م ال ٌوجد هذا النظام المحكم للتربٌة فً نحو من أنحاء حٌاتنا فحسب بل كلما ث

نمعن النظر فٌها نجد أن هذا ٌجري فً كل نحو من أنحاء حٌاتنا فٌرّبى ظاهرنا كما 

ٌرّبى باطننا، فجسودنا ترّبى كما أّن عقولنا ٌتّم تؽذٌتها، وتنّشؤ قوانا البدنٌة ومإهبلتنا 

 ٌبقى نحو من أنحاء حٌاتنا إال وٌتمتع من عناٌة ربانٌة. الجسدٌة والروحٌة فبل

فهل ٌطلب ؼرضاً ذاتٌاً من ٌرّبً المولود بهذه العناٌة واالهتمام؟ هل هو 

ٌحتاج إلٌنا لقٌام وبقاء سلطنته فٌجود بنعمه علٌنا؟ فهل هو راعً الؽنم فٌطعمها كً 

جنبٌه ؼرضاً كهذا أو ذاك تسمن فٌنتفع بها نفعاً أكثر، فهل ٌطوي رّب العالمٌن بٌن 

 ٌطعمنا ألجله وٌهتّم بنا لذلك؟

وحٌنما ٌتؤمل اإلنسان فً هذه األسبلة ٌتجّل له أنه ال ٌمّسه أي نوع من تلك 

 األؼراض الدنٌة.

فالذي تعتبر السماء واألرض من أحقر آٌات قدرته وحكمته هل ٌحتاج إلٌنا 

ى خالق هذا الكون ومالكه، نجدر أراذَل الناس؟ فإن لم ٌكن كذلك فهل لنا حّق ما عل

به وألجله ٌضطّر أن ٌهتّم بنا هذا االهتمام؟ فالبدٌهً أّن نوعاً من تلك الحقوق ال 

نفرضه لنا فمن أخرج إلى حٌز الوجود لمجرد رحمته ونعمته كٌؾ له أْن نستحّق 

شٌباً علٌه؟ فإن لم ٌكن شٌا من ذٌنك األمرٌن، والحق أنه لٌس كذلك، فبل تكون 

بٌته كلها إال ألنه رحمن ورحٌم فهذا من كونه رحمن أْن خلقنا وهذا من فٌض ربو

 كونه رحٌماً أنه ٌدٌم العناٌة بنا.

فلما ٌشهد اإلنسان هذا االهتمام من ربوبٌة هللا ٌفتح علٌه باب آخر من العلم 

ٌوم ٌقوم للعدل وهو قادر علٌه فٌعّذب الكّفار قدَر  ،والمعرفة، باب مجٌا ٌوم للدٌن

 كفرهم بإنصاؾ كما ٌجزي المحسنٌن بفضله ورحمته.

وكٌؾ توجب آٌات ربوبٌة هللا وكونه رحمن ورحٌماً مجٌا ٌوم للدٌن؟ ٌقتضً 

 الرد على هذا السإال شٌباً من اإلٌضاح.

فقد استدل القرآن فً ؼٌر موضع منه بربوبٌة هللا على مجٌا ٌوم الدٌن بحٌث 

لسماء، وجعل لكم الشمس والقمر، وسّخر لكم إن هللا الذي سّوى لكم األرض، ورفع ا

السحب والرٌاح، ولّبى كل حاجٌات مقتضٌاتكم الظاهرٌة والباطنٌة، والروحٌة 
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والمادٌة، هل تظنون فٌه أنه خلقكم عبثاً فٌتركم سًدى؟ فهل هذه الدنٌا كلها عمل العب 

مرعى ال ٌهدؾ شٌباً وال ٌسؤل عن شٌا؟ فهل تركتم سًدى كً ترتعوا من هذا ال

كجمل ضاّل فبل تقع مسبولٌة علٌكم كما ال تسؤلون عن شٌا؟ فإن ظننتم كذلك فهذا 

ظّن منكم باطل فهذه العناٌة التربوٌة كلها تشهد وتصرخ بؤنها تهدؾ شٌباً مهماً وتوقع 

مسبولٌات كبرى على من ٌنتفع بها بدون أي استحقاق وقابلٌة فسٌسؤل عنها كل من 

ٌوم الدٌن فمن أّدى مسبولٌاته فهو ٌلقى النجاح ومن لم ٌإّدها ٌوماً ٌكون  الناس فرادى

فهو ٌعانً الفشل والذلة. قد ذكر هذا المضمون فً القرآن بؤسالٌب عٌدٌدة متنوعة 

 ولكن ننقل مثاالً واحداً ألجل اإلٌجاز، فٌقول تعالى:

م "أ لم نجعل األرض مهاداً، والجبال أوتاداً، وخلقناكم أزواجاً، وجعلنا نومك

سباتاً، وجعلنا اللٌل لباساً، وجعلنا النهار معاشاً، وبنٌنا فوقكم سبعاً شداداً، وجعلنا 

سراجاً وهاجاً، وأنزلنا من المعصرات ماًء ثجاجاً، لنخرج به حباً ونباتاً، وجنات 

 (17-6ألفافاً، إن ٌوم الفصل كان مٌقاتاً". )سورة النبؤ: 

ر آنفاً من اآلٌات تشهد أن من وّجه هذا "إن ٌوم الفصل كان مٌقاتاً" أي أنما ذك

القدر من االهتمام لئلنسان ال ٌترك اإلنسان سًدى بل ٌقّرر ٌوماً ٌحاسبه فٌه عن خٌره 

 وشّره.

وهكذا فقد قّرر هللا من الزم نتٌجة كونه رحمن ورحٌماً أن ٌؤتً بٌوم ٌفصل 

شراً فكٌؾ ٌمكن  فٌه بٌن الصالحٌن والفجار فٌجزي الصالحٌن خٌراً وٌعاقب الفّجار

لمن هو رحمان ورحٌم أن ٌعامل مع الظالم والمظلوم، الصالح والفاجر، والمعتدي 

والمطٌع معاملة سوٌة فبل ٌفّرق بٌنهم طبق أعمالهم فبل ٌعاقب الظالم على ظلمه كما 

بٌن فٌه ال ٌعطً المظلوم حقه فإن انتهت الدنٌا بدون ما ذكرنا وال ٌؤتً ٌوم ٌفصل 

ذلك أّن خالق هذا الكون ال ٌفّرق بٌن الظالم والمظلوم بل الظالم فً الناس فمعنى 

سرور وسعادة فإنه حّر فً عمله السٌا فهذا باطل وٌنفً كونه رحمن ورحٌماً وعلى 

 هذا فقد أنكر ذلك بكلمات صرٌحة فقال:

 (36"أفنجعل المسلمٌن كالمجرمٌن. ما لكم كٌؾ تحكمون". )سورة القلم: 
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حمن ورحٌماً أن ٌجمع الناس لٌوم ٌفصل فٌه بٌنهم وأوجب على كونه ر

 وٌجزي الناس حسب أعمالهم فقال:

"كتب على نفسه الرحمة لٌجمعّنكم إلى ٌوم القٌامة ال رٌب فٌه". )سورة 

 (12األنعام: 

فٌتجلّى من هذه اآلٌة أّن القٌامة مظهر من مظاهر رحمة هللا، وبما أّن هللا كتب 

أن ٌؤتً بٌوم للفصل، ٌجمع فٌه كافة الناس فٌحكم بٌنهم،  على نفسه الرحمة فبل بد من

وهذا أٌضاً من رحمته ذاتها أال ٌقوم أحد ذلك الٌوم للمداخلة فً حكمه وٌبّدل الباطل 

 بالحق وبالعكس لمجرد شفاعته بل كل ٌلقى حكماً ملإه العدل والنهاٌة.

 قتضٌه الرحمة.وكذا اتضح من ذلك أّن العدل ال ٌضاّد الرحمة بل العدل مما ت

ٌّاشة  لشكر هلل بعد مشاهدة آٌات لوما ٌثور فً نفس اإلنسان من العاطفة الج

الربوبٌة والرحمة والعدل هذه هً العاطفة التً تحّث العبد على أال ٌعبد إال هللا وأال 

ٌستعٌن إال إٌاه عند كل مصٌبة ٌعانً منها. وإن تؤّمل هنا ٌبُد لك أنه كما هذه العاطفة 

طرٌة لمشاهدة آٌات الرحمة والربوبٌة فكذلك مبادرة العبد إلى طاعة هللا نتٌجة نتٌجة ف

فطرٌة لها، ولكل عاطفة بشرٌة رّد فعل فطري، ورّد الفعل للعاطفة التً تثور فً 

المرء لتقدٌم الشكر لمنعمه الحّق هو أال ٌعبد إال إٌاه وال ٌستعٌن إال إٌاه فالذي ٌرّبٌه 

الذي ال تنحصر ربوبٌته فً أي ؼرض داخلً منه وال نستحّقها بهذه الجدٌة والعناٌة و

نحن البشر بل هً نوع من صفته للرحمة وزْد على ذلك استمرار هذه الربوبٌة وتلك 

حٌث ٌهب عباده الصالحٌن حٌاة خالدة فهل أحد ؼٌره ٌجدر  ةالرحمة حتى ٌوم اآلخر

الص فهل أحد سواه بؤن ٌشكره الناس وٌعبدوه، وإْن ٌجدر هو وحده بشكرنا الخ

 ٌحرى أن نعبده ونستعٌنه؟

فكؤن عاطفة الشكر تجّر العبد إلى باب منعمه الحّق بؤن ٌعبده وحده وال 

ٌستعٌن إال إٌاه، وبعبارة أخرى أن عاطفة الشكر تحفز العبد على عبادة هللا ومن ثم 

 ٌولد الدٌن الخالص.
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ً المرء عاطفة الشكر وبالنظر إلى العدٌد من آٌات رحمة وربوبٌة هللا ٌثور ف

لمنعمه الحّق، ومن ثّم ٌنولد فٌه حماس لعبادته وهو نتٌجة فطرٌة وبدٌهٌة وال ٌمكن 

 لرجل سلٌمة فطرته أن ٌنكر هذا الواقع.

ولكن مّدعً الفلسفة الجدٌدة قّدموا نظرٌة مضادة عن بدء الدٌن فً حماس 

ت فً المرء هً عاطفة دٌنٌة فقالوا إن عاطفة قدٌمة وبدابٌة ودعالأعمً للعصبٌة 

ٌّفة التً تبرز له فً  المخافة. أنتجت هذه العاطفة مشاهدةُ األحداث المدهشة والمخ

صورة الطوفان والزلزلة والعدوى ثم أجبرته عاطفة المخافة هذه على عبادة القوى 

 بالشرك. دٌنه المجهولة التً ظّنها خالقة لتلك األحداث وهكذا فقد بدأ اإلنسان 

الرّد المفّصل على هذه النظرٌة الباطلة فً كتاب لنا على حدة فبل وقد قمنا ب

نرٌد أن نقول هنا شٌباً بل ندعو فً التفكٌر فً األمر بؤّنه هل مبحث القرآن هذا عن 

بداٌة الدٌن أثبت فً القلوب وأكثر مبلبمة بالعقل والفطرة أو نظرٌة الفلسفة الجدٌدة؟ 

أحداث هذا العالم أم هو ٌحوي مظاهر  وهل الزلزلة والطوفان والسٌل من أعمّ 

، ٌطلع فً لٌالٌه القمر وٌنزل المطر، تتؤلأل الكواكب وتفوح األزهار وتجنى ةٌوبالرب

الفواكه والبذور. فهل نشهد عامة هذه اآلٌات للربوبٌة وهذه اآلثار للرحمة أم ال نشهد 

وى المجهولة بعد إال أحداثاً مدهشة للزلزلة والطوفان؟ فهل ٌندهش اإلنسان من الق

آالء هللا فً هذا الكون وفً ذاته أم ٌمتلا القلب من الشعور بنعم وبركات إله رحمان 

ٌّان؟ فكل من ٌتفّكر فً هذه األسبلة بعٌداً عن أي نوع من العناد  رحٌم منعم د

ص وال عصبٌة ال ٌنكر أن العقل قوالعصبٌة وٌعرب عن تؤثره الصحٌح بدون ن

هما ٌمٌل إلى ما ٌدّل علٌه القرآن ال ما تسقط فٌه الفلسفة ٌة كلالبشري والفطرة البشرٌ

 الجدٌدة.

وهكذا تبطل هذه الفكرة بداهة أن عاطفة المخافة ترّجح على العواطؾ 

األخرى فإن تقم بتحلٌل الخوؾ ٌتجّل لك أن الخوؾ عبارة عن أن ٌولد فً نفسك 

وهو ٌعّز علٌك،  هلكتمخوؾ أو خطر بالنسبة لسلب شٌا منك أو حرمانك من شٌا ت

وبعبارة أخرى أنه ال بد من الشعور بنعمة قبل كل خوؾ ولما وجد الشعور بالنعمة 

فوجب الشعور بمنعم ومن ثم وجب فٌك ثوران عاطفة للشكر له، وهذه هً الطرٌقة 
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الفطرٌة لمشاهدة البشر اآلفاق واألنفس بؤن انولد فٌه عن طرٌق مشاهدته للنعم 

ه تلك العاطفة على عبادته له تعالى. وأما السإال عن ضبلله عاطفة وشعور ثم حفزت

عن الطرٌق السوي الذي مشى البشر فٌه ذات مرة فبل نقول إن فً فطرتهم لفساداً 

أضلّهم عن الطرٌق بل إما أضلّه سوء استخدام خٌاره أم عوج العقل والمٌل إلى هوى 

 النفس، وقد فّصلنا القول فً هذا الباب فً موضع آخر.

بعدما وصل المرء إلى هذه الدرجة من االعتراؾ بالعبادة واإلعراب عن و

توكله ووثوقه باهلل ٌبرز لنا دعاء "اهدنا الصراط المستقٌم" الذي تنتهً علٌه هذه 

السورة والذي هو الموضوع األصلً لهذا المدخل الطوٌل وتبعه الكبلم عن الرؼبة 

توضٌح لذاك الدعاء بؤسلوب عن طرق المؽضوب علٌهم والضالٌن وهذا مزٌد ال

 سلبً.

 الحاجة إلى الرسالة علىدلٌل  -3

ورة اإلقرار واالعتراؾ ثم بروز "اهدنا صوبروز المدخل المذكور أعبله فً 

وهً أما بالنسبة  الصراط المستقٌم" فً صورة الدعاء ٌسلّط الضوء على حقٌقة كبرى

ادة ذاك بشاهدتها ومن ثم عإلى آٌات رحمة هللا وربوبٌته ثم ثوران عاطفة الشكر بم

المنعم الحق واالستعانة منه فهً واضحة جلٌة ٌمكن لكل منا أن ٌشعر بها شرٌطة أن 

قلبه فارغ عن الؽطاء فإن ترك اإلنسان عقله وفطرته ٌعمبلن على فطرتهما فبل ٌضع 

ٌلهما عراقل ؼٌر فطرٌة فبل ٌقعد إال وٌعترؾ بكل ما أسلفنا ذكره حتى ال ٌشك سب ًف

مجٌا ٌوم للدٌن إال أنه سٌقؾ، ولو وقؾ، على ما هً الطرٌقة الصحٌحة فً 

لبلستعانة ممن ٌرٌد عبادته وٌتكل علٌه فً كل آفة نزلت علٌه؟ وللبحث عن تلك 

 الطرٌقة الصحٌحة ٌقوم المرء فٌبسط ٌدٌه بدعاء "اهدنا الصراط المستقٌم".

اإلنسان وفكره ٌعجزان  وبٌان هذا األمر بؤسلوب صرٌح للدعاء ٌعنً أن عقل

فً هذا الموضع فلٌس أحد إال هللا الذي ٌقدر على داللته على الصراط المستقٌم وهو 

الذي ٌوّفقه االستقامة علٌه بعد أن ظفر به المرء، ومن هنا ٌبدو فً داخل المرء فراغ 

أن ٌمكن مؤله بالنبوة والرسالة فإن لم ٌعمل اإلنسان عوج الفكر وسوء الفهم فٌمكن له 

ٌعلم عن طرٌق آٌات اآلفاق واألنفس أن هناك إلهاً واحداً ٌرّبٌه وٌرحمه وٌجزٌه إن 
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اللة دخٌراً فخٌر وإن شراً فشّر إال أنه ٌعجز عن العلم بطرٌقة عبادة ذلك اإلله ولل

 على تلك الطرٌقة بعث هللا األنبٌاء والرسل.

 هة الدعاءجنظرة على السورة عن  -4

السورة عن جهة الدعاء أنها سورة تختص بعبادتنا  وٌكفى تقدٌر أهمٌة هذه

 الكبرى الصبلة فقد روي فً الصحٌحٌن "ال صلوة لمن لم ٌقرء بفاتحة الكتاب".

)صحٌح مسلم، كتاب الصبلة، باب وجوب قراءة الفاتحة فً كل ركعة وإنه إذا لم 

 ٌحسن الفاتحة وال أمكنه تعلمها قرأ ما تٌّسر له من ؼٌرها(

القدسً الذي رواه مسلم فً  ثتها بالنسبة لتؤثٌرها بالحدٌثم نقّدر درج

ٌتلوها العبد فً الصبلة بكل شعور وإخبلص فٌلقى القبول  اصحٌحه. ٌبدو منها أنه لم

 لدى كل حرؾ ٌتلوه. اقرأ الحدٌث كما ٌلً:

"عن أبً هرٌرة عن رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم: ٌقول هللا تعالى: قسمت 

ونصفها لعبدي ولعبدي ما سؤل إذا قال لً ن عبدي نصفٌن فنصفها الصلوة بٌنً وبٌ

العبد "الحمد هلل رب العالمٌن" قال هللا حمدنً عبدي وإذا قال "الرحمن الرحٌم" قال 

ًّ عبدي وإذا قال "مالك ٌوم الدٌن" قال مّجدنً عبدي وإذا قال "إٌاك نعبد  هللا أثنى عل

ولعبدي ما سؤل فإذا قال "اهدنا الصراط وإٌاك نستعٌن" قال هذا بٌنً وبٌن عبدي 

المستقٌم صراط الذٌن أنعمت علٌهم ؼٌر المؽضوب علٌهم وال الضالٌن" قال هذا 

 لعبدي ولعبدي ما سؤل".

والتحلٌل المبٌن المفّصل الذي تّم فً هذا الحدٌث أوضح إلى حد ال ٌحتاج إلى 

أي ما الشٌا الذي قد مؤل كل مزٌد الكبلم عنه، نعم لنتفّكر فً هذا الجانب المهّم منه 

حرؾ منه بهذا التؤثٌر الشدٌد بحٌث كلما خرج الحرؾ من فم العبد نال القبول من هللا 

بقدر  نعالى. فهناك أدعٌة أبلػ وأفصح وأجمع ولكن لم نقرء دعاء ؼٌره جاء تفصٌله

 ما جاء عن هذا الدعاء.

إلى بعض  وألجل أهمٌة هذا الدعاء الكبرى ورفٌع قدره نوّد أن نشٌر

 خصابصه ولو ال ٌمكن لنا أن ٌحوي كبلمنا كل خصابصه ومٌزاته:
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فؤول خصوصٌة هذا الدعاء أن الشٌا الذي دعً له لن ٌمكن أن ٌكون شٌا 

أعلى وأرفع منه فٌسؤل فٌه العبد إلهه عن الصراط المستقٌم إلى الوصول إلٌه ونٌل 

راها أن هذا الدعاء مرضاته فهذا الدعاء برٌا عن كل نوع من هوى النفس وأخ

للهدؾ الذي خلق له البشر وثالثتها أن هذا الدعاء عن االستهداء فً أمر ٌعجز فٌه 

عقل اإلنسان كما أشرنا فبل ٌناله إال بهداٌة هللا وال ٌثبت علٌه إلى بتوفٌقه، وطبقاً لتلك 

 .عطابه إال هوعلى األسباب لما ٌسؤل العبد رّبه ٌسؤل ما ٌجب سإاله كما ال ٌقدر 

ٌّل مدخل أبلػ منه وأفصح  والشٌا الثانً لهذا الدعاء هو مدخله الذي ال ٌتخ

كرٌم شرٌطة أن هو بل ٌمكن الظفر بكل شٌا من عند من اوهذا من الواقع أن الس

 جاء بؤسلوب مبلبم له. تفّكر فً بعض جوانب هذا المدخل:

ي ٌجدر به وهذا أوالً: أنه ابتدئ باالعتراؾ بالشكر فقد قّرر فٌه أن هللا هو الذ

ٌستحق به المرء نعم هللا وبركاته، وكلما ٌتدرج فٌه ٌزدد نعمة وبركة الذي هو الشٌا 

 فقد قال تعالى:

 (35"نعمة من عندنا، كذلك من شكر" )سورة القمر: 

 وقال فً موضع آخر:

 (7"لبن شكرتم ألزٌدّنكم" )سورة إبراهٌم: 

مثل أساس لؽٌرها من صفاته وثانٌاً: أن صفات هللا التً سبل بواسطتها هً 

 فكؤنه قد توّسط فً هذا بكل اسم من أسماء هللا الحسنى.

عراب عن تمام التوكل فٌضع العبد ذاته إوثالثاً: "إٌاك نعبد وإٌك نستعٌن" 

على باب هللا فبل ٌجد باباً ؼٌره فبل ٌعبد إال إٌاه وال ٌستعٌن إال إٌاه فمن رؼب عن 

 وحده فكٌؾ ال ٌنال دعاإه قبوالً واستجابة فً حقه. كافة المخلوقات ومال إلى هللا

تفّكر فً ختام هذا الدعاء تجد أنه ٌقّدم شفاعة جمٌلة لقبوله وهً أن األسلوب 

ٌّن تماماً ذوق ورؼبة العبد فمعنى  الذي اختاره للدعاء لهداٌة الصراط المستقٌم ٌب

وي بل ٌشمله أن ٌفتح جرد االسترشاد إلى السبٌل السم"اهدنا" كما ذكرنا آنفاً لٌس 

عٌنٌه للنظر إلى ذلك السبٌل وٌهبه رؼبة وحماساً التباعه وٌثبت حبه فً قلبه وٌحٌٌه 
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علٌه وٌمٌته علٌه. وثانٌاً أنه فّصل بكلمات تدّل على محبة العبد لمن اتبع هذا السبٌل 

 حتى وفاته وعلى رؼبته عمن ضلّه لطؽواه أو ببلهته.

، أوجزنا اإلشارة إلٌها وبها تستطٌع أن تقّدر ما هذه جوانب لببلؼة هذا الدعاء

هو السبب وراء اعتبار هذا الدعاء خاصاً بالصبلة ووراء عود كل حرؾ منه بالقبول 

حٌن الخروج من الفم. ضع كلمات الدعاء أمامك ثم انظر فً هٌبة الصبلة الخاصة 

ٌّل ببلؼة وفصاحة هذا الدعاء واألسلوب ال جمٌل الذي اختاره وطرٌقتها المقّررة ثم تخ

 هللا له.  

 من حٌث كونها دٌباجة للقرآن ةالنظر فً السور -5

وقد وضعت هذه السورة كدٌباجة للقرآن فً ترتٌبه الحاضر كما ذكرت لها 

أسماء عدٌدة فً األحادٌث، تشٌر إلى أهمٌتها تلك فقد سّمٌت "فاتحة الكتاب" الذي 

أي مخ القرآن، الذي ٌدّل على أهمٌتها  ٌعنً دٌباجة القرآن وكذا سّمٌت "أم الكتاب"

أكثر مما سلؾ، وكذا سّمٌت "الكافٌة" و"الموفٌة" اللذان ٌشٌران إلى أّن هذه السورة 

تحتوي على كافة مباحث القرآن. ونوّد أْن نسلّط الضوء باإلٌجاز على هذا الجانب من 

 السورة:

 الٌة:نرى أن هذه السورة تحتل درجة فاتحة القرآن لثبلثة أوجه ت

أحدها: أّن هذه السورة توحً عن نقطة بداٌة الدٌن والشرٌعة فإنها تدلّنا على 

ما هو الحافز البدابً على عبادة هللا ثم ما هً الدوافع التً تنتج عن هذا الحافز، وما 

 هً الخطوة األولى التً ٌقّدمها المرء فً سبٌل عبادة هللا ثم أي شٌا ٌتفّقده بعد ذلك؟

على أحد منا أن السورة التً رّد فٌها على األسبلة المذكورة وهذا ال ٌخفى 

 أعبله هً أنسب سورة، من حٌث محتواها، بؤن توضع كدٌباجة للقرآن.

واآلن انظر فً ضوء اإلشارات التً ذكرناها آنفاً هل تجٌب هذه السورة على 

 تلك األسبلة أم ال؟ 

ٌّن أن آٌات ربوبٌة هللا، ورحمته،  وعدله التً تودع فً إن هذه السورة تب

اآلفاق واألنفس تثٌر فً المرء عاطفة الشكر هلل تعالى، التً تحثه كدافع شدٌد، على 

عبادة هللا واالستعانة منه ثم ٌولد فً المرء رؼبة فً البحث عن الصراط المستقٌم 
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هداه بٌة حاجة اإلنسان تلك أقام هللا نظم النبوة والرسالة وأنزل لالذي ٌبلّؽه إلى هللا. ولت

وشرٌعته. هكذا تعّرج اإلنسان، بصورة فطرٌة، فً سبٌل الدٌن وبما أن هذا الواقع تم 

 توضٌحه بسورة مجملة وبؤسلوب جمٌل فقد وضعت هً كدٌباجة للقرآن.

وثانٌها: وإن قمنا بتلخٌص ما ذكر فً القرآن من المباحث ٌمكن جمعها فً 

ه السورة تدّل على تلك الموضوعات عناوٌن ثبلثة؛ التوحٌد والقٌامة والرسالة. إن هذ

الثبلثة وهكذا فكؤنها احتوت على كافة علوم القرآن. ففً آٌتٌها البدابٌتٌن ذكر كون هللا 

مالك العالمٌن وربها وحرٌاً لكافة أنواع الشكر. وفً آٌتها الثالثة أشٌر إلى ٌوم للدٌن 

ذلك الٌوم، وفً  كما هً تشتمل على التوحٌد أي ال ٌكون ألحد سلطان أو خٌار فً

آٌتها الرابعة ٌكل العبد ذاته إلى هللا وهذا هو أصل التوحٌد، وفً اآلٌة الخامسة ذكر 

مّخ الدعاء الذي ٌشٌر إلى أن اإلنسان ٌحتاج، للبحث عن صراط هللا المستقٌم، إلى 

سلسلة النبوة والرسالة والهدى أو الشرٌعة التً أنزلها وكذا كشؾ الستار عن 

لتً تقع على قوم بعد أن تمتع من شرٌعة هللا والمعاملة التً ٌمارسها هللا المسبولٌات ا

مع من ٌقّدرها خٌراً وبالجملة فكؤن هذه السورة احتوت على كافة مبادئ الدٌن التً 

لو فّصلت لقام نظام الدٌن كله، فكؤن هذه اآلٌات المعدودات اشتملت على القرآن كله، 

مدٌنة كبرى للمعانً والحقابق، جاء تفصٌلها فً وتجلّت فً هذه الجوهرة الصؽٌرة 

 ثبلثٌن جزًء للقرآن.

ثالثها: أن عطش باطننا الذي ٌبدو فً هذه السورة قد أسفر عن نزول القرآن. 

فقد أرشد هللا قبل هذه األمة، الٌهود والنصارى إلى الصراط المستقٌم لكً ٌتبعوه هم 

وا على ذلك السبٌل وال أبقوا عبلماته أنفسهم وٌدعوا اآلخرٌن إلى ذلك ولكنهم ال ثبت

لآلخرٌن فقد أخفوا هذه السبٌل فؤسقطوا العالم كله فً ظلمة الجاهلٌة، وهذه السورة 

دعاء للخروج من تلك الظلمة، دعاء ٌخرج من أعماق الفطرة اإلنسانٌة. هذا هو 

ٌة، وهذا الدعاء الذي أعطً العالم بفضله نوَر القرآن ووّفقوا الخروج من ظلمة الجاهل

هو الدعاء الذي ٌقدر على إثبات أقدامنا  على الجادة المستقمٌة فً فهم القرآن والتدبر 

سترشاد منه فً قضاٌا الحٌاة. وعن هذه الجهة هً أٌضاً أكثر مبلبمة بؤن فٌه واال

 تكون دٌباجة للقرآن الكرٌم. 
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 حقةربط السورة من السورة الال -6

ربطها من القرآن كله واآلن نوّد أن نوّضح  من البحث السابق وقد اتضح جلٌاً 

 ربطها مما ٌلحقها من سورة البقرة:

وإْن تؤّمل الجزء النهابً لسورة الفاتحة واآلٌة األولى لسورة البقرة تجْد أنهما 

ترتبط بعضهما من بعض ربط الدعاء من اإلجابة علٌه أو الدعاء من قبوله وأثره فقد 

 :انتهت سورة الفاتحة على ما ٌلً

ال "اهدنا الصراط المستقٌم صراط الذٌن أنعمت علٌهم ؼٌر المؽصوب علٌهم و

 الضالٌن" وتلٌها سورة البقرة بما ٌلً: 

 "الم، ذلك الكتاب ال رٌب فٌه هًدى للمتقٌن"

تحة قد ظهرت فً سورة افكؤن الهدى السماوٌة التً تّم دعاإها فً سورة الف

دعاء ونتٌجته أمامه بعد الدعاء فتفٌض البقرة وحٌنما ٌرى من له ذوق حسن أثر ال

 روحه من عاطفة الشكر هلل تعالى.

وبجانب هذا لنضع أمام أعٌننا جانباً آخر من ربطها من سورة البقرة أنه قد 

دعً فً سورة الفاتحة االبتعاد عن الفرق الضالة والمؽضوب علٌها بجانب هداٌة 

ة البقرة بالنظر إلى هذا الجانب صراط الفرقة المنعم علٌها، وعندما ٌتلو المرء سور

للدعاء ٌتجّل له أنه بجانب إحٌاء الملة اإلبراهٌمٌة ذكر فهرس جرابم الٌهود التً 

مارسوها مع هللا وأنبٌابه ورسله وشرٌعته والتً سّببْت نزول ؼضب هللا علٌهم 

عم وعزلهم عن منصب قٌادة األقوام فكؤنما أشٌر إلٌه فً سورة الفاتحة من الفرقة المن

علٌها والمؽضوب علٌها قد جاء تفصٌل تٌنك الفرقتٌن فً سورة البقرة واتضح أٌهما 

 تجدر باالتباع أو بالتجنب.

ونفس األمر وقع مع سورة آل عمران التً تتبع سورة البقرة فكما أن البقرة 

تفّصل جرابم الٌهود فكذلك تّم إبطال بدع النصارى وضبلالتهم فً سورة آل عمران. 

ت صورة حقة لئلسبلم الذي دعا إلٌه إبراهٌم وؼٌره من األنبٌاء السٌما كذا قّدم

المسٌح ابن مرٌم علٌهم السبلم. وبالجملة فوضع هاتٌن السورتٌن الكبٌرتٌن فً القرآن 
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بعد سورة الفاتحة ٌشٌر واضحاً أنهما جاءت إجابة على الدعاء الذي ذكر فً سورة 

 الفاتحة وتفصٌبلً لما أجمل فً نهاٌتها.

 ترجمة من األردوٌة: د. أورنك زٌب األعظمً
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أركان  وحٌد الدٌن خان منالشٌخ موقف 

 اإلٌمان والدعوة إلى هللا

 )القسط الثانً األخٌر(

 د. أشرف أحمد محمد محمد عماشة -

 : اإلٌمان بالٌوم اآلخرسادساً 

إن اآلخرة هً الشًء الذي ٌظهر فٌها نتٌجة اإلٌمان باهلل والنبً أو الرسول 

والقرآن والقدر والمبلبكة، ومدة التزام اإلنسان بهذه العقابد، إن الخالق لم ٌخلق 

اإلنسان كؽٌره من المخلوقات ببل إرادة أو قدرة على االختٌار، بل هو مخلوق 

والحٌاة الدنٌا هً فترة امتحان واختبار، فهً محل العمل فقط، أما اآلخرة  ،مسبول

أثناء دراسته لقضٌة خان رض وحٌد الدٌن فهً محل الجزاء والحساب، ولقد تع

ثم عالم اآلخرة وما فٌه من الجنة  ،ثم ذكر بعدها الموت والشهادة ،اآلخرة لستة أمور

 والنار.  

وهكذا تتضح العبلقة بٌن فكرة الخلود وسلوك اإلنسان، باإلضافة إلى مصٌر 

 اإلنسان بعد الموت، إذا كان ٌإمن بها.

لمنا هذا، فٌموت كل من فٌه من األحٌاء، وتتبدل ٌبدأ الٌوم اآلخر بفناء عا

األرض والسماوات، ثم ٌنشا هللا النشؤة اآلخرة، فٌبعث هللا الناس جمٌعاً، وٌرد إلٌهم 

 الحٌاة مرة اآلخرة. 

فمن ؼلب خٌره  وبعد البعث ٌحاسب هللا كل فرد على ما عمل من خٌر أو شر.

 ه هللا النار.شره أدخله هللا الجنة، ومن ؼلب شره خٌره أدخل
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هو أن تصٌر اآلخرة فً نظر اإلنسان خان واإلٌمان باآلخرة عند وحٌد الدٌن 

 .1من قضاٌا الدنٌا القضٌة الحٌاتٌة الكبرى واألصلٌة بدالً 

 اهتمام القرآن والسنة الشرٌفة بتقرٌر اإلٌمان بهذا الٌوم:

هذا االهتمام بالٌوم اهتم القرآن اهتماماً بالؽاً بتقرٌر اإلٌمان بهذا الٌوم، وٌبدو 

 اآلخر فٌما ٌلً:

سورة " )ولـكّن البّر من آمن باهلل والٌوم اآلخر" أوالً: بربطه باإلٌمان باهلل:

 (255 :البقرة

إن الذٌن آمنوا والذٌن هادوا والنصارى والصاببٌن من آمن باهلل والٌوم اآلخر "

سورة " )نونوعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم وال خوٌؾ علٌهم وال هم ٌحز

 .(42 :البقرة

ثانٌاً: ٌكثر القرآن من ذكره له، فبل تكاد سورة تخلو من الحدٌث عنه، مع 

 تقرٌبه إلى األذهان تارة بالحجة والبرهان، وتارة بضرب األمثال.

ثالثاً: أن المتتبع آلٌات القرآن ٌجد أنه ذكر لهذا الٌوم أسماء كثٌرة، وكل اسم 

 من أهوال فً هذا الٌوم. منها ٌدل على معنى ما سٌحدث

وفً السنة المطهرة ٌوضح الرسول صلى هللا علٌه وسلم أهمٌة اإلٌمان بالٌوم 

ٌمان وذلك فً حدٌث عمر رضً هللا عنه رداً على اآلخر وأنه ركن من أركان اإل

أسبلة سٌدنا جبرٌل علٌه السبلم "اإلٌمان أن تإمن باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله والٌوم 

 .2اآلخر"

 كمة االهتمام به:ح

 وإنما اهتم القرآن والسنة هذا االهتمام بالٌوم اآلخر لعدة أسباب:

وقالوا ما هً إال "أوالً: أن المشركٌن من العرب كانوا ٌنكرونه أشد اإلنكار 

 . (22 :سورة الجاثٌة) "حٌاتنا الدنٌا نموت ونحٌا وما ٌهلكنا إال الدهر
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ون بالٌوم اآلخر إال أن تصورهم له قد بلػ : أن أهل الكتاب وإن كانوا ٌإمنثانٌاً 

 وعقٌدة الٌهود فً هللا وفً الٌوم اآلخر تتردد بٌن التوحٌد أحٌاناً  االضطراب، ىمنته

كثٌرة، والنصارى ٌعتمدون فٌه على وجود ٌسوع الفادي المخلص  وبٌن الشرك أحٌاناً 

 ه الهنود فًبنفسه، وٌخلصهم من عقوبة الخطاٌا، وهذا ٌطابق ما ٌقول يالذي ٌفد

 .1كرٌشنا، وبوذا، سواء بسواء

ثالثاً: أن اإلٌمان بالٌوم اآلخر ٌجعل لحٌاتنا ؼاٌة سامٌة، وهدفاً أعلى، وهً 

فعل الخٌرات، وترك المنكرات، والتحلً بالفضابل، والتخلً عن الرذابل الضارة 

 باألبدان واألدٌان، واألعراض والعقول، واألموال، أي تحقٌق الخبلفة.

الذي ٌرؼب فً الخٌر، وٌصد عن الشر وال  د من تقوٌة الوازع النفسًب وال

ٌقوى الوازع إال بكثرة التذكٌر والتفنن فً التصوٌر، وضرب األمثال المتنوعة تعمق 

جذوره، وٌقوى تؤثٌره، وٌحقق الؽاٌة منه، فٌرجع المنكر عن إنكاره، وٌصحح 

. بعد االطرٌق، أو تتعثر الخطد كل إنسان هدفه األعلى ال ٌضل المخطا خطاه، وٌحدّ 

هذا العرض الموجز عن مفهوم الٌوم اآلخر وأهمٌته فً اإلسبلم ننتقل إلى توضٌح ما 

 وحٌد الدٌن خان وهو كما ٌلً:الشٌخ ٌتعلق باآلخرة عند 

 وإمكان اآلخرة: إثبات: أوالً 

على إثبات اآلخرة ببعض مشاهد فً هذه الدنٌا، خان وحٌد الدٌن  الشٌخٌستدل 

لذلك بالزالزل وأنها تعبٌر عن قوة هللا المطلقة، والتً ستتجلى ٌوم  ضرب مثبلً وٌ

وسوؾ ٌحٌن وقت ٌؤمر هللا تعالى بفناء هذا العالم بزلزال عام، وسٌقؾ  القٌامة حقٌقة،

تمام العجز أمامه، ولن ٌكون فً العالم كله من ملجؤ ٌلجؤ إلٌه اإلنسان  اإلنسان عاجزاً 

ل العظٌم، وسٌكون ذلك نهاٌة لهذا العالم وبداٌة لعالم جدٌد، للنجاة من ذلك الزلزا

 .2فالزالزل قٌامة على نطاق ؼٌر واسع، وهً تنبا عن قٌامة كبرى

من آثار مدمرة  اؤتً بؽتة وما ٌنتج عنهت افالزالزل تشبه القٌامة من حٌث أنه

ات على إثبخان وهابلة، فهً قٌامة على نطاق مصؽر، وهكذا ٌستدل وحٌد الدٌن 
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 اآلخرة بالدلٌل المحسوس لكً ٌكون أقرب إلى القبول.  

 الموت والبعث: 

لئلنسان، والبعث هو  وهو نهاٌة الدنٌا إن الموت هو انتهاء السعً والعمل،

بداٌة عالم اآلخرة لجمٌع الخلق، وُتعد اآلخرة المكان النهابً الذي ٌرى فٌه اإلنسان 

ل بعد الموت، وحٌاة اآلخرة حٌاة أبدٌة نتٌجة عمله ولٌس هناك أي فرصة أخرى للعم

 ال نهاٌة لها.

 ٌتولد الشك فً الحٌاة القادمة بعد الموت؟  ممَّ وهنا ٌتبادر إلى ذهننا سإال 

 وحٌد الدٌن على ذلك فٌشٌر إلى أن ذلك الشك له سببان:  الشٌخٌجٌب 

وحٌن نرى فناء اإلنسان  أن كل إنسان ٌندثر فً التراب بعد الموت، أحدهما:

 كٌؾ ٌبعث مرة ثانٌة. نفهمبعد الموت ال 

، فكل أن العالم الذي سٌوجد بعد الموت ؼابب عن أنظارنا تماماً  وثانٌهما:

لم ٌر بعد عالم اآلخرة، لذا ال ٌوجد فٌنا  شخص ٌرى عالم الٌوم بعٌنه ولكن أحداً 

 . 1الٌقٌن بوجود حٌاة أخرى بعد هذه الحٌاة

العلم الحدٌث بالرؼم من تقدمه الهابل ال  أن ومما تجدر اإلشارة إلٌه سرٌعاً 

ٌَُقّدم تفسٌراً  أن ٌرد الموت عن إنسان  لحدوث الموت، وال ٌستطٌع أٌضاً  ٌستطٌع أن 

 -وحٌد الدٌن خان: "إن الذٌن ال ٌإمنون بالعالم الثانً الشٌخأراد هللا له الموت، ٌقول 

ألفراحهم، ولذلك  أبدٌاً  لماً ٌحاولون بدافع الؽرٌرة أن ٌجعلوا من هذا الكون عا -اآلخرة

عن أسباب الموت، حتى ٌتمكنوا من الحٌلولة دون وقوع هذه األسباب  بحثوا كثٌراً 

، وكلما بحثوا فً هذا الموضوع ذرٌعاً  من أجل تخلٌد الحٌاة، ولكنهم أخفقوا إخفاقاً 

 . 2رجع إلٌهم بحثهم برسالة جدٌدة عن حتمٌة الموت وأنه ال مناص منه

عث ٌنكرون الحٌاة الثانٌة فقط وال ٌنكرون الحٌاة األولى؛ ألنها إن منكري الب

وجود الحٌاة األولى، فما الذي ٌمنع من وجود الحٌاة  واقع مشاهد، وإذا كان ممكناً 

 الثانٌة كذلك، والذي أوجد األولى هو الذي سٌوجد الثانٌة وهً أسهل من األولى. 
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من أجل ذلك هو ٌبذل جهده إن البحث عن الخلود هو مطلب وؼاٌة اإلنسان، و

"إن  :ٌقول كارٌل ،كً ٌنال هذه الؽاٌة، لكن هذه الجهود لم تفلح فً تحقٌق هذه الؽاٌة

من البحث عن الخلود والسعً وراءه، مع أنه لن ٌظفر به إلى  اإلنسان لن ٌسؤم أبداً 

األبد، فتركٌبه الجسمانً ٌخضع لقوانٌن معٌنة، إنه ٌستطٌع أن ٌوقؾ الزمن 

لوجً ألعضاء الجسد، حتى ٌإخر الموت لفترة قصٌرة، ولكنه لن ٌتؽلب على الفسٌو

 . 1"الموت أبداً 

إن عقٌدة البعث، وهً معٌار قوة الدٌن أو ضعفه، فقوة وتؤثٌر الدٌن على 

 أفعال اإلنسان ٌؤتً كنتٌجة لقوة هذه العقٌدة لدى اإلنسان. 

بلل تركٌب اإلنسان وحٌد الدٌن خان على إمكانٌة البعث من خ الشٌخوٌستدل 

من الذرات المتعددة والتً ال ٌراها اإلنسان فٌقول: "إن مادة حقٌرة ؼٌر واعٌة 

ومتناهٌة فً الصؽر حتى إننا ال ٌمكن أن نراها بالعٌن المجردة تصبح بعد النمو 

طوله ستة أقدام، وهذا الحادث ٌقع أمامنا كل ٌوم فً هذا العالم، فؤي صعوبة  إنساناً 

الفهم بعد ذلك إذا قلنا إن أجزاء أجسامنا المنتشرة فً األرض بعد أن تواجهنا فً 

 .2تتحول إلى ذرات متناهٌة فً الصؽر ٌمكن أن تتخذ شكل اإلنسان مرة أخرى"

ثم ٌإكد وحٌد الدٌن خان على اإلنسان الذي نراه ٌمشً وٌتحرك وٌقوم بؤعمال 

مرة أخرى بعد الموت هو عبارة عن ذرات كثٌرة كانت متفرقة قبل ذلك، وستتجمع 

كما تجمعت فً المرة األولى فٌقول: "إذن مجموع تلك الذرات المنتشرة فً أرجاء 

الكون نراها اآلن فً شكل إنسان ٌتحرك وٌمشى على قدمٌه، وهذا الحدث ذاته سوؾ 

ٌتكرر مرة أخرى فتنتشر أجزاء وجودنا بعد موتنا فً الهواء والماء والتراب، ثم 

انه وتعالى فتتجمع هذه األجزاء وتتخذ شكل اإلنسان وتتجسد كما ٌصدر أمر هللا سبح

 3تجسدت فً المرة األولى"

إن هذا الكون المادي ٌشتمل على الذرات المادٌة البسٌطة، ولقد أثبتت العلوم 

 الحدٌثة بؤن هذه الذرات ال ٌمكن تقسٌمها إلى أجزاء أخرى فً األخٌر، وذلك طبقاً 
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لو حرقنا أي شًء مادي فإنه ٌخرج القوة التً تساوي المادة  ، فمثبلً لقانون بقاء المادة

فً كمٌتها، فهبلك الجسد المادي ال ٌعنً فناء الروح وانعدامها؛ ألنها قوة الجسد 

 . 1المادي فتبقى حٌنبذ

إن عقٌدة الخلود تحتل مكانة كبٌرة فً كل األدٌان، وفً الحقٌقة قد ال ٌكاد 

ث عن الموت، والخلود، أو الحٌاة والموت، لما لهذه ٌوجد دٌن من األدٌان، إال وٌتحد

الفكرة من أهمٌة بالؽة. وحتى الفبلسفة قد شؽلت بالهم هذه العقٌدة حٌث فكروا فً 

األرواح، وبحثوا عن طبٌعتها وجوهرها، ثم ناقشوا مصٌرها بعد الموت، وكٌفٌة 

 .2طبٌعة هذه الحٌاة

الدٌن بؤنه  اعالم اآلخر؟ ٌخبرنكٌؾ تكون طبٌعة الحٌاة فً الوٌطرأ هنا سإال 

سٌكون هناك جنة ونار وكل إنسان إما أن ٌدخل الجنة أو ٌدخل النار، من أطاع هللا 

فً العالم ٌنال ثواب هللا وٌكون مثواه الجنة، ومن عصى هللا  صالحاً  وعمل عمبلً 

 ٌلقى فً النار وٌعذب فٌها. سٌباً  وعمل عمبلً 

النوم، فتطرأ أثناء النوم حالة من الذهول ومما ٌإكد البعث بعد الموت ظاهرة 

وعً، وهنا ٌشبه النوم الموت، وحٌنما ٌستٌقظ اإلنسان من نومه ٌعود إلى حالة  والبل

األنفس حٌن موتها والتً لم تمت فً  ىالوعً والشعور، ٌقول تعالى "هللا ٌتوف

ٌُرسل األخرى إلى أجل مسمى"  سورة منامها، فٌمسك التً قضى علٌها الموت و

 .22،3الزمر آٌة 

ٌُظهر  الشٌخوٌشٌر  وحٌد الدٌن إلى أن البعث هو بداٌة عالم الخلود، وسوؾ 

كل ما ٌخفٌه اإلنسان فً الدنٌا من صبلح أو فساد، وٌتؽٌر كل شًء فتصٌر القوة 

 . 4ضعفاً، والعز ذالً والكبلم صمتاً والحركة سكوناً، وتظهر الحقٌقة مجردة

ح ومن ثم فهو موتة صؽرى ، ثم ٌموت من لذلك فإن النوم هو قبض للرو

انقضى عمره، وٌفٌق من لم ٌحن أجله، فما الؽرابة فً البعث بعد الموت وإحٌاء 
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 اإلنسان بعد موته، والبعث مثل استٌقاظ اإلنسان من نومه.   

 : ضرورة اآلخرة:ثانٌاً 

ٌذكر وحٌد الدٌن خان الدواعً والبواعث التً تجعل من اآلخرة ضرورة 

 "إن الحٌاة اآلخرة ذات هدؾ عظٌم وهو المجازاة على أعمال الدنٌا، خٌراً  فٌقول:

حٌن نعلم أن  ، وهذا الجزء من رإٌته لمفهوم اآلخرة ٌكاد ٌتضح جلٌاً كانت أو شراً 

أعمال اإلنسان ُتحَفظ وُتسّجل بصفة دابمة، وبؽٌر توقؾ، ولئلنسان ثبلثة أبعاد، 

عمله، وهذه األبعاد الثبلثة تسجل بؤكملها، فكل ٌُعَرؾ من خبللها، هً: نٌته، وقوله، و

ٌَُسّجل فً األثٌر  حرؾ ٌخرج عن لساننا، وكل عمل ٌصدر عن عضو من أعضابنا 

 . 1)الفضاء(، وٌمكن عرضه فً أي وقت من األوقات بكل تفاصٌله"

وحٌد الدٌن أسباب ضرورة اآلخرة وهً المحاسبة على  الشٌخوهنا ٌعرض 

لدنٌا، وذلك ألن كل األعمال واألقوال محفوظة وُمَسّجلة على األعمال واألقوال فً ا

ٌُحاسب علٌها ٌوم القٌامة، وهنا ٌستطرد فً ذكر مسؤلتً القول  اإلنسان، وسوؾ 

 والعمل. 

 أ ( مسألة القول: 

وحٌد الدٌن مسؤلة القول وٌعرض أقوال اإلنسان وأنها  الشٌخ وهنا ٌتناول

أو الشر، بالحق أو الباطل، وكل ذلك محفوظ من  ُمَسّجلة سواء أكانت بالخٌر جمٌعاً 

ٌُعَرض  المبلبكة التً تكتب كل شًء ٌلفظه اإلنسان، وهذه األقوال ُمدونة فً كتاب 

ٌوم القٌامة لحساب اإلنسان فٌقول: "إن نظرٌة اآلخرة تقول بؤن اإلنسان مسبول عن 

، وسواء استعملنا سخطاً  ، حمداً أوكان أو قبٌحاً  أقواله، فجمٌع ما نلفظه من كبلم حسناً 

ٌُحَفظ  اللسان فً إببلغ رسالة الحق، أو استعملناه فً إببلغ رسالة الشٌطان، كل ذلك 

. وهذا السجل (18 :سورة ق) "ما ٌلفظ من قول إال لدٌه رقٌب عتٌد"فً سجل كامل: 

ٌُعَرض أمام محكمة اآلخرة لٌتم حساب اإلنسان"  2سوؾ 

ٌقول عن ذلك وقت خان ولكن وحٌد الدٌن  اً والعلم الحدٌث ال ٌنافً ذلك مطلق

م: "إن علماءنا لم ٌنجحوا فً اختراع آلة ُتفّرق بٌن أصوات 1973تؤلٌؾ الكتاب عام 
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الزمن القدٌم، ولوال ذلك لكنا قد سمعنا تارٌخ كل عصر وزمان بؤصواته، وبناء على 

 . 1هذا ٌثبت إمكان سماع األصوات القدٌمة فً المستقبل"

زمن تؤلٌؾ الكتاب، ولكن الٌوم قد توصل العلم إلى اختراع وهذا كان فً 

أحدث األجهزة العلمٌة كالفٌدٌو واألقمار الصناعٌة وأجهزة الحاسب اآللً والمحمول 

وشبكة المعلومات العالمٌة )االنترنت(، وهذه تساعد فً تصوٌر أقوال اإلنسان 

ماع ما قاله هو أو ؼٌره وأفعاله وكذلك تسجٌلها، وٌستطٌع اإلنسان رإٌة ما فعله وس

 . ىوكذلك سماع ورإٌة الحٌوانات األخرى منذ زمن مض

من إثبات ضرورة اآلخرة خان بعد أن انتهى وحٌد الدٌن ب ( مسألة العمل: 

نها تثبت ضرورة إعن طرٌق القول، شرع فً الحدٌث عن مسؤلة العمل وكٌؾ 

   .اآلخرة

تصدر حرارة فً كل مكان وٌشٌر وحٌد الدٌن إلى أن جمٌع أعمال اإلنسان 

، وتم اختراع آالت وفً كل حال، وهذه الحرارة تعكس األشكال وأبعادها تماماً 

لتصوٌر الموجات الحرارٌة التً تخرج من كل كابن، وهذه اآللة هً "آلة تصوٌر 

 . 2خان الحرارة" كما ٌذكر ذلك وحٌد الدٌن

ات وأفعال وباإلضافة لذلك فإن اآلالت الحدٌثة تستطٌع أن تصور حرك

اإلنسان كما هً وتحفظها لسنوات عدٌدة، وٌستطٌع أن ٌشاهدها اإلنسان فً أي وقت 

من األوقات، وذلك على اسطوانات الكترونٌة أو شرابط الفٌدٌو أو األقمار الصناعٌة 

 وشاشات التلفزٌون. 

وحٌد الدٌن عن هذه الظاهرة فٌقول: "وجمٌع أعمالنا القلبٌة منها  الشٌخوٌحكً 

لسانٌة والعضوٌة كلها ُتَسّجل بدقة تامة، وال ٌسعنا ونحن نشرح هذه الظاهرة وال

العلمٌة الخطٌرة، إال أن ُنَسلّم بؤن قضٌة كل منا سوؾ ُتَقّدم أمام محكمة إلهٌة، وبؤن 

هذه المحكمة هً التً قامت بإعداد هذا النظام العظٌم لتحضٌر الشهادات التً ال 

 . 3ٌمكن تزوٌرها"
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ا أن جمٌع أعمالنا سوؾ ُتحفظ من جانب المبلبكة، وال ؼرابة فً نلحظ من هذ

ذلك بعدما رأٌنا أن األجهزة واآلالت الحدٌثة ٌمكنها فعل ذلك بسهولة، لكننً أرى أن 

، خان مسؤلتً القول والعمل فً ضرورة اآلخرة فً ؼٌر موضعهما من وحٌد الدٌن

ٌُوضعا إلثبات وإمكان اآلخرة، فإذا  ثبت تدوٌنهما وتسجٌلهما كانت وكان ٌنبؽً أن 

 اآلخرة ممكنة وثابتة.  

 إلى اآلخرة:  الحاجة :ثالثاً 

ن هل وحٌد الدٌن اآلخرة وعرض لضرورتها، أراد أن ٌبٌّ  الشٌخبعدما أثبت 

العالم فً حاجة إلى اآلخرة، وهل ٌقتضً الكون وقوعها؟ لقد بحث هذه المسؤلة من 

 أربعة وجوه: 

 أ ( الجانب النفسً: 

أن المطلب اإلنسانً دلٌل نفسً على وجود اآلخرة، خان وحٌد الدٌن  ٌرى

مثل ذلك موجود بالفعل أو جدٌر بالوجود،  وتطلع اإلنسان لآلخرة دلٌل على أن شٌباً 

والتارٌخ نفسه ٌدل على وجود هذه الؽرٌزة من أقدم العصور، وكٌؾ ٌإثر هذا األمر 

 . 1على البشر إن لم ٌكن موجوداً 

لؽرٌزة فً الشعور اإلنسانً دلٌل على وجودها بالفعل، ولو كانت فوجود هذه ا

العصور بهذه الصورة القوٌة، لكنها ظلت على  من اختراع المجتمع لم تبق على مرّ 

 مر العصور ؼٌر آٌة  فكرة. 

إن اإلنسان هو الكابن الوحٌد الذي ٌفكر فً الؽد بمسبولٌة، وٌعتقد البعض أن 

جعله ٌفكر فً حٌاة أخرى أفضل، ولو أُتٌح له ٌي ذلا وفشل اإلنسان فً حٌاته ه

: "التؽٌر خان وحٌد الدٌن الشٌخٌقول  .الرفاهٌة الكاملة لتبلشت هذه الفكرة من رأسه

؛ فعامل الٌوم ٌتقاضى أكثر مما كان الذي طرأ على أحوال العمال لٌس إال ظاهرٌاً 

ها من سلفه؛ ذلك أن النظام ل ٌتقاضاه باألمس، أما السعادة الحقة، فإنه أكثر افتقاداً 
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ٌُعط اإلنسان أكثر من مظاهر مادٌة، فهو ال ٌملك القٌم الروحٌة، حتى  التكنولوجً لم 

 .1ٌمنح ألتباعه السعادة والطمؤنٌنة القلبٌة"

وحٌد الدٌن فً ذلك، فالرفاهٌة والثراء والتكنولوجٌا لٌست  الشٌخولقد أصاب 

لبعض أنها تحقق السعادة، فهً سعادة وقتٌة عوامل تحقق السعادة الحقٌقٌة، وإن ظن ا

 وؼٌر حقٌقٌة. 

 ب ( الضرورة األخالقٌة: 

بد منها، بل التارٌخ اإلنسانً لن  من ناحٌة األخبلق تكون اآلخرة ضرورة ال

ٌّز بٌن خان وحٌد الدٌن الشٌخٌكون له معنى بدونها، ٌقول  : "إن فطرة اإلنسان ُتم

ٌّز اإلنسان الخٌر والشر، والصالح والطالح، وا لظلم والعدل، وهذه الفطرة هً التً ُتم

عما سواه، ولكن ها هو ذا اإلنسان الذي كرمه ربه، ٌهدر فطرة هللا أكثر ممن ال 

 . 2ٌتمتعون بها، إنه ٌظلم بنً جنسه، ٌقتلهم وٌشردهم، وٌوجه إلٌهم كل شر مستطاع"

ون واألقوٌاء ال فالظلم والقتل والعنؾ والسرقة والجرابم التً ٌرتكبها المجرم

، أو أن تنتهً حٌاة األقوٌاء والضعفاء دون جزاء عادل، وهذا ال عبثاً  ٌمكن أن تمرّ 

عن الدٌن، فهذا عالم ناقص ٌحتاج إلى عالم آخر ٌكمله، ٌقول  ٌرضاه العقل فضبلً 

بد من ٌوم ٌمٌز بٌن الحق والباطل، وال بد للظالم والمظلوم أن  وحٌد الدٌن: "ال الشٌخ

مارهما، وهذا مطلب ال ٌمكن إقصاإه من مقومات التارٌخ، كما ال ٌمكن إبعاده ٌجنٌا ث

 . 3عن فطرة اإلنسان"

فهذا الدلٌل األخبلقً ٌإكد من خبلله وحٌد الدٌن خان على ضرورة اآلخرة، 

كانت أو شراً، بدون ثواب أو عقاب،  فبل ٌمكن أن تكون الدنٌا هً نهاٌة أعمالنا خٌراً 

عٌشون فً هذه الدنٌا فً صعوبات وٌتحملونها كً ٌحصلوا على فهناك بعض الناس ٌ

نتٌجة طٌبة فً اآلخرة، والبعض ٌذوق نتابج أعمال الظالمٌن واألشرار فً هذه الدنٌا 

ٌُحاَسب فٌه الناس جمٌعاً  وٌموت دون أن ٌحصل على حقه، فبل على  بد إذن من ٌوم 

 أفعالهم وأقوالهم. 
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 ان )الضمٌر(: ج ( الباعث الداخلً لسلوك اإلنس

إن سلوك الحق أمر ال ٌمكن إجبار اإلنسان علٌه، حتى لو استخدمنا القانون أو 

الشرطة أو المحكمة، فستبقى فبة ال ٌمكن أن تخضع لهذه األشٌاء مهما كان هناك 

عقاب، أما الوازع الداخلً )الضمٌر( هو الذي  ٌحمل اإلنسان على فعل الحق والخٌر 

مراقبة البشر أو الخوؾ من القانون البشري أو ؼٌر ذلك، ألنه ومراقبة هللا فقط دون 

ٌعلم أنه هناك ٌوم القٌامة وفٌه حساب وعقاب وجنة ونار، وأنه مسبول عن أعماله 

 وأقواله أمام هللا. 

وحٌد الدٌن: "إنه لن ٌفلح شًء فً قمع الجرابم ؼٌر  الشٌخوعن ذلك ٌقول 

. الضمٌر الذي لو دخل إرادة  -ضمٌرال–الدافع المنبعث من داخل قلب اإلنسان 

كان، وهذه المٌزة ؼٌر متاحة إال فً عقٌدة  اإلنسان فلن ٌسقطه عامل خارجً أٌاً 

فهو الذي ٌسلك طرٌق الحق فً حٌاته،  حقٌقٌاً  . أي من آمن باآلخرة إٌماناً 1اآلخرة"

 من الجرابم.  وخالٌاً  عن الشرور، فٌصبح المجتمع آمناً  وٌبتعد دابماً 

 لضرورة الكونٌة: د ( ا

إن العبلقة بٌن هللا واإلنسان لم تظهر فً الدنٌا بشكل أكٌد، ومن أجل ذلك أنكر 

كثٌرون اإلله بحجج كثٌرة، ولو آمنا باهلل لزم اإلٌمان باآلخرة؛ ألنها الطرٌق الوحٌد 

: "فلو آثرنا اإلٌمان باهلل، فبل مناص خان لبٌان عبلقة اإلنسان باهلل وٌقول وحٌد الدٌن

 .  2لنا من اإلٌمان باآلخرة. فلٌست هناك طرٌق أخرى لتبٌٌن عبلقة اإلنسان باإلله"

لبٌان حاجة الناس إلى خان تلك هً أربع ضرورات ذكرها وحٌد الدٌن 

اآلخرة، وأثبت ذلك على المستوى النفسً واألخبلقً والسلوكً والكونً، أي تدرج 

 م إلى الكون كله. من داخل الفرد إلى أخبلقه وسلوكه مع اآلخرٌن ث

 : الشهادة التجرٌبٌة: رابعاً 

وحٌد الدٌن الشهادة التجرٌبٌة على اآلخرة، فٌرى أن الحٌاة األولى أول  الشٌخٌُقّدم 

ون بهذه الحٌاة الدنٌا اآلن ثم ٌنكرون دلٌل على الحٌاة اآلخرة، وٌعجب من الذٌن ٌقرّ 
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مرة ثانٌة، فبل ٌقبل العقل وقوع  الحٌاة الثانٌة؛ ألنه كٌؾ ٌستحٌل حدوث الحٌاة األولى

حادث فً الحال ثم ٌنكره فً المستقبل، وٌمكن إنكار وقوع الحٌاة اآلخرة إذا أنكرنا الحٌاة 

 . 1األولى وهذا ؼٌر مقبول؛ ألن الحٌاة األولى واقعة بالفعل

فً هذه الشهادة، فهً دلٌل ُملزم لكل  محقّ خان وحقٌقة األمر أن وحٌد الدٌن 

، وهذا أمر مستحٌل، بل إن خرة علٌه أن ٌنكر الدنٌا التً ٌعٌش فٌها حالٌاً من ٌنكر اآل

وهو الذي ٌبدأ الخلق ثم "قال تعالى  .إعادة الشًء مرة ثانٌة أهون من فعله أول مرة

 .  (27 :سورة الروم) "ٌعٌده وهو أهون علٌه

 الوجود النفسً والالشعور:  :خامساً 

الجسم كلها تتؽٌر فً بضعة أعوام، ولكن إلى أن خبلٌا  خان ٌشٌر وحٌد الدٌن

البلشعور ال ٌتؽٌر وال ٌحدث له أدنى شبهة أو مؽالطة على مرور السنٌن، ولو كان 

، هذا الجزء فً أحد أجزاء الجسم لفنً وزال بزوال الجسم، ولكنه ٌبقى مستقبلً 

عن الحواجز وقوانٌن الزمن وخارج الجسم  مستقلّ  والوجود البلشعوري حرّ 

 . 2المادي

بد أن ٌختلؾ عن الجسم ، وٌتصؾ بصفات ؼٌر جسمٌة؛  وهذا الجزء البلشعوري ال

بد أن ٌختلؾ فً  دام ٌختلؾ فً طبٌعته عن الجسم فكان ال ألنه جزء نفسً، وما

صفاته كذلك، فاإلنسان ربما ٌتذكر أشٌاًء منذ سنوات طوٌلة رؼم تؽٌر جسمه وشكله 

 ات أي تؽٌر.ومع ذلك ال ٌحدث لهذه المعلوم ،تماماً 

 البحوث والدراسات الروحٌة )الرؤٌا(:  :سادساً 

تثبت البحوث الروحٌة الحٌاة بعد الموت على المستوى التجرٌبً والعملً، 

بقاء الشخصٌات المعروفة لنا بذاتها قبل الموت، ومن خصابص اإلنسان  وتثبت أٌضاً 

 الممٌزة له والمثٌرة الرإٌا. 
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فً إنجلترا، وبدأ علماء  م1882البحوث عام  وقد أُقٌم أول معهد إلجراء هذه

، وقد انتشرت هذه المعاهد فً مختلؾ أنحاء العالم، وأثبتت م1889المعهد عملهم فً 

 . 1هذه المعاهد أن الشخصٌة اإلنسانٌة تبقى بعد فناء الجسد المادي

وقد آمن بعض المفكرٌن بالحٌاة بعد الموت لٌس كعقٌدة دٌنٌة، وإنما مجردة  

بعضهم بعد الفحص والنقد أن هناك شواهد كثٌرة تجعل فكرة  ىٌا الدٌن، ورأعن قضا

بقاء الروح نظرٌة معقولة وممكنة الحدوث، ٌقول دوكاس: "وٌتضح من هذا أن عقٌدة 

بقاء الحٌاة بعد الموت التً ٌإمن بها الكثٌر منا كعقٌدة دٌنٌة لٌس من الممكن أن 

ٌدة، من عقابد الدٌن الكثٌرة التً ٌمكن فحسب، وإنما لعلها هً الوح تكون واقعاً 

 . 2إثباتها بالدلٌل التجرٌبً"

بد منها، بؽض النظر عما ٌقوله  وهذا ٌإكد حقٌقة اآلخرة كواقع وضرورة ال

هذا المفكر من عدم اعترافه بها كعقٌدة دٌنٌة، ألنها إذا ثبتت لدٌه لزمه أن ٌإمن 

ق الذي به ثبتت اآلخرة، بل هما بالنبوة وكذلك باأللوهٌة؛ ألنهما من نفس الطرٌ

 أساس اإلٌمان بالعقابد األخرى.    

روى أبو هرٌرة رضً هللا عنه أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال: "ما 

 رأٌت مثل النار: نام هاربها، وما رأٌت مثل الجنة: نام طالبها" )رواه الترمذي(.

وٌنبؽً  نسٌها تماماً إن أكثر ما ٌنبؽً للمرء أن ٌهرب منه هو الجحٌم ولكنه 

 أن تكون الجنة على رأس ما ٌطلبه اإلنسان، ولكنه ؼٌر طالب لها.

ومخاوؾ البشر تتركز على أشٌاء أخرى، ومشاعرهم تلتهب ألمور أخرى، 

ومشاعر الخوؾ واألمل الكامنة فٌهم مكرسة ألشٌاء أخرى، فكٌؾ ٌمكن فً مثل هذه 

 الحالة أن ٌستحقوا رحمة ربهم؟ 

اس قضٌة الدنٌا قضٌتهم الكبرى، ولم تعد قضٌة اآلخرة قضٌة أحد لقد جعل الن

منهم. ومركز أعمال الكل هً ثروات الدنٌا وزعاماتها وقبولها وشهرتها، ولٌس 
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 ر فً عطاٌا اآلخرة ونجاتها ولٌس هناك من أحد ٌجن جنونه خوفاً كّ هناك من أحد ٌف

 . 1فً جنة اآلخرة من عذاب اآلخرة وطمعاً 

 :الجنة والنار

إن الجنة عالم عجٌب خلقه هللا لعباده المطٌعٌن وسوؾ تتجلى فً هذاعالم 

اآلخرة صفات هللا تعالى الكمالٌة بكل وضوح وجبلء، وقد جاء فً القرآن عن 

أصحاب الجنة: "وال خوؾ علٌهم وال هم ٌحزنون" وهذه مٌزة عجٌبة إلى حد 

كان فً هذا العالم أن ٌعٌش  كان، وأٌنما اإلعجاز، ألننا نرى أنه ال ٌمكن لشخص أٌاً 

"تحٌتهم فٌهـا  القرآن: فً أٌضاً  -حٌاة ال تشوبها شاببة الحزن والخوؾ.. وقد جاء

لزمرة من الناس الذٌن ال  سبلم" وهذه الكلمات تدل على أن "الجنة تكون موطناً 

من أحاسٌس أو مشاعر سلبٌة، وقد ذكر فً الحدٌث عن  شٌباً  ٌضمرون فً أنفسهم

فً الجنة فبل ٌخرج الؽذاء والمشروب  إلنسان إذا تناول ؼذاء أو مشروباً الجنة أن ا

بطرٌقة الدنٌا، بل سٌخرج هواء ٌفوح بعطر وٌزٌل ما لحق باإلنسان من أذى، وهذا 

 ٌدل على أن الجنة مقام لطٌؾ حٌث تخرج حتى فضبلت األؼذٌة بشكل رابحة طٌبة.

ة التً ستتحقق فٌها مطالب وقد ورد فً الحدٌث أن اإلنسان لن ٌنام فً الجن

وهذا ٌعنى أن الجنة تكون ملٌبة بالمتعة واللذة لدرجة أن اإلنسان لن ٌضٌع   .اإلنسان

لها من لذة ومتعة ال  فٌها ولو مقدار نوم لٌلة حتى وإن عاش مبلٌٌن السنٌن فٌا

وفوق ذلك كله سوؾ ٌرى اإلنسان خالقه صاحب الحول والطول والفضل  توصؾ،

له األسماء الحسنى وله سابر الصفات الكاملة، فالجنة هً المكان الذي لم  والمنة الذي

 .2ٌخطر على قلب بشر فنعم المولى ونعم النصٌر

والمإمن الذي ٌعتقد فً هللا وحده وٌوقن بعجزه الكامل أمام هللا، ٌفوز بالجنة 

الذي جزاء هذا اإلٌمان والعمل الصالح، فالجنة إذن هدٌة ومنحة من هللا لئلنسان 

 .3ٌكافح من أجل هللا
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ٌُحسن استعمال حرٌته ٌفوز  وقد أعطى هللا اإلنسان الحرٌة لوقت محدد، فالذي 

ٌُسًء استخدام حرٌته سٌكون مصٌره النار ، وبعد فناء هذه الدنٌا بالجنة، وأما الذي 

ٌنقسم الناس إلى األبرار والفجار، فٌرث األبرار الحٌاة األبدٌة فً الجنة، بٌنما ٌذهب 

الفجار إلى العقاب فً النار. فمن ٌستحق البقاء فً الجنة هم الذٌن ٌطٌعون هللا على 

 .1على أنفسهم الرؼم من حرٌتهم، وٌفرضون إرادة هللا طوعاً 

بد  إن الجنة شًء عظٌم ال ٌمكن أن ٌحصل علٌها اإلنسان بشًء ٌسٌر، بل ال

ض الطقوس أو االعتقاد لئلنسان أن ٌثبت الطاعة المطلقة هلل، فممارسة اإلنسان بع

لعبادة  وروحاً  بد من تكرٌس اإلنسان نفسه قلباً  ، بل الفقط فً أمور الدٌن لٌس كافٌاً 

 . 2هللا

فحٌاتنا قبل الموت هً فترة االمتحان، أما حٌاتنا بعده فهً فترة الجزاء والذي 

بعد  ٌسلك طرٌق الشكر فً حٌاته قبل الموت هو الذي سٌظفر بالجنة األبدٌة فً حٌاته

الموت، وأما الذي ٌسلك طرٌق الكفر بنعم هللا فً حٌاته قبل الموت فسٌكون من 

فالنار ُمَعّدة لمن نسً لقاء هللا، ورضً بؤشٌاء نصٌبه الجحٌم األبدي بعد الموت، 

 ،الدنٌا الزابلة وآثرها على نعٌم اآلخرة الدابم، ونسً كذلك حقابق الدٌن وما ٌحبه هللا

 . (6 –5 :سورة ٌونس)ال ٌرجون لقاءنا ورضوا بالحٌاة الدنٌا"  قال تعالى "إن الذٌن

 الشهادة والشهٌد: 

قال  ،وردت الشهادة فً القرآن بمعنى اإلدالء بالشهادة أو البٌنة أمام القاضً

وقوله "إنا أرسلناك  2تعالى "وهللا ٌشهد إن المنافقٌن لكاذبون" سورة المنافقون آٌة 

 . (23 :رة األحزابسو)ونذٌرا"  ومبشراً  شاهداً 

وقد بدأ الٌوم استخدام كلمة الشهٌد بمعنى المقتول وهو استخدام ؼٌر قرآنً، 

ٌُضّحً اإلنسان بنفسه فً سبٌل الدٌن قال تعالى "وال تقولوا  ،فٌذكر القرآن القتل حٌن 

ٌُقتل فً سبٌل هللا أموات"  ، وقد ورد فً األحادٌث "من (232 :سورة البقرة)لمن 

هادة بصدق بلّؽه هللا منازل الشهداء وإن مات على فراشه" وقوله "من سؤل هللا الش
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قُتل فً سبٌل هللا فهو شهٌد، ومن قُتل دون ماله فهو شهٌد" فهنا نبلحظ أن استخدام 

كلمة الشهٌد بمعنى المقتول هو استخدام ضمنً تتسع له الكلمة، ولٌس هو أصل 

 . 1معناها

وحٌد الدٌن، بل هو توسع ونظر  خالشٌوهذا لٌس تحرٌؾ للمعنى كما ٌرى 

للؽاٌة القصوى وهً القتل فً سبٌل هللا، لكن القتل من أجل المال أو الوطن ٌعد من 

 ، وإن كان أقل من القتل فً سبٌل هللا فً األجر والثواب. الشهادة أٌضاً 

أن الشهٌد طبقا لمفهوم القرآن هو من ٌبذل جهده فً خان وٌرى وحٌد الدٌن 

هداٌة الناس إلى دٌن هللا، بٌنما الرابج هو أن الشهٌد من ٌبذل الجهد فً سبٌل الدعوة و

ٌُقتل هو أٌضا، وهذا االستعمال ٌعده وحٌد الدٌن بدعة سٌاسٌة  قتال الناس وقتلهم حتى 

 . 2ال تختلؾ عن ؼٌرها من البدع

إننً أرى أن الشهٌد هو من ٌبذل أي جهد فً سبٌل هللا، سواء قُتل أم ال، فمن 

بنفسه أو ماله فهو شهٌد، ألنه ٌدعو إلى دٌن هللا وٌجاهد فً سبٌل هللا بالنفس  ٌُضحً

أو المال، فهو ٌشهد بتبلٌؽه الدٌن لآلخرٌن أن الرسول بلّػ رسالة هللا إلى الناس، وأن 

علٌكم وتكونوا  األنبٌاء بلّؽوا رسالة هللا إلى أقوامهم، قال تعالى "لٌكون الرسول شهٌداً 

وهو المقتول فً  ، وهناك شهٌد الدنٌا واآلخرة(56 :سورة الحج)س" شهداء على النا

المعركة إلعبلء كلمة هللا وتجري علٌه أحكام الشهٌد فً الدنٌا من عدم تؽسٌله وعدم 

تكفٌنه وعدم الصبلة علٌه وشهٌد الدٌن من قُتل فً معركة لؽرض دنٌوي فتجري 

بٌل أرضه أو ماله أو بسبب علٌه أحكام الشهٌد، وشهٌد اآلخرة وهو من مات فً س

 داء الطاعون أو داء البطن أو مات فً حرق أو هدم.  

ٌّن ذلك وحٌد الدٌن ٌّر الٌوم كما ب ، فؤصبح المقتول خان إن معنى الشهٌد قد تؽ

على الرؼم  بؤٌدي األعداء هو الشهٌد، بٌنما الرسول صلً هللا علٌه وسلم كان شهٌداً 

، (20 :سورة النساء)"وجبنا بك على هإالء شهٌدا"  قال تعالى .من وفاته وفاة طبٌعٌة

 .3بالشهادة، حٌث بلّػ دٌن هللا إلى العالمٌن مدلٍ  ىبمعن وسبب ذلك أن النبً كان شهٌداً 
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والصحابة كثٌر منهم قد ُقتل فً سبٌل هللا، ولكن لم تقترن أسماإهم بكلمة 

ؾ األعداء، ولم الشهٌد، فمثبل عمر وعثمان وعلً رضوان هللا علٌهم ماتوا بسٌو

ٌحدث أن أُطلق علٌهم لقب الشهٌد، والصواب أال نقول على أحد أنه شهٌد ونحسم 

األمر، بل ندعو له أن ٌنال رتبة الشهادة، ألن األعمال فً الدٌن  تعتمد على النٌة، 

فإذا كانت النٌة خالصة هلل ٌمكننا أن نعد الرجل من الشهداء، ولما كانت النٌة حالة 

ركها إال هللا، فهو وحده ٌعرؾ من المستحق للشهادة ومن ال ٌستحق، نفسٌة ال ٌد

 .1ولٌس ذلك من اختصاص اإلنسان

وحٌد الدٌن، ألن هذا األمر من علم الؽٌب أن ٌّطلع هللا  الشٌخوهنا أصاب 

على القلوب، فبل ٌعرفه أحد ؼٌر هللا، وهو وحده المختص بمعرفة ما فً القلوب حتى 

اص لقب الشهادة على سبٌل الجزم لكن بالرؼم من ذلك ٌمنح الناس بعض األشخ

ٌجوز إطبلق لفظ شهٌد على  ما ورد النص بإطبلق لفظ الشهٌد علٌه، مثل من قُتل 

عون أو بداء افً سبٌل دٌنه أو فً سبٌل ماله أو فً سبٌل أرضه أو مات بسبب الط

 البطن أو مات  فً هدم أو حرق. 

 : اإلٌمـان بالقدرسابعاً 

 فهوم القدر:: مأوالً 

القضاء هو الحكم، قال ابن السٌرافً: والقضاء: الحتم واألمر وقضى أي 

حكم، ومنه القضاء والقدر. وقضاء الشًء إحكامه وإمضاإه والفراغ منه، فٌكون 

 .2بمعنى الخلق

، وال ٌقع شًء فٌه اعتباطاً  معنى القدر: أن هذا الكون وما فٌه ال ٌسٌر جزافاً و

فً األزل األشٌاء قبل  -سبحانه -علم وتدبٌر، وإنما علم هللا ، بؽٌرأو ٌحدث أنفاً 

وقوعها، وقدرها على ما تكون علٌه، قدر زمانها ومكانها ومقدارها وشكلها 

وخصابصها وصفاتها وأحوالها وسجل ذلك كله فً كتاب مسطور وإمام مبٌن لم 

ال سبحانه: ٌفرط فٌه من شًء، فهً تقع بإرادته وقدرته، حسب ما قدرها سبحانه وق
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 "وخلق كّل شًٍء فقّدره تقدٌرا". (27 :سورة القمر) "إّنا كّل شًٍء خلقناه بقدر"

 .(2 :سورة الفرقان)

 مراتب القدر:  :ثانٌاً 

 إن معنى تقدٌر هللا لشًء ما ٌتضمن إثبات أربع مراتب وهً كالتالً: 

 شًء، دقّ : أن هللا علمه قبل وقوعه، فإن علم هللا المحٌط ال ٌؽٌب عنه األولى

، صؽر أو كبر وهو ٌعلم الشًء قبل أن ٌقع، كٌؾ سٌقع؟ ومتى سٌقع وأٌن أو جلّ 

وما تكون فً شؤْن وما تتلو منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا علٌكم "سٌقع؟ 

إذ تفٌضون فٌه وما ٌعزب عن رّبك من مثقال ذّرٍة فً األرض وال فً السماء  شهوداً 

وما تسقط من ". (42 :سورة ٌونس) "ر إال فً كتاب مبٌنوال أصؽر من ذلك وال أكب

 "ورقٍة إال ٌعلمها وال حّبٍة فً ظلمات األرض وال رطٍب وال ٌابس إال فً كتاب مبٌن

 .  (37 :سورة األنعام)

وما علم هللا أنه سٌقع فبلبد أنه واقع، وما علم أنه ال ٌقع فلن ٌقع أبدا، وما علم 

نة، فسٌقع ال محالة على هذه الصفة وتلك الحال. وال أنه ٌقع على خاصة، وحالة معٌ

ٌملك مخلوق ما، وال المخلوق جمٌعا أن تؽٌر مما علمه هللا شٌبا وإال استحال العلم 

 اإللهً جهبل.

: أن كل ما ٌقع فً الكون إنما هو بمشٌبة هللا النافذة، وإرادته الكونٌة الثانٌة

ولو شاء رّبك ما "قابل، قال تعالى:  العامة، ال ٌخرج عن ذلك عمل عامل، وال قول

ولو شاء هللا ما اقتتل الذٌن من ". (222 :سورة األنعام" )فعلوه فذرهم وما ٌفترون

ٌّنات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء  بعدهم من بعد ما جاءتهم الب

 .1(231 :سورة البقرة) "هللا ما اقتتلوا ولكن هللا ٌفعل ما ٌرٌد

ا اتفق المسلمون على أن "ما شاء هللا كان، وما لم ٌشؤ لم ٌكن"  ، وٌرى ولهذ

للمشٌبة اإللهٌة حتى نزول  وحٌد الدٌن أن كل شًء ٌحدث فً الكون وفقاً  الشٌخ

 .2المبلبكة وبعثة الرسل واألنبٌاء

أن كل ما فً الكون هو بخلق هللا تعالى، وأثر قدرته، ولٌس له شرٌك  الثالثة:

                                                           
3، ؿ حإل٠ّخْ رخٌمذس  1

  

2/46 ،حٌظزو١ش حٌم٠ُٛ  2
  



 مجلة الهند

 48 

أم جعلوا هلل شركاء خلقوا كخلقه فتشاَبَه الخلق علٌهم قل هللا خالق كّل "فً الخلق، 

، وقد خلق هللا كل شًء بتقدٌر سابق (24 :سورة الرعد) "شًٍء وهو الواحد القّهار

 .1(،27 :سورة القمر" )إنا كل شًء خلقناه بقدر"قال تعالى  ،محكم

تاب عنده هو: اللوح قد سّجل ذلك منذ القدم فً ك -تعالى -أن هللا الرابعة:

سورة " )ما فّرطنا فً الكتاب من شًءٍ "المحفوظ وهو المذكور فً قوله تعالى: 

 (16 :األنعام

ما أصاب من مصٌبة فً األرض وال فً أنفسكم إال فً كتاٍب "وقال سبحانه: 

 . 2(،22 :سورة الحدٌد) "من قبل أن نبرأها إّن ذلك على هللا ٌسٌر

 ، والمراد بؤمّ (17 :سورة الرعد) "وعنده أم الكتاب ٌمحو هللا ما ٌشاء"وقوله 

وكل صؽٌر "الكتاب هو الصحٌفة األصلٌة المحفوظة عند هللا تعالى، وقال تعالى 

، وقال 3، أي مسطور مكتوب فً اللوح المحفوظ(31 :سورة القمر) "وكبٌر مستطر

ض بخمسٌن رسول هللا ٌقول كتب هللا مقادٌر الخبلبق قبل أن ٌخلق السماوات واألر

 . 4ألؾ سنٍة قال وعرشه على الماء"

 موقف وحٌد الدٌن خان من اإلٌمان بالقدر: :ثالثاً 

أن اإلٌمان باهلل وتوحٌده هو إرادة واعٌة من خان وحٌد الدٌن  الشٌخٌرى 

وكل شًء فً الكون  اإلنسان، أي االستسبلم أمام الحق مع القدرة على اإلدراك،

اإلنسان، فطاعته من اختٌاره، وكل األشٌاء تسجد هلل مجبول على طاعة هللا ما عدا 

بدون إرادة وقصد، واإلنسان ٌسجد هلل عن عمد وبقصد وشعور وإرادة دون إكراه أو 

 . 5إجبار

ٌُفّرق بٌن عمل اإلنسان وعمل ؼٌره من خان وحٌد الدٌن أن هنا نبلحظ 

إرادة واختٌار، حٌوان ونبات وسماء وأرض، فإن اإلنسان ال ٌقوم بفعل شًء ما دون 

، لٌختار أي طرٌق ٌسلكه دون أن ٌكرهه أحد على فعل وإرادة وقلباً  بل منحه هللا عقبلً 
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شًء محدد، لكن الحٌوان ٌفعل األفعال دون اختٌار بل طواعٌة هلل، وتسخٌر من هللا 

 لئلنسان. 

حقٌقة العمل فً الكون فٌقول: "إن جمٌع األحداث التً خان ن وحٌد الدٌن وٌبٌّ 

ث فً هذه الدنٌا ٌكون فٌها العون من هللا من جانب والعمل من اإلنسان من جانب تحد

 .    1آخر"

إلى أن العمل اإلنسانً ٌتكون من جانبٌن: جانب خان ٌشٌر هنا وحٌد الدٌن 

القدر اإللهً وجانب العمل اإلنسانً، القدر اإللهً علم وكتابة ومشٌبة، وجانب 

نفس تشمل نازعٌن أحدهما للخٌر واآلخر للشر إنسانً من عقل وإرادة واختٌار و

وكتاب سماوي ٌتضمن بٌان طرٌق الخٌر وطرق الشر، باإلضافة إلى ملك ٌدعو 

 للخٌر وشٌطان ٌدعو للشر.

إذا كان كل شًء فً هذه الدنٌا ٌتم بمشٌبة "بعض الناس عبارة  وٌردد أحٌاناً 

كن وراءه مشٌبته لما تمكنا من هللا، فإن عملنا الحالً صادر عن مشٌبة هللا، إذ لو لم ت

، وهنا ٌرد وحٌد الدٌن على هذا "فعله، ولو كان هللا كارها ألعمالنا ما تركنا نفعلها

فٌقول: "وإنما ٌقول المرء هذا لكونه ال ٌؤخذ أمر الحق والباطل بمآخذ الجد، ولو أنه 

الحالً إنما  نظر فً األمر بجدٌة، ألدرك من فوره أن الفرصة المتاحة له للقٌام بعمله

 .2هً بسبب االمتحان، ولٌس بسبب رضا هللا عنه أو إرادته إٌاه"

االحتجاج بالقدر فً فعل الشر، فلٌس معنى مشٌبة خان هنا ٌرفض وحٌد الدٌن 

هللا أنه ٌرٌد فعل الشر، بل أعطى لئلنسان مقومات االختٌار، لٌختار أي الطرٌقٌن، 

فإن اختار الخٌر أثابه هللا وإن اختار الشر وهذا امتحان لئلنسان فً إعطاءه الحرٌة، 

 عاقبه.

مإٌداً لحرٌة اإلرادة، فٌذهب إلى أن خان وهكذا ٌظهر موقؾ وحٌد الدٌن 

ٌَّر فً أفعاله، ولكن ٌنبؽً أال ٌستخدم هذه الحرٌة فً الشر والفساد،  اإلنسان حرّ  ومخ

أن هللا قد علم كل بد لئلنسان أن ٌإمن بقدر هللا و فقرن بٌن الحرٌة واألخبلق، وال
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؛ ألن هللا هو خالق هذا الكون وما فٌه من قوانٌن ونوامٌس وأسباب، شًء أزالً 

 لهذه األسباب وتلك النوامٌس.  وٌجري كل شًء فً الكون طبقاً 

 الدعـوة  قضٌـة: ثامناً 

ممن  ومن أحسن قوالً "قال تعالى  ،عمل ٌإدٌه اإلنسان إن الدعوة إلى هللا أجلُّ 

، وٌقول (33 :سورة فصلت) "وقال إننً من المسلمٌن وعمل صالحاً  دعا إلى هللا

رسول هللا: "بلّؽوا عنً ولو آٌة"، وهً الطرٌق على نشر دٌن هللا، وهً الوسٌلة 

من الحروب والسٌوؾ، وتعد السبب األول لجعل هذه األمة خٌر أمة  األشد أثراً 

 أُخرجت للناس.

ٌّن وحٌد الدٌن  ن خبلل أمر هللا لرسوله صلى هللا أهمٌة الدعوة مخان وقد ب

ٌاأٌها الرسول بلّػ ما أُنزل إلٌك من "هللا فً قوله تعالى  علٌه وسلم بتبلٌػ الناس دٌنَ 

القٌام  وهو ، فالداعٌة ٌجد نفسه أمام خٌارٌن أحدهما مرّ (67 :سورة المابدة) "ربك

لح الدنٌوٌة من بمسإولٌات الدعوة، مع العلم بؤن ذلك ٌإدى إلى أن ٌنقلب زمام المصا

على أتم وجه ٌبدو  يٌده، وأما إذا قام برعاٌة المصالح الدنٌوٌة، فإن أداء العمل الدعو

، فما العبلج؟ هنا ٌظهر وعد هللا وأثره فً تركٌز اهتمام الداعً، لقد وعد مستحٌبلً 

للداعً شر الناس كلهم فٌما لو سّخر نفسه لتبلٌػ  بؤنه سٌكون كافٌاً  -جل وعبل –هللا 

لرسالة اإللهٌة وحدها، لذا فٌنبؽً للداعً أن ٌركز جهوده واهتماماته على الوفاء ا

بمقتضٌات الدعوة، وأما بالنسبة للمصابب والمحن التً تصب علٌه من قبل األمة 

 . 1جل جبلله -، فلٌتوكل على هللاالمدعوة صباً 

 بٌن هً بمثابة التمثٌل عن هللاخان كما ٌرى وحٌد الدٌن  إن الدعوة إلى هللا

عباده، وهً أمر ٌتناوله  الداعٌة باعتباره مسبولٌته الوحٌدة، دون أن ٌطمح إلى أٌة 

ثم ٌؤخذ أجره من هللا، وحٌن ٌإذٌه الناس ٌصبر و  ًحقوق أو جزاء ، والداعٌة ٌعط

فً مهمته  ٌثابر من أجل هللا، وهو ٌتلقى الحرمان من قبل الناس، إال أنه ٌبقى جاداً 

 .2ٌعترٌه أي وهنالمقدسة دون أن 
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والمقصود بالدعوة إلى هللا الدعوة إلى دٌنه وهو اإلسبلم "إن الدٌن عند هللا 

اإلسبلم الذي جاء به محمد صلى هللا علٌه وسلم  ،19سورة آل عمران آٌة  اإلسبلم"

من ربه سبحانه وتعالى، فاإلسبلم هو موضوع الدعوة وحقٌقتها، وهذا هو األصل 

 . 1األول للدعوة

ً هو المكلؾ شرعاً بالدعوة إلى هللا، والواقع أن الدعوة إلى هللا هً وظٌفة الداع

رسل هللا جمٌعاً، ومن أجلها بعثهم هللا تعالى إلى الناس، فكلهم ببل استثناء دعوا أقوامهم 

ومن أرسلوا إلٌهم إلى اإلٌمان باهلل وإفراده بالعبادة على النحو الذي شرعه لهم، قال تعالى 

لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ٌا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله "السبلم:  عن نوح علٌه

وإلى عاد أخاهم هوداً "، وقال تعالى عن هود علٌه السبلم: (59سورة األعراؾ: ) "ؼٌره

، وعن صالح قال تعالى: (53: :سورة هود) "قال ٌا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله ؼٌره

سورة األعراؾ: ) "قال ٌا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله ؼٌره وإلى ثمود أخاهم صالحاً "

وإلى مدٌن أخاهم شعٌباً قال ٌا قوم اعبدوا "، وعن شعٌب علٌه السبلم، قال تعالى: (73

 .(85سورة األعراؾ: ) "هللا ما لكم من إله ؼٌره...

 الداعٌة:  مقومات

ً فً األصل وظٌفة ٌحتاج الداعٌة إلى هللا فً أداء مهمته ووظٌفته، التً ه

رسل هللا، إلى عدة قوٌة من الفهم الدقٌق واإلٌمان العمٌق واالتصال الوثٌق باهلل 

تعالى. هذه هً مقومات الداعٌة وإذا فقدها لم ٌؽن عنها شًء آخر، وإذا ضعفت 

 معانٌها فً نفسه فعلٌه أن ٌقوٌها.

 اإلٌمان والعمل الصالح:  - 1

ي لكل مسلم، وهو للداعً أشد ضرورة فً إن مثل هذا اإلٌمان العمٌق ضرور

الوقت الحاضر الذي ضعفت فٌه كلمة اإلسبلم وعلت فٌه كلمة الكفر ونضب معٌن 

اإلٌمان فً النفوس، ومع هذا فإن المسلم وال سٌما الداعً المسلم الصادق ٌجب أن 
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عوٌن وكذلك ٌنبؽً علٌه أن ٌنفذ ما ٌرٌد من المد ٌإمن بما ٌرٌد من الناس اإلٌمان به،

 .1تطبٌقه

فاإلٌمان هو روح المإمن، وقد قرن هللا فً القرآن العمل الصالح باإلٌمان 

للمدعو حتى ٌقتدي بفعله قبل  ، فٌنبؽً للداعٌة أن تسمو روحه، وٌكون نموذجاً دابماً 

 قوله. 

 االتصال باهلل: - 2

ه ونرٌد باالتصال باهلل تعلق الداعً المسلم بربه وتوكله علٌه فً جمٌع أمور

لتٌقنه بؤن هللا تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبٌر والضرر والنفع والمنع والعطاء وأنه 

ما شاء هللا كان وما لم ٌشؤ لم ٌكن، وأن هللا تعالى ٌكفً من ٌتوكل علٌه وٌفوض 

 األمور إلٌه.

إن الداعٌة هو ذلك الذي تكون معرفته واسعة إلى درجة أنه ٌرى من الحقابق 

ٌدركه ببصره، وذلك ال ٌتحقق إال لمن قطع عبلبق الجسد وابتعد عن ببصٌرته ما ال 

هذا األمر فٌقول: "إن خان رؼبات النفس، وتقّرب إلى هللا، ومن ثم ٌإكد وحٌد الدٌن 

اإلنسان مؽمور فً عالم الظواهر فكٌؾ ٌمكنه أن ٌصبح داعٌة إلى عالم الؽٌب، ألنه 

تلك المعانً السامٌة التً ال تنفجر إال  عن هللا فكٌؾ ٌمكن أن تتفجر من لسانه ىبمنؤ

 .2"فً سبٌل التقرب إلى هللا طوٌبلً  بعد أن ٌقطع شوطاً 

د من الدنٌا بما ٌحتاجه فقط، ال بما تهواه نفسه، فٌجب على الداعٌة أن ٌتزوّ 

لرؼباته الشخصٌة، وأن تكون الدنٌا فً ٌدٌه  لهواه وتنفٌذاً  وأال ٌسٌر فً الدنٌا تحقٌقاً 

، فهو لٌس كؤي إنسان آخر عادي، تاماً  ه، حتى ٌتسنى له القٌام بمهمته قٌاماً ال فً قلب

 بل هو ٌقوم بمهمة األنبٌاء.

 الفهم والعلم:  - 3

إن الفهم الصحٌح لئلسبلم ٌسبق العمل من حٌث األهمٌة؛ ألنه بدونه العلم 

ٌفٌده، ولذا ؼٌر مقبول عند هللا، بل إنه قد ٌضر اإلسبلم أكثر مما  ٌإدي اإلنسان عمبلً 

، فقدم العلم (19سورة محمد: ) "فاعلم أنه ال إله إال هللا واستؽفر لذنبك.."قال تعالى: 
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على العمل، والواقع أن تقدٌم العلم على أي عمل ضروري للعامل حتى ٌعلم ما ٌرٌد 

لٌقصده وٌعمل للوصول إلٌه، وإذا كان سبق العلم ألي عمل ضرورٌاً، فإنه أشد 

لى هللا، ألن ما ٌقوم به هو من الدٌن ومنسوب إلى هللا، فٌجب أن ضرورة للداعٌة إ

 ٌكون الداعٌة على بصٌرة وعلم بما ٌدعو إلٌه.

وحٌد الدٌن أنه ٌلزم للدعاة والمبلؽٌن فً الفترة الحالٌة أن  الشٌخولذلك ٌرى 

عوة لهذه األصول، فعلٌهم أن ٌتعلموا لؽة الببلد التً ٌقومون بد ٌُِعّدوا أنفسهم طبقاً 

أهلها، باإلضافة إلى إحاطته ومعرفته بالعلوم التً تتعلق بالدٌن، حتى ٌمكن أن ٌنتبه 

 .1إلى الخلفٌة الذهنٌة للمخاطب أثناء خطابه معه

 :سورة األنفال) "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ...."من قوله تعالى  وانطبلقاً 

فً تقوٌة  ة" والتً تكون عامبلً ، أَمَر اإلسبلم المسلمٌن بإعداد "القوة المرهب(61–60

من مستجدات العلم التً تعمل على رقً المجتمع  المجتمع المسلم وجعله مستفٌداً 

المسلم بٌن المجتمعات األخرى، وهذه القوة لٌست قوة عسكرٌة فقط، بل ثقافٌة 

هذا األمر فٌقول: "وإن اإلسبلم لٌعنى خان وعلمٌة واقتصادٌة، وٌإكد وحٌد الدٌن 

لمقٌاس العصر، ولكن لٌس من أجل القتال بالضرورة، بل  كٌانه وتسلٌحه تبعاً بتقوٌة 

ما باالعتداء علٌه  لكٌما تبقى هٌبته قابمة فً نفوس أعدابه، فبل تحدثهم أنفسهم ٌوماً 

واستباحة حماه، والذٌن سٌبذلون أموالهم من أجل تقوٌة اإلسبلم وتسلٌحه على 

كرٌة والعملٌة، سٌجزون على ذلك عند ربهم مستوى العصر، من كلتا الناحٌتٌن الف

 .2جزاء ٌضاعؾ لهم مرات كثٌرة"

أساسٌة للدٌن، بل  وٌنبؽً أال ٌتطرق الداعٌة إلى أمور فرعٌة وٌجعلها أموراً 

لبلختبلؾ، وكذلك إذا  ٌنبؽً التركٌز على األسس، حتى ال تكون األمور فرعٌة سبباً 

له أن ٌقٌس على أساسه اآلخرٌن أو ٌفرضه ، فبل ٌنبؽً أو رأٌاً  اتخذ الداعٌة مذهباً 

 . 3علٌهم
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ونبلحظ أن هذا ٌنبع من الفهم السلٌم ألسس اإلسبلم وتعالٌمه القوٌمة، 

باإلضافة إلى فقه االختبلؾ، الذي بتحقٌقه ٌسع اإلسبلم كل األفكار والمذاهب دون 

 تعصب، ألنه بدون إدراك فقه االختبلؾ، تكون الدعوة فً موقؾ صعب؛ ألن كل

 وٌتمسك به. شخص ٌظن رأٌه صواباً 

بد أن ٌتزود بهذه المقومات من العلم والمعرفة أوال ثم اإلٌمان  فالداعٌة ال

والعمل الصالح، وٌكون على اطبلع واسع ومعرفة عمٌقة بمستجدات العصر من 

 وسابل اإلعبلم ووسابل االتصال، وكٌؾ ٌفٌد منها فً تطوٌر وسابل الدعوة.

بد للداعٌة أن ٌتصؾ بصفات وأخبلق فاضلة؛ ألنه فً مقام النبً  الأخالق الداعٌة: 

صلى هللا علٌه وسلم، وفً محل القدوة لآلخرٌن، وسوؾ نذكر بعض هذه الصفات 

 فٌما ٌلً:   

 الرحمة: -1

ضرورة الرحمة للداعً: إن الداعً ال  من أخبلق الداعٌة الضرورٌة الرحمة،

قة على الناس وإرادة الخٌر لهم والنصح بد أن ٌكون ذا قلب ٌنبض بالرحمة والشف

 لهم. 

 "فبما رحمة من هللا لنت لهم"وحٌد الدٌن فً تفسٌر قوله تعالى  الشٌخوٌرى 

أن الرحمة من أهم أخبلق الداعٌة فٌقول: "ومن المستحٌل  (159 :سورة آل عمران)

ة الصدر ورحاب أن تتؤلؾ أٌة جماعة قوٌة متماسكة، ما لم ٌكن قابدها متمتعا بالسموّ 

كل  ولٌونة الجانب على هذا المستوى، فٌنبؽً للقابد أن ٌتعامل مع أتباعه ناسٌاً 

أخطابهم من هذا النوع، وأن ٌكون ؼاٌة فً النصح للناس والحرص علٌهم، حتى تبدأ 

وأن ٌؤخذ نفسه  بالؽاً  تفٌض من قلبه الدعوات الصالحة لهم، وأن ٌقدر الناس تقدٌراً 

 . 1فً كل األمور والقضاٌا"بالتشاور والبحث معهم 

وجانب آخر نستنبطه من دعوته وهو ضرورة الحرص على التسامح والعفو 

مع المدعو على الرؼم من االنتصار علٌه، ونحن نرى أمثلة هذا السلوك المتسامح 

 .فً  فتح مكة واضحاً 
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 الصبر:    -2

فً  وهو نصؾ اإلٌمان، وذكره القرآن الكرٌم من أخبلق اإلسبلم إن الصبر

 .(45 :سورة البقرة) "واستعٌنوا بالصبر والصبلة"أكثر من ثمانٌن موضعاً أمر به 

 ًإن الدعوة عمل ٌتطلب ؼاٌة التضحٌة وال ٌظهر إلى الوجود إال حٌن ٌضحّ 

الداعٌة بوقته وعواطفه وماله وكل ما ٌملكه ٌقول وحٌد الدٌن خان: "إن القرآن ٌؤمر 

ٌفهمه المدعو  بلٌؽاً  مدعو، وأن ٌكون كبلمه قوالً بؤن ٌكون الداعً فً ؼاٌة النصح لل

وأن ٌصبر على األذى الذي ٌلحقه من المدعو، وأن ٌنفق كل ما ٌملكه فً سبٌل هللا، 

من الؽضب على إعراضه عن دعوة الحق، وأن ٌسعى لتؤلٌؾ  وأن ٌدعو للمدعو بدالً 

 .1هذا العمل" قلبه، وأن ٌستمر

معتدل خال من التوتر بٌن  شاء جوّ إن الصبر من شؤنه أن ٌساعد على إن

الداعٌة والمدعو، حتى ٌتمكن المدعو من أن ٌسمع  بقلب واع للداعٌة، وإذا انعدم 

 من النزاع والتناحر، ولم تصبح هناك أي فرصة للحوار السلمً. الصبر ساد جوّ 

 النصح: –3

متهم، وهم ناصحٌن أل إلى هللا وإلى دٌنه، وكانوا أٌضاً  إن كل األنبٌاء كانوا دعاة

 . (68 :سورة األعراؾ) "وأنا لكم ناصح أمٌن"ٌرٌدون الخٌر للمدعوٌن، قال تعالى  

الناصح فٌقول: "والناصح هو: من ٌرٌد الخٌر خان وٌعّرؾ وحٌد الدٌن 

لآلخرٌن، والداعٌة ٌرٌد الخٌر لمدعوٌه بشكل دابم، وهذا النصح هو الكٌان األساسً 

األخرى البلزمة لعملٌة الدعوة، ونعنً بإرادة  تلشخصٌة الداعٌة، منه تنبع الصفا

الخٌر أن كل ما ٌفعله الداعٌة إنما ٌفعله لمصلحة مخاطبٌه ولٌس لمصلحته 

 .   2الخاصة"

 الحكمة:  -4

ادع "ٌقول تعالى  ،ى بها الداعٌةإن الحكمة من أهم الصفات التً ٌجب أن ٌتحلّ 

، لذا ٌقول وحٌد (125 :نحلسورة ال) "إلى سبٌل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

 ال ٌكون عمبلً  يالدٌن خان: "والمقصود بالحكمة الدلٌل والبرهان، وأي عمل دعو
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ما لم تصاحبه أدلة تراعً ذهن المخاطب وعقلٌته مراعاة تامة، والكبلم  حقاً  دعوٌاً 

 ثابتاً  الذي تتوفر فٌه الشروط التً ٌراها المخاطب ضرورٌة لكون شًء ما عنده شٌباً 

علٌه، هو الكبلم الذي أطلق علٌه هنا وصؾ "الحكمة" والكبلم الذي ال ٌؤخذ  هناً مبر

كهذا  فً اعتباره مستوى المخاطب العقلً والفكري هو كبلم ؼٌر حكٌم، وإن كبلماً 

 .1لن ٌرقى بؤحد الناس إلى مرتبة الدعاة"

 الموعظة الحسنة:  –5

قول: "وأما الموعظة وحٌد الدٌن حقٌقة الموعظة الحسنة فٌ الشٌخهنا ٌوضح 

الحسنة فهً اسم لتلك الخصوصٌة التً تسرى فً كبلم الشخص ٌخفق فإاده بمشاعر 

 .2النصح والشفقة"

فالداعً الذي تزلزلت شخصٌته واهتز كٌانه نتٌجة استشعاره بجبلل هللا 

فً منهجه، فقد كان  ملسو هيلع هللا ىلصوعظمته، حٌن ٌبلّػ دٌن هللا، فسوؾ ٌقتدى برسول هللا 

لهم وخوؾ علٌهم، وحٌنبذ ٌدعو الداعً الناس  فق ولٌن وحبّ ٌعظ الناس فً ر

 بالحسنى واللٌن والرفق، فبل ٌعّنفهم أو ٌنّفرهم من الدٌن.  

وهكذا تكون أخبلق الداعٌة كما ذكرها وحٌد الدٌن خان، فالرحمة تقتضً 

فاضلة، ثم  اً الصبر، ثم النصح لهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وهً تتطلب أخبلق

 العقل، وسعة المعرفة والعلم.إعمال 

 إمكانٌات جدٌدة  للدعوة:

عدة أمورجدٌدة هً متؽٌرات ظهرت بسبب ثورة خان وحٌد الدٌن  الشٌخٌذكر 

إمكانٌات جدٌدة خان التوحٌد، كان لها أثرها البالػ فً المجتمع، وٌعدها وحٌد الدٌن 

 للدعوة وهً:

: تنتشرالٌوم فً القرن ٌةفصل اإلدارة السٌاسٌة عن المعتقدات الخراف :أوالً 

العشرٌن عقٌدة الشرك بٌن ؼالبٌة سكان الهند، ولكن الداعً لو قام بالدعوة، فإن 

 .فً عصره الحكام  لن ٌعاملوه معاملة النمرود إلبراهٌم

                                                           
2/262 ،حٌظزو١شحٌم٠ُٛ  1

  

2/261 ٔفغٗ، حٌّقذس  2
  



 مجلة الهند

 

 57 

وحٌد الدٌن هذا األمر فٌقول: "والسبب فً هذا أن العصر قد  الشٌخوٌوضح 

 .1مرود، بٌنما هو عقٌدة دٌنٌة محدودة الٌوم"تؽٌر، فالشرك كان عقٌدة سٌاسٌة فً عهد ن

ر اإلسبلم السٌاسة من المعتقدات الخرافٌة، والسلطة اآلن سلطة وهكذا حرّ 

سٌاسٌة محضة وال تصطدم بعقٌدة التوحٌد، على العكس مما كانت علٌه من قبل، فقد 

 كانت السلطة عقٌدة دٌنٌة، بٌنما هً اآلن سٌاسٌة فقط.

 : حرٌة الرأي :ثانٌاً 

إن بعض الناس كانوا فً الماضً ٌتمتعون بسلطات وصفات فوق صفات 

البشر، وكانت أفكارهم وأقوالهم مقدسة، فبل ٌمكن ألحد من البشر أن ٌنقدها أو 

بظهور قوة اإلسبلم الفكرٌة التً قضت على  ٌخالفها، لكن هذا الوضع قد تؽٌر تماماً 

 األوهام والخرافات والسلطات ؼٌر الطبٌعٌة.

وحٌد الدٌن: "إن هذا التطور الجدٌد قد فتح كل الطرق  الشٌخم ٌقول ومن ث

واآلفاق للدعوة إلى الدٌن الحق، واآلن ٌستطٌع الداعً أن ٌجاهر بالدعوة دون أن 

 .2تتعرض السلطات فً معظم أنحاء العالم إلسكات لسانه أو قلمه"

ً القابم على كان أسلوب الفكر البلعلم نهاٌة أسلوب الفكر الالعلمً: :ثالثاً 

األوهام ٌسٌطر على عقول الناس فً األزمنة القدٌمة، وأهم خصابص الفكر البلعلمً 

ٌّر هذا الفكر بظهور الثورة العلمٌة  ،قبول فكرة ما دون فحصها والتدقٌق فٌها، وقد تؽ

حلول الفكر العلمً القابم على  ًوحٌد الدٌن خان: "إن الثورة العلمٌة تعن الشٌخٌقول 

والوقابع محل الفكر البلعلمً القابم على األوهام، وبما أن النظام الكونً الحقابق 

ٌسٌر على أسس ؼاٌة فً اإلحكام، فمن الطبٌعً أن تإدى نهضة العلوم الطبٌعٌة إلى 

قٌام االستدالل القابم على التجربة والتحقق من األشٌاء بطرٌقة علمٌة بعٌدة عن 

 .3األوهام واألهواء"

 إن منكري وجود هللا كانوا دابماً  التفسٌر السماوي: البحث عن :رابعاً 

ٌحاولون أن ٌبحثوا عن تفسٌر حقابق األرض وظواهرها فً أحوال األرض نفسها، 

                                                           
74ؿ  ،حإلعالَ ٚحٌؼقش حٌلذ٠غ  1

  

77ؿ  ٔفغٗ، حٌّقذس  2
  

202ؿ  ّقذس ٔفغٗ،حٌ  3
  



 مجلة الهند

 58 

كقولهم بؤن الحٌاة نتاج لتفاعل العناصر األرضٌة، ولكن الحقابق العلمٌة الجدٌدة قد 

أت حركة جٌدة للبحث وحٌد الدٌن خان: "بد الشٌخأبطلت مثل هذه األقوال ولذا ٌقول 

عن السعادة فً أشٌاء ؼٌر مادٌة، واإلنسان ٌحاول اآلن أن ٌتوؼل إلى أعماق وجوده 

الروحً، وهذه الحركة الجدٌدة قد أسبؽت أهمٌة كبٌرة على الدٌن وعلم النفس، وبعد 

نحو قرن من التٌه الفكري عاد إنسان العصر الحدٌث مرة أخرى إلى حٌث ٌنصت 

 .1 والدٌن وٌتدبره"إلى الكبلم عن هللا

وهكذا ٌبدو عدم كفاٌة الفكر المادي وحده على إشباع رؼبات اإلنسان وتحقٌق 

آماله ومتطلباته؛ ألن اإلنسان جسد وروح، وال ٌمكن أن ٌظل فً هذا الكون ٌزود 

الجانب المادي فقط، دون النظر إلى متطلبات الروح، وهذا عامل قوي ٌساعد على 

 الدٌن. القٌام بالدعوة ونشر 

إن النهضة العلمٌة وانتشار وسابل الطبع واالتصال  توفر الوسائل: :خامساً 

والمواصبلت كاالنترنت وأجهزة الحاسب اآللً وأجهزة التلٌفونات المحمولة والفاكس 

ٌقول . إمكانات ال حدود لها للقٌام بالدعوة توالطابرات والقطارات والسٌارات قد فتح

ت الٌوم توفر التخطٌط للدعوة على نطاق عالمً من أي : "فإمكاناخان وحٌد الدٌن

 .2مكان من األرض"

ومما الشك فٌه أن وسابل اإلعبلم الحدٌثة وتقدم العلم الحدٌث وظهور 

المحلى واإلقلٌمً  المخترعات واآلالت الحدٌثة قد أخرجت الدعوة من اإلطار

بما تضمنه من فكر المحدود إلى آفاق عالمٌة هابلة، وهكذا نرى أن العصر الحدٌث 

 وطرقاً  جدٌد ومنهج ومخترعات قد أدى للدعوة خدمة عظٌمة، وفتح أمامها أبواباً 

 جدٌدة، تجعل من السهل القٌام بالدعوة دون عوابق. 

 نتائج الدعوة إلى هللا:

إن الدعوة عمل عظٌم األهمٌة وله نتابج جلٌلة النفع والفابدة، فلقد انتشر 

دعوة أكثر من انتشاره من خبلل المعارك والفتوحات، اإلسبلم فً صورة كبٌرة بال

وحٌد الدٌن خان: "سر انتصار اإلسبلم ال ٌكمن فً المواجهات  الشٌخولذلك ٌقول 
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وقؾ  يالعسكرٌة، بل فً تبلٌػ مبادبه ونشرها بٌن الناس وهً )الدعوة(، وٌحتو

م نشاطه العملٌات الحربٌة على فابدة حتمٌة أكٌدة، تتمثل فً أن ٌستؤنؾ اإلسبل

على  قوٌاً  ٌسوده األمن والسبلم، وهكذا سٌصبح وقؾ الحرب عامبلً  فً جوّ  يالدعو

 .1تمكٌن اإلسبلم من التوسع النظري وبسط نفوذه الفكري والعقدي"

، ولكن إذا نشر دٌنه بالسٌؾ حقاً  وكثٌرا ما دار على األلسنة وتردد أن محمداً 

ورة فً أقلٌة أو فً فرد واحد، فماذا بالضر األمر ٌكون منحصراً  تؤملنا وجدنا أن

السٌؾ وأخذ  الواحد أو األقلٌة مقابل مجتمع بؤكمله قام ذلك الرجل متوشحاً  ٌفعل

 ".ٌمارس الدعاٌة لفكره ونشر عقٌدته فهل تراه ٌحصل على شًء؟

وٌشهد التارٌخ أن عدد الذٌن اعتنقوا اإلسبلم خبلل سنتٌن بعد صلح الحدٌبٌة 

نقوا اإلسبلم خبلل عشرٌن سنة قبل الصلح، وبذلك بلػ المسلمون ٌفوق عدد الذٌن اعت

ال تقابلها قوة قرٌش، إن صلح الحدٌبٌة عبارة عن تحوٌل  فً قوتهم وعددهم حداً 

المواجهة مع العدو من ساحة المعركة إلى ساحة الدعوة، وهذا أدق مثال لحكمة 

 اإلسبلم.

ن إال القٌام بواجب الدعوة، ولما هزم التتار المسلمٌن، لم ٌكن أمام المسلمٌ

ٌقول وحٌد  .باهراً، فقد أسلم التتار على أٌدي المسلمٌن المهزومٌن والتً حققت نجاحاً 

: "وإذا كان التتار قد مزقوا قوة المسلمٌن السٌاسٌة فً النصؾ األول من خان الدٌن

لفكرٌة، القرن الثالث عشر، فقد أصبحوا فً نهاٌة القرن نفسه مفتوحٌن بقوة اإلسبلم ا

حٌث اعتنق اإلسبلم عدد هابل منهم، ٌقول البروفٌسور فٌلٌب حتى: )إن المسلمٌن قد 

 2حققوا انتصاراتهم وفتوحاتهم حٌن فشلت أسلحتهم"

أن دعوة ؼٌر المسلمٌن تقتضً أال ٌقدم لهم الدٌن كله خان وٌإكد وحٌد الدٌن 

ٌة )اإلٌمان باهلل واإلٌمان دفعة واحدة، بل الصحٌح أن نرشدهم إلى تعالٌم الدٌن األساس

 .3بالرسول واإلٌمان باآلخرة( ثم نشرح لهم بعد ذلك أمور الدٌن األخرى تدرٌجٌاً 
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هً المهمة األولى لهذه األمة خان فالدعوة إلى هللا هً كما ٌرى وحٌد الدٌن 

اإلسبلمٌة؛ ألنها فً مقام النبوة بعد ختم النبوة، وٌنبؽً على المسلمٌن إببلغ دٌن هللا 

للناس، وحال المسلمٌن الٌوم من الضعؾ ما ٌجعلهم ٌقومون بؤداء هذه المهمة؛ ألنهم 

، وهذا العصر وسلوكٌاً  ال ٌتمكنون من نشر الدٌن فً هذا العصر إال بالدعوة نظرٌاً 

فٌه من اإلمكانات الجدٌدة ما تمكننا من القٌام بالدعوة على أكمل وجه، فقد انتشرت 

مجبلت وصحؾ وقنوات فضابٌة وأقمار صناعٌة وسابل اإلعبلم من إذاعة و

وشبكات المعلومات العالمٌة )اإلنترنت(، كل هذه اإلمكانات تساعد المسلمٌن على 

 نافعاً  وتدفعهم نحو التقدم، ولذا ٌنبؽً علٌهم أن ٌستؽلوها استؽبلالً  القٌام بهذه المهمة،

 هللا المكلفٌن بها.  إلببلغ دٌن هللا إلى الناس كافة، وحتى ٌكونوا قد أدوا رسالة

 خاتمة:

اإلٌمان األجوؾ الذي ٌنطق صاحبه بلسانه خان وحٌد الدٌن  الشٌخٌرفض 

بد من تصدٌق القلب وعمل الجوارح، وهذا هو اإلٌمان  دون قلبه وجوارحه؛ ألنه ال

الشعوري عنده، أي اإلٌمان الذي ٌتجاوز المظاهر وٌصل إلى الشعور، فٌكون له أثر 

والسلوك، وهذا هو اإلٌمان الحقٌقً مثل إٌمان الصحابة، أما  فً القول والعمل

 اإلٌمان الظاهري فهو كإٌمان الٌهود. 

ن لزٌادة اإلٌمان، فإذا أعمل اإلنسان عقله واستفاد ٌوٌبدو الفكر والصبر طرٌق

؛ ألن التفكر فً الكون وفً خلق من إنجازات العلم، كان ذلك أقرب له لٌزداد إٌماناً 

، والعلم ٌزٌده خشٌة هلل، األشٌاء التً أمر هللا بها، وهو ٌزٌد المإمن علماً  هللا من أولى

 وذلك كله من عبلمات زٌادة اإلٌمان.

الصفات كما ذكرها المتكلمون، فلم ٌقسمها التقسٌم خان لم ٌذكر وحٌد الدٌن 

ومعنوٌة ونفسٌة وسلبٌة، بل تناولها من منطلق القرآن والسنة  المعروؾ من معانٍ 

 العقل والعلم الحدٌث لبلستدالل على تلك الصفات.  ومستخدماً  فقط،

من الصفات نجد أنه ٌثبت الصفات خان وإذا نظرنا إلى موقؾ وحٌد الدٌن 

 إثباتاً حقٌقٌاً كما جاءت بها النصوص.
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، ثم وّضح أنواعها وأصنافها، وهذه وحقٌقة المبلبكة وأن لها دوراً خاصاً 

المبلبكة. ونبلحظ أنه لم ٌخرج قط عن نطاق اآلٌات األنواع تنبثق من دور ووظٌفة 

 القرآنٌة فً ذكره للمبلبكة.

وحٌد الدٌن اإلٌمان بالكتب السماوٌة، ٌشٌر إلى أن الكتب  الشٌخوحٌن ٌثبت 

ٌّرت ما فً النص  السماوٌة مقدسة، لكن التوراة واإلنجٌل عملت ٌد البشر فٌهما، فؽ

بشرٌة  نب النصوص المقدسة نصوصاً اإللهً، مما جعل الناظر فٌهما ٌجد بجا

تعارض الوحً، لكن القرآن ثبت أنه ال ٌعارض العلم وال التارٌخ، ولم تصل إلٌه 

 البشر بالتحرٌؾ والتبدٌل.أٌدي 

وحٌد الدٌن على إمكانٌة الوحً بؤدلة علمٌة وأدلة طبٌعٌة،  الشٌخوقد استدل 

 بؤمرٌن:  ملسو هيلع هللا ىلصثم ٌتجلى إبداعه فً ابتكاره لمقٌاس رسالة نبٌنا محمد 

 ٌقدح فٌها شًء.  : أن تكون شخصٌته مثالٌة، الأوالً 

 أن ٌكون كبلمه ؼٌر عادي، ال ٌستطٌع أحد من البشر اإلتٌان بمثله.  :ثانٌاً 

إما أن خان وقد ثبت كبل األمرٌن، وأما من ٌّدعً النبوة فهو عند وحٌد الدٌن 

 تارٌخ ثبت كذبه. ال ؛ ألن من اّدعى النبوة على مرّ أو مجنوناً  ٌكون نبٌاً 

وحٌد الدٌن فً إثباته الٌوم اآلخر من شهادة تجرٌبٌة وبحوث  الشٌخوٌنطلق 

روحٌة وحاجة نفسٌة وضرورة أخبلقٌة، وهو إذ ٌستدل على الٌوم اآلخر بهذه األدلة 

إنما هً رإٌة جدٌدة لهذه العقٌدة؛ ألنه واكب بٌن العلم الحدٌث وبٌن الدٌن فً إثباته 

فلجؤ إلى علم الطبٌعة والكٌمٌاء وعلم النفس وعلم األخبلق، وحٌنبذ لتلك العقٌدة، 

 ٌصل إلى أن العلم الحدٌث ال ٌنكر الٌوم اآلخر، بل ٌثبته وٌإكده.

؛ ألن هللا هو بد لئلنسان أن ٌإمن بقدر هللا وأن هللا قد علم كل شًء أزالً  وال

ل شًء فً الكون خالق هذا الكون وما فٌه من قوانٌن ونوامٌس وأسباب، وٌجري ك

 لهذه األسباب وتلك النوامٌس.  طبقاً 

وحٌد الدٌن خان إلى أن الدعوة إلى هللا هً المهمة األولى لهذه  الشٌخٌشٌر 

األمة اإلسبلمٌة؛ ألنها فً مقام النبوة بعد ختم النبوة، وٌنبؽً على المسلمٌن إببلغ 
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ٌقومون بؤداء هذه دٌن هللا للناس، وحال المسلمٌن الٌوم من الضعؾ ما ٌجعلهم 

، وسلوكٌاً  المهمة؛ ألنهم ال ٌتمكنون من نشر الدٌن فً هذا العصر إال بالدعوة نظرٌاً 

وهذا العصر فٌه من اإلمكانات الجدٌدة ما تمكننا من القٌام بالدعوة على أكمل وجه، 

 وٌنبؽً استؽبلل هذه اإلمكانٌات. 
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وسائل إثبات ونفً النسب فً الشرٌعة 

اإلسالمٌة بالنظر للتطوارت الطبٌة 

والنوازل الفقهٌة المعاصرة للمسلمٌن 

 المقٌمن خارج دٌار اإلسالم

 )القسط األول(

 

 د. محمد سعٌد متولً الرهوان -

 

 ات النسب فً الشرٌعةالمبحث األول: طرق إثب

النسب لؽة القرابة وهو مصدر ٌستعمل فً مطلق الوصلة بالقرابة، وٌجمع 

على أنساب. قال الراؼب األصفهانً النسب والنِّْسبة اشتراك من جهة أحد األبوٌن 

وذلك ضربان نسب بالطول، كاالشتراك من اآلباء واألبناء، ونسب بالعرض، كالنسبة 

. واختلؾ الفقهاء فً تعرٌفه اصطبلحاً فعند الحنفٌة 1ألعمامبٌن بنً األخوة، وبنً ا

. وعّرفه 3، وٌعبرون عنه فً كتاب الفرابض بالرحم2االنتساب إلى جهة اآلباءهو 

، وفّسر 5. وعّرفه الشافعٌة والحنابلة بؤنه القرابة4المالكٌة بؤنه االنتساب ألب معٌن

تصال بٌن إنسانٌن باالشتراك فً والدة الشٌبانً من الحنابلة هذه القرابة بقوله "هو اال

هو "حالة حكمٌة إضافٌة بٌن شخص وآخر، . وفً الموسوعة الفقهٌة 6قرٌبة أو بعٌدة"

                                                           
  2/602ٚحٌّقزخف ح١ٌّٕش  ،1/131، حٌمخِٛط حٌّل١و 490ؿ حٌّفشدحص فٟ غش٠ذ حٌمشآْ،  1
 5/78، حالخظ١خس ٌظؼ١ًٍ حٌّخظخس 2
 5/86 ،حٌّقذس ٔفغٗ 3
  3/412كخؽ١ش حٌذعٛلٟ ػٍٝ حٌؾشف حٌى١١ش،  4
 13/422حٌؾشف حٌّّظغ ػٍٝ صحد حٌّغظمٕغ،  ،2/259ِغٕٟ حٌّلظخؽ اٌٝ ِؼشفش ِؼخٟٔ أٌفخظ حٌّٕٙخؽ،  5
 2/40 ،١ًٔ حٌّآسد 6



 مجلة الهند

 

 67 

من حٌث أن الشخص انفصل عن رحم امرأة هً فً عصمة زوج شرعً، أو ملك 

اتصال . والراجح أنه 1صحٌح، ثابتٌن، أو مشبهٌن الثابت للذي ٌكون الحمل من َمابه"

. والمراد بما ٌلحق به ملك الٌمٌن 2ؽٌره بوالدة لفراش صحٌح أو ما ٌلحق بهشخص ب

 والنكاح الفاسد والوطء بشبهة. 

وٌثبت النسب بخمسة أشٌاء؛ ثبلثة اتفقوا علٌها هً الفراش واالستلحاق والبٌنة 

اختبلؾ بٌنهم وهما القافة والقرعة، وال ٌثبت بثبلثة هً تحوٌل النسب  واثنان محلّ 

 ً واستلحاق الزانً ولد الزنا إذا ولد على فراش.والتبن

 :أوالً: ثبوت النسب بالفراش

، وفّسره الكرخً بؤنه العقد ومعناه أن 3وهو فً استعمال الفقهاء ٌعنً الوطء 

، وٌقصد به الزوجٌة القابمة بٌن الرجل وبٌن من 4تتعٌن المرأة للوالدة لشخص واحد

فٌثبت الفراش بعقد الزواج الصحٌح أو الفاسد  .5أنجبت منه عند ابتداء حملها بالولد

سواء أكان مكتوباً أو شفوٌاً. فبل ٌشترط إلثبات النسب فى الزوجٌة الصحٌحة وجود 

 وثٌقة زواج رسمٌة.

ودلٌل إثبات النسب بالفراش حدٌث عابشة فً الصحٌحٌن أَنَّ ُعْتَبَة ْبَن أَِبً 

ْوُم اْلَفْتِح  َوقَّاٍص َقاَل إلِِخٌِه َسْعٍد َتْعلَُم أَنَّ  ٌَ ا َكاَن  ِة َزْمَعَة اْبِنً، َقاَلْت َعاِبَشُة َفلَمَّ ٌَ اْبَن َجاِر

ِه، َوَقاَل اْبُن أَِخً َوَربِّ اْلَكْعَبِة َفَجاَء َعْبُد  ٌْ َبِه َفاْحَتَضَنُه إَل َرأَى َسْعٌد اْلُؽبلََم َفَعَرَفُه ِبالشَّ

ِ ْبُن َزْمَعَة َفَقاَل َبْل ُهَو أَِخً ُولَِد عَ  ِتِه َفاْنَطلََقا إلَى َرُسوِل هللاَّ ٌَ لَى ِفَراِش أَِبً ِمْن َجاِر

ِ َهَذا اْبُن أَِخً اُْنُظْر إلَى َشَبِهِه ِبُعْتَبَة، َقاَلْت  ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ صلّى هللا علٌه وسلّم َفَقاَل َسْعٌد 

ِ صلّى هللا علٌه وسلّم َشَبهاً  اُس َشَبهاً َلْم ٌَ  َعاِبَشُة َفَرأَى َرُسوُل هللاَّ َن ِمْنُه ِبُعْتَبَة،  َر النَّ ٌَ أَْب

ِتِه، َفَقاَل  ٌَ ِ ُهَو أَِخً ُوِلَد َعلَى ِفَراِش أَِبً ِمْن َجاِر ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ ِ ْبِن َزْمَعَة  َفَقاَل َعْبِد هللاَّ

ا سَ  ٌَ ِ صلّى هللا علٌه وسلّم اْلَولَُد ِلْلِفَراِش، َواْحَتِجِبً ِمْنُه  ْوَدةُ، َقالَْت َعاِبَشُة َرُسوُل هللاَّ

ًّ ِمْن  َساِب ٍة "َولِْلَعاِهِر اْلَحَجُر" َوَزاَد النَّ ٌَ َخاِن ِفً ِرَوا ٌْ ِ َما َرآَها َحتَّى َماَتْت" َزاَد الشَّ َفَوهللَاَّ

                                                           
 10ؿ  ،ٍٗ ػٕٗ فخكذ وظخد ػزٛص حٌٕغذٚٔم 14ؿ  ،حٌّٛعٛػش حٌفم١ٙش 1
 http://www.drmazen.ps/save.php?id=752حٌّٛلغ حٌؼٍّٟ  2
 حٌّٛعٛػش حٌفم١ٙش حٌى٠ٛظ١ش، ِخدس فشحػ  3
  221التعرٌفات،  ،4/222، بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع، 1/21تبٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  4
 3/276، ٔظخَ حألعشس فٟ حإلعالَ 5

http://www.drmazen.ps/save.php?id=752


 مجلة الهند

 68 

َس لَك بِ  ٌْ ا َسْوَدةُ َفلَ ٌَ ِر َبْعَد َقْولِِه، "َواْحَتِجِبً ِمْنُه  ٌْ َب ِ ْبِن الزُّ . ووجه 1ؤٍَخ"َحِدٌِث َعْبِد هللاَّ

النبً صلّى هللا علٌه وسلّم أثبت النسب بالفراش ألخً عبد هللا بن زمعة  الداللة أنّ 

 على الرؼم من شبهه البٌن بعتبة بن أبً وقاص.

ومن صور الفراش فً النوازل حال من ٌتزوجون دون كتابة العقد، فبل 

ٌثبت بالبٌنة )شهادة  أنْ ٌشترط فى إثبات عقد الزواج العرفى تقدٌم هذا العقد بل ٌكفى 

 الشهود( أي حصوله بشرط توافر الشروط واألركان الشرعٌة فٌه.

 ولثبوت النسب بالزواج الصحٌح شروط منها:

إمكانٌة الدخول ومكانه: فلو لم ٌتمكن الزوجان من االلتقاء كؤن كان أحدهما فً  .1

وصورته  .2دولة واآلخر فً دولة أخرى ولم ٌتمكنا من اللقاء، لم ٌثبت النسب

من النوازل المعاصرة أن ٌتزوجها زواجاً صورٌاً للحصول على أوراق اإلقامة 

والجنسٌة وهو مقٌم بالمشرق وهً بؤمرٌكا ولم ٌقدر له أن ٌتحصل على فٌزا 

ولم ٌقم بزٌارة أمرٌكا، وتبٌن له أنها ولدت خبلل عقد زواجهما. فالنسب ال ٌثبت 

نٌة الدخول. وذهب أبو حنٌفة إلى أن العقد عند الجمهور فً تلك الحالة لعدم إمكا

الصحٌح وحده سبب فً ثبوت النسب، فلو كانت الزوجة فً أقصى المؽرب 

والزوج فً أقصى المشرق ثم أتت بولد، فإنه ٌثبت نسبه منه ولو لم ٌثبت 

أن أبا حنٌفة . وسبب اختبلفهم أمران: أولهما ما ذكره ابن رشد 3التبلقً بٌنهما

لحدٌث: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وتمسك الجمهور بؤنها قد أخذ بعموم ا

الخبلؾ بٌنهم  . وثانٌهما أنّ 4لٌست بفراش إال بإمكان الوطء وهو متعذر هنا

ٌرجع إلى اختبلفهم فً إمكانٌة التبلقً، فرأى الحنفٌة اإلمكانٌة قابمة كما فً 

حكام ال تبنى على حال األولٌاء، بٌنما لم ٌعتبر الجمهور هذه الحالة ألن األ

الحنفٌة ٌوافقون على نفً  خصوصٌات ال ٌعتبرها القضاء. وما ٌإكد ذلك أنّ 

                                                           
، حٌـخِغ 2218ف سلُ:  8/81 ،رخد ؽشحء حٌٍّّٛن ِٓ حٌلشرٟ ٚ٘زظٗ ٚػظمٗ ،ٌٍزخخسٞ حٌـخِغ حٌقل١ق 1

حٌّـظزٝ ِٓ حٌغٕٓ، رخد  ،1457ف سلُ:  ،2/1080 ،، رخد حٌٌٛذ ٌٍفشحػ ٚطٛلٟ حٌؾزٙخصٌّغٍُ حٌقل١ق

  3484ف سلُ  ،6/180 ،ٕفٗ فخكذ حٌفشحػاٌلخق حٌٌٛذ رخٌفشحػ ارح ٌُ ٠
، 2/460، كخؽ١ش حٌذعٛلٟ ػٍٝ حٌىز١ش ٚرٙخِؾٗ حٌؾشف حٌىز١ش ٌٍذس٠ش، 4/133حٌظخؽ ٚحإلو١ًٍ ٌّخظقش خ١ًٍ،  2

  9/52، حٌّغٕٟ، 17/404حٌّـّٛع ؽشف حٌّٙزد، 
  3/40سد حٌّلظخس ػٍٝ حٌذس حٌّخظخس ؽشف ط٠ٕٛش حألرقخس،  3
 2/352ّمظقذ، رذح٠ش حٌّـظٙذ ٚٔٙخ٠ش حٌ 4
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من مدة الحمل ولو كان العمل بالعموم كما قال ابن رشد  النسب عن الوالدة ألقلّ 

النسب ٌثبت بسببه،  ألنّ ألثبتوه فً هذه الحالة وؼٌرها. والراجح قول الجمهور 

ثباته، وعدم إمكانٌة التبلقً هو هدم لسبب إثبات النسب، فإذا انعدم السبب انعدم إ

 والعمل بكرامة األولٌاء أمر ال ٌنضبط، واألخذ به ٌفتح باباً للفساد. 

أقل مدة للحمل ستة أشهر، وأنه ال ٌثبت النسب  اتفق الفقهاء على أنّ مدة الوالدة:  .2

"ووّصٌنا  :الى، ودلٌلهم من الكتاب قوله تع1من ستة أشهر إذا جاء الولد ألقلّ 

اإلنسان بوالدٌه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثبلثون 

"ووّصٌنا اإلنسان وقوله تعالى:  2"---شهراً حتى إذا بلػ أشده وبلػ أربعٌن سنة 

. وجه الداللة من 3"---بوالدٌه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله فً عامٌن 

ثبلثون شهراً، واآلٌة  -الفطام -الحمل والفصل  نت أنّ اآلٌتٌن: اآلٌة األولى بٌّ 

ٌّنت أنّ   الفصال عامان، فالفرق بٌنهما ستة أشهر، وهذه المدة هً أقلّ  الثانٌة ب

رجبلً تزوج امرأة فجاءت بولد  ، ومن األثر ما ثبت أنّ 4مدة متصورة للحمل

هللا  لستة أشهر، فهمَّ عثمان رضً هللا عنه برجمها، فقال ابن عباس رضً

"ووّصٌنا عنهما: لو خاصمتكم بكتاب هللا لخصمتكم، فإن هللا تعالى ٌقول: 

فؤخذ عثمان  5"---اإلنسان بوالدٌه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله فً عامٌن 

 . 6رضً هللا عنه بقوله ودرأ عنها الحد، وأثبت النسب من الزوج

ها فتلد له قبل مرور ومن صور المسؤلة فً النوازل أن ٌتزوج مسلم بمن زنا ب

ستة أشهر من تارٌخ عقد النكاح، فبل ٌثبت نسب هذا المولود إال إن استلحقه األب 

وأخبر أنه لم ٌؤت به من زنا. جاء فً الفتاوى الهندٌة: "َوَلْو َزَنى ِباْمَرأٍَة َفَحَملَْت ُثمَّ 

                                                           
، حإللٕخع فٟ 1/175، ِٕق حٌـ١ًٍ ؽشف ػٍٝ ِخظقش ع١ذ خ١ًٍ، 3/211رذحثغ حٌقٕخثغ فٟ طشط١ذ حٌؾشحثغ،  1

 1/389، حٌشٚك حٌّشرغ ؽشف صحد حٌّغظمٕغ، 1/99كً أٌفخظ أرٟ ؽـخع، 
 15حألكمخف: عٛسس  2
 14ٌمّخْ: عٛسس  3
  6/336طفغ١شحٌمشآْ حٌؼظ١ُ،  4
 14ٌمّخْ: عٛسس  5
ٚعؼ١ذ حرٓ  15551، أػش سلُ 7/727وظخد حٌؼذد/ رخد ِخ ؿخء فٟ ألً حٌلًّ،  ،ؿٗ حٌز١ٙمٟ فٟ عٕٕٗأخش 6

رخد حٌظٟ طنغ  ،ٚػزذ حٌشصحق فٟ ِقٕفٗ 2074، أػش سلُ 2/66رخد حٌّشأس طٍذ ٌغظش أؽٙش، ،ِٕقٛس فٟ عٕٕٗ

ق ِظقً، حٔظش: ، لخي حٌؾ١خ كز١ذ حٌشكّٓ حألػظّٟ: اعٕخدٖ فل13447١، أػش سلُ 7/350ٌغظش أؽٙش، 

 7/350 ،حألػظّٟ: ِلمك ِقٕف ػزذ حٌشصحق
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ِة أَْشُهٍر َفَصاعِ  َجَها َفَولََدْت إْن َجاَءْت ِبِه لِِستَّ َثَبَت َنَسُبُه َوإِْن َجاَءْت ِبِه أِلََقلَّ من  داً َتَزوَّ

ُه ِمنًِّ من  ا إْن قال إنَّ َنا أَمَّ ُه من الزِّ قُْل إنَّ ٌَ ُه ولم  ٌَ ِع دَّ ٌَ ْثُبْت َنَسُبُه إالَّ أَْن  ٌَ ِة أَْشُهٍر لم  ِستَّ

ِرُث" ٌَ ْثُبُت َنَسُبُه َواَل  ٌَ َنا َفبَل  دامة: "ولد . وهو قول الجمهور كما حكاه ابن ق1الزِّ

، 2المبلعنة ٌلحق المبلعن إذا استلحقه وولد الزنا ال ٌلحق الزانً فً قول الجمهور"

 نسبه من الزانً سواء تزّوج بمزنٌته وهً حامل ولد الزنى ال ٌثبت والراجح أنّ 

 جها وجاءت بولد،النكاح، أو لم ٌتزوّ  فجاءت بولد ألقل من ستة أشهر من وقت عقد

أحكام  من الزنى، فإنه ٌثبت نسبه فً اّدعاه ولم ٌقل أنه ولده ولكن إذا استلحقه بؤن

من أدنى  من الزنى فجاءت بولد ألقلّ  الدنٌا، وكذلك لو تزّوج بمزنٌته وهً حامل منه

أحكام الدنٌا،  مّدة الحمل وسكت أو اّدعاه ولم ٌقل إنه من الزنى، فإن نسبه ٌثبت فً

كل  ى هللا علٌه وسلّم قضى أنّ لما جاء فً حدٌث عمرو بن شعٌب أن النبً صلّ 

 .3مستلحق استلحق بعد أبٌه الذي ٌدعى له فقد لحق بمن استلحقه

تجاوز حمله أقصى مدة للوالدة واختلفوا فً  واتفقوا على عدم نسبة الولد إنْ 

والخبلؾ فٌها ال ٌعتّد به ألنه مبنً على استقراء الواقع وعدم الدلٌل. . 4قدر تلك المدة

جع فٌها ألهل االختصاص وأقصى مدة الحمل هً تسعة ٌر الدلٌل. والصواب أنْ 

أشهر إال فً حاالت نادرة تزٌد عن ذلك بقلٌل، ولذلك حّدد القانون أقصى مدة للحمل 

وهً سنة شمسٌة مقدارها ثبلثمابة وخمسة وستون ٌوماً لتشمل الحاالت النادرة فبعد 

قوٌم المسلمٌن بالسنة القمرٌة . وت5هذه المدة ال ٌحكم القانون بنسبة الولد ألبٌه إذا نفاه

 وبه نرى حسابها سنة قمرٌة.

ٌتزّوج مسلم بامرأة ثم ٌسافر ببلده أو ٌؽٌب  وصورة المسؤلة فً النوازل أنْ 

عنها دون أن تعرؾ عن مكان وجوده شٌباً ثم تلد بعد أكثر من سنة من تؽٌبه وتدعً 

                                                           
  1/540حٌفظخٜٚ حٌٕٙذ٠ش،  1
 7/130حٌّغٕٟ،  2
  2267، ف سلُ: 2/247رخد فٟ حدػخء ٌٚذ حٌضٔخ،  ،عٕٓ أرٟ دحٚد 3
رلذ٠غ ػخثؾش فٟ حٌشمخػش, ٚحٌّخٌى١ش ٚحٌؾخفؼ١ش ٚحٌظخ٘ش ػٕذ حٌلٕخرٍش لذسٚ٘خ  حٌلٕف١ش لذسٚ٘خ رغٕظ١ٓ ػّالا  4

، 2/93 ،ٚرذح٠ش حٌّـظٙذ 3/540 ،حٔظش: حٌذس حٌّخظخس ؤسرغ ع١ٕٓ، ٕٚ٘خن آسحء وؼ١شس أخشٜ ِزٕخ٘خ حالعظمشحء.ر

 9/145 ،حٌّغٕٟ ،2/461 ،، حإللٕخع18/139 ،حٌّـّٛع
 10ؿ ،كمٛق حألٚالد فٟ حٌؾش٠ؼش حإلعال١ِش ٚحٌمخْٔٛ 5
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د أكثر من سنة من طبلقها إلحاقه بؤبٌه أو أن تلد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بع

 تسمع عند إنكار الزوج دعوى اإلنكار فً تلك المسابل.أو وفاة زوجها فبل 

الذي ٌتصور منه الحمل: ٌثبت النسب للزوج البالػ الذي ٌولد لمثله، وألحق  .3

. ومثل الصؽٌر الذي ال 1الحنفٌة والحنابلة المراهق الذي شارؾ على البلوغ

 2لقً ٌمنع من أن ٌنجب لمثله، واختلفوا اختبلفاً ٌولد لمثله من كان به عٌب خ

بٌناً فً العٌوب التً ال ٌولد لصاحبها أو ٌولد له كاختبلفهم فٌمن كان  ممسوحاً 

أو خصٌاً أو مجبوباً أو عنٌناً. والصواب فً هذه المسابل أن ٌرجع إلى الطب 

جاب وجب الحدٌث للفصل فً هذه القضاٌا فمتى قامت الدالبل القاطعة بعدم اإلن

نفً النسب، وهذا ما ٌتوافق مع القانون األمرٌكً الذي ال ٌحّدد سناً لؤلب أو 

األم الدعاء األبوة أو األمومة، ومرجع ذلك عندهم إلى حلؾ األب على إثبات 

األبوة أو نتٌجة أمر إداري ٌعتمد على تحلٌل الحامض النووي أو بؤمر قضابً. 

ػ الذي ٌولد لمثله بعد مراجعة الطبٌب المسلم ولذا ٌقال:  ٌثبت النسب للزوج البال

 الثقة حول إمكانٌة إنجابه أو إنجابها فً تلك السن. 

 :إثبات النسب بعقد النكاح الفاسد وبالعقد الموقوف والوطء بشبهة

ٌثبت النسب بعقد النكاح الفاسد بشرط وقوع الدخول الحقٌقً أو الحكمً بٌن 

ضابط النكاح الفاسد عند الحنفٌة: ما فقد شرطاً الرجل والمرأة، وبالعقد الموقوؾ. و

من شروط الصحة، كانعدام الشهود أو الولً وٌثبت به النسب بعد الدخول. وضابط 

هو الذي ٌباشره من لٌست له والٌة شرعٌة، وحكمه أنه عقد صحٌح، العقد الموقوؾ 

و الزوج، إال أن صحته هذه ؼٌر نافذة، فإن أجازه من له حق فً اإلجازة كالولً، أ

إن كان رشٌداً اعتبرت هذه اإلجازة بمثابة إذن سابق على العقد، أما إذا حصل 

 . الدخول قبل اإلذن فٌترتب علٌه ما ٌترتب على العقد الفاسد

وضابط النكاح الفاسد عند الجمهور هو النكاح المختلؾ فٌه. قال الرملً "وكذا 

، وإن لم ٌقلّده الفاعل، كنكاح ببل كل جهة أباح بها عالم ٌعتّد بخبلفه لشبهة إباحته

                                                           
ٚلذسٖ حٌلٕف١ش  5/17، حألَ، 2/543ٜ، حٌّذٚٔش حٌىزش :لذسٖ حٌّخٌى١ش ٚحٌؾخفؼ١ش رخّظ ػؾشس عٕش، أٔطش 1

 1/235 ،حٌّغٕٟ ،24/301 ،حٌّزغٛه :ٚحٌلٕخرٍش رخػٕظٟ ػؾشس عٕش؛ أٔظش
وؾخف  ،4/40،50، كخؽ١ش ،136-4/126 ،ؽشف ِخظقش خ١ًٍ ،3/22 ،طز١١ٓ حٌلمخثك ،2/593 ،سد حٌّلظخس 2

 5/407،401 ،حٌمٕخع
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المعروؾ عن مذهبه  على ما اشتهر عنه، لكنّ  مالك شهود على الصحٌح، كمذهب

أبً  اعتبارها فً صحة الدخول حٌث لم ٌقع وقت العقد، أو ببل ولً كمذهب

1داود" أو ببل ولً وشهود كما نقل عن حنٌفة،
وال ٌجب الحد  "ابن قدامة  وقال . 

مختلؾ فٌه كنكاح المتعة والشؽار والتحلٌل والنكاح ببل ولً  بالوطء فً نكاح

كل نكاح اعتقد  المسلمٌن متفقون على أنّ  إنّ : "قال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 2وشهود"

الزوج أنه نكاح سابػ إذا وطا فٌه فإنه ٌلحقه ولده وٌتوارثان بإتفاق المسلمٌن؛ وإن 

 .3المسلمٌنكان ذلك النكاح باطبلً فً نفس األمر بإتفاق 

وٌشترط فٌه ما ٌشترط فً النكاح الصحٌح من إمكانٌة الدخول والحد األدنى 

 ٌتصور الحمل من الزوج. واألقصى للوالدة، وأنْ 

الوطء بشبهة ٌثبت به النسب  وٌلحق بالنكاح الصحٌح ما ذكره الفقهاء من أنّ 

رأته. وثٌبت أٌضاً وهو الوطء فً نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء امرأة ظّنها ام

أٌضاً بالنكاح بشبهة وتنشؤ الشبهة فً الحكم كما لو جهل رجل حكماً من أحكام 

ٌّن له بعد  الزواج ونشؤ عنه الدخول بالمرأة وتنشؤ فً العقد كمن عقد على امرأة ثم تب

الدخول بها أنها من المحرمات، وتنشؤ عن الفعل كمن دخل على امرأة ظناً منه أنها 

 امرأته فوطبها.

من أمثلة عقد النكاح الفاسد زواج الرجل من أخته فى الرضاعة أو من و

ٌكون الزواج ثابتاً  تزّوجت بؽٌر شهود، وٌجب لثبوت النسب فى الزوجٌة الفاسدة أنْ 

ال نزاع فٌه رؼم فساده سواء كان اإلثبات بالفراش أو اإلقرار أو البٌنة. وكما ٌثبت 

الوطء بشبهة ومثاله حالة المطلقة ثبلثاً  الزواج الفاسد فٌثبت أٌضاً فى ًالنسب ف

له على الرؼم من بٌنونتها منه بٌنونة  وٌصلها المطلق خبلل العدة معتقداً أنها تحلّ 

الحالتٌن الزواج الفاسد والوطء بشبهة ال ٌثبت فٌهما النسب إال بؤحد  ًكبرى. وف

 قٌام الفراش أو اإلقرار أو البٌنة أو حكم القافة. ًطرق أربعة ه

                                                           
، فظق حٌّؼ١ٓ رؾشف لشس 10/40ف حٌـًّ ػٍٝ حٌّٕٙؾ، حٌـًّ، ؽش ،7/425ٔٙخ٠ش حٌّلظخؽ اٌٝ ؽشف حٌّٕٙخؽ،  1

  4/144حٌؼ١ٓ، 
 10/151حٌّغٕٟ،  2
 3/325حٌفظخٜٚ حٌىزشٜ،  3
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من صور النكاح الفاسد ما ٌقع أحٌاناً مع بعض المسلمٌن المقٌمٌن خارج و

 دٌار اإلسبلم ممن عقد علٌها عقداً مدنٌاً لم تتوافر فٌه شروط الشهادة أو الوالٌة فله أنْ 

كان قد ولد فً فراش الزوجٌة وأمكنه اإلنجاب منها ولم  ٌثبت نسب ولده منها إنْ 

ٌتزّوجها حال عدتها بجهل منهما فتحمل  صوره أنْ ٌتجاوز أدنى الحمل وأقصاه. ومن 

 منه فٌثبت النسب على الرؼم من فساد العقد.

 :ثانٌاً: ثبوت النسبت باالستلحاق

ٌحمله المقّر على نفسه  وهو على ضربٌن: أولهما إقرارٌ  1وهو اإلقرار بالنسب

ؼٌره وهو ما  ٌحمله المقّر على فحسب كاإلقرار بالبنوة، أو األبوة، وثانٌهما: إقرارٌ 

واألصل فٌه حدٌث عمرو  .عدا اإلقرار بالبنوة واألبوة كاإلقرار باألخوة أو العمومة

كل مستلحق استلحق بعد أبٌه الذي  النبً صلّى هللا علٌه وسلّم قضى أنّ  بن شعٌب أنّ 

ووجه الداللة أنه أجاز. اشترط الفقهاء لصحة  2ٌدعى له فقد لحق بمن استلحقه

 ً كبل الحالٌن خمسة شرابط:اإلقرار بالنسب ف

ٌكون المقّر بالنسب بالؽاً عاقبلً فبل ٌصّح إقرار الصؽٌر وال المجنون لعدم  أنْ  .1

 االعتداد بإقرارهما

ٌولد مثله  ٌكون المقّر له بالنسب ممن ٌمكن ثبوت نسبه من المقّر، وذلك بؤنْ  أنْ  .2

ل إقراره، لمثله، فلو أقّر من عمره عشرون ببنوة من عمره خمسة عشر لم ٌقب

 .الستحالة ذلك عادة

معلوم النسب ال ٌصّح إبطال نسبه السابق  ٌكون المقّر له مجهول النسب، ألنّ  أنْ  .3

إلى ؼٌر أبٌه وهو ٌعلم  ىبحال من األحوال، لقوله صلّى هللا علٌه وسلّم "من ادع

 .3أنه ؼٌر أبٌه فالجنة علٌه حرام"

كذبه فإنه ال ٌصّح  بول قوله، فإنْ كان أهبلً لق أال ٌكّذب المقّر له المقّر، إنْ  .4

 .اإلقرار عندبذ، وال ٌثبت به النسب

                                                           
 4/84 ،حٌّٛعٛػش حٌفم١ٙش 1

 2267، ف سلُ: 2/247رخد فٟ حدػخء ٌٚذ حٌضٔخ،  ،عٕٓ أرٟ دحٚد 2 
 6766ف سلُ:  ،8/156 ،حٌزخخسٞ، رخد ِٓ حدػٟ اٌٝ غ١ش أر١ٗفل١ق  3
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صرح بذلك فإنه ال ٌقبل  المقّر له ولده من الزنا، فإنْ   ٌصرح المقّر بؤنّ أاّل  .5

م ى هللا علٌه وسلّ الزنا ال ٌكون سبباً فً ثبوت النسب لقوله صلّ  إقراره، ألنّ 

المقّر بالنسب أحد، ألنه إذا نازعه "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وأال ٌنازع 

لم  ثبت عمل به وإنْ  ؼٌره لم ٌثبت النسب ألحدهما بالدعوى، فلزم مرّجح فإنْ 

ٌثبت عرض على القافة أو اختبار الحامض النووي، فٌكون ثبوت النسب 

 .ألحدهما بالقٌافة ال باإلقرار

مقتضى ذلك فإذا توّفرت تلك الشروط ثبت نسب المقّر له من المقّر، وثبتت ب

جمٌع األحكام المتعلقة بالنسب. فإن كان اإلقرار بالنسب فٌه تحمٌل للنسب على 

الؽٌر، كاإلقرار بؤخ له ونحوه، فإنه ٌشترط لصحة ثبوت النسب باإلضافة إلى ما تقّدم 

 ثبلثة شروط أخر، وهً:

 .اتفاق جمٌع الورثة على اإلقرار بالنسب المذكور .1

 . تاً، ألنه إذا كان حٌاً فبل بد من إقراره بنفسهٌكون الملحق به النسب مٌ أنْ  .2

 .ال ٌكون الملحق به النسب قد انتفً من المقّر له فً حٌاته باللعان أنْ  .3

  :ثالثاً: ثبوت النسب بالبٌنة

على شهادة العدول بصحة ما  وهً الشهادة، فإن النسب ٌثبت لمدعٌه بناءً 

عٌه بشهادة رجلٌن عدلٌن، واختلفوا النسب ٌثبت لمد ادعاه وقد أجمع العلماء على أنّ 

فً إثباته بؽٌر ذلك: كشهادة رجل وامرأتٌن، أو شهادة أربعة نساء عدول، أو شهادة 

والشافعٌة والحنابلة على أنه ال ٌقبل فً  1رجل وٌمٌن المدعً والجمهور من المالكٌة

ة لحق نسبه إثبات النسب بالبٌنة إال بشهادة رجلٌن عدلٌن فإذا ثبت نسب المدعً بالبٌن

 . بالمدعً وترتب علٌه ثبوت جمٌع األحكام المتعلقة بالنسب

 :رابعاً: ثبوت النسب بالسماع أو التسامع أو باالشتهار

قال ابن عرفة: "هو لقب لما ٌصرح الشاهد فٌه باستناد شهادته لسماع من ؼٌر 

اتر به ٌشتهر ذلك وٌستفٌض وتتو التسامع هو أنْ  . وعند محمد بن الحسن أنّ 2معٌن"

الثابت بالتواتر والمحسوس بحس البصر والسمع  األخبار عنده من ؼٌر تواطإ، ألنّ 

                                                           
  1/363حٌلىخَ فٟ أفٛي حأللن١ش ِٕٚخ٘ؾ حألكىخَ، طزقشس  1
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. فلو سمع الناس ٌقولون هذا ابن 1سواء فكانت الشهادة بالتسامع شهادة عن معاٌنة

 . 2ٌشهد بهذا شهادة سماع فبلن أو أخوه جاز أنْ 

 وسائل إثبات النسب المختلف فٌها

 :فة: ثبوت النسب بالقٌاأوالً 

والقابؾ: من ٌتبع األثر وٌعرؾ  3تتبع األثر للتعرؾ على صاحبه وهً

 ىصاحبه، وجمعه قافه واصطبلحها هو الذي ٌعرؾ النسب بفراسته ونظره إل

. والقٌافة عند القابلٌن بالحكم بها فً إثبات النسب ٌلجؤ إلٌها عند عدم 4أعضاء المولود

 ىلود والتنازع علٌه، فٌعرض علالفراش، والبٌنة، وحال االشتباه فً نسب المو

وفً جواز العمل بها  القافة، ومن ألحقته به القافة من المتنازعٌن نسبه، ألحق به.

والقول . 5الحكم بالقٌافة فً إثبات النسب، وبه قال الحنفٌة  : أنه ال ٌصحّ قوالن: األول

وبه قال جمهور الثانً اعتبار الحكم بالقٌافة فً إثبات النسب عند االشتباه والتنازع، 

والمالكٌة فً أوالد اإلماء فً المشهور   8والظاهرٌة 7والحنابلة 6العلماء من الشافعٌة

 من مذهبهم.

وقول الجمهور هو الراجح لداللة السنة علٌه وثبوت العمل بها عند عدد من 

الصحابة رضً هللا عنهم، ولم ٌعرؾ لهم مخالؾ فكان كاإلجماع منهم على الحكم 

وعمل  صلّى هللا علٌه وسلّم عبلمة ابن القٌم "وقد دّل علٌها سنة رسول هللابها، قال ال

خلفابه الراشدٌن، والصحابة من بعدهم، منهم عمر بن الخطاب، وعلً بن أبً طالب، 

وأبو موسى األشعري، وابن عباس، وأنس بن مالك رضً هللا عنهم، وال مخالؾ لهم 

ن المسٌب، وعطاء بن أبً رباح، فً الصحابة، وقال بها من التابعٌن سعٌد ب

والزهري، وإٌاس بن معاوٌة، وقتادة وكعب بن سور ومن تابعً التابعٌن إلٌاس بن 

                                                           
 2/266 ،رذحثغ حٌقٕخثغ 1
 110ِؼ١ٓ حٌلىخَ ف١ّخ ٠ظشدد ر١ٓ حٌخق١ّٓ ِٓ حألكىخَ،  2
 3/188 ،حٌمخِٛط حٌّل١و 3
 5/719 ،حٌّغٕٟ ،8/351 ،ٔٙخ٠ش حٌّلظخؽ ،2/139، ؿٛح٘ش حإلو١ًٍ ،2/120 ،لىخَطزقشس حٌ 4
  4/297 ،، حٌزلش حٌشحثك4/1402 ،، سٚمش  حٌمنخ17/70ٖ ،حٌّزغٛه 5
    8/351 ،، ٔٙخ٠ش حٌّلظخؽ1/444 ،حٌّٙزد 6
    2/409 ،حإللٕخع ،2/368 ،حٌىخفٟ 7
 10/148 ،9/435 ،حٌّلٍٟ 8
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سعد ومالك بن أنس وأصحابه وممن بعدهم الشافعً وأصحابه، وأحمد وأصحابه، 

وإسحاق وأبو ثور، وأهل الظاهر كلهم، وبالجملة فهذا قول جمهور األبمة، وخالفهم 

حنٌفة وأصحابه وقالوا العمل بها تعوٌل على مجرد الشبه، وقد ٌقع بٌن فً ذلك أبو 

 .1األجانب، وٌنتفً بٌن األقارب"

واشترط الجمهور العتبار قول القابؾ والحكم به فً إثبات النسب عدة شروط 

من أهمها: أن ٌكون القابؾ مسلماً مكلفاً، عدالً، ذكراً، سمٌعاً، بصٌراً، عارفاً بالقٌافة، 

فً اإلصابة وقد ذهب أكثر القابلٌن بالحكم بالقٌافة إلى جواز االكتفاء بقول  مجرباً 

قابؾ واحد والحكم بإثبات النسب بناء على قوله، بٌنما ذهب آخرون إلى أنه ال ٌقبل 

 .من أثنً فً ذلك أقلّ 

ومبنى الخبلؾ فً ذلك على اعتبار القابؾ هل هو شاهد، أو مخبر، فمن قال 

ن، ومن قال بالثانً اكتفى بواحد، وقٌل مبنى الخبلؾ على أن باألول اشترط اثنٌ

القابؾ هل هو شاهد أو حاكم؟ قال أبو الولٌد الباجً: "وجه القول األول أن هذه 

طرٌقة الخبر عن علم ٌختص به القلٌل من الناس كالطبٌب والمفتً، ووجه القول 

. 2لك أقل من اثنٌن"الثانً انه ٌختص بسماعه، والحكم به، الحكام، فلم ٌجز فً ذ

وقال فً اإلنصاؾ: "وهذا الخبلؾ مبنً عند كثٌر من األصحاب على أنه هل هو 

شاهد أو حاكم؟ فإن قلنا هو شاهد اعتبرنا العدد، وإن قلنا هو حاكم فبل وقالت طابفة 

من األصحاب: هذا خبلؾ مبنً علً أنه شاهد، أو مخبر، فإن جعلناه شاهداً اعتبرنا 

. ورّجح ابن 3ناه مخبراً لم نعتبر العدد، كالخبر فً األمور الدنٌوٌة"العدد، وإن جعل

القٌم االكتفاء بقول قابؾ واحد محتجاً بذلك بقوله: "ومن حجة هذا القول، وهو قول 

القاضً وصاحب المستوعب، والصحٌح من مذهب الشافعً، وقول أهل الظاهر أن 

لجً وحده، وصّح عن عمر أنه النبً صلّى هللا علٌه وسلّم ُسّر بقول مجزز المد

استقاؾ المصطلقً وحده كما تقّدم، واستقاؾ ابن عباس ابن كلبة وحده، واستلحقه 

                                                           
 1/315عش حٌؾشػ١ش، حٌطشق حٌلى١ّش فٟ حٌغ١خ 1
 4/31حٌّٕظمٝ ؽشف ِٛهؤ ِخٌه،  2
 6/333حإلٔقخف فٟ ِؼشفش حٌشحؿق ِٓ حٌخالف ػٍٝ ِز٘ذ حإلِخَ أكّذ رٓ كٕزً،  3
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. وقد نّص أحمد على أنه ٌكتفً بالطبٌب والبٌطار الواحد إذا لم ٌوجد سواه، 1بقوله"

 . 2والقابؾ مثله، بل هذا أولى من الطبٌب والبٌطار

حاكم، ثم جاءت قافة أخرى فؤلحقته بشخص  أما لو أخذ بقول القافة، وحكم به

آخر، فإنه ال ٌلتفت إلى قول المتؤخرة منهما، ألن حكم الحاكم ٌرفع الخبلؾ، ومثل 

هذا أٌضاً لو رجعت القافة عن قولها بعد الحكم به وألحقته بشخص آخر فإنه ال ٌلتفت 

هذا قال إلى رجوعها عن قولها األول لثبوت نسب المجهول بمن ألحق به أوالً وب

3الشافعٌة والحنابلة
وإذا لم ٌإخذ بقول القافة الختبلؾ أقوالها، أو أشكل األمر علٌها  .

فلم تلحقه بواحد من المدعٌن، أو لم توجد قافة، فإن نسب المجهول ٌضٌع على 

. الصحٌح من مذهب الحناب
4 

ل، األمر ٌترك حتى ٌبلػ المجهو والقول اآلخر للحنابلة هو مذهب الشافعٌة: أنّ 

ثم ٌإمر باالنتساب إلى أحد المدعٌن، ألنه روي عن عمر رضً هللا عنه أنه قال 

، وألنه إذا تعّذر العمل بقوله 5للؽبلم الذي ألحقته القافة بالمدعٌٌن: "وال أٌهما شبت"

اإلنسان ٌمٌل بطبعه إلى قرٌبه دون ؼٌره،  الفاقة رجع إلى اختٌار الولد الجبلً، ألنّ 

6أهبلً لئلقرار، فإذا صّدقه المقّر له فٌثبت نسبه حٌنبذ باإلقراروألنه إذا بلػ صار 
 . 

وفً قول فً كبل المذهبٌن: أنه ٌإمر باالختٌار واالنتساب إلى أحد المدعٌٌن 

 . إذا بلػ سّن التمٌٌز

 :ثانٌاً: القرعة

وهً أضعؾ طرق إثبات النسب الشرعً، ولذا لم ٌقل بها جمهور العلماء، 

 7ل بها واعتبارها طرٌقة من طرق إثبات النسب الظاهرٌةُ وإنما ذهب إلى القو

وفٌها قال بعض الشافعٌة  1الشافعً فً القدٌم وهو نصّ  8والمالكٌُة فً أوالد اإلماء
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 10/150حٌّلٍٝ،  7
 5/109 ،حٌضسلخٟٔ ػٍٝ خ١ًٍ 8



 مجلة الهند

 78 

عند تعارض البٌنتٌن وقال بها اإلمام أحمد فً رواٌته وابن أبً لٌلى، وإسحاق بن 

ابً عن زٌد بن أرقم رضً هللا . واحتج القابلون بها بما رواه أبو داود والنس2راهوٌه

فجاء رجل من الٌمن، فقال: إن  عنه قال "كنت جالساً عند النبً صلّى هللا علٌه وسلّم

ثبلثة نفر من أهل الٌمن أتوا علٌاً ٌختصمون إلٌه فً ولد، وقد وقعوا على امرأة فً 

متشاكسون،  بالولد لهذا، فؽلٌا، فقال: أنتم شركاء طهر واحد، فقال الثنٌن منهما: طٌباً 

إنً مقرع بٌنكم فمن قرع فله الولد وعلٌه لصاحبه ثلثا الدٌة، فؤقرع بٌنهم، فجعله لمن 

حتى بدت أضراسه أو نواجذه. قال  قرع فضحك رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم

اإلمام بن حزم تعلٌقاً على هذا الحدٌث "ال ٌضحك رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم 

أو ٌسمع ما ال ٌجوز البتة إال أن ٌكون سروراً به، وهو علٌه دون أن ٌنكر، ٌرى 

الصبلة والسبلم ال ٌسر إال بالحق، وال ٌجوز أن ٌسمع باطبلً فٌقّره، وهذا خبر مستقٌم 

السند نقلته كلهم ثقات، والحجة به قابمة، وال ٌصّح خبلفه البتة". وقال اإلمام 

 .3قاق القارع"الخطابً "فٌه إثبات القرعة فً أمر الولد، وإح

 والراجح عدم العمل بها حال القٌافة أو البصمة الوراثٌة، لقوتهما.

 :ثالثاً: استلحاق الزانً ولد الزنا إذا ولد على غٌر فراش

. واختلفوا 4بالوالدة تثبت النسبة وهذه ألمه الزنى ولد نسبة على الفقهاء اتفق

 فً صحة نسبته ألبٌه على ثبلثة أقوال: 

وهو مذهب الحنفٌة  الزانً، إلى الزنى ولد نسب ٌثبت ال :األول القول

، وهو اختٌار الهٌبة القضابٌة العلٌا واللجنة 5والمالكٌة والشافعٌة والحنابلة والظاهرٌة

الدابمة لئلفتاء. واستدلوا بحدٌث أبً هرٌرة "الولد للفراش وللعاهر الحجر" فالنبً 

. ونوقش بؤن المسؤلة 6ه عن الزانًصلّى هللا علٌه وسلّم أثبت النسب للفراش ونفا

. وعلّلوا 7تتعلق بحال التنازع بٌن صاحب الفراش والزانً، وهذا ال خبلؾ علٌه

                                                                                                                                         
 3/177 ،ِؼخٌُ حٌغٕٓ ٌٍخطخرٟ 1
  ٠7/48غ ع١ذ حألخ١خس ؽشف ِٕظمٝ حألخزخس، ١ًٔ حألٚهخس ِٓ أكخد 2
 3/177 ،ِؼخٌُ حٌغٕٓ 3
 4/251، حٌزلش حٌشحثك، 32/72 ،، ِـّٛع حٌفظخ6/266ٜٚ ،حٌّغٕٟ 4
 7/130 ،، حٌّغ17/445ٟٕ ،، حٌّـّٛع ؽشف حٌّٙزد7/252 ،، ِٛح٘ذ حٌـ29/369ً١ٍ ،حٌّزغٛه 5
 20/328 ،، حٌّـّٛع2/352 ،، رذح٠ش حٌّـظٙذ17/182 ،حٌّزغٛه 6
 5/414 ،صحد حٌّؼخد 7
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الحكم بؤن المولود ال ٌلحق بالزانً إذا لم ٌستلحقه، فلم ٌلحق به بحال كما لو كانت 

 . 1أمه فراشاً 

 :به قال قاً وقدمطل استلحقه إذا الزانً؛ من الزنى ولد نسب ٌثبت: الثانً القول

. واستدلوا بحدٌث 3وهو قول ابن تٌمٌة وابن القٌم 2ٌسار بن وعروة وسلٌمان إسحاق

عابشة فً خصومة سعد بن أبً وقاص مع عبد بن زمعة فً الصحٌحٌن "َفَنَظَر 

ِ صلّى هللا علٌه وسلّم إِلَى َشَبِهِه َفَرأَى َشَبهاً  ٌِّناً  َرُسوُل هللاَّ ا َعْبُد ْبَن ِبُعْتَبَة َفَقاَل هُ  َب ٌَ َو لََك 

ا َسْوَدُة ِبْنَت َزْمَعَة َفَلْم َتَرهُ َسْوَدةُ  ٌَ  َزْمَعَة اْلَولَُد لِْلِفَراِش َوِلْلَعاِهِر اْلَحَجُر َواْحَتِجِبً ِمْنُه 

"فلما تعارض دلٌبلن ظاهر وهو الفراش وباطن وهو الزنا قضى النبً صلّى هللا 4َقطُّ 

النسب وبالباطن فً االحتجاب منه. قال ابن تٌمٌة:  هللا علٌه وسلّم بالظاهر فً إثبات

ْثُبُت ِفً ُحْكٍم". فلوال الفراش لثبت نسب ولد  ٌَ ٌُْنَفى ِفً ُحْكٍم َو َن أَنَّ ااِلْسَم اْلَواِحَد  ٌَّ "َفَتَب

. واستدلوا بحدٌث جرٌج العابد فً الصححٌن عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن 5الزنا

م قال: "لم ٌتكلَّْم فً المهد إِال ثبلثة: عٌسى بن مرٌم، أن النبً صلّى هللا علٌه وسلّ 

، َفَولََدْت منك،  عابداً  وصاحب ُجَرٌج، وكان جرٌُج َرُجبلً  ًِّ ..... قالوا: زنٌَت بهذه البؽ

 ًُّ ، فصلَّى، فلما انصرؾ أتى الصب ؟ فجاإوا به، فقال: َدُعونً أَُصلًِّ ًُّ فقال: أٌن الصب

. ووجه الداللة 6م، َمْن أبوك؟ فقال: فبلُن الراعً ..."فطعَن فً بطنه، وقال: ٌا ُؼبل

أنه إنظاق من هللا ال ٌمكن فٌه الكذب فقد حكى النبً صلّى هللا علٌه وسلّم أن جرٌجاً 

. ففٌه 7نسب ابن الزنا للزانً، وذكرها النبً صلّى هللا علٌه وسلّم فً معرض المدح

أقوى ٌعارضه. وقد ثبت عن عمر بن  دلٌل على أن النسب ٌثبت بالزنا إن لم ٌقم دلٌل

                                                           
 7/130 ،حٌّغٕٟ 1
 32/72 ،، ِـّٛع حٌفظخ5/330ٜٚ ،حٌّغٕٟ 2
  9/296 ،، حإلٔقخف8/106 ،، حٌّزذع5/414 ،، صحد حٌّؼخد32/112،113 ،ِـّٛع حٌفظخٜٚ 3
ِغٍُ، رخد فل١ق ، 2218ٚف سلُ:  8/81 ،حٌزخخسٞ، رخد ؽشحء حٌٍّّٛن ِٓ حٌلشرٟ ٚ٘زظٗ ٚػظمٗفل١ق  4

ٚحٌّـظزٝ ِٓ حٌغٕٓ، رخد اٌلخق حٌٌٛذ رخٌفشحػ ارح ٌُ  1457ف سلُ:  ،2/1080 ،حػ ٚطٛلٟ حٌؾزٙخصحٌٌٛذ ٌٍفش

 3484ف سلُ  ،6/180 ،٠ٕفٗ فخكذ حٌفشحػ
 18اػزخص ٔغذ ٌٚذ حٌضٔخ،  5
رخد طمذ٠ُ  ،ِغٍُفل١ق ٚ 3436ف سلُ  ،4/165 ،حٌزخخسٞ، رخد لٛي هللا "ٚحروش فٟ حٌىظخد ِش٠ُ"فل١ق  6

  2550ف سلُ   ،4/1976 ،ٍٝ حٌظطٛع رخٌقالس ٚغ١ش٘خرش حٌٛحٌذ٠ٓ ػ
 6/483 ،، فظق حٌزخس5/425ٞ ،، صحد حٌّؼخد5/115 ،حٌـخِغ ألكىخَ حٌمشآْ 7
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، ونوقش بؤن عمر رضً هللا عنه 1الخطاب أنه أالط أي ألحق أوالد الجاهلٌة بآبابهم

كان خاصاً فً عهار البؽاٌا فً الجاهلٌة دون اإلسبلم، والعهار فً الجاهلٌة أخؾ 

حكماً منه فً اإلسبلم فصارت الشبهة الحقة به، ومع الشبه ٌجوز لحوق الولد، 

 . وٌجاب عنه بما ٌلً: 2الؾ حكمه عند انتفاء الشبهة عنه فً اإلسبلموخ

لم ٌقتصر فعله على عهار البؽاٌا بل شمل الحرابر، وهذا جلً من تفسٌر أثر   . أ

مالك. وقد ذكر أبو الولٌد الباجً آثاراً تإٌد هذا، "َوَرَوى ِعٌَسى َعْن اْبِن اْلَقاِسِم 

ٌُْسلُِموَن فٌستلحقون ِعِهْم أََحٌد  ِمْن ِزًنى َفإِْن َكاُنوا أَْحَراراً  أَْواَلداً  ِفً َجَماَعٍة  دَّ ٌَ َولَْم 

َعاُهْم ِفً اإْلِْسبَلِم  ِة ِبَمْن ادَّ ٌَّ لِِفَراٍش َفُهْم أَْواَلُدُهْم َوَقْد أاََلَط ُعَمُر ِمْن َولٍَد ِفً اْلَجاِهلِ

ٌُِّد اأْلََمِة أَْو َزوْ  ُه َمَعُهْم َس ٌَ ِع دَّ ٌَ ًَّ صلّى هللا علٌه وسلّم َقاَل إاِلَّ أَْن  ِب ِة؛ أِلَنَّ النَّ ُج اْلُحرَّ

ًَ اإْلِْلَحاُق  ِد أََحقُّ َواإْلِاَلَطُة ِه ٌِّ ْوِج َوالسَّ اْلَوَلُد ِلْلِفَراِش َوِلْلَعاِهِر اْلَحَجُر َفِفَراُش الزَّ

َعى ِمْن النََّصاَرى الَِّذٌَن أَْسلَُموا أَْواَلداً  ُهْم ِمْن  َقاَل َوَمْن ادَّ ٌُبَلُطوا ِبِهْم؛ أِلَنَّ َنا َفْل الزِّ

َنا، َوَرَوى اْبُن َحِبٌٍب َعْن  َنا ِفً ِدٌِنِهْم َفُجِعَل َذلَِك ِباْسِتْحبَللِِهْم الزِّ ْسَتِحلُّوَن الزِّ ٌَ

ْوَم َفاْسَتبَلَط َولَداً  ٌَ َلَم ِفً ِفً ِشْرِكِه َفُهَو ِمْثُل ُحْكِم َمْن أَسْ  ِبِزناً  َمالٍِك َمْن أَْسلََم اْل

ِة  ٌَّ ٌُْإَخُذ ِبَقْولِِهْم ِفٌَمْن َكاَن ِمْن ِواَلَدِة اْلَجاِهلِ ِة َوَقاَل اْبُن اْلَماِجُشوِن اَل  ٌَّ اْلَجاِهِل

ْلَحُق ِمْن  ،والنصرانٌة ٌَ ٌُْإَخُذ ِبَقْوِل اْلَقاَفِة ِفٌَما  َما  ُه إنَّ َوَرَوى أَْشَهُب َعْن َمالٍِك أَنَّ

ا ِفً  ِة َفبَل"اْلَوَلِد َوأَمَّ ٌَّ ا أَْهِل اْلَجاِهِل ٌَ َبَؽا
3. 

الشبهة حاصلة حٌنما ٌستلحق الزانً ولد الزنا، فٌجوز لحوق الولد به مع  أنّ  . ب

 الشبهة، ولٌس ثمة تمٌٌز بٌن الشبهتٌن إال بدلٌل وال ٌوجد. 

المسلم إذا وقع فً الفاحشة ثم  فعله رضً هللا عنه مصلحة عظٌمة، ذلك أنّ  أنّ  . ت

لمولود الذي كان سبباً فً وجوده وتؤمل ما ٌنتظره من آالم نفسٌة انتبه إلى هذا ا

مإلمة وأنه إذا استلحقه محتسبا األجر والمثوبة حصل له من مصالح الستر علٌه 

 .وتربٌته وحفظه من التشرد والضٌاع الشًء الكثٌر

                                                           
ِـّٛع ، 1420ف سلُ  ،2/740 ،حٌّٛهؤ، ٔغخش ٠ل١ٝ رٓ ٠ل١ٝ ح١ٌٍؼٟ، رخد حٌمنخء ربٌلخق حٌٌٛذ رؤر١ٗ 1

 32/138 ،حٌفظخٜٚ
 163، 8/162حٌلخٚٞ فٟ فمٗ حٌؾخفٟٙ،  2
  4/31 ،حٌّٕظمٝ 3
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األب  القٌاس الصحٌح ٌقتضً إلحاق المولود من الزنا بالزانً إذا استلحقه ألنّ  . ث

الزانٌن وهو إذا كان ٌلحق بؤمه وٌنسب إلٌها وترثه وٌرثها وٌثبت النسب أحد 

بٌنه وبٌن أقارب أمه مع كونها زنت به فما المانع فً لحوقه باألب إذا لم ٌّدعه 

 .  1ؼٌره

وأّولوا قوله صلّى هللا علٌه وسلّم "اْلَولَُد لِْلِفَراِش َولِْلَعاِهِر اْلَحَجُر" َهَذا إَذا َكاَن 

 ما أو الشرعً بالفراش النسب حصر قد النص . والجمهور على أنّ 2ْرأَِة َزْوجٌ لِْلمَ 

 أنّ  اآلخرون رأى بٌنما .النسب إلثبات طرٌقاً  الزنى ٌعد فبل ٌثبت بؽٌره، فبل به، ٌلحق

 عدم وجود حال الزانً عن ٌنفه ولم قٌامه، حال للفراش النسب أثبت قد النص

3الفراش
.  

 علٌه ٌقام أن بشرط استلحقه إذا الزانً؛ من الزنى ولد نسب ٌثبت :الثالث القول

 لم األمة امتبلك حال فً واألخٌر وإبراهٌم سٌرٌن وابن الحسن :به قال وقد الحد

. واستدلوا بؤدلة الفرٌق الثانً 4منه النسب لثبوت الزانً على الحد إقامة ٌشترط

 وأضافوا إلٌها قوة الثبوت باالستلحاق والحد الذي أقٌم.  

 تزّوج إذا النسب؛ ثبوت عاصم بن على عن قدامه ابن لقول الرابع: ذكرا

5علٌها وستر بامرأة الزانً
.  

هو صحة نسبة ولد الزنا ألمه لئلجماع على  -والعلم عند هللا  -والرجح عندي 

ذلك وصحة نسبته ألبٌه الزانً إذا استلحقه مطلقاً ولم ٌعارضه معارض وقامت 

التً أّدت إلى وصول مابه إلى رحم المرأة المزنً بها  الدالبل على ثبوت الحالة

 لؤلسباب التالٌة:

 من النسب فدعوى الزنى؛ على النسب إثبات فً الفراش متقدّ  النصوص ألنّ  .1

6فٌه مرٌة ال حق   وهذا الفراش، مقابل مردودة فً الزانً
. 

                                                           
 5/426 ،صحد حٌّؼخد 1
  32/138 ،ِـّٛع حٌفظخٜٚ 2
  15اػزخص ٌٚذ حٌضٔخ رخٌزقّش حٌٛسحػ١ش،  3
 9/269 ،، حإلٔقخف6/266 ،حٌّغٕٟ 4
 6/266 ،حٌّغٕٟ 5
 20اػزخص ٔغذ ٌٚذ حٌضٔخ،  6
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 ىال ٌقو لذلك ضعٌؾ؛ طرٌق الزنى وطرٌق واقعة، حقٌقة إثبات هو النسب ألنّ  .2

 منه، أقوى معارض ٌعارضه لم إذا أما النسب، إثبات فً الفراش معارضة على

 ٌثبت بما اقترن إذا به ٌلحق أو الثانً، القول فً كما به فٌلحق واستلحقه الزانً؛

 بالمرأة الزواج أو األمة كملك ٌقوٌه ما وجد إذا أو فً الحد، والمتمثل الزنى حالة

  .الثالث القول فً كما بها المزنً

ٌّدٌ  .3 بكون الزنا  قول النبً صلّى هللا علٌه وسلّم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" مق

ال ٌعارض دعوى الفراش بحال، أما لو لم ٌعارضه فراش فبل مانع من إثبات 

 .ولد الزنا

ولد الزنا ال ٌثبت نسبه ألبٌه منتقضة بإلحاق  دعوى اإلجماع على أنّ  وألنّ   .4

 عمر أوالد الجاهلٌة بآبابهم.

النبً صلّى هللا علٌه وسلّم  دّل حدٌث عابشة فً اختبلؾ سعد وعبد بن زمعة أنّ  .5

قضى بالشبه فً احتجاب زمعة ولو لم تقم دعوى الفراش لقضى بالنسب لسعد، 

 والنبً صلّى هللا علٌه وسلّم التفت للقرابن فً تحرٌم دخوله على سودة، وعدم

تلك  وجدت فإذا تقوٌه، دالبل إلى فٌحتاج فٌه مشكوك للزانً الزنى ولد نسبة

  .به حكم الدالبل؛

 وأحكام الشرٌعة الحقٌقة، هذه إلثبات ٌؤتً إنما والحكم حكماً، ولٌست حقٌقة البنوة .6

 متعذراً  الحقابق على الوقوؾ ٌكون عندما الظاهرة؛ والدالبل تبنى على األمارات

 على الوقوؾ مكنٌ ال صفة العمدٌة إن حٌث العمد، القتل داللة على اآللة كإقامة

 فٌعمل البنوة حقٌقة على ظاهرة داللة الزنى الزانً البن من واالستلحاق حقٌقتها،

1منها أقوى بدلٌل تعارض لم إذا بها؛
. 

وفً هذا القول خروج من حرج كبٌر لكثٌر من المسلمٌن المقٌمٌن خارج دٌار 

وٌلحقون ذرارٌهم بهم  اإلسبلم إذ أنهم كثٌراً ما ٌقعون فً الزنا قبل اعتناقهم اإلسبلم

بعد اإلسبلم أو قبله ولو لم تنسب إلٌهم أوالدهم لضاع إٌمانهم بانتسابهم ألهل الملل 

 األخرى.

                                                           
  حٌّقذس ٔفغٗ 1



 مجلة الهند

 

 83 

 (DNA)إثبات النسب بتحلٌل الحامض النووي 

( بؤنها الُبنٌة الجٌنٌة نسبة إلى DNAعّرؾ المجمع الفقهً البصمة الوراثٌة )

. فهً المادة المورثة 1إنسان بعٌنه ٌة كلعلى هو الجنٌات أي المورثات التً تدلّ 

ٌّن مدى التشابه والتماثل بٌن الشٌبٌن أو  ٌّة، تب الموجودة فً خبلٌا الكابنات الح

تحّدد مدى  االختبلؾ بٌنهما، فهً باالعتماد على مكونات الجٌن البشري تستطٌع أنْ 

، عن طرٌق الصلة بٌن المتماثبلت، وتجزم بوجود الفرق أو التؽاٌر بٌن المختلفات

معرفة التركٌب الوراثً لئلنسان، فً ظّل علم الوراثة، فصارت البصمة الوراثٌة 

وقد أثبت العلم أن لكّل إنسان جٌنوماً بشرٌاً ٌختّص به دون  قرٌنة فً النفً واإلثبات.

سواه، ال ٌمكن أن ٌتشابه فٌه مع ؼٌره أشبه ما ٌكون ببصمة األصابع فً خصابصها 

 ق الصفات الجٌنٌة بٌن شخص وآخر حتى وإن كانا توأمٌن. بحٌث ال ٌمكن تطاب

وأصل اختبلؾ المعاصرٌن فً االعتماد على تقنٌة تحلٌل الحامض النووي 

تكمن فً إلحاق تلك التقنٌة بالقرابن القوٌة أو اعتبارها بٌنة مستقلة حالها كحال 

فً إقامة الحد على اعتبار ما ال ٌولد لمثله حاببلً إلثبات النسب واعتبار الحمل بٌنة 

المرأة. ولذا سلك المعاصرون فً التوظٌؾ الفقهً للعمل بتقنٌة الحامض النووي 

 مسلكٌن: 

األول: هو قول األكثرٌن من الفقهاء المعاصرٌن بؤنها من باب قٌاس األولى 

الستنادها إلى عبلمات على القٌافة، فاألحكام التً تثبت بالقٌافة تثبت بالبصمة 

فً إدراك الشبه الحاصل  2ة مبنٌة على الفراسة والمعرفة والخبرة ظاهرة، أو خفٌ

بٌن اآلباء واألبناء فاألخذ بنتابج الفحص بالبصمة الوراثٌة، والحكم بثبوت النسب بناء 

ٌكون مساوٌاً للحكم بقول القافة إن لم  على قول خبراء البصمة الوراثٌة أقل أحواله أنْ 

 حكم بمقتضى نتابجها من باب قٌاس األولً. وألنّ تكن البصمة أولى باألخذ بها، وال

قول القابؾ حكم بظن ؼالب، ورأى راجح ممن هو من أهل الخبرة فجاز كقول 

                                                           
مشحس حٌغخرغ رؾؤْ حٌزقّش حٌٛسحػ١ش ِٚـخالص لشحسحص ِـّغ حٌفمٗ حإلعالِٟ حٌظخرغ ٌشحرطش حٌؼخٌُ حإلعالِٟ، حٌ 1

 .  343ِىش حٌّىشِش، ؿ  -٘ـ  1422َ 26/10-21حالعظفخدس ِٕٙخ، حٌذٚسس حٌغخدعش ػؾشس 
 حٌم١خفش، رً ٟ٘ غش٠ضس فٟ حٌطزغ، طّٕٟ رخٌؼٍُ ٚحٌخ١شس ٚحٌظـشرش. ح ف١ٍغض رلذع ٚال طخ١ّٓ وّخ ٠مٛي ِٕىشٚ 2

 5/421 ،صحد ح١ٌّؼخد :١ٍٓشد ػٍٟ ِٓ لخي رؤٔٙخ كذع ٚطخٌّٚحٔظش 
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، فكذلك الحال بالنسبة للبصمة الوراثٌة لما فٌها من زٌادة العلم والمعرفة 1المقومٌن

شوؾ إلثبات الحسٌة بوجود الشبه. وهً متوافقة مع المبادئ العامة للشرٌعة التً تت

األنساب والمحافظة علٌها، ومن ثم جاءت توصٌة ندوة الوراثة والهندسة الوراثٌة ما 

نّصه البصمة الوراثٌة من الناحٌة العملٌة وسٌلة ال تكاد تخطا فً التحقق من الوالدٌه 

البٌولوجٌة، والتحقق من الشخصٌة، والسٌما فً مجال الطب الشرعً، وهً ترقى 

القوٌة التً ٌؤخذ بها أكثر الفقهاء فً ؼٌر قضاٌا الحدود  إلى مستوى القرابن

الشرعٌة، وتمثل تطوراً عصرٌاً عظٌماً فً مجال القٌافة الذي ٌذهب إلٌها جمهور 

الفقهاء فً إثبات النسب المتنازع فٌه، ولذلك ترى الندوة أن ٌإخذ بها فً كل ما ٌإخذ 

 2فٌه بالقٌافة من باب أولى.

انً إلى اعتبارها بٌنة مستقلة أو قرٌنة قوٌة ٌإخذ بها وذهب أصحاب القول الث

إثبات  . فهم ٌقولون إن نتابج البصمة الوراثٌة قطعٌة ف3ًالحكم الشرعً إثباتاً أونفٌاً 

المنً أو  ، وفً إسناد العٌنة من الدم أو4نسبة األوالد إلى الوالدٌن أو نفٌهم عنهم

بها  بشهادة مختصٌن تعٌن األخذاللعاب التً توجد فً مسرح الحادث إلى صاحبها 

ثبوت النسب  واعتبارها بٌنة مستقلة ٌثبت بها الحكم نفٌاً أو إثباتاً ولو نظرنا إلى واقع

وجود  بالشهادة وكونها تبنى على ؼلبة الظن وٌكفً فٌها االستفاضة والشهرة مع

 طؤاالحتمال بالخطؤ مع واقع البصمة التً ال تكاد نتابجها تخطا فً ذاتها، والخ

الوارد فٌها ٌرجع إلى الجهد البشري أو عوامل التلوث ونحو ذلك نستطٌع أن نجزم 

 البصمة الوراثٌة حجة شرعٌة ٌوجب العمل بمضمونها إذا توّفرت شروطها.  بؤن

وقّووا مذهبهم بؤمور منها أن دعوى جعل البصمة الوراثٌة فً حكم القٌافة من 

 الوراثٌة عن القٌافة فً أمور منها: أنّ باب القٌاس منتقضة بثبوت اختبلؾ البصمة 

فٌه مستبعد  البصمة الوراثٌة قابمة على أساس علمً محسوس فٌه دقة متناهٌة والخطؤ

ؼلبة الظن  جداً، بخبلؾ القٌافة والتً تقوم على االجتهاد والفراسة وهً مبنٌة على

                                                           
          5/768حٌّغٕٟ  1
  46 ،ٍِخـ أػّخي حٌلٍمش حٌٕمخؽ١ش كٛي كـ١ش حٌزقّش حٌٛسحػ١ش فٟ اػزخص حٌٕغذ 2
 حٌزقّش حٌٛسحػ١ش ٚاػزخص حٌٕغذ  3
 حٌزقّش حٌٛسحػ١ش ِٚـخالص حالعظفخدس ِٕٙخ، أرلخع حٌذٚسس حٌغخدعش ػؾشس ٌٍّـّغ حٌفمٟٙ حإلعالِٟ حٌّٕؼمذ رّىش 4

  1422ِ٘ٓ ؽٛحي  26اٌٝ  21حٌّىشِش فٟ حٌفظشس ِٓ 
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االجتهاد و والخطؤ فٌها وارد ففرق بٌن ما هو قطعً محسوس وبٌن ما بنً على الظن

بخبلؾ البصمة الوراثٌة فهً تتعداها  القٌافة ٌعمل بها فً مجال األنساب فقط وأنّ 

القٌافة تعتمد على الشبه  المفقود وأنّ  لمجاالت أخرى كتحدٌد الجانً وتحدٌد شخصٌة

األعضاء كاألرجل وفٌها قدر من الظن الؽالب، أما البصمة الوراثٌة فهً  الظاهر فً

 اً على بنٌة الخلٌة الجسمٌة الخفٌة وهً تكون من أي خلٌة فً الجسماعتماداً كلٌ تعتمد

ٌختلفوا، بل  القافة ٌمكن أنْ  ونتابجها تكون قطعٌة كونها مبنٌة على الحس والواقع وأنّ 

، أما البصمة فبل ٌمكن 1الشبه فٌهما ٌلحقوا الطفل بؤبوٌن لوجود العجٌب أنهم ٌمكن أنْ 

اختبلؾ نتابج البصمة الوراثٌة ولو قام بها  ٌستبعد تماماً تلحق الطفل بؤبوٌن بتاتاً و أنْ 

 . باب أكثر من خبٌر فالقٌاس بعٌد فهذا باب وهذا

البٌنة لم تؤت فً الكتاب والسنة محصورة فً  منها أنّ  2واستدلوا بؤدلة أخرى

 :أطلقت على ما أظهر الحق وجبله كما فً قوله تعالى الشهادة واإلقرار فحسب، بل

ببٌنة من ربكم فؤرسل معً بنً إسرابٌل. قال إن كنت جبت بآٌة فؤت بها "قد جبتكم 

إن كنت من الصادقٌن. فؤلقى عصاه فإذا هً ثعبان مبٌن. ونزع ٌده فإذا هً بٌضاء 

ابن القٌم: "فالبٌنة اسم لكل ما ٌبٌن الحق وٌظهره ومن  ، ووجه الداللة قال3للناظرٌن"

والمرأتٌن لم ٌوؾ مسّماها حقه، ولم تؤت  أو الشاهد خّصها بالشاهدٌن أو األربعة

الشاهدان، وإنما أتت مراداً بها الحجة والدلٌل والبرهان  البٌنة قط فً القرآن مراداً بها

: "البٌنة على المدعً" -صلّى هللا علٌه وسلّم  –النبً  مفردة ومجموعة، وكذلك قول

 من البٌنة، وال رٌب أنّ والشاهدان  دعواه لٌحكم له، علٌه ما ٌصّحح المراد به: أنّ 

أقوى منها، كداللة الحال على صدق المدعً، فإنها  ؼٌرها من أنواع البٌنة قد ٌكون

والبٌنة والداللة والحجة والبرهان واآلٌة والتبصرة  أقوى من داللة إخبار الشاهد،

فالشرع لم ٌلػ القرابن واألمارات ودالبل … المعنى  والعبلمة واألمارة متقاربة فً

مصادره وموارده وجده شاهداً لها باالعتبار،  حوال، بل من استقرأ الشرع فًاأل

4مرتباً علٌها األحكام
"قال هً راودتنً عن نفسً وشهد شاهد ومنه قوله تعالى:  " 

                                                           
 5/309 ،حٌّزذع ،5/426 ،وؾخف حٌمٕخع 1
 حٌزقّش حٌٛسحػ١ش ٚاػزخص حٌٕغذ  2
 ١ٓٔ –١ٓٔحألػشحف: عٛسس  3
 636؛ رذحثغ حٌفٛحثذ، 16 ،حٌطشق حٌلى١ّش 4
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من أهلها إن كان قمٌصه قّد من دبر فكذبت وهو من الصادقٌن فلّما رآ قمٌصه قّد من 

القمٌص اعتبر  موضع قدّ  أنّ  . فوجه الداللة1م"دبر قال إنه من كٌدكّن إن كٌدكن عظٌ

، واستدلوا بقصة فتح 2شهادة دلٌبلً على صدق أحدهما وتبربة اآلخر وسّمى هللا ذلك

لعم حًٌ بن أخطب: "ما فعل مسك بن حًٌ  -صلّى هللا علٌه وسلّم  –خٌبر قال النبً 

د قرٌب والمال النفقات والحروب، قال: العه الذي جاء به من النضٌر؟ قال أذهبته

إلى الزبٌر فمّسه بعذاب  -صلّى هللا علٌه وسلّم  –أكثر من ذلك، فدفعه رسول هللا 

فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك فً الخربة  فقال: قد رأٌت حٌٌاً ٌطوؾ فً خربة هاهنا،
واعتّد بها  عمل بالقرٌنة العقلٌة -صلّى هللا علٌه وسلّم  –" ووجه الداللة أن النبً 3

بضربه  المال وقصر المدة فٌه داللة على الكذب، وقد اعتّد بهذا الدلٌل وأمرفكثرة 

صلّى  –ٌؤمر بضربه ببل حجة ألنه نوع من الظلم وهذا مستبعد فً حقه  وحاشاه أنْ 

 فدّل ذلك على اعتبار القرٌنة والعمل بموجبها. -هللا علٌه وسلّم 

األخذ به هو  ي وجه كانن بؤالحق إذا تبٌّ  فهذه األدلة وؼٌرها دالة على أنّ 

 ٌمكن أنْ  بعض القرابن أقوى بكثٌر من الشهادة، فالشهادة المتعٌن، وال شك أنّ 

 ٌكون باطبلً وٌقع لؽرض من ٌتطرق إلٌها الوهم والكذب وكذا اإلقرار ٌمكن أنْ 

األؼراض ومع هذا تعتبر الشهادة واإلقرار بٌنة شرعٌة ٌإخذ بهما لكونهما مبنٌتٌن 

 .ؼلبة الظن على

من  داللة الحامض النووي قطعٌة فً إثبات النسب وأنها ال تعدّ  والراجح أنّ 

بكثٌر من  نسبة الشك فً نتابجها أقلّ  القرابن بل هً من البٌنات الواضحات ألنّ 

ٌحتاج إلى  القٌافة، لكن التسلٌم بها على أنها الحق الفصل فً إثبات النسب أمرٌ 

ا فً إثبات النسب وضوابط شرعٌة وأخرى ضوابط تتعلق بالحاالت التً ٌلجؤ إلٌه

 فنٌة كما ٌلً:

 أوالً: الضوابط المتعلقة بالحاالت التً ٌلجأ فٌها لتحلٌل البصمة الوراثٌة:

  ٌلجؤ إلٌها فً إثبات النسب إال عند انعدام الفراش والبٌنة واالستلحاق. أاّل  .1

                                                           
 .28-٠26ٛعف: عٛسس  1
 2/95رقشس حٌلىخَ فٟ أفٛي حأللن١ش ِٕٚخ٘ؾ حألكىخَ،  2
، 3006ف سلُ  ،3/117 ،خ١زش وظخد حٌخشحؽ ٚحإلِخسس ٚحٌفٟء، رخد ِخ ؿخء فٟ كىُ أسك ،ؿٗ أرٛ دحٚدأخش 3

 ٚكغٕٗ حألٌزخٟٔ
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أكثر من  تتعارض بٌنتان متساوٌتان على ثبوت النسب أو نفٌه، كؤن ٌدعً أنْ  .2

شخص نسب ولد مجهول النسب أو اللقٌط، حٌث ٌمكن االستفادة من البصمة 

 الوراثٌة إلثبات النسب ألحدهم.

 . أقل مدة الحمل ستة أشهر بعد الزواج، فٌمكن للبصمة إثبات ذلك الشك فً أنّ  .3

 ٌختلط األطفال الحدٌثو الوالدة فً المستشفى وٌشتبه األمر، فٌمكن أنْ  أنْ  .4

 مة الوراثٌة لمعرفة نسب كل طفل إلى والده الحقٌقً.تستخدم البص

فً حاالت نسب الولد الناتج عن الوطء بشبهة أو من النكاح الفاسد مثل المتعة  .5

وزواج الشؽار، أو أن تتزوج المطلقة أو األرملة قبل انقضاء عدتها ثم تلد فهل 

 ٌنسب الولد إلى زوجها األول أم إلى زوجها الثانً.

فال فً حالة الحروب والكوارث ولم ٌعرؾ بالضبط آباإهم، ٌختلط األط أنْ  .6

فٌمكن للبصمة الوراثٌة تحدٌد نسب كل واحد منهم، فالبصمة الوراثٌة ٌستفاد 

منها لداللتها القطعٌة فً التعرؾ على أشبلء الجثث والمفقودٌن والموتى أو 

 الشهداء ألن فً ذلك تمكٌناً من تسلٌم الجثث ألقاربهم واطمبنانهم.

الشتباه فً حالة أطفال األنابٌب، وطفل األنبوب الجابز تكوٌنه بالتلقٌح ا .7

االصطناعً شرعاً مقصور على ما بٌن الزوجٌن فقط على أن ٌتم زرع اللقٌحة 

فً رحم الزوجة. فإذا حدث اشتباه أو إشكال فً مبلبسات التلقٌح فٌمكن 

 ن.االعتماد على البصمة الوراثٌة حفاظاً على إثبات نسب الجنٌ

اكتشاؾ البصمات الوراثٌة أّدى إلى نتابج  االستفادة منها إلثبات الجرابم: إنّ  .8

باهرة فً علم الجرٌمة، وإٌقاع العقوبة على المجرم الحقٌقً دون تجاوز ؼٌره 

من المتهمٌن، ولكنها لٌست بٌنة مستقلة إنما هً من القرابن التً تساهم فً 

 فً التحقٌق الجنابً. كبٌرٌ  ها دورٌ تكوٌن قناعة القاضً فً جرٌمة المتهم، ول

ٌبلعن زوجته لنفً نسب ولده منه  عزم الزوج على أنْ  لمنع اللعان، وذلك إنْ  .9

 لوجود شك كبٌر فٌه، فإنه ٌمكنه اللجوء إلى البصمة الوراثٌة لدفع هذا الشك.
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االستفادة منها فً حاالت االؼتصاب ونحوه: ٌمكن حدوث الزنا باإلكراه، أو  .10

فإذا حدث حمل حٌنبذ وكانت نتٌجة البصمة الوراثٌة مثبتة كون باالؼتصاب، 

 الجنٌن من هذا الشخص الزانً.

للمستلحق إذا تم بشروطه الشرعٌة: وترتٌباً على  استلحاق مجهول النسب حقٌ  .11

ٌرجع فً إقراره وال عبرة بإنكار أحد من أبنابه  ذلك فإنه ال ٌجوز للمستلحق أنْ 

 بصمة الوراثٌة فً هذا الصدد . لنسب ذلك الشخص وال عبرة بال

إقرار بعض اإلخوة بؤخوة مجهول النسب ال ٌكون حجة على باقً األخوة وال  .12

ٌثبت النسب وآثار اإلقرار قاصرة على المقّر فً خصوص نصٌبه من المٌراث 

 . 1وال ٌعتّد فً ذلك بالبصمة الوراثٌة 

 على المترتبة الفقهٌة القضاٌا لبعض عبلج البصمة فً ٌكونّْ  أن ٌمكن كما .13

 الحكمً الدور جعلوا فالشافعٌة الحكمً، الدور ذلك النسب  ومثال فً اإلشكال

ٌُُه َواْلُمَراُد به أَْن  المٌراث من مانعاً  ِء َنْف ًْ ْلَزم من ُثُبوِت الشَّ ٌَ ووصفه عندهم أَْن 

 ٌِّ ٌُُه َكؤٍَخ َحاِبٍز أََقرَّ ِباْبٍن ِلْلَم ْلَزَم من ُثُبوِت اإْلِْرِث َنْف َعاَها ٌَ َة من ادَّ ِت أو أَْنَكَر ُبُنوَّ

ِرُث ااِلْبُن َوإِْن َثَبَت َنَسُبهُ  ٌَ ِة َفبَل  ِعً اْلُبُنوَّ ِمٌِن َفَحَلَؾ ُمدَّ ٌَ  . فالبصمة2َوَنَكَل عن اْل

 ٌعود ال بحٌث المٌراث ثبوت علٌه فٌترتب النسب، وتثبت األمر تحسم الوراثٌة

ً  الدور الحكمً 3المٌراث من مانعا
.  

 :نٌاً: الضوابط الشرعٌة الستخدام البصمة الوراثٌة فً إثبات النسبثا

ٌكون استعمالها عند الحاجة إلٌها فً إثبات نسب ؼٌر مستقر وأال تستعمل  أنْ  .1

فً التؤكد من نسب ثابت، فبل ٌصّح استعمالها فً التؤكد من صحة األنساب 

 .المستقرة الثابتة لما فً ذلك من بث الشكوك بٌن الزوجٌن

تنفك النتٌجة عما ٌكّذبها، فإذا كانت نتٌجتها مستحٌلة عقبلً أو حساً فهذا  نْ أ .2

ٌوضح ما اعتراها من خطؤ ٌسوغ رفضها وعدم االعتماد علٌها، كؤن تثبت 

 البصمة الوراثٌة نسب ابن ستٌن البن عشرٌن.

                                                           
-21دٚسس ِـّغ حٌفمٗ حإلعالِٟ حٌغخدعش ػؾشس حٌّٕؼمذس رّىش حٌّىشِش فٟ حٌّذس ِٓ ِمشسحص  :حٔظش 1

 ٕظٛس حٌفمٗ حإلعالِٟحٌزقّش حٌٛسحػ١ش ِٓ ِ :َ ٚحٔظش10/1/2002-5٘ــ حٌّٛحفك 26/10/1422
  3/17أعٕٝ حٌّطخٌذ فٟ ؽشف سٚك حٌطخٌذ،  2
 14اػزخص ٔغذ ٌٚذ حٌضٔخ رخٌزقّش حٌٛسحػ١ش،  3
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تكون أوامر التحلٌل البٌولوجٌة للبصمة الوراثٌة بناء على أوامر من القضاء  أنْ  .3

من له سلطة نٌابٌة عن ولً األمر، حتى ٌقفل باب التبلعب واتباع األهواء  أو

دون صدور هذا  عند أصحاب النفوس الضعٌفة. وأي نتٌجة للبصمة الوراثٌة تتمّ 

 . 1األمر تعتبر باطلة

 : 2ثالثاً: الضوابط الفنٌة

فصل الدكتور إرٌك الندر القواعد األساسٌة لتجرٌب البصمة الوراثٌة فً 

 م أوربا وأمرٌكا، وهً كما ٌلً:محاك

القبول العام ألهل االختصاص، أي عدم األخذ بالكشؾ العلمً فً مرحلة  .1

 ٌعبر مرحلة الثبوت والتطبٌق.  التجرٌب إلى أنْ 

اختبار الموضوعٌة، وٌقصد به وجوب إجراء تحلٌلٌن من عٌنتٌن مختلفتٌن  .2

 إلمكان المقارنة واالطمبنان لسبلمة النتٌجة. 

لى طبٌعة آلٌات التقٌنة بمعنى التؤكد من سبلمة األجهزة ودراٌة الوقوؾ ع .3

 .الفنٌٌن فً تشؽٌلها

الحذر من التقنٌة المتطورة، أي عدم التسلٌم المطلق بنتابجها قبل اختبار  .4

 .3الموضوعٌة والوقوؾ على طبٌعة التقنٌة

 ٌضاؾ إلى تلك الضوابط شروط أخرى فنٌة ومنها: 

بفحص البصمة الوراثٌة تابعة للدولة وتحت  تكون المختبرات الخاصة أنْ  .5

 رقابتها. 

دة بؤفضل ما توّصلت إلٌه التقنٌة الحدٌثة تكون المعامل والمختبرات مزوّ  أنْ  .6

 وبؤعلى مواصفات التصنٌع بها.

                                                           
، ٚحٌزقّش حٌٛسحػ١ش ٚأػش٘خ ػٍٝ حألكىخَ حٌفم١ٙش، 32حعظخذحَ حٌزقّش حٌٛسحػ١ش فٟ اػزخص حٌٕغذ: ٔظشس ؽشػ١ش،  1

 369، 363 ،، فمٗ حٌمنخ٠خ حٌطز١ش حٌّؼخفشس50، 49

 
 ٌزقّش حٌٛسحػ١ش ٚدٚس٘خ فٟ حإلػزخص حٌـٕخثٟ ر١ٓ حٌؾش٠ؼش ٚحٌمخْٔٛ ح 2
، 16، ؿ 1428/2007حٌزقّش حٌٛسحػ١ش، مّٓ أرلخع حٌظمش٠ش حٌفمٟٙ ٌّشوض حرٓ ادس٠ظ حٌلٍٟ، حٌؼذد حألٚي  3

اٌٝ  28ٔظخثؾ ٔذٚس ِذٜ كـ١ش حعظخذحَ حٌزقّش حٌٛسحػ١ش إلػزخص حٌزٕٛس حٌّٕؼمذس رخٌى٠ٛض فٟ حٌفظشس ِٓ  :ٚحٔظش

 1421ِ٘لشَ  29



 مجلة الهند

 90 

توثٌق كافة خطوات التحلٌل بدأ من نقل العٌنات البلزمة إلى ظهور النتابج  .7

لصحة نتابجها مع حفظ الوثابق حرصاً على سبلمة تلك العٌنات، وضماناً 

 للرجوع إلٌها عند الحاجة. 

تإخذ  ٌجرى التحلٌل فً مختبرٌن على األقل ومعترؾ بهما على أنْ  أنْ  .8

االحتٌاطات البلزمة لضمان عدم معرفة أحد المختبرات التً تقوم بإجراء 

 االختبار بنتٌجة المختبر اآلخر. 

تبرات المعنٌة بإجراء التحالٌل ٌكون القابمون على العمل فً المخ ٌشترط أنْ  .9

ممن ٌوثق بهم علماً وخلقاً وأال ٌكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة 

 أو منفعة بؤحد المتداعٌن أو حكم علٌه بحكم مخّل بالشرؾ أو األمانة.

تحاط اإلجراءات الفنٌة والنتابج التحلٌلٌة بسرٌة تامة، سواء التً فً  أنْ   .10

ة، أو فً الدوابر ذات العبلقة، لما ٌحٌط بهذا الموضوع من المختبرات الفنٌ

 .1خصوصٌة تامة

 :رابعاً: المسائل التً ال ٌجوز إثبات النسب فٌها بالبصمة الوراثٌة

نّص بعض الفقهاء على مسابل ال مجال للقٌافة فً إثبات النسب بها، وبالتالً 

 هذه المسابل ما ٌؤتً:فإنه ال مجال للبصمة الوراثٌة فً إثبات النسب بها ومن 

إذا أقّر رجل بنسب مجهول النسب، وتوّفرت شروط اإلقرار بالنسب فإنه ٌلتحق  .1

به، لئلجماع على ثبوت النسب وتوّفرت شروط اإلقرار بالنسب فإنه ٌلتحق به، 

لئلجماع على ثبوت النسب بمجرد االستلحاق مع اإلمكان، فبل ٌجوز عندبذ 

 .2فكذا البصمة الوراثٌة كالقافة فً الحكم هناعرضة على القافة لعدم المنازع 

                                                           
ٍِخـ حٌلٍمش حٌٕمخؽ١ش كٛي ٔذٚس ِذىش كـ١ش حعظخذحَ حٌزقّش حٌٛسحػ١ش إلػزخص حٌزٕٛس، حٌّٕؼمذس رخٌى٠ٛض فٟ  1

. 1421ِلشَ  29اٌٝ  28حٌفظشس ِٓ 
bioethics/basma/basma1.htmlhttp://www.islamset.com/arabic/a 

، حٌزقّش حٌٛسحػ١ش ٚأػش٘خ فٟ اػزخص حٌٕغذ 47ٍِخـ حٌلٍمش حٌٕمخؽ١ش كٛي كـ١ش حٌزقّش حٌٛسحػ١ش ،  :حٔظش 2

  1/497مّٓ ػزض أػّخي ٔذٚس حٌٛسحػش ٚحٌٕٙذعش حٌٛسحػ١ش 

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/basma/basma1.html
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/basma/basma1.html
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إقرار بعض اإلخوة بؤخوة النسب ال ٌكون حجة على باقً اإلخوة، وال ٌثبت به  .2

. وال 1نسب، وإنما تقتصر آثاره على المقّر فً خصوص نصٌبه من المٌراث

 . 2ٌعتّد بالبصمة الوراثٌة هنا، ألنه ال مجال للقٌافة فٌها

حد المدعٌٌن بناء على قول القافة، ثم أقام اآلخر بٌنة إلحاق مجهول النسب بؤ .3

على أنه ولده فإنه ٌحكم له به، وٌسقط قول القافة، ألنه بدل على البٌنة، فٌسقط 

 ، فهكذا البصمة الوراثٌة فً الحكم هنا.3بوجودها، ألنها األصل كالتٌمم مع الماء

 حكم إثبات نسب ولد الزنا باستخدام البصمة الوراثٌة

 النسب إثبات فً الوراثٌة البصمة استعمال ختلؾ الفقهاء المعاصرون علىلم ٌ

 أو الحروب أو الكوارث الموتى حال وقوع جثث على كالتعرؾ خاصة فً حاالت

4نا ذلكعند الوالدة كما بٌّ  األطفال اختبلط
.  

عند مناقشة صحة نسبة ولد الزنا ألبٌه ترجح لدٌنا نسبته ألبٌه الزانً إذا 

طلقاً ولم ٌعارضه معارض وقامت الدالبل على ثبوت الحالة التً أّدت إلى استلحقه م

وصول مابه إلى رحم المرأة المزنً بها، فصحة النسب حٌنبذ تقع باالستلحاق وهو 

أحد وسابل إثبات النسب التً أقرتها الشرٌعة. ومن ثم فبل ٌجوز إلحاق ولد الزنا 

صور لوقوع ولد الزنا فمنها ما ال ٌثبت بمجرد استخدام البصمة الوراثٌة. وفٌما ٌلً 

على أي حال ومنها ما ٌثبت دون الحاجة للبصمة الوراثٌة ومنها ما ٌلزم فٌه البصمة 

 لفّض النزاع:

رجل وامرأة مسلمان اعترفا بالزنا وفً هذه الحالة فإن القاضً ال ٌستطٌع  .1

هذا الطفل ٌثبت نسب الولد لذلك الرجل سواء اعترؾ ذلك الرجل بؤن  شرعاً أنْ 

منه أو لم ٌعترؾ، وسواء ثبت بالبصمة الوراثٌة أم لم ٌثبت. وهذا ما أّكده مجمع 

الزنا ال ٌثبت نسباً شرعٌاً، وأنه ٌصّح استلحاق الرجل للولد  فقهاء الشرٌعة أنّ 

                                                           
  104 –103حألكٛحي حٌؾخق١ش فٟ حٌؾش٠ؼش حإلعال١ِش ،  1
  ١47ش كٛي كـ١ش حٌزقّش حٌٛسحػ١ش ، ٍِخـ أػّخي حٌلٍمش حٌٕمخؽ 2
   771-5/770 ،حٌّغٕٟ :أٔظش 3
 حٌزقّش ،676حألدٌش حٌؾشػ١ش،  ١ِضحْ فٟ حٌٛسحػ١ش ، حٌزقّش262حٌٛسحػ١ش،  رخٌزقّش حٌٕغذ اػزخص :حألؽمش 4

 ِٚخ رؼذ٘خ  33حٌٛسحػ١ش،  حٌزقّش ِٛلغ :٠ٚق، 167ػؾش،  حٌؼخِٓ حٌؼذد ٚحٌمخْٔٛ، حٌؾش٠ؼش ِـٍش حٌٛسحػ١ش،
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ٌولد له زمنٌاً، ولم ٌنكر  المجهول النسب إذا لم ٌقّر بؤنه من الزنا، وأمكن أنْ 

 .الولد إن كان ممٌزاً 

رجل وامرأة مسلمان تقّدما للمركز اإلسبلمً أو للقضاء األمرٌكً ولٌس بٌنهما  .2

ٌنسبا طفبلً ما إلٌهما على ؼٌر صورة  مانع شرعً ٌمنع إنجابهما وأرادا أنْ 

ٌنسب الطفل إلٌهما دون أن ٌفتش عن وجود عقد  القاضً له أنْ  التبنً، فإنّ 

تً ٌثبت بها النسب فً زواج صحٌح أو فاسد أو وطء شبهة وهً األمور ال

الشرٌعة اإلسبلمٌة بٌن الطفل والرجل. بل إنه ٌصدق إقرارهما، والفرق بٌن 

هذه الصورة والصورة التً قبلها، أنه فً الصورة األولى قد أقّرا معاً بالزنا. 

 وٌكون إثبات النسب فً تلك الحالة عن طرٌق اإلقرار.  

ن هذه المرأة الماثلة أمام القاضً، هذا الطفل منه م ٌتقدم رجل وٌعترؾ بؤنّ  أنْ  .3

بٌنهما مانعاً ٌحرم الزواج وهو الحاصل فٌما ٌسّمى بزنا  ثم ٌتبٌن للقاضً أنّ 

المحارم، فقد ٌكون ذلك الشخص أباها أو أخاها أو عمها أو نحو ذلك، فٌرفض 

القاضً؛ ألنه أصبح متٌقناً من الذي حدث إنما هو من قبٌل الزنا، إال فً حالة 

لم ٌكن ٌعرؾ،  ذلك كان عن وطء شبهة بؤنْ  قط، وهو الدعوة منهما أنّ واحدة ف

وال تعرؾ هً عبلقة المحرمٌة المانعة من الزواج، وهذه الصور ال تحتاج إلى 

 "(DNA)" الـ

رجبلً ما قد تزّوجها زواجاً صحٌحاً لكنها ال  أن تدعً المرأة أمام القاضً أنّ  .4

كما -ّم بؤركانه، وشروطه الشرعٌة تستطٌع إثبات هذا الزواج الصحٌح الذي ت

حٌث إن الشهود قد ؼابوا بسفر أو موت أو نحو ذلك، ولكن الرجل ٌنكر  -تدعً

 ،أساساً  ،وٌدعً أنه ال ٌعرؾ هذه المرأة ولم ٌقربها، وفً هذه الحالة والتً هً

 (DNA)" حالة دعوى زوجٌة تثبتها المرأة وٌنكرها الرجل ٌجوز استعمال الـ

 لبٌان أمرٌن:

 .هذا الطفل منهخطؤ إنكار الرجل إذا أثبت التحلٌل أن ّ .1

هً قرٌنة لصدق المرأة فً دعوى الزوجٌة، ودعوى المعاشرة، ودعوى  .2

الذي كان بٌنها وبٌن هذا الرجل لم ٌكن زنا.. بل كان زواجاً. وهذه  أنّ 
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الصورة من الحاالت التً أقّر فٌها مجمع الفقه اإلسبلمً اللجوء إلى 

 . 1ٌة لتحري النزاع فً النسب المذكورالبصمة الوراث

ٌزنً رجل بامرأة وهما ؼٌر مسلمٌن، ثم ٌسلما فٌلحق الولد بؤبٌه إن  أنْ  .5

استلحقه ألن عمر بن الخطاب أالط أبناء الجاهلٌة بآبابهم كما سبق، وال 

حاجة حٌنبذ إلجراء البصمة الوراثٌة. قال الزرقانً فً شرحه على 

أكثر  ء الجاهلٌة إذا لم ٌكن هناك فراش ألنّ الموطؤ: إنما أالط عمر أبنا

 .2الجاهلٌة كانوا كذلك

 

 

 

 

 

 

                                                           
٘زٖ رؼل حٌقٛس حٌظٟ روش٘خ حٌذوظٛس ػٍٟ ؿّؼش فٟ ِٕخلؾخص دٚسس ِـّغ حٌفمٗ حإلعالِٟ حٌغخدعش ػؾشس  1

 َ.10/1/2002-5٘ــ حٌّٛحفك 26/10/1422-21حٌّٕؼمذس رّىش حٌّىشِش فٟ حٌّذس ِٓ
 4/25 ،حٌضسلخٟٔ ػٍٝ حٌّٛهؤ 2
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ًِّ ونشُر ثقافته  وف  تقرٌُب الخطاِب الصُّ

ٌَّة سبٌلٌ إلى  ٌَّة والمعرف  األخالق
اِت واآلخر   إصالِح الذَّ

 أمٌن ٌوسف عودة .د -

 توطئة:

، وهووو ركووُن اإلحسووان ال ًّ ثالووُث بعوود التصووّوؾ ركووٌن موون أركووان الوودٌن اإلسووبلم

ركنً اإلسوبلم واإلٌموان. وٌخوتّص بتحقٌوق هوذا الوركن أهوُل هللا تعوالى وخاّصوُته، ذوو 

ٌّة العالٌة، والقلوِب السولٌمة الصوافٌة، أولبوك الوذٌن ٌرتقوون بإٌموانهم وٌقٌونهم  الهمم القو

من مراتب التقلٌود والتورٌوث، إلوى مراتوب الٌقوٌن واإلٌموان عون شوهود وذوق وعٌوان، 

ًُّ من الدٌن وعباداته وشرابعه.وهو المراد   الحقٌق

ًّ  وفضبلً  ًّ واألخبلقو عن ذلك، ٌمثِّل التصّوُؾ وجوَه اإلسوبلِم التربووّي والسولوك

، انطبلقووواً  ًّ ًّ والمعرفووو وووة الشووورٌفة،  والروحوو ٌّ مووون تعوووالٌم القووورآن الكووورٌم والسوووّنة النبو

، رضووان هللا وأحواِل الرسول األعظم، صولّى هللا علٌوه وآلوه وسولّم، وصوحابِته الكورام

علووٌهم، والتووابعٌن موون بعوودهم بإحسووان إلووى ٌوووم الوودٌن. وإذا أردنووا أن نجموول مفهوووَم 

التصّوؾ فً كلمات، أجملناه فً ثبلٍث هً: التخلًّ والتحلًّ والتجلّوً؛ فوالتخلًّ هوو أن 

ٌَّة.  ٌَّة السوون ووة، والتحلّووً أن ٌتحلّووى بوواألخبلق الشوورع ٌّ ٌتخلّووى الموورء عوون األخووبلق الدن

واً  ُس بسلوكً التخلًّ والتحلّوً تلّبسواً والتلبّ  ٌّ هوو موا ٌشوّكل حقٌقوة التقووى وفحواهوا،  حقٌق

ٍة. وأّما التجلًّ فهو المعوارؾ  ٌَّ ٍة َمْرض ٌَّ ًٍّ مهّذٍب وأخبلٍق عمل وٌترجُمها إلى واقٍع سلوك

التً ٌتجلّى بها الحّق تعالى لعباده المحّبٌن المخلصٌن ذوي القلوب السولٌمة، وٌموّن بهوا 

جّراء صدقهم فً التوّجه والطلب، وإخبلِصهم فً العبادة والّنصب، فوبل ٌتوركهم  علٌهم



 مجلة الهند

 

 95 

ألنفسوووهم، وإّنموووا ٌتووووالهم بالتربٌوووة والتزكٌوووة والتعلوووٌم، والتحّقوووِق بالحقوووابق اإلٌمانٌوووة 

واإلحسانٌة والمعانً القرآنٌة والنبوٌوة علوى موراد هللا تعوالى، ال علوى منازعوات الظوّن 

بلصة المعرفة باهلل تعالى من عٌن الٌقوٌن وحّقوه، التوً هوً والتخمٌن والهوى، وهً خ

ٌَُعلُِّمُكوُم هللاُ    البقورة: قُوا هللاَ َو [. وٌقوول:﴿ 262ثمرة التقوى وحقٌقُتها. ٌقول تعالى:﴿ َواتَّ

ْجَعْل لَُكْم فُْرَقانا    األنفال: ٌَ قُوا هللاَ  َها الَِّذٌَن آَمُنوا إِْن َتتَّ ٌُّ ا أ ٌُفرق به بوٌن  [ أي فرقاناً 27ٌَ

 الحّق الباطل، وهو النور والهداٌة.

فً أٌامنا العصوٌبِة هوذه، تسوعى اإلنسوانٌُة التوً احتجبوت بوذاتها المتضوخمِة إلوى 

. وكلَّموا ازدادت ثقوبلً  يِّ جوذبتها األرض إلٌهوا  مزٌٍد مون التضوخم والجموع والحشود الموادِّ

ة وشّدة، فبل تترك لها حّظواً مون التصوّعد إلوى معوارج  السوماء، والترّقوً فوً مودارج بقوَّ

ًّ أن ٌقووم بودوٍر  الروح إال بحبل من هللا وحبل مون النواس. فهول ٌسوع الخطواب الصووف

؟ وكٌؾ لوه أن ٌقووم بوذلك  ًِّ ًٍّ فاعٍل فً درء هذا الخطر الُمْحِدق بالمجتمع اإلنسان إٌجاب

 ولؽُة خطابه أو أؼلُبها، ال ٌكاد المتخصصون ٌقفون على دالالتها ومرامٌها؟!

َؾ سوولوٌك وعموول قبوول كوولِّ شووا؛ فموون أراد أن ٌبلووَػ معنووى  ٌُقووال إنَّ التصوووَّ قوود 

عبارات القوم فعلٌوه أن ٌسولك طورٌقَتهم. وهوذا صوحٌح مون حٌوث هوو مبودأ مون مبوادئ 

وود هلل  ؾ؛ ألنَّ موودار األموور علووى إخووبلص النواٌووا وسووبلمة القلووب فووً مسوولك التعبُّ التصوووُّ

ان َؾ ووجوداناً  وذوقواً  ٌَّة والتلّبس بها سلوكاً تعالى، والتخلِّق باألخبلق الربَّ . ولكونَّ التصووُّ

وة لنوا ولآلخور، ودعووة إلوى معرفوة موا تحملوه هوذه  ٌَّ وة وتربو ٌَّ من حٌث هو رسالة أخبلق

، وال بودَّ مون أن ٌعٌود أهوُل الشوؤن أنظواَرهم فوً الرسالُة، فإنَّ األمر عندبذ سٌبدو مختلفاً 

، بمووا ٌجعوول منوو ًِّ إلنشوواء حووواٍر مووع متلقٌِّووه،  قوواببلً  ه خطابوواً صووٌاؼة الخطوواب الصوووف

ٌَّته. وأخّمن أنَّ هذا ٌتطلَّب من الباّث، فً مستًوى من مسوتوٌات  بصرؾ النظر عن هو

ؾ  بعٌداً  مفترضاً  تلقًِّ خطابه، أن ٌضع ُنْصَب عٌنٌه متلقٌاً  كّل البعد عن مجوال التصووُّ

تراتٌجٌة"؛ لٌضووعه فووً ، وٌعموول علووى تسوونٌن خطابووه وفووق هووذه "اإلسوومعرفووًة وسوولوكاً 

. ًِّ  متناول الفكر والفهم والحوار والتطبٌق العمل
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: ًّ وف  ُمْنَجزاٌت فً تقرٌب الخطاب الصُّ

ٌَّة، بوودءً  ا بالنصووؾ فووً هووذا السووٌاِق ٌمكوون العووودةُ إلووى مووا أنجووزه علموواُء الصوووف

ًّ )ت هوـ( فوً كتابوه 156الثانً من القرن الرابع، من مثول: أبوو نصور السوّراج الطوسو

وود الكبلبوواذّي )تال" ؾ لمووذهب أهوول "هووـ( فووً كتابووه 160لمووع" وأبووو بكوور محمَّ التعوورُّ

ًّ )ت قوووت القلوووب" وأبووو القاسووم "هووـ( فووً كتابووه 164التصووّوؾ" وأبووو طالووب المكوو

ًّ )ت"هوووـ( فوووً 243القشوووٌرّي )ت ٌَّة" والؽزالووو هوووـ( فوووً كتابوووه 303الرسوووالة القشوووٌر

ٌُضاؾ إلٌها خطاباُت أشوٌاخ الطورق؛ لكو" وه  -نهوا خطابواٍت تعلٌمٌوةً اإلحٌاء".  أقوول: إنَّ

الموودّونات وفووً ؼٌرهووا، وتطوٌُرهووا  هٌمكوون دراسووة "إسووتراتٌجٌات" الخطوواب فووً هووذ

بوووحًٍ موون منجووزات علووم الخطوواب المعاصوور؛ بؽٌووة الشووروع فووً حوووار حووول اقتووراح 

ًَّ قوودرًة أشوومل علووى التواصوول، وَسووَعًة  "إسووتراتٌجٌات" خطابٌووٍة تموونح الخطوواب الصوووف

وة تحوٌلوه إلوى خطواب إنسوانً أفسح فوً ال ٌَّ ٌُنظور فوً مودى إمكان توداول. بول ٌحسون أن 

 . ًّ  َكْون

ر موون نفسووه سووابقاً  ًَّ لووم ٌطوووِّ أو فووً  ال ٌعنووً هووذا الكووبلُم أن الخطوواب الصوووف

العصوور الووراهن، إنَّمووا ٌعنووً بووذَل مزٌووٍد موون الجهوود فووً هووذا المضوومار الوووعر؛ ذلووك أنَّ 

علووى محتوووى الخطوواب الفكووريِّ فحسووب ولكوون،  التواصوول بووٌن البوواثِّ والمتلقووً ال ٌقووؾ

ٌّن إال عبر شكله. ، على شكله؛ ألنَّ المحتوى أصبلً أٌضاً   ال ٌتح

نووت موون إنشوواء  ٌَّة المعاصوورة التووً تمكَّ وٌجوودر التنوٌووه بووبعض الموودّونات الصوووف

ووة إلووى آفوواق جؽرافٌووا  ٌّ ًٍّ واسووِع األفووق، قفووزت بووه موون أفووق الجؽرافٌووا المحل خطوواٍب ذكوو

ًٍّ ُمْفَتوَرض، كموا لوو أنوه متخلَّوق اآلخر، ونجح ت إلى حدٍّ ُمْرٍض فً مخاطبة متلقٍّ مثوال

ٍة جّمة، بمعنى أنَّه خطاٌب ُتراعى فٌه مستوٌاٌت عّدة مون المتلقوٌن، مون  ٌَّ من ذوات إنسان

ووة وتجهووة تبوواٌن ثقافووا ٌَّ ووة والدٌن ٌَّ ٌُووذكر فووً هووذا "هم وانتموواءاتهم المذهب ووة". و ٌَّ األٌدٌولوج

ًِّ )تالسٌاِق كتابا هوـ( التوً أودعهوا رسوابلَه 2160ُت الشٌخ بدٌع الزمان سوعٌد النورسو

اَة ب ٌَّات رسوابل النوورـ"المسمَّ ؾ قلوب اإلسوبلم" للجزابوري 1"كلِّ ، وكوذلك كتواب "التصووُّ

وة جهووٌد كبٌورة تقووم بهوا الطرٌقوة القادرٌوة الَكْسوَنزانٌة فوً  الشٌخ خالود بون توونس. وثمَّ

                                                           
 انظر على سبٌل المثال: الشعاعات واللمعات 1
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، وتقدٌمووأرجوواء المعمووورة لتقرٌووب الخطوو ًِّ بُحلّووة معاصوورة، سووواء عبوور  هاب الصوووف

التووؤلٌؾ، كموسوووعة الكسووونزان الضووخمة فوووً كوولِّ مووا ٌتَّصوووُل بإضوواءة المصوووطلحات 

صووووة بؤبحوووواث  ٌَّة والتعرٌووووؾ برجووووال التصوووووؾ، ومجلووووِة الكسوووونزان المتخصِّ الصوووووف

، و1ٌالتصوؾ ًِّ ًِّ التراثو ؾ بالخطواب الصووف ٌُعورِّ ًِّ الذي  سوتقطب ، أو النشِر اإللكترون

ووس  ًَّ المعاصووَر، والمنفووتح علووى المكتشووفات العلمٌووة الحدٌثووة. وقوود أسَّ الخطوواب الصوووف

الشٌخ السٌد محمد الكسونزان كلٌوًة جامعٌوة باسومه لتودرٌس العلووم الشورعٌة والصووفٌة 

ووَس المجلووَس المركووزيَّ  وحوووار األدٌووان، إلووى جانووب العلوووم التطبٌقٌووة األخوورى، وأسَّ

ًَّ للتصوؾ والدراسات الروحٌوة. وكوذلك للطرق الصوفٌة فً العراق ، والمركَز العالم

ٌقووال فووً جهووود العشووٌرة المحمدٌووة )إحوودى الطوورق الصوووفٌة بمصوور( التووً أسسووت 

أكادٌمٌووة لتوودرٌس علوووم التصوووؾ والتووراث، وأصوودرت مجلووة البحوووث والدراسووات 

 .2الصوفٌة، وهً مجلة رصٌنة ومحّكمة

ًُّ ذو ال ًُّ التراثوو ووا الخطوواب الصوووف ِة، وأخووصُّ بالووذكر موودّوناِت أمَّ ٌَّ نزعووة الفلسووف

ًٍّ )ت107الحبلج )ت ، وابون عربو هوـ(، 447هوـ(، وابون سوبعٌن )ت416هـ(، والنِّّفوريِّ

)ت ًِّ ٌَّة الكبوار، فهوو اآلخور ٌحتواج 622وعبد الكرٌم الجٌلو هوـ(، وأضورابهم مون الصووف

ٌَّة، بل لمون هوم مون  إلى مزٌد من الرعاٌة والتقرٌب، لٌس فقط لمن هم من ؼٌر الصوف

. وقد قام علمواُء آخورون مون بعود هوإالء، أو مونهم أنفِسوهم بتقرٌوب هوذه الصوفٌة أٌضاً 

نات، وإزاحووة بعووض الؽموووض عنهووا، وحوولِّ مبهمهووا وعوٌصووها شوورحاً  . وتووؤوٌبلً  الموودوَّ

ًٍّ ُوضوع علٌوه قرٌوٌب مون  ٌُذكر فً هذا المضمار أنَّ كتاب فصوص الِحَكم البن عربو و

أو ٌزٌد، اتَّفقت مع ما ذهب إلٌه الشوٌخ أو اختلفوت معوه فٌوه، كموا  مابٍة وخمسٌن شرحاً 

ًُّ فوً حولِّ  3ٌقول الدكتور عثمان ٌحٌى رحمه هللا. وكذلك ما وضعه عبوُد الكورٌم الجٌلو

ٌَّة، وما وضعه ابن َسْوَدكٌن )ت وات 424مشكبلت الفتوحات المكِّ هـ( علوى كتواب التجلٌِّ

، وما قام به العفٌؾ التلم ًٍّ ًُّ )تالبن عرب هـ( من شورٍح علوى مواقوؾ النفوريِّ 470سان

ومخاطباتوه، وكووذلك شوورحه لكتواب منووازل السووابرٌن لعبود هللا األنصوواريِّ الَهووَرويِّ )ت 

                                                           
 وھً مجلة فصلٌة. م2004ف، صدر عدد صفر فً خرٌ 1
 م2001صدر العدد األول فً أغسطس،  2
 .20 مؤلفات ابن عربً: تارٌخها وتصنٌفها، ص 3
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وة ابون الفوارض الكبورى262 ٌَّ ة شوروح كثٌورة وضوعت علوى تاب . بول إن ابوَن 1هـ(. وثمَّ

ًٍّ نفَسه قام بتدوٌن شروٍح على كتبه هو، كما فً شورح دٌوانوه  ترجموان األشوواق عرب

اه ذخووابَر األعووبلق. والشووواهد موون هووذا القبٌوول وفٌوورةٌ جووّداً  ؛ ذلووك أنَّ وضووع الووذي سوومَّ

الشروح والحواشً كانت سمة من سمات ثقافة تلك العصور السابقة. بٌد أنَّه على قودر 

ما أسهمت هذه الشروح فً حلِّ مبهموات الخطواب الصووفً، أتوت الشوروُح نفُسوها فوً 

مواطن، بما هو ؼامض أو أؼمض؛ فٌرتبك فهُم المورِء عندبوٍذ، وٌعجوز ؼٌر قلٌل من ال

 عن التواصل والحوار والتقّبل.

ا الشروح المعاصرة التً تباشر موتن الونصِّ شورحاً  ، فهوً مون حٌوث وتوؤوٌبلً  أمَّ

الكمُّ أقلُّ بكثٌٍر من نظٌرهوا القودٌم
وة 2 ٌَّ ، ولعولَّ ذلوك ٌعوود إلوى ممارسوة المنهجٌوات العلم

ا كان ؼٌر قلٌل مون هوذه  ً العصر الراهن عوضاً الحدٌثة ف عن الشروح المباشرة. ولمَّ

دة فوً الموتن، مسوتعٌنًة بنظرٌوات حدٌثوة فوً  الممارسات تنهض على سبر ظاهرة محودَّ

جدٌودًة لمقاربتوه وتقرٌبوه  تحلٌل الخطاب وقراءته وتلقٌِّوه، فقود اسوتطاعت أن تفوتح آفاقواً 

أٌسور للفهوم  ، وبما ٌجعل المتَن القدٌم وشروحه أٌضاً وتلقٌِّه بما ٌبلبم مقتضٌاِت العصر

ٌَّة وؼٌرها. ٌُكتب بالعرب  والتواصل وجنً ثمار الفابدة. ٌنطبق هذا على ما 

، ؼالباً  ًِّ موا ٌصودر خطاُبهوا عون وسوط  على أنَّ المقارباِت الحدٌثَة للمتن الصوف

ه فً األكثر إلى نخبة مون الم ٌِِّق االنتشار، وٌتوجَّ ًٍّ ض تلقِّوٌن المتخصِّصوٌن فٌوه، أكادٌم

أو مّمن هم فً محٌطه، وهذا ما ٌفضً بمثل هذه المقاربات، إلى أن تظولَّ حبٌسوَة أفوٍق 

ٌّق، ال ٌفً بتعمٌم الفابدة الكامنة فٌه. ًٍّ ض  تداول

                                                           
 لشٌخ سعد الدٌن محمد بن أحمد الفرغانًلمنتهى المدارك فً شرح تائٌة ابن الفارض  منها على سبٌل المثال: 1

 د بن محمد القٌصري  داود بن محمولشرح القٌصري على تائٌة ابن الفارض الكبرى و
ألمٌر عبد القادر لكتاب المواقف فً التصوف والوعظ واإلرشاد  انظر على سبٌل المثال ال الحصر: 2

بكتابات ابن  واضحا   نصٌا   واألمٌر عبد القادر أكبري المشرب، وأسلوبه وأفكاره ٌتعالقان تعالقا   الجزائري
كتاب تكملة الفتوحات  وله أٌضا   ً الدٌن الطعمًمحٌلفناء اللوح والقلم فً شرح فصوص الحكم  عربً.

المكٌة. وقام األستاذ محمود محمود الغراب بتألٌف مجموعة من الكتب عمد فٌها إلى شرح كالم الشٌخ محًٌ 
الدٌن ابن عربً من كالمه نفسه، وھو جهد ٌستحق الثناء والشكر؛ لما فٌه من فائدة فً وصل أفكار ابن 

صورة واضحة عنها. منها: شرح فصوص الحكم من كالم الشٌخ األكبر  عربً بعضها ببعض وتكوٌن
 وشرح كلمات الصوفٌة والرد على ابن تٌمٌة من كالم الشٌخ محًٌ الدٌن ابن عربً محًٌ الدٌن ابن عربً

 وغٌرھما. وثمة شروح معاصرة للحكم العطائٌة آخرھا شرح الحكم العطائٌة لمحمد سعٌد رمضان البوطً
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 ًِّ ومّما ٌمكون إضوافته فوً سوبٌل توسوعة الحووار حوول تقرٌوب الخطواب الصووف

إخراج كنوزه المخطوطة الكبٌرة العودد مون  لؽٌر أهله خاصًة، بذل جهوٍد مضاعفٍة فً

وواً  مضوواجعها البوواردة المظلمووة، وتحقٌقهووا تحقٌقوواً  ٌّ ، واالشووتؽال علووى حووّل عوٌصووها، علم

ًٍّ ؼٌوِر ذي عووج. ومثول هوذا العموِل ٌقتضوً  والتقدٌم لها بدراسات ضوافٌة بلسوان عربو

اً  جهوووداً  ٌّ سووو ووواً  منّظمووواً  مإسَّ ٌّ ، وتووووفٌَر فحسوووب، وٌقتضوووً تسوووخٌَر الووودعم المووو ال فرد اديِّ

 ، واإلعبلم المستقلِّ والقويِّ والهادؾ.بها الخبراِت العلمٌِة الرصٌنة الموثوق

ًِّ وتٌسٌر نشر ثقافته:  النهوض بتقرٌب الخطاب الصوف

ًُّ موون  إنَّ هووذه القووراءَة ال تسووعى إلووى تقوودٌم حوولٍّ لمووا ٌواجهووه الخطوواُب الصوووف

أو  -خوبل أهلَوه بطبٌعوة الحوال –هم إشكالٌات من المسلمٌن أنفسهم على اختبلؾ مشوارب

عً القودرة علوى المشواركة  عً القدرَة على ذلوك، إنَّموا تودَّ من ؼٌر المسلمٌن، فهً ال تدَّ

، وتٌسووٌر  ًِّ ووٍة ترمووً إلووى النهوووض بتقرٌووب الخطوواب الصوووف ٌّ فووً وضووع مقترحوواٍت أّول

وة. وٌسوعها أٌضواً  ٌَّ ٌَّة، وحلِّ معضبلته الخبلف فوتح حوواٍر  أن تودعو إلوى مضامٌنه المعرف

ًِّ الذي ٌمٌل إلوى اسوتعراض  ًِّ بمنؤًى عن الحوار السجال ٌَّة الخطاِب الصوف حول إشكال

ٌَّة ال طابل من ورابها، وإنَّما القصد أن ٌكون مبعوُث الحووار نواٌوا صوادقًة  ثرثرة معرف

ًة، وخالصةً  ٌَّ وٌد صولى هللا وحقٌق ٌِّدنا محمَّ  لوجوه هللا تعوالى. وقود قوال الرسوول األعظوم سو

ٌَّات، وإنَّما لكلِّ امرٍئ ما نوى...". وة الصوادقة  1علٌه وآله وسلم:" إنَّما األعمال بالن ٌَّ فالن

الخالصة لها أثٌر كبٌر فً نجاح العمل وصبلحه، وفً إمداده بفعل التؤثٌر والتؽٌٌر فوً 

"موون أشوورقت بداٌتووه،  هووـ(:507الفوورد والجماعووة. ٌقووول ابوون عطوواء هللا السووكندريُّ )ت

اٌته" و"وموا توقوؾ مطلوٌب أنوت طالبوه بربِّوك، وال تٌسور مطلوٌب أنوت طالبوه أشرقت نه

 2بنفسك".

 ًِّ موون المقترحووات التووً تتبنَّاهووا هووذه القووراءةُ فووً سووبٌل تقرٌووب الخطوواب الصوووف

 ما ٌؤتً: -فً سٌاق ما مضى من قول  عما جاء عرضاً  فضبلً   -وتٌسٌر نشر ثقافته
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ووه ممارسووٌة إنسووان .2 ِؾ علووى أنَّ ٌَّة تعبُّدٌووة تتَّخووذ موون الوودٌن وسووٌلًة فهووم التصوووُّ

ووا  ووة. أمَّ ٌَّ ووة معرف ٌَّ ووة. واألخوورى: تعبُّد ٌَّ ووة تربو ٌَّ تووٌن، األولووى: أخبلق لتحقٌووق ؼوواٌتٌن مهمَّ

 ًِّ ًِّ خاصوًة واإلنسوان األولى فٌتجلّى دورهوا فوً العمول علوى إصوبلح المجتموع اإلسوبلم

ا األخرى ف فً صلة العبود بربِّوه، وهوً صولة عامة، وتهذٌِب أخبلقهما وَرْوَحَنِتهما. وأمَّ

ٌُرجى  تحقٌُق المعرفة بواهلل تعوالى فوً أسومابه  -من بلوغ مداها األقصى –تعّبد ومحّبة 

وصووفاته وأفعالووه. ولعوولَّ هووذه األخٌوورَة هووً التووً تحفووظ علووى الوودٌن روَحووه ومضوومونه 

عون  وؼاٌته، فبل تتحّول العباداُت والشرابُع إلى عادات أو ممارسوات مسوتثقلة، عوضواً 

األصل الذي ٌنبؽً أن ٌبعث الراحَة والطمؤنٌنة والٌقٌن والسكٌنة فً القلوب، كما كوان 

فوً  -رضوً هللا عنوه -عن ذلك فوً قولوه لوببلل -صلَّى هللا علٌه وآله وسلَّم -ٌعّبر النبً

 .1"قم ٌا ببلل فؤرحنا بالصبلة" النداء للصبلة:

، الووذي هووو ثموورة سوولوك  .2 ًَّ د، إدراك أنَّ الخطوواب الصوووف بوواألخبلق مسوودَّ

وود، ٌعّبوور عوون وعووً الووروح بموضوووعها، بوسوواطة لؽووة العقوول  ٌَّ وثموورةُ تعّبوود بالشوورع مق

ة البحر وصوبَّها فوً قودح. وموع ذلوك فلودى  والمنطق والوجدان، وهذا ٌكاد ٌشبه نقَل لجَّ

العقِل قدرةٌ على التعبٌر بلؽته ومنطقه عن وعً الروح هذا، لكنَّه ٌظلُّ، فوً ؼٌور قلٌول 

شاً  ومرتبكاً  ناقصاً  تعبٌراً  منه، . وهذا ما ٌإدي، فً األؼلب، إلوى خلوق حالوة مون ومشوَّ

التوتُّر والحذر، وعودِم القودرة علوى تحقٌوق النجواح المرجوّو فوً التواصول موع الخطواب 

ًِّ وتلقٌووه وتداولووه. بوول قوود ٌصوول األموور بووالمتلقًِّ إلووى اختووزال الخطوواب برّمتووه،  الصوووف

شوووٌش وعسوور الفهووم ومعاناتووه، بإصوودار أحكووام التبوودٌع والووتخلِّص موون اإلربوواك والت

عون األحكوام  والزندقة والتكفٌر وما ٌوالٌها. وٌؽلوب الظونُّ أن إدراَك هوذا األموِر، بعٌوداً 

ٌَّة  الجاهزة والمسّبقة، قد ٌرفع من مستوى وعوً المتلقِّوً فوً تعواطً المعوارؾ الصووف

، ولعلَّوه ٌكوون دافعواً  ًِّ عوُد، إلوى البحوث فوً منطوق الخطواب ، مون بذات المنحى اإلشكال

وووة، والوقووووِؾ علوووى مضوووامٌنه  ٌَّ ًِّ واسوووتجبلء آلٌوووات إنتاجوووه المعرف ًِّ الوووداخل الصووووف

ٌَّة. ٌَّة وطرابقه التعبٌر  اإلصبلح

                                                           
 21066 :رقم الحدٌث ،16/256مسند اإلمام أحمد،  1



 مجلة الهند

 

 101 

1.  ًِّ إنَّ تحقٌق النقطتٌن السابقتٌن منوٌط بتوسٌع رقعة تداول الخطاب الصووف

ووة واالصوو ٌَّ ِة والنثر ٌَّ دة: الشووعر ووة. وقوود ٌقووع فووً أشووكاله المتعوودِّ ٌَّ ٌَّة وقضوواٌاه المعرف طبلح

وة  ٌَّ وة والهٌبوات العلم ٌَّ سوات األكادٌم الدور األكبر فً ذلك على عواتق الجامعوات والمإسَّ

ووة  ٌَّ ووة، التووً ٌنبؽووً أن توونهض بوودور كبٌوور فووً تهٌبووة ظووروٍؾ مادِّ ٌَّ ووة واإلعبلم ٌَّ والثقاف

، ٌملإه أ ًٍّ جادٍّ ٌَّة، تضطلع بعبء استٌبلد فضاٍء علم ٌُّون متخصِّصوون فوً ومعنو كوادٌم

ٌَّة  . وٌمكوون دعووم هووذا الفضوواِء بؤشووٌاخ الطوورق الصوووف ًِّ مجووال تحلٌوول الخطوواب الصوووف

وووة. ؼٌووور أنَّ موووا ٌووودعو لؤلسوووؾ أنَّ هوووذه  ٌَّ ٌَّة والمعرف المصووولحٌن ذوي الخبووورة السووولوك

ًِّ وإقصواِبه، بودالً  مون وضوعه فوً سوٌاق  المإسساِت تسهم فً تهمٌش الخطواب الصووف

ًٍّ ٌت ًِّ المبكور، تداول ٌح لووعً المتلقِّوً اسوتٌعاَبه ومدارسوته فوً مراحول تكوٌنوه المعرفو

ًُ منطوَق الخطواب  وة األولوى؛ لٌموتصَّ الووع ٌَّ وال أقلَّ من أن ٌكوون فوً المرحلوة الجامع

ًِّ شووٌباً  ًِّ الووداخل ووة ورموووَزه ومصووطلحاِته فشووٌباً  الصوووف ٌَّ ، وٌستكشووَؾ طرابَقووه التعبٌر

 ٌَّ ٌَّة. وال شوكَّ أن الّتمواسَّ موع الخطواب ولؽَته وموضوعاِته المعرف ٌَّة اإلصبلح ة والسلوك

ًِّ على هذا النحو سٌفضً إلى تشوكٌل آفواق اسوتجابٍة َتوؤْلَُؾ الخطواَب ومكوناِتوه،  الصوف

ٌَّة مضمرًة سلفاً  ًة ال محاورًة َعداب ٌَّ  ، على ؼٌر علم وفهم.وتحاوُرهما محاورًة سلم

صوو .2 ، عقوود المووإتمراِت والنوودوات المتخصِّ ًِّ ة فووً تحلٌوول الخطوواب الصوووف

والعمووُل علووى وضووع مقترحووات و"إسووتراتٌجٌات" لتقرٌبووه موون الفهووم واإلفهووام وَسووعة 

وة فوً مصوَر والعوراِق  ٌَّ سات األكادٌم التداول. واالستفادةُ من تجارب الجامعات والمإسَّ

ًِّ وقضواٌاه المعرف ، التوً لهوا عناٌوة بالخطواب الصووف ًِّ وة وببلد الشام والمؽرب العربو ٌَّ

سات أو جهات أخرى لها خبرة فً هذا المجال.  ِة مإسَّ ٌَّ ٌَّة، أو أ  والتربو

ٌَّة، ال سٌما مفهووم وحودة الوجوود  .3 ٌَّة اإلشكال محاولة تقرٌب المفاهٌم الصوف

، وتجووانِس األضووداد واجتماعهووا، عبوور التواصوول مووع  وصوولته بطبٌعووة الوجووود الموواديِّ

وة الحدٌ ٌَّ ُؾ 1ثوةمكتشفات علوم الفٌزٌاء الذرِّ وط وعوً الوروح -. فوإذا كوان التصووُّ   -بتوسُّ

ؽاً  ٌَ ووة، تصووؾ ِصو ٌَّ ٌَّة ذات ووة، ومووذاقات شوهود ٌَّ ث عوون حودوٍس عرفان أخوورى للوجووود  ٌتحودَّ

الماديِّ ؼٌَر تلك الصٌِػ التوً ٌقرأهوا العقوُل وٌقّرهوا، وال ٌتزحوزح عون إثباتهوا وتمثُّلهوا 
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لت إلٌه العلوُم الفٌزٌ -وفق منطقه وة الحدٌثوة تمضوً قودماً فإنَّ ما توصَّ ٌَّ لتعوانق الحوسَّ  اب

ة شووهوده لووذلك الجانووب اآلخوور موون الوجووود،  ، وتثبووت صووحَّ ًَّ ًَّ والووذوق العرفووان الصوووف

ًُّ الوذي ٌخضوع لقووانٌن ؼٌوِر تلوك القووانٌن التوً ٌتجلَّوى بهوا  ًُّ الخفو وهو الجانب البواطن

ة المحسوسوة الظواهرة. وتنعو ى بالمادَّ ى علوى العقول قصووَره للحواسِّ فً صٌؽة ما ٌسمَّ

ة وقوانٌنهوا،  عن تمّثل هذا الجانوب، واقتصواَره علوى تمّثول وجوٍه واحوٍد مون وجووه الموادَّ

 وهو الوجه الظاهر لها.

وووة،  .4 ٌَّة، وفهوووُم محتواهوووا ودالالِتهوووا بدقَّ إعوووادة قوووراءة المصوووطلحات الصووووف

و ٌَّ ٌُراعوى فٌوه تودّرُج المفواهٌم العرفان ة التوً تنطووي وإعادةُ تنظٌمها وتبوٌبها على نحوٍو 

ًِّ نفسووه ٌّن فووً البووداٌات واألواسووط  ،علٌهووا، وفووق مراحووِل السوولوِك الصوووف التووً تتعوو

واً  ٌّ إلوى نظابرهوا فوً حقول واحود، وهكوذا  والنهاٌات، وضمُّ المصطلحات المتجانسوة دالل

دوالٌووك فووً سووابرها. وتوودوٌُنها بلؽووة معاصووورة تٌّسوور علووى المتلقووً التواصووَل معهوووا 

ًِّ واسووتٌعاَبها، وتووداو لَها موون بعووُد، والتوصووَل بهووا إلووى إدراك مرامووً الخطوواب الصوووف

 .سلٌماً  ودالالته إدراكاً 

العمووول علوووى إنشووواء مراكوووَز بحوووٍث متخّصصوووٍة، ُتعنوووى بدراسوووة الخطووواب  .5

ووة بووه، وعقوووُد  ، وتتوّجووه نحووو نشوور األبحوواث والنشوورات والدراسووات الخاصَّ ًِّ الصوووف

ووة، واسووتقباُل الم ٌَّ قترحووات النافعووة التووً ترمووً إلووى تٌسووٌره اللقوواءات والنوودوات الدور

وون ال ٌحسوونون التعامووَل معووه، سووواء أكووانوا موون أهلووه أم موون  وتعمووٌم ثقافتووه، وإنقوواِذه ممَّ

وَل جهوٍل، أو كٌول كٌود، أو  ٌْ ن ٌكٌلوون الوتهم إلٌوه وإلوى أهلوه المخلصوٌن َك ؼٌرهم، أم ممَّ

ًٍّ متطّرؾ، أو كٌل هوًوى منحورؾ. والنظوُر فوً إمكا وة مودِّ جسوور كٌل تعصب مذهب ٌَّ ن

الحوار الهادئ والتفاهم البناء المخلص بٌن التصوؾ من طرؾ، والموذاهب اإلسوبلمٌة 

األخوورى التووً تختلووؾ معووه فووً الممارسووة واالعتقوواد واالجتهوواد، نوواظرٌن إلووى سووماحة 

ِد مستوٌات فهموه، موا داموت مبنٌوًة علوى  اإلسبلم وسعته فً تقبُّل اآلراء المختلفة، وتعدُّ

 له المجمع علٌها.   أصل من أصو

وة،  .6 وة والخاصَّ ًِّ بٌن العامَّ ًِّ والتربويِّ والسلوك ؾ األخبلق نشر ثقافة التصوُّ

ٌَّة، كالمسوواجد والموودارس  ووة والرسووم ٌَّ سوواته المدن وتعمٌُمهووا فووً المجتمعووات عبوور مإسَّ
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والمعاهووود والجامعوووات والمحافووول الثقافٌوووة واالجتماعٌوووة، وإشوووراُك وزارات األوقووواؾ 

ووة والقووابمٌن علٌهووا والمعنٌووٌن بوضووع الخطووط لووذلك، والعمووُل علووى والمقدسووات  ٌَّ الدٌن

 رعاٌتها وتنفٌذها.

إصووبلح موووا لحوووق بوووالطرق الصوووفٌة ومنتسوووبٌها مووون اعوجووواج وعوووادات  .7

ٌَّة هووً مون قبٌوول هوذا مووا وجوودنا علٌوه آباءنووا علوى ؼٌوور فهوم لمقتضووٌات العصوور،  سولوك

وورات الزمووان والمكووان وا ٌِّ لثقافووة. وضوورورةُ نشوور الوووعً وعلووى ؼٌوور اسووتٌعاب لمتؽ

ووة النابعووة موون القوورآن الكوورٌم  ٌَّ ؾ األخبلقٌووة، والتزكٌووِة الروح الصووحٌح بمفوواهٌم التصوووُّ

د األموُر  ٌُوسَّ ٌَّة المطّهرة، وأحوال المرّبٌن واألشٌاخ واألولٌاء البررة. وأال  والسنة النبو

عوادة تورٌوث الطرٌوق  إلى ؼٌر أهله ومستحقٌِّه، سواء أكانوا قرباَء أم ؼرباء، وإبطوالُ 

ووة  ٌَّ ، والقضواُء علوى البودع التوً تموارس فوً المواسوم الدٌن ًِّ ًِّ دون الروحو للنسوب الطٌنو

 والموالد وحلق الذكر. 

ؾ   .20 وووة للتصووووُّ ٌَّ موووة أو هٌبوووة أو جامعوووة عالم التفكٌووور فوووً سوووبل إنشووواء منظَّ

 ٌَّ تها، تضومُّ إلٌهوا اإلسبلمً مستقلّة، لها دستوُرها ونظامها وقوانٌنها وتشرٌعاتها ومٌزان

ٌَّة الملتزمووة  علموواء التصوووؾ الموثوووِق بعلمهووم وسوولوكهم، وتضووم إلٌهووا الطوورَق الصوووف

بالكتاب والسنة فً أرجاء المعمورة، وعلى أن ٌكون لها فروٌع أو مكاتوُب فوً األقوالٌم 

اإلسبلمٌة وؼٌرها؛ للتنسٌق والعمول وتنفٌوذ التوجٌهوات القورارات والمشوارٌع التربوٌوة 

 حٌة.واإلصبل

توووووفٌر وسووووابَط إعبلمٌووووٍة مسووووتقلٍة كاإلذاعووووة والتلفزٌووووون والصوووووحؾ   .22

ووو وووٍة خاصَّ ٌَّ بالتصووووؾ وعقابوووده وأصووووله  ةوالمجوووبلت، وإعوووداُد بووورامَج علمٌوووٍة وتثقٌف

ومفاهٌمووووه وحقابقووووه ومقاصووووده وأعبلمووووه ومدارسووووه ومنافعووووه التربوٌووووة واألخبلقٌووووة 

وووٍة واالجتماعٌوووة واالقتصوووادٌة، واسوووتثماُر الشوووابكة "اإلنتر نوووت" إلنشووواء مواقوووَع خاصَّ

بالتصووووؾ؛ لتحقٌوووق هوووذه األهوووداؾ المنشوووودة، واسوووتقباِل المقترحوووات والمشووواركات 

ٌَّة الرصٌنة.  والحوارات العلم

وة مستبصورة وناقودة متفحصوة،   .22 ٌَّ ًِّ قوراءًة علم إعادة قراءة التوراث الصووف

ة الرواٌووات واألقوووال المنسوووبة إلووى أصووحابه سووعٌاً  ا المعووروفٌن إلووى التحقُّووق موون صووحَّ
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ووة تتعووارض مووع  ٌَّ بووالتقوى والصووبلح، والسووٌما تلووك التووً تنطوووي علووى إشووكاالت دالل

ة نسووبتها،  محتووًوى موون محتوٌووات الوودٌن، موون مثوول مقوووالت الشووطح، وإذا ثبتووت صووحَّ

ا ٌحتموُل مون ومعقوالً  مقبوالً  ٌُنظر، عندبٍذ، فً توجٌهها توجٌهاً  . كما ٌنبؽً الكشُؾ عمَّ

علووى بعووض أبمووة العلموواء موون الصوووفٌة، تتعووارض مووع مووا هووو وجووود أقوووال مدسوسووة 

معلوووم موون مشووهور أقوووالهم وآرابهووم، والوقوووُؾ علووى تعٌٌنهووا بؤدلَّووة تسووتوفً شووروط 

، التنبٌُه علٌها والتحذٌر منها. ًِّ  االستدالل العلم

وفً هذا السٌاق ٌمكن أن ٌشار إلى الجهد الكبٌر الذي بذلوه األسوتاذ محموود محموود  

ًٍّ وتحقٌقوالؽراب،  خ محًٌو الودٌن ابون عربو ، ومون ضومن هالمتخصِّص فً شرح توراث الشٌو

 ، ما حقَّقه أنه وقؾ على مجموعة من المسابل الواردة فً كتاب فصووص الحكوم البون عربًو

وعّدها من المدسوس علٌه فً هذا الكتواب؛ ألنهوا تعوارض أقوالَوه الثابتوة الوواردة فًو المسوابل 

ة نسوبته إلٌوه ثبوتواً عٌنها فً كتابه الفتوحات، ا ٌّو لذي ثبتوت صوحَّ وه ٌشوكِّك فًو نسوبة اً ٌقٌن ، بول إنَّ

، وٌكاد ٌجزم بؤنَّه مدسوٌس علٌه. وقود ذكور مجموعوة مون  ًٍّ كتاب الفصوص برمَّته البن عرب

ٌِّد رأٌوه ٌَّة التً تإ ٌَّة والنقد ٌَّة والعقل . وكوذلك ٌقوال فًو بعوض موا ورد فًو كتواب 1األدلَّة التارٌخ

ًِّ الطبقات الكب  .  2رى وفً ؼٌره من الكتب لئلمام الشعران

ووً مشووارٌِع المفكوورٌَن الكبوواِر التووً ترمووً إلووى إعووادة قووراءة التووراث   .21 تبنِّ

ووة، وآثوواِره  ٌَّ ووة والعمل ٌَّ ، وإبووراُز خصابصووه العلم ًُّ ٌَّما التووراث الصوووف ، والسوو ًِّ اإلسووبلم

ٌَّة فوووً المجتموووع والووودٌن والثقافووة وفوووً اإلنسوووان ووة واإلصوووبلح ٌَّ وووة. ولعووولَّ اإلٌجاب ٌَّة بعامَّ

ًِّ طه عبد الورحمن ٌنتصوب مثواالً  فوً  وحاسوماً  داالً  مشروَع المفكِر والفٌلسوؾ المؽرب

 ًِّ ووة الرصووٌنة، والتفكٌووِر العقلوو ٌَّ ًِّ الصووارم، وفووً توظٌووؾ اللؽووة العلم االسووتدالل المنطقوو

ٌَّة مما وة والسولوك ٌَّ م، علوى ضورورة ممارسوة الشورٌعة ومسوتلزماتها األخبلق رسوة المنظَّ

وه فوً  ٌَّض لوه أسوباُب الشوهرة والوذٌوع موع أنَّ ٌَّة حقَّة. بٌود أنَّ هوذا المشوروَع لوم تقو صوف

                                                           
 25-4 شرح فصوص الحكم من كالم الشٌخ األكبر محًٌ الدٌن ابن العربً، ص 1
"لٌس كل ما فً كتب الصوفٌة لهم؛ ألنها لم تسلم من حمالت الدس  ٌقول الشٌخ عبد القادر عٌسى، رحمه هللا: 2

مً الثمٌن مما لحق والتحرٌف. وما أحوجنا إلى تضافر جهود المؤمنٌن المخلصٌن لتنقٌة ھذا التراث اإلسال

. وانظر: الٌواقٌت والجواھر فً 122 عبد القادر عٌسى، صلوتحرٌف". حقائق عن التصوف  به من دسّ 

. لطائف المنن واألخالق وبهامشه كتاب لواقح األنوار 20-7 عبد الوھاب الشعرانً، صلبٌان عقائد األكابر 

 220-2/204القدسٌة فً بٌان العهود المحمدٌة، 
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وة معاصورة،  ٌَّ نظر الباحث ٌعدُّ أهومَّ مشوروع كتوب فوً مجوال قوراءة التوراث قوراءًة علم

ًِّ المناسووب لٌعرفووه القاصووً  وأرى أن ٌإخووذ بووه إلووى حٌووث ٌوضووع فووً مجالووه التووداول

ووة والوودانً، وُتوووفَُّر لوو ٌَّ ه أسووباب االنتشووار والووذٌوع والشووهرة فووً المإسسووات األكادٌم

ووة ووسووابط نقوول المعلومووات. ولعوولَّ كتَبووه األربعووة التالٌووَة  ٌَّ ووة والمنووابر الثقاف ٌَّ واإلعبلم

ؾ، تؤسٌسواً  ٌَّة التصوُّ ًِّ بؤهمِّ  عنواناُتها، تمثِّل أبرز منازع التؤسٌس النظريِّ للوعً الدٌن

اً  ٌّ اً  منطق ٌّ اً وف وبرهان ٌّ  ، وهً:لسف

ًُّ وتجدٌد العقل.2  . العمل الدٌن

 . تجدٌد المنهج فً تقوٌم التراث.2

ًِّ للحداثة الؽربٌة.1  . سإال األخبلق: مساهمٌة فً النقد األخبلق

ٌَّة.2  . روح الحداثة: مدخل إلى تؤسٌس الحداثة اإلسبلم

ًِّ المع ًِّ المؽربو اصور، ٌنهض مشروع طه عبد الورحمن علوى نقود الفكور الفلسوف

ٌة المؽرقوة فوً  ٌَّة فً مواجهة النزعات المادِّ ٌَّة الدٌن ِة التجربة األخبلق ٌَّ وعلى إبراز أهمِّ

وود"  تؤلٌووه العقوول المجوورد، سووعٌاً  ٌَّ ز بمبوودأ "العقوول المإ إلووى إعووادة االعتبووار للفكوور المعووزَّ

ووبلً  ووة، علووى كونووه أعلووى مراتووب العقوول، متوسِّ ٌَّ وو بوواألخبلق الدٌن ٌَّ ة، باالسووتدالالت المنطق

ٌَّتها الرفٌعووة. وٌنتهووً موون خووبلل نقوود تٌووارات التقلٌوود  ووة، وإنشوواب ٌَّ وأسووالٌب اللؽووة الحجاج

ًِّ المبدع، المستنِد إلى العقول  والحداثة فً الفكر المؽربً، بالدعوة إلى االستقبلل الفلسف

ٌَّة إلووى  ًِّ الووذي ٌفضووً إلووى صووفاء السوورٌرة، وٌفضووً بالووذات اإلنسووان ًِّ الصوووف العملوو

 .        1عنى الوجود وحقٌقته، ومقاربة عبلقة العبد بالحقِّ تعالىمقاربة م

 خالصة القول: 

ًِّ موون الفهووم واإلفهووام، وَسووَعِة التووداول،  إنَّ السووعً إلووى تقرٌووب الخطوواب الصوووف

وتٌسوووٌر نشووور ثقافتوووه، لحوووري  بوووه أن ٌشوووارك مشووواركًة فاعلوووًة فوووً إصوووبلح المجتموووع 

 ًِّ ووواً  صوووبلحاً إاإلسووبلم ٌّ وو دٌن ٌّ ووواً  اً وأخبلق ٌّ ، بووول ٌسووعه أن  ٌكوووبح جمووووح اإلنسوووانٌة وتربو

م أنَّ  ، وفوً تووهُّ ًِّ يِّ على حسواب الجانوب الروحو ل فً الجانب المادِّ جمعاء، نحو التوؼُّ

ٌَّة إلوى مقاربوة حقٌقتهوا وحقٌقوة وجودهوا، فضوبلً  َد وحده كفٌٌل بقٌاد اإلنسوان  العقل المجرَّ

                                                           
 .132 أعالم الفكر العربً الحدٌث والمعاصر، صموسوعة  1
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 . وٌسع التصوؾ أٌضواً بخالقه عزَّ وجلّ  عن مقاربة حقٌقة الكون والؽاٌة منه، وعبلقته

ٌَّة، وأن ٌحدَّ من نوزق األٌودٌولوجٌات  أن ٌفتح آفاقاً  رحٌبًة للحوار بٌن المذاهب اإلسبلم

وضٌِق أفق المعتقدات التً ٌصنعها اإلنسان وفق هوواه وتصووراته هوو؛ لٌؽودو حبوٌس 

رها ال ٌنطوي إال علوى األموت أنَّها تمثِّل الحقَّ المطلق، وأنَّ ؼٌ جدرانها المعتمة، ظاّناً 

ٌَّتهوا المفرطوة وحجِبهوا  والضبلل. وٌسُعه أٌضاً  ر الروَح مون عقوال الونفس وأنان أن ٌحرِّ

وة فوً اإلنسوان  ٌكون قوادراً  -بعبارة أخرى -الكثٌفة. ولعلَّه ٌَّ علوى تطووٌر النزعوة الروح

، موجِّ  والكون بؤسره؛ لتسٌر جنباً  ًِّ والماديِّ ٌَّاهما وجهوًة  هاً إلى جنب مع التطور العقل إ

 ترضً الخالق والمخلوق. 
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التجلٌووات اإللهٌووة مووع تعلٌقووات ابوون سووودكٌن، وكشووؾ الؽاٌووات فووً شوورح مووا  .2

اكتنؾ علٌه التجلٌات، تحقٌق: عثمان إسماعٌل ٌحٌى، مركز نشر دانشوااهً، 

 .م2766طهران، 

 -ن الفرنسووٌة: معهوود ألووؾمووب ٌوورتع خالوود بوون تووونس،لل اإلسووبلم بووالتصوووؾ ق .2

 م2003 ،الطبعة األولىبارٌس، بإشراؾ المإلؾ، دار الجٌل، بٌروت، 

محمود بون فتووح الحمٌودي، تحقٌوق: د. ل الجمع بٌن الصحٌحٌن البخاري ومسلم .1

 م2002، الطبعة الثانٌةعلً حسٌن البواب، دار ابن حزم، بٌروت، 

طبعوة النوواعٌر، الرموادي، لشوٌخ عبود القوادر عٌسوى، ملحقابق عون التصووؾ  .2

 م2772، الطبعة الخامسة

بون عطواء الالحكم العطابٌة والمناجاة اإللهٌة، تلٌها الحكوم العطابٌوة الصوؽرى  .3

، الطبعووة الثانٌووةهللا السوكندري، تحقٌووق: أحموود عبٌوود، المكتبوة العربٌووة، دمشووق، 

 د.ت.

قٌوق شرح فصوص الحكم من كبلم الشٌخ األكبر محًٌ الدٌن ابون العربوً، تح .4

 م2763وجمع وتؤلٌؾ: محمود محمود الؽراب، الناشر: المإلؾ، دمشق، 

 :عبد الكورٌم الجٌلوً، تقودٌم وتحقٌوق ودراسوةلشرح مشكبلت الفتوحات المكٌة  .5

 د. عاطؾ جودة نصر، مكتبة الشباب، القاهرة، د. ت.

الزموووان النورسوووً، ترجمووة: إحسوووان قاسوووم الصوووالحً، دار  لبووودٌع الشووعاعات .6

 م2771، الطبعة األولىستانبول، سوزلر للنشر، ا

الطاوٌووووة والفٌزٌوووواء الحدٌثووووة: استكشوووواؾ التموووواثبلت بووووٌن الفٌزٌوووواء الحدٌثووووة  .7

فرٌتجووووؾ كوووابرا، ترجموووة: حنوووا عبوووود، دار طوووبلس لوالصووووفٌة الشووورقٌة 

 م2777للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 

العهوود  لطابؾ المنن واألخبلق وبهامشه كتاب لواقح األنوار القدسٌة فً بٌوان .20

عبوود الوهوواب الشووعرانً، منشووورات دار الحكمووة، دمشووق، بٌووروت، لالمحمدٌووة 

 م2763
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بدٌع الزمان النورسً، ترجمة: إحسان قاسم الصوالحً، دار سووزلر لاللمعات  .22

 م2771، الطبعة األولىللنشر، استانبول، 

مسووند اإلمووام أحموود، تحقٌووق: شووعٌب األرنوواإوط وآخوورٌن، مإسسووة الرسووالة،  .22

 م2002، بعة األولىالطبٌروت، 
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 لغٌر العربٌة تدرٌس اللغة 

 دراسة تحلٌلٌة –الناطقٌن بها

 د. فٌضان هللا الفاروقًأ.  -

جتماعٌة متحضرة كانت أم إن اللؽة دعامة أساسٌة ٌرسو علٌها كٌان الحٌاة اال

ها الملفوظ أو المكتوب أداة عجٌبة تنتقل بها األشٌاء التً تقع بدابٌة. وهً فً شكل

رض من مشاهد ومناظر سواء ذهاننا. فكل ما بٌن السماء واألأإلى  ،علٌها حواسنا

خٌالٌة تنتقل بصورة عجٌبة إلى الذهن بواسطة الكتابة أو اللفظ  مفكرٌة أ كانت صوراً 

فكار تنتقل هً األخرى إلى أووكذلك كل ما ٌبتدر إلى الذهن من خواطر ومشاعر 

 ،خرٌن ومن عصر إلى عصر ومن جٌل إلى جٌل بهذه الواسطة الهامة أي اللؽةاآل

ول فكرة تبتدر إلى الذهن ؤصل ما بٌن الفكر والحٌاة فوفاللؽة هً الجسر الذي ٌ ذاً إ

هذا الشا المحقق نقل ردنا أذا إتكون مجردة لتتحول إلى شا محقق معهود فٌما بعد. ف

قوم بالبحث أال اللؽة. وإننً حٌنما كنت إخرٌن فلن نجد لذلك من سبٌل هود إلى اآلالمع

ما. وهو "ما هً  ذ خطرت ببالً فكرة قد تكون مبتكرة إلى حدإعن اللؽة وقوامها 

لقٌها على بساط البحث أن أرٌد أالصلة بٌن اللؽة وقواعدها"؟ فتلك هً النقطة التً 

راء النقاد وعلماء اللؽة األفاضل المتخصصٌن بهذه ستفٌد من آا ًفً هذه العجالة لك

 الصناعة.

ذا تظل اللؽة قابمة إال إ ؤي لؽة من اللؽات ال تنشن القواعد ألأكل منا ٌعرؾ 

صولها مستقلة إلى حد كبٌر فً تعبٌراتها ومعانٌها. وذلك ألن القواعد تستنبط أعلى 

وهً  بل تكتمل قواعدها أٌضاً فاملة ذا لم تكن اللؽة كإقوانٌنها من كبلم الناطقٌن بها. ف

ذا صارت تلك اللؽة الحدٌثة الناشبة إفتزدهر وتترقى و اللؽة أوالً  ؤتبقى ناقصة. تنش

بها من  ذا صارت التعبٌرات معترفاً إوسٌلة التعبٌر لقوم أو مجتمع وبكلمة أخرى 
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ن قد . ولكلها تسجٌبلً وضوابط للؽة وٌسجّ  ٌضع ذلك المجتمع أصوالً فمجتمع أو قوم 

ذا كانت اللؽة مستقلة مكتفٌة بالذات قبل وجود قواعدها فلماذا توضع إ حدٌ أٌسؤل 

لٌها؟ وما هً الصلة بٌنها وبٌن اللؽة؟ وما الفابدة فٌها؟ اعتقد إالقواعد؟ وما الحاجة 

اللؽة وطرٌق نموبها  وءمعنا النظر فً نشأذا إجابة على هذه األسبلة نه ٌمكن اإلأ

ن اللؽة هً وسٌلة التعبٌر االجتماعً وتتؤثر بحوادث المجتمع أورقٌها. فنحن نعلم 

وتتصل بحٌاة شعب من الشعوب فً احتٌاجاته المادٌة والمعنوٌة وترتسم فٌها صورة 

ذا اختلط بؽٌره من إذا انعزل وتختلط معه إبنٌته الخصبة أو العقٌمة وتنعزل معه 

ضاٌاه الثقافٌة واألدبٌة فكل الشعوب. ثم هً ترافقه مختلؾ ساحات حٌاته الفكرٌة وق

ن لم تكن حركته فً معنى التقدم بالضبط بل قد ٌكون إو ك دابماً مجتمع أو شعب ٌتحرّ 

حسب ظروفه الطبٌعٌة والسٌاسٌة فتختلؾ لؽة شعب من ؼٌره  وأشكاساً  التحرك تردٌاً 

نها تتفاوت فً سرعة االزدهار إحسب الظروؾ الذاتٌة لكل شعب من الشعوب و

حسب تفاوت ارتقاء المجتمعات. فهذا المجتمع ٌتقدم إلى التطور العقلً  واالنتشار

ًّ  لؽته وتتقدم هً األخرى جنباً  هوالنهضة الفكرٌة فترافق ذلك  لجنب حسب رق

تت لسبب من األسباب شدن فٌصاب بالخمول والتمالمجتمع. وذلك المجتمع ٌتخلؾ وٌت

صحابها فتؽلب علٌها لؽة أت ن تجاري الحٌاة وتكفل عن تعبٌراأفلؽته ال تستطٌع 

محلها وهكذا ٌسوق تطور هذه اللؽة إلى  تحلّ وعلى حٌاتها  ًأجنبٌة ؼلبة قد تقض

ن أمن التطور على كل حال. واألمر الثانً  الفناء واالندثار. فملخص القول أنه ال بدّ 

ها بل تستؽرق فترة اضح وأعش بٌن عشٌة تمهما كان نوعها ال تنشؤ وال تن لؽة ما

ن الكلمات ننتعاش واالستقرار والتقدم واالزدهار وذلك ألقصٌرة من الزمن لبلؼٌر 

صبح ذلك أذا إفراد الشعب. فأبصورة عملٌة بٌن  ر أوالً كرّ توالتعبٌرات تتردد وت

رت عنده كلمات بعدد ال بؤس ره وتوفّ عمشاوعلى التعبٌر عن عواطفه  المجتمع قادراً 

عانً المبتكرة واألخٌلة البدٌعة عندبذ تصبح الموبه للتعبٌر عن األشٌاء الخارجٌة 

ؼنٌة  ،كاملة فً معانٌها ،لفاظهاأمستقلة فً تعبٌراتها و ،صولهاأاللؽة قابمة على 

ال فً فترة من الزمن إوال شك أن هذه العملٌة ال تتم  .مكتفٌة بذاتها ،بثروتها ومادتها

 ؼٌر قصٌرة.
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وسٌلة التعبٌر االجتماعً صبحت أن هذه الكلمات أو التراكٌب التً أ ٌبدوف

كثٌر وعملٌة الحك واالختٌار التعب الفهام والتفهٌم بعد التجربة الطوٌلة ووذرٌعة اإل

ن عنه ٌصونها وٌحافظ على بقابها وٌحمٌها إال ٌدعها المجتمع عرضة للضٌاع بل 

ي عادٌة من عوادي الزمن لببل تخالطها التجارب التعبٌرٌة األخرى والمحاوالت أ

واستقبللها الذاتً أو لناضجة فتلتبس المعانً وتفقد اللؽة ممٌزاتها التعبٌرٌة الؽٌر ا

شخصٌة حدٌثة وعملٌة  شخصٌتها المستقلة فإذا دأبت اللؽة تقبل كّل تجربة تعبٌرٌة

بصورة  ،إلٌها وسٌلة التعبٌر االجتماعً بل ٌدبّ  بداً أتمرٌنٌة صبٌانٌة عابرة فلن تبقى 

دي بها إلى فقدان القطعٌة فً إوهذه الظاهرة قد ت ،التفكك واالنحبلل ،تدرجٌة

التعبٌرات. فالقواعد النحوٌة والصرفٌة تساعد فً صٌانة هذه القطعٌة والحفاظ على 

صرٌحة فً  ،المعانً ةبٌن ،نها تجعل اللؽة واضحة الداللةإتقوٌم التعبٌرات وتقٌٌمها و

الناطقٌن بتلك  ،المرتبة األولىفً  ،نها تفٌدإما من ناحٌة الفوابد فأتعٌٌن المدلوالت. 

ن انحرؾ إالتعبٌري. و ؤنها تقٌهم من الخطأنهم ٌسلمون من تعدد التعبٌر كما إاللؽة ف

سقٌمه. فرأٌنا وعن الطرٌق القدٌم المتعٌن رفضه المجتمع واعتبره ركٌك التعبٌر  حدٌ أ

سن لن للقواعد منافع جمة على ؼاٌة من األهمٌة والخطورة ولوالها لفسدت األأ

فراد المجتمع أو الشعب برعاٌة أؾ دها وتكلّ نها تضبط اللؽة وتسدّ إ. فواللؽات معاً 

 القوانٌن اللؽوٌة وااللتزام لها عند استخدام هذه اللؽة.

بهذه المراحل االبتدابٌة فً طرٌقها إلى االزدهار  ت اللؽة العربٌة أٌضاً لقد مرّ 

ن النحو العربً قد أضٌنا نسمع ن تضبط قوانٌنها فً العهد األموي. مأالكامل قبل 

التعبٌري وذلك عندما دخل  ؤلصٌانة القرآن الكرٌم من اللحن والخط نَ وِّ ودُ  عَ ضِ وُ 

وخالط العرب  سبلم دٌناً اإلسبلم إلى الببلد الؽٌر العربٌة واعتنقت األمم العجمٌة اإل

كبلمهم  اللحن ٌظهر فً أمن سلٌقتهم اللؽوٌة الفطرٌة فبد األعاجم فقد العرب شٌباً 

حس المصلحون ؤمن محادثاتهم الٌومٌة إلى تبلوة القرآن الكرٌم. ف ىتعدّ حتى 

التعبٌري  ؤالمهتمون بؤمر األمة بضرورة وضع قوانٌن تصون رعاٌتها من الخط

ن ال ٌخامره شك وال نزاع فكلنا ٌعترؾ بؤن النحو العربً قد دوّ  اللؽوي. وذلك أمرٌ 

ولكن كٌؾ وبؤٌة طرٌقة؟ ألنه لم ٌسمع قط  ؤلخطلصٌانة القرآن الكرٌم من اللحن وا
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 وثانٌاً  ،دراسة القرآن الكرٌم جلدرس سابر أصول النحوٌة والصرفٌة أل بؤن باحثاً 

المواد النحوٌة والصرفٌة الضخمة التً  نفسه سابرَ  الكرٌمُ  أنه لم ٌستوعب القرآنُ 

صٌانة القرآن لم من ذن فالؽرض إنجدها متراكمة الٌوم فً الكتب النحوٌة والصرفٌة 

 ،صرٌحة التعبٌر ،صبحت محددة المعانًأذا إن اللؽة ال صٌانة لؽته، ذلك ألإٌكن 

من ٌتلقى القرآن الكرٌم تبلوة  على كلّ  ملتزمة القوانٌن كان لزاماً  ،صولمنضبطة باأل

ٌراعً تلك األصول الموضوعة للؽة القرآن الكرٌم. فمعنى صٌانة القرآن  نْ أودراسة 

الحقٌقة هو صٌانة اللؽة العربٌة الفصحى من اللهجات العامٌة األخرى التً الكرٌم فً 

كانت شابعة آنذاك بٌن القبابل المتجاورة بالببلد العجمٌة أو فً داخل جزٌرة العرب. 

ن ٌدرس أالقرآن الكرٌم عن  ترجماتنٌة وآجم القراعمؼنت الأوفً القرون المتبلحقة 

بلوة القرآن الكرٌم فقط. ففً عصرنا هذا نشاهد لؽرض ت المرء اللؽة العربٌة أوالً 

وٌحفظونه عن ظهر قلوبهم  ونهاراً  مبلٌٌن من المسلمٌن ٌتلون القرآن الكرٌم لٌبلً 

تقانهم لها. ومع ذلك إنهم ال ٌعرفون اللؽة العربٌة حتى كلمة واحدة منها ودع عنك إو

النقسمت على األقل  أوبؤنه لوال القرآن الكرٌم لضاعت اللؽة العربٌة  ال ٌجحد أحدٌ 

ل القرآن وحده العامل نما ٌشكّ إإلى لهجات ولؽات مستقلة مختلفة وفً القرن الراهن 

ن ال تصبح عرضة للضٌاع والفناء. أالوحٌد المإثر الذي ٌضمن اللؽة العربٌة 

فً االبقاء على اللؽة العربٌة بكلماتها وتلفظ  هاماً  لفاظه لعب دوراً أفاالعتقاد بقدسٌة 

ى األمر إلى ظهور لؽات محلٌة دّ ها وسابر عناصرها ومحتوٌاتها فلوال ذلك ألحروف

التباٌن واالستقبلل. فاتضح مما ذكرنا  متطورة نحوالعدٌدة فً مختلؾ الببلد العربٌة 

ال لتقوٌم اللؽة وتسدٌدها وللحفاظ على إتضبط لم ن قواعد النحو لم توضع وأ آنفاً 

واللحن؟ وممن ٌخاؾ على ضٌاع القرآن  ؤلخطتعبٌراتها. ولكن من الذي ٌرتكب ا

من الناطقٌن بالعربٌة أم من الذٌن كانوا  الكرٌم واللؽة؟ هل كان ذلك الشخص فرداً 

ن الذٌن أ هم. اعتقد أنا شخصٌاً ٌنطقون باللؽة العربٌة كلؽة أمّ  اؼٌرالعرب ولم ٌكونو

ي أفسهم....! نأوا فً التعبٌرات هم أناس من العرب ؤخطألسنتهم فلحنوا وأفسدت 

بل التارٌخ ء خبط عشوا أفراد من الناطقٌن بالعربٌة نفسها. ولست أقول ذلك جزافاً 

ما أمٌل إلٌه.  دلٌٌل قاطٌع علىوالعقل والتحلٌل النقدي  ،العلمً على ما أقول شهٌد
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ؽة لٌمارس كل أحد تجاربه الشخصٌة لذا لم ٌكن للؽة مقٌاس لؽوي ٌقاس علٌه الإوهذا 

ن أخلطها باللؽة وٌعتبر تجربته صحٌحة مستقٌمة وٌرجو من المخاطب التعبٌرٌة وٌ

نه اللؽوي من وراء ظهره ما عٌّ  تاركاً  ،ن ٌقولأٌفهم من مقاله ما ٌرٌد هو بنفسه 

ذا اختلطت باللؽة لتفسدها إالتعبٌر لذلك اللفظ أو التركٌب. وهذه التعبٌرات الشخصٌة 

" هذه الجملة ى"نادت سلمى حسن االً وتفقدها جمالها وبهاءها وروعتها وهاكم مث

ال إأما االسمان فهما من األسماء المنقوصة ال تصلح  ،مركبة من فعل وفاعل ومفعول

عراب ن الوسٌلة إلٌه فقط اإلز الفاعل من المفعول؟ ألعراب المحلً. فكٌؾ تمٌّ لئل

اللفظً. وهو متعذر التحقٌق فً مثل هذه الجمل. فلمثل هذه األحوال وضع النحو 

 حدٌ أن لم ٌتبع إقاعدة وجوب تقدٌم الفاعل على المفعول وشروطها لببل ٌلتبس األمر. ف

حسب ما ٌرٌد هو من  م المفعول على الفاعل فبل ٌكون كبلمه مفهوماً هذه القاعدة وقدّ 

ن القاعدة متعٌنة فبل ٌلتبس األمر فً تعٌٌن الفاعل والمفعول ومن لماذا؟ أل .جملته

ال من قبل الناطقٌن بتلك اللؽة فً أول األمر إاألخطاء ال تصدر مثال هذه أن أالمعلوم 

إلى الصواب فً أؼلب األحوال  همصحاب سلٌقة فطرٌة تهدٌأمنهم بؤنهم  زعماً 

مثال هإالء أفالقواعد النحوٌة والصرفٌة تصون اللؽة فً المرتبة األولى من 

ذا وضعت إوالسداد والسلٌقة واللسن....، وترشدهم إلى الصواب  ءدعٌاأ...ءدعٌااأل

ال تقوٌم اللؽة وتسدٌدها والمحافظة إقاعدة لؽة من اللؽات فبل ٌراد بها فً بدء األمر 

ما أرشاد الناشبٌن المخطبٌن من أفراد القوم أنفسهم ال من األجانب. إعلى أصالتها و

كان  فادت كل من ٌراعٌها وٌتقٌد بها سواء أأذا وضعت مرة فهً إالقوانٌن والقواعد 

 أفراد القوم أم من األجانب على السواء. من

وهو ٌتعلق  نقاشن أطرحه على بساط الأرٌد أومن هنا ٌبدأ البحث الذي كنت 

ن ٌتعلمها أاللؽة العربٌة بالنسبة للهندي الذي ٌرٌد  بالذي ال ٌعرؾ اللؽة هبك مثبلً 

ٌة وإلى جنبً اللؽة العربي كٌؾ ٌدرس هذا األأترى؟  ن ٌفعل ٌاأوٌتقنها فماذا عسى 

ذا وضعت إنه إقول فً هذا الصدد ؤتساعده هذه القواعد النحوٌة والصرفٌة؟ ف أي حدّ 

نها تنفع كل من ٌستخدمها سواء فً ذلك إاألصول والقوانٌن للؽة من اللؽات ف

ما أصحابها واألجانب! ولكن السبٌل إلى استخدامها بالنسبة لؤلجنبً؟ وفٌما ٌستخدم؟ أ
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نما تستخدم فً إن القواعد أال ٌحتاج إلى التحلٌل. وذلك  الشق الثانً فجوابه بسٌط

ا آخر واستخدام األصول فٌها حقٌقة مستقلة أخرى. ٌاللؽة فمعنى ذلك أن اللؽة هً ش

أو فً تعبٌر آخر اللؽة حقٌقة مستقلة بذاتها أما القواعد فلٌست من عناصرها الداخلٌة. 

لٌس من الضروري أن ٌصبح  وعلى هذا األساس فالطالب الذي ٌدرس القواعد فقط

كما  ،تقان من ٌدرسها بصفتها "اللؽة" فاللؽةإباللؽة بمعناها الكامل بحٌث ٌتقنها  ملماً 

هً: األصوات والكلمات والتراكٌب وتتؤلؾ من أربعة أجزاء  ،صرح به األخصابٌون

ذا ما ربطت بعضها ببعض إواللهجات. أما األصوات فتمثلها الحروؾ، والحروؾ 

لمات وكل لؽة تدل على معنى مخصوص. وعندما تقترن الكلمات بعضها تشكل الك

ببعض بتوازن وانسجام ٌتولد منه هذا النسٌج اللفظً الذي ٌدل حسب اصطبلح النحو 

ى هذا المركب اللفظً من فٌه ٌسمّ  ن تلفظ أحدٌ إعلى كبلم مفٌد أو جملة مفٌدة ف

الصوت من الفم ٌختلؾ  خراجإن طرٌقة أالصوت والطرٌقة التً ٌصوت بها. وبما 

عادة من فرد إلى فرد كذلك ٌختلؾ من قبٌلة إلى قبٌلة أو قوم إلى قوم أو شعب إلى 

نما هً أجزاء مركبة من األفراد. ومن إشعب أو بٌبة إلى بٌبة. ألن كل هذه البٌبات 

ن اللؽة تتؤلؾ أوهو  هنا ٌؤتً اختبلؾ اللهجات فً لؽة واحدة ولكن الواقع ٌبقى واحداً 

أما القواعد النحوٌة فهً تتعلق بكل جزء من هذه األجزاء  ،هذه العناصر كلها من

نها عوارض. إالقواعد ف اأموبشكل مباشر أو ؼٌر مباشر. فاللؽة حقٌقة ذاتٌة بنفسها 

ن القواعد لٌست نفس اللؽة وال هً من أجزابها الداخلٌة التً أوملخص كل ما ذكرناه 

ذن لٌست دراسة اللؽة نفسها لما تفٌد إوالصرؾ  تتؤلؾ منها اللؽة. فدراسة النحو

 دراسته تقوٌم اللؽة لمن ٌعرؾ اللؽة.

علمه تك العدة وٌقوم بتعلم اللؽة مستقبلً  أن ٌعدّ  هأما الذي ال ٌعرؾ اللؽة فعلٌ

ٌدرس اللؽة  ،بدراسته للقواعد ،ع نفسه أنهدللنحو والصرؾ كمادة مستقلة وال ٌخ

قن لؽة أجنبٌة وال سٌما اللؽة العربٌة فً تى لنلقة المثما الطرٌأ ،فً وقت واحد أٌضاً 

مناطق نابٌة من مهد العروبة هً أن نتلقاها بالطرٌقة الفطرٌة الطبعٌة، كما ٌتلقى 

اللؽوي فً الفصل وخارج  الصبً لؽة أمه ولن ٌتؤته ذلك إال بطرٌق خلق الجوّ 

هلة اإلدراك بمسٌرة ا ولكن هل هذه الؽاٌة سمساءً و صباحاً  ،ونهاراً  الفصل لٌبلً 
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ى ما ولكن من ٌتولّ  ه إلى حدّ قداخل الفصل فٌمكن خل تعلق بالجوّ ٌٌما فو ،كبل؟ التحقٌق

اللؽوي أن ٌعرض الكلمات العربٌة  اللؽوي خارج الفصل؟ والمراد بالجوّ  خلق الجوّ 

بصلة أو إشارة بمعنى الكلمات  ، مركبة على الدارس مرة بعد مرة مستمداً اً مفرد

ترسخ الكلمات تذن  صاؼٌة وذاكرة واعٌة وعناٌة تامة حتى ؤٌها الدارس بمع إلتسٌ

فً ذهنه وإذا ترسخت فسوؾ تجري تلك الكلمات على لسانه عند الحاجة. هذا هو 

قد ٌتعذر تحقٌقها  ،ا آنفاً نكما ذكر ،ٌه الطرٌقة المباشرة. ولكنهالمنهج الفطري ونسمّ 

و لقلة المدرسٌن المتدربٌن على هذه الطرٌقة ما لقلة الوسابل التدرٌسٌة أإ ،فً دٌارنا

تدرٌس اللؽة بواسطة الكتب  ًٌة وهناثالمتعودٌن على هذا المنهج. فبقً لنا الطرٌقة ال

بٌننا هذا المنهج  صله. ولكنه قد عمّ أنه اكتسابً فً هٌبته وإ ،وهذا منهج ؼٌر فطري

هج بالبحث والتحلٌل جنبٌة وإنً سؤتناول هذا المنلتدرٌس اللؽات األ وشاع شٌوعاً 

 .نهتدي إلى الحق سبٌبلً أن عسى 

على االستماع ولكن فً المنهج  ،بصفة خاصة ،فً المنهج الطبعً إنما ٌركز

قنا فً دراسة هذا ة فوق المنهج األول فإذا تعمّ اءمن معرفة الكتابة والقر االكتسابً ال بدّ 

اس التدرٌس أو تسخدم القواعد اللؽة أس خذتتما أن إالمنهج التدرٌسً وجدناه على نوعٌن: 

النحوٌة كوسٌلة لتعلٌم اللؽة. أما أنا فؤمٌل إلى اختٌار المنهج األول على حٌن تعتمد معظم 

معاهدنا العربٌة على المنهج الثانً فً تعلٌمها اللؽة بحٌث تقوم هذه المعاهد بتدرٌس 

أذهان الطلبة  وتبذل مجهوداتها القصوى فً ترسٌخ األصول فً األصول اللؽوٌة أوالً 

ي هذه الطرٌقة؟ ٌصبح الطالب دّ ربما عن طرٌق الحفظ للقواعد ولكن إلى أٌة ؼاٌة تو

بالقواعد النحوٌة والصرفٌة إلى حد كبٌر بحٌث ٌتمكن من التمٌٌز بٌن حسن  متضلعاً 

ما ٌستطٌع أن ٌكتب  فً ضوء القواعد. ولكنه نادراً  تهوبٌن صحته وركاك ،التعبٌر وقبحه

سطر باللؽة العربٌة بحٌث تطابق القواعد من النحو والصرؾ أو بضعة من عنده ول

ًّ  ،أي تلك السطور ،عن كتابتها بلً ضف رصٌن. أما عند التكلم وهو ٌواجه  بؤسلوب أدب

الناس فإنه قد ٌصبح أعٌا من بؤقل فبل تنبس بنت شففٌه بجملة أو جملتٌن. ولٌس فً ذلك 

تقانهم وحفظهم للقواعد فقط وقد إالء الطلبة هو ألن المرجو من أمثال هإ ٌامن الؽرابة ش

 فعلوه فامتلكوا ناصٌة النحو.
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وا أوٌمكن لهم شرٌطة تزوٌدهم بمعانً الكلمات ومفاهٌم التعبٌرات أن ٌقر

وٌفهموا بٌسر وسهولة أكثر ما ٌحتوي األدب العربً من شعر ونثر فنً ولكنهم مع 

لم كذلك الكتابة بمعنى اإلنشاء الفنً ال لماذا؟ ألن التك ،ذلك ٌعوزهم التكلم والتخاطب

ؽوٌة بل بصبلحٌة المرء لتحقق بواسطة المقروء أو المعلوم من الكلمات والقواعد الت

مات والقواعد التً قد ٌحفظها عن ظهر قلب فً سبك جمل لوالك لفاظالستخدام األ

سهولة مفٌدة وصٌاؼة تعبٌرات فنٌة مإثرة إذا اقتضت الضرورة إلى استخدامها بكل 

توقؾ وعسر وتلعتم وذلك مطلب لن ٌتؤتى بدون الممارسة التامة  ىوٌسر بدون أدن

سفلنا لتحقٌق الؽرض المنشود. أٌة وذلك القدر من معرفة الكلمات ال ٌكفً كما ضنالم

ة والكتابة. لذلك نرى معظم الخرٌجٌن من المدارس ثوهو الطبلقة والبراعة فً المحاد

ا كذلك طلبة القسم العربً للجامعات العصرٌة أنهم ال الدٌنٌة العربٌة فً دٌارن

نهم قد اكتفوا بصورة نظرٌة مؤلوفة أل ٌحسنون المحادثة وربما ال ٌستطٌعونها أصبلً 

ولكنهم ال ٌكتبون وال ٌتكلمون  من معرفة اللؽة فٌقرأون وٌفهمون طبعاً  ربهذا القد

لٌنا إعادة النظر فً مناهجنا ٌجب ع . فإذا أردنا أن ٌتقن طالبنا التكلم أٌضاً عملٌاً 

نشده ولذلك فإن أول نمن التدرٌس و هننوٌ الدارسٌة من جدٌد لكً ٌتحقق لنا بعض ما

لتحقٌق الهدؾ ة ٌما ٌجب علٌنا علمه هو تعٌٌن الهدؾ المنشود ثم تحدٌد المدة التدرٌس

ها ة عنحودال منوالؽاٌة، وفً األخٌر مدى معرفة الهدؾ. هذه هً ثبلث نقاط أساسٌة 

والبحث والفحص  ،ٌرٌد أن ٌضع المنهج الدارسً على أساس التقصً والتروي نلم

العلمٌٌن. أما تعٌٌن الهدؾ فهو معلوم وهو معرفة اللؽة العربٌة بحٌث ٌقدر الطالب 

ما وقراءتها والتكلم بها. أما النقطة الثانٌة فهً  على فهم العبارات العربٌة إلى حد

م البحث. ألن المدة ضن أن ال أتناولها اآلن ونحن فً خواستحس ،تتعلق بمدة التدرٌس

 تختلؾ باختبلؾ أوضاع الدارسٌن وظروفهم وهم على أنواع شتى فهذا طالب شابّ 

لدراسة إذ لٌس له شؽل إال الدراسة. وذلك كهل لص ست ساعات كل ٌوم خصّ ٌنشٌط 

أربع على موظؾ فً أحد المكاتب الرسمٌة ال ٌطٌق تفرٌػ أكثر من ثبلث ساعات أو 

نهك قواه الذهنٌة أً الذي ننه بعد طول شؽل المكتب المضإاألكثر فً األسبوع. و

ت قوة إدراكه وتفهمه، نفؽلب علٌه النسٌان وخانته قوة الحافظة ووه والفكرٌة عملٌاً 
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س للدراسة ولو حاول ركتإلى ال غال ٌتمكن بطبٌعة األوضاع والظروؾ من التفر

ما علٌه من التعلم والتلقن فً الموعد  جزالنضر الذي ٌن جهد طاقته، كدأب ذلك الشابّ 

عٌاء أو كبلل. فملخص القول أن المدة تختلؾ باختبلؾ إد له بدون أدنى المحدّ 

نجاز نجاز الهدؾ المنشود وخٌر القٌام بهذا اإلإاألوضاع واألحوال. إنما المهم هو 

 :وبٌانه فٌما ٌلً

ة وٌستطٌع القراءة والكتابة نفرض أن الطالب له معرفة بالحروؾ العربٌ

له  حدّ  خضم زاخر وبحر مواج ال ،كما هو المعلوم ،وٌرٌد تعلم اللؽة. واللؽة العربٌة

تتموج فٌه آالؾ األلفاظ ومبات التعبٌرات ومن كل نوع وصنؾ فؤي  ،وال قرار

 ال شك ال هامّ إمها هذا الطالب؟ سعلّ ناأللفاظ وأي العدد منها ومن التعبٌرات المختلفة 

سه ذلك الطالب، حسب احتٌاجه فٌه. ومن هنا تؤتً ضرورة تحدٌد العدد الذي ندرّ 

؟ وذلك الحد فً ىتر د ٌاووفق متطلبات ظروفه وأوضاعه. فما هو هذا العدد المحدّ 

القدرة على التعبٌر الكامل عما ٌجول فً الخواطر واألفكار والتفاهم التام فً  ًرأٌ

 نارإذا وفّ  رفة اللؽة ٌمكن الحصول علٌه عملٌاً اللؽة العربٌة. وهذا القدر من مع

كلمة مختارة من الكلمات المستخدمة فً شتى حقول الحٌاة وفً  فًللطالب قدر أل

الخاصة ومهنته  تهفً ضوء بٌب ة العربٌة. فإن استزاد أحدٌ ٌبالشبون الٌومٌة للب

ال الشخصٌة توفر له خمسمؤة كلمة أخرى حسب ضروراته الشخصٌة. على كل حال 

ن ٌصابٌخمن اإل ٌن وخمسمؤة كلمة على األكثر. إال أن رهطاً فلأد الكلمات دٌتجاوز ع

د عدد الكلمات التً ٌحتاج إلٌها المرء فً التعبٌر عن شبونه الٌومٌة فً ألؾ ٌحدّ 

أن الطالب الذي  ىوخمسمؤة كلمة سواء أ كانت اللؽة أمه أم كانت لؽة أجنبٌة. وٌر

ب أن ٌتمكن من التعبٌر عن الذهن والتفهم للؽة جت ٌد بهذا العدد من الكلمازوّ 

. وهناك فبة أخرى قرت فً ذهنهتساشرٌطة أن كانت الكلمات قد رسخت فً وعٌه و

كاء وقوة ذمن ال تقول: إن أربعة آالؾ كلمة ٌزّود بها طالب على مستوى وسط

مة عن ومن . والتعبٌر والترجكان أو علمٌاً  اًٌ الحفظ، تكفً للكتابة فً أي موضوع أدب

ة والظروؾ المبلبمة بسناأي موضوع إلى اللؽة العربٌة إذا ما توفرت له البٌبة الم

 والمساعدة للنوعٌن من العلم.
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ولنؤخذ اآلن طرٌق نظم هذه الكلمات أي القواعد وطرٌق تدرٌسها فالقواعد 

تها دراسوتقان اللؽة كوسٌلة إل من حٌث الفن وثانٌاً  أوالً  ؛العربٌة تدرس على وجهٌن

كفن فٌجب علٌه أن ٌستوعب دراسة كل ما فٌها من  وتقوٌمها. أما إذا تناولها أحدٌ 

اء كل المدارس آرعلٌه أن ٌعرؾ اختبلؾ المذاهب النحوٌة و الجزبٌات والكلمات كما

د لشدة ٌجالمتباٌنة فً المسابل المختلؾ فٌها. فإن قام بدراستها على هذا المنوال فإنه 

حول فً نهاٌة المطاؾ إلى الفلسفة الفنٌة وال ٌكتسب الدراس دهشته أن هذا الفن ٌت

وٌظل  ،كنهوالتعب الم خفً حنٌن بعد هذا الجهد المكلّ بم مرجو بل ٌرجع لمن ع شٌباً 

خبط خبط عشواء دون أن ٌالمتضارٌة والنظرٌات المتباٌنة  ءرافً دنٌا اآل ابهاً ت

كفن من  تقان اللؽة السٌلة إل. أما إذا تناولها كوٌهتدي إلى الحق والصواب سبٌبلً 

لٌست من والقواعد  ،الفنون فكما أكدت علٌه أكثر من مرة بؤن اللؽة ؼٌر القواعد

ونبحث أوالً التناسب ه حقَّ  أسرة اللؽة فعلى هذا ٌجب علٌنا أن نعطً كل ذي حقٍّ 

تدرٌس اللؽة وتدرٌس قواعدها الطبٌعً بٌن اللؽة وقواعدها ونقٌم الوزن بالقسط بٌن 

ي هذا دّ ورة مبلبمة متزنة فإذا أكدنا على تدرٌس اللؽة أكثر من حقها فعسى أن ٌوبص

النحوي وإذا أكثرنا من تدرٌس القواعد عسى أن تفوتنا  يالتعبٌر ؤالتؤكد إلى الخط

 .محضاً  اللؽة وٌصبح الدراس نحوٌاً 

ما هو القدر الضروري من  يرت فً مسؤلة القواعد وتدرٌسها أما فكّ  كثٌراً 

اعد التً ال مندوحة عنها للطالب الذي ٌرٌد تعلم اللؽة إلى حد التعبٌر الكامل فوجدتها القو

ممكنة التوزٌع فٌما بٌن خمس وعشرٌن وثبلثٌن قاعدة إذا كان الهدؾ هو تعلم اللؽة كما 

مناه. ولٌس هذا التحدٌد من نسج الخٌال وال هو خبط عشواء اللهم إال أنه مستفاد من قدّ 

ٌسٌة الطوٌلة. كما حصل لً نفس العدد نتٌجة لما جمعت من األعداد فً التجربة التدر

 . ىشاء هللا تعال هذا الصدد. وسنتكلم عن هذا التحقٌق على االنفراد إن

ملخص ما أسلفناه أنه ٌنبؽً أن ننظم الدرس مع ما ٌتعلق به، من جدٌد على ف

ب جرتٌب ونظم. ثم أنه ٌمن ؼٌر ت ال نلقً الدروس جزافاً أأساس البحث وجمع األعداد و

 علٌنا إعداد الدروس مبنٌة على ألفً كلمة وثبلثٌن قاعدة نحوٌة على أكثر تقدٌر.

أن أشٌر إلى الطرٌق  ًاآلن نتناول منهج التدرٌس وفً هذا الصدد ٌطٌب ل
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الطبٌعً للتدرٌس ومٌزاته فإذا تؤملنا فٌه وجدنا أن الدارس بالمنهج الفطري )وهو 

اللؽوي الحقٌقً( ٌختلط بالناطقٌن باللؽة التً ٌرٌد دراستها  وّ اللؽة فً الج ًتلق

مبات من الكلمات والتراكٌب فً مرحلته لوٌعٌش بٌنهم فترة من الزمن فٌستمع 

د الدراس فٌها سمعه وذاكرته وأحاسٌسه بالكلمات والتراكٌب الدراسٌة األولى فٌعوّ 

من دراسته ٌظل ٌفهم الكلمات ه بها أو بؽٌر شعور ثم فً المرحلة الثانٌة نم اً شعور

. ثم فً المرحلة الثالثة ٌشرع فً التعبٌرات. والتعبٌرات بمساعدة سٌاق الكبلم والجوّ 

ه واألجنبً لؽته الثانوٌة أو هذا هو المنهج الطبٌعً الذي ٌؤخذ الصبً به لؽة أمّ 

ودنا األجنبٌة. فإذا طبقنا فً مناهجنا التدرٌسٌة هذا النظام لم تذهب محاولتنا وجه

بل تعود بإذن هللا بحاصل كبٌر ونفع مرجو. أما فً دٌارنا النابٌة عن مهد  ىسدً 

اللؽوي الطبٌعً الذي هو سهل الحصول بل متوفر  العروبة فلٌس بإمكاننا خلق الجوّ 

االصطناعً الؽٌر  بصورة عملٌة فً الببلد العربٌة ولكن ٌمكن لنا أن نوجد هذا الجوّ 

ا بٌبة عربٌة ونتٌح لدارسٌنا فرصة االستماع إلى الفطري بؤن ننشا فً فصولن

حتى تتعّود أحاسٌسهم ومشاعرهم على الكلمات العربٌة الكلمات والتراكٌب العربٌة 

فهم فً مرحلتهم األولى الدراسٌة إال لئلصؽاء وال نكلّ المنظومة فً التركٌب 

 خبلباً  ثراً للتلفظ ألبصوت جهٌر. فإن  م ثم االتباع شفوٌاً واالستماع إلى ما ٌقوله المعلّ 

دت رت وتردّ فً ترسٌخ الكلمات واستقرارها فً الذهن. أرجو أن الكلمات إذا تكرّ 

مات فً ذاكرته فتجري بعد لأمام الدارس فإنه ال محالة ٌعٌها وٌرتسخ عدد من تلك الك

م بؤن ٌؤتوا بمثل ما عرض علٌهم ثم فً المرحلة الثانٌة ٌسؤلهم المعلّ  ،ذلك على لسانه

لجمل والتراكٌب خبلل الدرس وأرجو أنه سٌتمثل وٌؤتً من عنده بالجمل من ا

الحقٌقً.  الصحٌحة فً هذه المرحلة ألن التكرار واإلعادة جدٌر بؤن ٌتمثل بالجوّ 

لتدرٌس لؽة أجنبٌة ال سٌما اللؽة العربٌة لؽٌر الناطقٌن بها هو  منهاجٍ  خٌرُ على هذا فو

انتقاء الكلمات ولتكن تلك الكلمات منسجمة  الدروس قبل كل شٌا على أساس أن تعدّ 

منظومة فً سبك الجمل القصٌرة. ولتكن تلك الجمل على أساس القواعد النحوٌة فً 

نفس الوقت. وإذا فعلناه فٌنبؽً أن تكون المقررات الدراسٌة المعنٌة واحدة لكل 

والمقررات  بها على السواء. فإن لتوحٌد المناهج الجامعات والمعاهد الهندٌة معترفاً 
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ٌمتاز فإن األمر الذي  وبعدُ  ،ال ٌنكر فً تخلٌص الطلبة من التشتت واإلطراب ثراً أل

مٌن أقصى من أخواننا المعلّ  بحانب كبٌر من األهمٌة والخطورة هو أنه ٌبذل كلّ 

خبلص والصدق. ولكن النتٌجة مجهوداته فً سبٌل تدرٌس اللؽة العربٌة بكل اإل

ن وٌكون طرٌق ما ؼٌر معٌّ إن الهدؾ نفسه ألذلك  لٌست حسب المرجو. فلماذا؟

ر وترتٌب فقط ٌفكتالمعالجة للهدؾ ؼٌر واضح بإلقاء الدروس على الطلبة من ؼٌر 

إذا نوٌنا فً تدرٌسنا اإلببلغ فقط.  ىلؽرض التبرٌر ألداء الواجب أو بكلمة أخر

اإلببلغ، خلق المهارة  فاعتقد أننا قد بربنا من أداء المسبولٌة. أما إذا استهدفنا أكثر من

 ،فبل بد لنا من الصبر إلى تحقٌق الؽاٌة التامة فً الطلبة فً الدرس الذي تناولناه بحثاً 

 ولو لم ترض به المدة الدراسٌة.

مٌن ولست فً حاجة إلى أن ألقً الضوء على طرٌق التدرٌس ألن إخواننا المعلّ 

ٌتؽٌر الطرٌق حسب الفصول  لهم خبرة تامة وٌد طولى فً هذا المٌدان وفوق هذا أنه

ن لكل فصل وجماعة واألمر الثانً وأوضاع المساهمٌن فبل اقترح اتخاذ منهج معٌّ 

 ق عملٌاً أهمٌة هو أن المناهج الدراسٌة لٌست إال نظرٌات تترجم وتطبّ  الذي لٌس أقلّ 

 رة فبل ٌمكن اختٌار منهاج دون منهاج للتدرٌس إال إذا كان هناك كتابٌ بالكتب المقرّ 

ٌترجم  فً ضوء ذلك المنهج المخصوص وفً دٌارنا لم ٌكتب حتى اآلن كتابٌ  مإلؾٌ 

ٌمكن رعاٌتها  ك أمورٌ ان. ولكن هنن فكٌؾ اقترح على اختٌار منهاج معٌّ لمنهاج معٌّ 

أن ال ننتقل إلى درس جدٌد حتى ٌترسخ الدرس  أوالً  ؛فً التدرٌس مهما كانت المناهج

وؼاٌة. هذا عمل ٌتطلب مدة طوٌلة  قه الطلبة لفظاً حقّ بكل تفاصٌله فً أذهان الطلبة وٌ

ٌّنة لنا من الفترة  ّنىوالصبر على امتداد المدة فبل ٌبلبم بما تس لفصل من الفصول المع

التً سنة واحدة للفصول االبتدابٌة وفً نهاٌتها االمتحان ثم تلٌها السنة الثانٌة  مثبلً 

هو تزوٌد الطالب بالعلم  إنما المهمّ  ،ٌعقبها االمتحان. فذلك لٌس مما ٌجدي بطابل

بل فابدة فق الؽرض فهمها فإذا لم ٌحقّ ٌوبالمعلومات بحٌث ٌتقنها وٌجٌد إدراكها و

والواقع  ،للتدرٌس ومعنى منح الشهادة فً هذه الحالة لٌس إال تسلٌم إلمام المرء باللؽة

وؼٌر  أهبلً  بها فً نفس األمر. وبكلمة أخرى فرض ؼٌر األهل اً أنه ال ٌكون ملمّ 

من قدر الشهادة الممنوحة من ناحٌة وٌزٌد من  من أن ٌحطّ  . وهذا ال بدّ المإهل مإهبلً 
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ٌؤسنا فً مجهوداتنا وٌضؽؾ إٌماننا بؤهلٌتنا ومنهجنا الدراسً من ناحٌة أخرى. أما 

مسبولٌة ذلك الفشل والنتٌجة العقٌمة فبل ترجع كلها إلى الطالب فقط. ألنه إذا نال شهادة 

ق اآلمال المعقودة بتلك الشهادة فمن المسبول فً فصل من الفصول وإنه ال ٌحقّ  حجاالن

 ،وال شك ،إذن عن هذه الخدعة والؽش فً دنٌا التدرٌس والتعلٌم؟ إنما المسبولٌة ترجع

لنٌل تلك الشهادة وهكذا  مستحقاً  هواعتبرو لوه زوراً مٌن الذٌن أهّ إلى معشر المعلّ 

فكٌؾ السبٌل إلى … ن عن هذه الظاهرة الشنٌعة وأٌم هللاٌلٌعتبرون هم وحدهم المسبو

إصبلح هذا الوضع المخزي وما هً الطرٌقة إلعادة المٌاه إلى مجراها الطبعً؟ فعدم 

ن مع عدم رعاٌة ر دراسً فً وقت معٌّ النظم والترتٌب فً الدروس ومحاولة إتمام مقرّ 

ٌة عند االختبار الذي ٌصبػ اإلتقان وحتى عدم التفاهم ثم اإلؼماض عن أخطاء الحق

تلك هً  ،من جمٌع االعتبارات الذي ٌكون فاشبلً  بصبؽة الجدارة واألهلٌة الطالبَ 

اإلشاءة بل اإلهمال الفظٌع الذي رضٌنا به فً مجهوداتنا التدرٌسٌة والمسبول عن هذا 

ٌها الفشل الذرٌع فً مهمتنا لتعلٌم العربٌة للجٌل الناشا. هذه هً أمور ونقاط لفت إل

نظر اإلصبلح ولن ٌصلح الوضع بوٌجب علٌنا معالجتها  أنظاركم أٌها السادة! فٌما قبلُ 

صال هذه المفاسد برنا عن ساق الجد الستولن ٌستقٌم الطرٌق والمنهج إال إذا شمّ 

 هت وجه تعلٌم اللؽة العربٌة فً هذه الببلد.والمخازي التً شوّ 

كثرة عدد الواردٌن والصادرٌن  تحقٌق !وإن جعلتم نصب أعٌنكم أٌها الزمبلء

ومؤل فراغ السجبلت المكتبٌة بؤسماء الطلبة ومنح الشهادة دون اعتبار الجدارة 

نً إلى قوم إف"واالستحقاق فلكم دٌنكم ولً دٌن. ولٌس ٌجمعنا صعٌد واحد ولذلك 

 ."مٌلسواكم أل

 بق ومؽرّ رّ ـشتان بٌن مش باً قة وكنت مؽرّ صارت مشرّ 
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 عربٌة فً البالغة األردوٌةأثر البالغة ال
 

 د. سٌد علٌم أشرف الجائسً —

 

وؼٌرهم جهوداً تذكر وتشكر فً إبراز أثر اللؽة العربٌة قد بذل العلماء الهنود 

فً معجم اللؽة األردوٌة، وتتمثل هذه الجهود فً كتب ومقاالت ودراسات جامعٌة 

ة من األعمال التً وندوات علمٌة وؼٌرها، ولكن المكتبات العلمٌة تكاد تكون خالٌ

تتحدث عن أثر العربٌة فً علوم اللؽة األردوٌة، وفنونها األدبٌة المختلفة، وإذا كان 

أثر العربٌة فً المعجم األردوي عمٌقاً وشامبلً، كان أثرها فً علوم اللؽة األردوٌة 

 أعمق وأشمل ألن هذه العلوم كانت مجاالً فسٌحاً لقبول تؤثٌرات اللؽة العربٌة خبلفاً 

للمعجم األردوي الذي كان مجاله فً هذا الصدد ضٌقاً بالمقارنة إلى هذه العلوم نظرًا 

لطبٌعة اللؽة األردوٌة اآلرٌة. وقد دّونت هذه العلوم على أٌدي العلماء الذٌن كانوا 

بارعٌن فً اللؽة العربٌة وآدابها وباإلضافة إلى ذلك إنه لم ٌكن أمامهم نموذج ٌحتذى 

عربٌة فنقلوا منها هذه العلوم إلى األردوٌة بجزبٌاتها وتفاصٌلها، وهكذا به ؼٌر اللؽة ال

 صارت هذه العلوم األردوٌة وثٌقة الصلة بمثٌبلتها العربٌة.

إن كلمة الببلؼة فً اللؽة العربٌة تطلق على ثبلثة فنون: المعانً والبٌان 

لؽة والبدٌع وٌتصدرها فً ؼالب األحٌان المباحث عن الفصاحة والببلؼة 

واصطبلحاً، وعن الداللة بؤنواعها لما لها من عبلقة بالموضوع، وٌضٌؾ إلٌها بعض 

الكّتاب العرب المحدثٌن مباحث األسلوب وأنواعه وخصابصه، كما ألحق القدماء بها 

 موضوع السرقة.

إن الببلؼة فً اللؽة األردوٌة كؽٌرها من الفنون األدبٌة تؤثرت باللؽة العربٌة 

، وإن الكتب الببلؼٌة فً األردوٌة والسٌما القدٌمة منها تبدو إلى حد ما تؤثراً عمٌقاً 

ترجمة حرفٌة لنظٌراتها العربٌة، وهذه الكتب تتناول مثل العربٌة علوم المعانً 
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والبٌان والبدٌع، وتضٌؾ إلٌها علمً العروض والقافٌة على طرٌقة الكتب الفارسٌة 

ج إلٌهما كاحتٌاجه إلى علوم الببلؼة. وقد المإلفة فً الموضوع، أو ألن الشاعر ٌحتا

سارت على هذا المنهج جمٌع الكتب األردوٌة القدٌمة مثل كتاب "بحر الفصاحت" 

لنجم الؽنً الرامفوري، و"تسهٌل الببلؼت" لمحمد سجاد مرزا بٌػ الدهلوي، و"معٌار 

الببلؼة  الببلؼت" لدٌبً براشاد سحر البداٌونً وؼٌرها. وقد تؤثر هإالء الكّتاب من

العربٌة والكتب المإلفة فٌها إلى حد بعٌد، حتى ٌنتهً معظم الكتب الببلؼٌة األردوٌة 

 .1على موضوع السرقة اقتداًء بالببلؼٌٌن العرب القدماء

ولكن المتؤخرٌن أسقطوا علم المعانً من علوم الببلؼة وهذا منهم لشٌا 

ببلؼت" لمحمد  ۂ"آبٌن من كتاب -على حد علم الباحث -ؼرٌب، وقد بدأت الظاهرة

عسكري فهو أول كتاب علمً مهّم لم ٌتناول علم المعانً واكتفى على ذكر البٌان 

والبدٌع والعروض والقافٌة، والق هذا الكتاب قبوالً واسع النطاق بٌن أوساط المعنٌٌن 

باللؽة األردوٌة وشعرابها وكّتابها ودارسٌها حتى أنساهم جمٌع الكتب المإلفة فً 

ع فنسوا معها علم المعانً أٌضاً، مع أن مإلفه محمد عسكري لم ٌنص بكلمة الموضو

على أن علم المعانً لٌس من علوم الببلؼة، بل من المحتمل جداً أنه أسقطه ولم 

ٌذكره لقلة أهمٌته فً نظره ألنه كان من الجٌل الذي لم ٌحرم عالم أو كاتب منه من 

علم المعانً. ولكن الذٌن اعتمدوا على هذا  الثقافة العربٌة إلى درجة تجعله ال ٌعرؾ

ٌّن، ٌقول  الكتاب وحده ولم ٌجدوا حظاً من الثقافة العربٌة وقعوا فً هذا الخطؤ الب

 شمس الرحمن الفاروقً:

"حْ ػٍَٛ وٛ ػخَ هٛس پش ػٍَٛ رالغض وٙخ ؿخطخ ٘ے حْ ١ِں عے پٙال 

ػٍُ  رالغض وخ ط١غشح ---دٚعشح ػٍُ رذ٠غ وخ ٘ے  ---ػٍُ ر١خْ ٘ے 

رالغض وخ چٛطٙخ ػٍُ لخف١ٗ وٙالطخ ٘ے" ---ػشٚك وٙالطخ ٘ے 
2

 

ٝ ٘زٖ حٌؼٍَٛ رقٛسس ػخِش ػٍَٛ حٌزالغش، أٌٚٙخ ػٍُ حٌز١خْ  طشؿّش: ّّ --ٚطغ

 ٚسحرؼٙخ ػٍُ حٌمخف١ش. ---ٚػخٌؼٙخ ػٍُ حٌؼشٚك  ---ٚػخ١ٔٙخ ػٍُ حٌزذ٠غ  -

                                                           
ٚآث١ٕۂ رالغض،  208-201ِٚفظخف حٌزالغض، ؿ  1110-1058حٔظش ػٍٝ عز١ً حٌّؼخي: رلش حٌفقخكض، ؿ  1

 184-176ؿ 
 16-15دسط رالغض، ؿ  2



 مجلة الهند

 124 

 وٌقول عبد الوهاب أشرفً:

( 4( ػٍُ ػشٚك حٚس )3ػٍُ رذ٠غ )( 2( ػٍُ ر١خْ )1) ں"ػٍَٛ رالغض ١ِ

 1"ےػٍُ لخف١ٗ وخ روش ٘ٛطخ ٘

ٚفٟ ػٍَٛ حٌزالغش ٠زلغ ػٓ ػٍَٛ حٌز١خْ ٚحٌزذ٠غ ٚحٌؼشٚك  طشؿّش:

 ٚحٌمخف١ش.

وإلى جانب هذه التصرٌحات نجد أن الكتب الحدٌثة كلها تهمل علم المعانً، 

معنى" المستعملة ومما زاد الطٌن بلة أن هإالء الكّتاب ٌرون أن كلمة "معاٍن" أو "

فً الكتب األدبٌة فً تركٌب مثل "معانً وبٌان" و"معنى وبٌان" الجارٌة على ألسنة 

 العلماء ال تعنً سوى علم البدٌع، ٌقول شمس الرحمن الفاروقً:

ؿذ ُ٘ "ِؼٕٝ ٚر١خْ" وخ  --- ں١٘ ے"ػٍُ رذ٠غ وٛ ػٍُ ِؼٕٝ رٙٝ وٙظ

س حفً رذ٠غ ِشحد د ےرٙٝ ِؼٕٝ ع ںطٛ حط ١ِ ں١٘ ےفمشٖ حعظؼّخي وشط

وٗ  ےػٍَٛ وٛ حط لذس رٙالد٠خ ٘ ےپشحٔ ےحپٕ ۓ ںُ٘ ٌٛگٛ ے٘ٛطٝ ٘

 ے٘ٝ ر ےع Conceptحفً طقٛسحص  ےُ٘ حپٕٝ حوؼش حفطالكخص و

 2"ں١٘ ےگخٔٗ ٘ٛگج

ٚٔلٓ ػٕذِخ  ---٠مخي ٌؼٍُ حٌزذ٠غ ػٍُ حٌّؼٕٝ )حٌّؼخٟٔ( أ٠نخا  طشؿّش:

ؼٕٝ فٟ حٌٛحلغ ٘ٛ حٌزذ٠غ ٔغظؼًّ فمشس "ِؼٕٝ ٚر١خْ" فخٌّشحد ف١ٙخ ِٓ حٌّ

ٚلذ ٔغ١ٕخ ػٍِٕٛخ حٌمذ٠ّش اٌٝ كذ أفزلٕخ رٗ ِظٕىش٠ٓ ٌفىشس ِقطٍلخطٕخ 

 حٌؼخِش.

لقد صدق حتى نسٌنا الفرق بٌن المعانً والبدٌع. مع أن جمٌع كتب الببلؼة 

األردوٌة القدٌمة تذكر علم المعانً باعتباره فناً مستقبلً عن البٌان والبدٌع، والجدٌر 

أن األستاذ الفاروقً ٌعّد من كبار الكّتاب والنّقاد والصحفٌٌن المعاصرٌن، وال بالذكر 

شك أن له مساهمة بارزة فً خدمة اللؽة األردوٌة وعلومها، وله اطبلع واسع على 

اآلداب الؽربٌة، وتتصؾ كتبه ومقاالته فً الؽالب بالدقة والعمق، وكلماته االفتتاحٌة 

                                                           
 10طف١ُٙ حٌزالغض، ؿ  1
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" األردوٌة تتسم بؽزارة علمه والجدٌة والجدارة التً ٌكتبها فً مجلته "شب خون

 ولكن عذره فً عثراته هذه هو عدم معرفته باللؽة العربٌة.

وإن كلمة "الببلؼة" فً اللؽة العربٌة مؤخوذة من بلػ المكان بلوؼاً: وصل أو 

، ٌقول السٌد أحمد 1شارؾ علٌه، والببلغ االسم من اإلببلغ والتبلٌػ وهما: اإلٌصال

 الهاشمً:

"الببلؼة فً اللؽة )الوصول واالنتهاء(، ٌقال بلػ فبلن مراده إذا وصل إلٌه، 

 .2وبلػ الراكب المدٌنة إذا انتهى إلٌها، ومبلػ الشٌا منتهاه"

 وٌقول أبو هبلل العسكري:

"الببلؼة من قولهم بلؽت الؽاٌة إذا انتهٌت إلٌها وبلؽتها ؼٌري ومبلػ الشٌا 

نتهاء إلى ؼاٌته، فسّمٌت الببلؼة ببلؼة ألنها تنهً منتهاه والمبالؽة فً الشٌا اال

وٌقال بلُػ الرجل ببلؼة إذا صار بلٌؽاً كما ٌقال  ---المعنى إلى قلب السامع فٌفهمه 

وٌقال  ----نُبل نبالة إذا صار نبٌبلً، وكبلم بلٌػ وبلػ بالفتح كما ٌقال وجٌز ووجز 

 .3أبلؽت فً الكبلم إذا أتٌت بالببلؼة فٌه"

 لببلؼة اصطبلحاً فٌقول العسكري معرفاً إٌاها:أما ا

"الببلؼة كل ما تبلػ به المعنى قلب السامع فتمكنه فً نفسه لتمكنه فً نفسك 

مع صورة مقبولة ومعرض حسن، وإنما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطاً 

كان  فً الببلؼة ألن الكبلم إذا كانت عبارته رثة ومعرضه خلقاً لم ٌسّم بلٌؽاً وإن

 .4مفهوم المعنى"

 فالببلؼة إذاً هً:

"تؤدٌة المعنى الجلٌل واضحاً بعبارة صحٌحة فصٌحة، لها فً النفس أثر 

 .5خبلب، مع مبلبمة كل كبلم للموطن الذي ٌقال فٌه، واألشخاص الذٌن ٌخاطبون"
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ولكن المعنى اللؽوي لكلمة الببلؼة، الذي راج فً اللؽة األردوٌة ال ٌمت 

 لتها اللؽوٌة فً العربٌة، ٌقول شمس الرحمن الفاروقً:بصلة إلى دال

 ےِـخصٜ ِؼٕٝ ٔىٍ ے"ط١ض صرخٔٝ" حعٝ ع ےٌغٜٛ ِؼٕٝ ٘ ے"رالغض و

 1وّخي وٛ پٕٙچٕخ" ۂِشطز ں١ِ ےطک پٕٙچخٔ ں"والَ وٛ دٚعشٚ

حٌزالغش ٌغش: هاللش حٌٍغخْ ٚحفطالكخا: حٌٛفٛي اٌٝ حٌّٙخسس حٌظخِش  طشؿّش:

 خش٠ٓ.فٟ ا٠قخي حٌىالَ اٌٝ ح٢

وهو المعنى المؤخوذ من المعاجم األردوٌة فقد جاء فً المعجم "مهذب 

 اللؽات":

كخي  ےوّخي وٛ پٕٙچٕخ، ِمظنخث ۂِشطز ں" رالغض "ط١ض صرخٔٝ"، والَ ١ِ

 2ِٛحفك والَ وشٔخ، خٛػ گفظخسٜ" ےو

طشؿّش: حٌزالغش طؼٕٟ هاللش حٌٍغخْ ٚحٌٛفٛي اٌٝ حٌّٙخسس حٌظخِش فٟ حٌىالَ 

 طخرك ٌّمظنٝ حٌلخي ٚحٌٍغٓ.ٚحٌىالَ حٌّ

وقد ذكر صاحب "نور اللؽات" نفس المعانً بنفس الترتٌب، وٌبدو أن األستاذ 

الفاروقً اعتبر المعنى األول لؽوٌاً والثانً اصطبلحٌاً، وترك المعنى الثالث وهو 

المعنى االصطبلحً الصحٌح وما عداه تصحٌؾ أو تصرؾ معنوي. وإن كلمة 

قة اللسان ولٌس معناها االصطبلحً الوصول إلى الكمال فً الببلؼة ال تدل على طبل

إٌصال الكبلم إلى اآلخرٌن كما ذكر األستاذ الفاروقً، ومما ٌثٌر االستعجاب أن 

كثٌراً من الكلمات المشتقة من نفس المادة شابعة فً اللؽة األردوٌة مثل: بالػ، وبلوغ، 

إلى معنى هذه الكلمة اللؽوي. وقد وإببلغ، وتبلٌػ، ولكن مع ذلك لم ٌتنبه أحد منهم 

راجع الباحث إلى الكتب القدٌمة مثل "المفتاح" و"التسهٌل" و"المعٌار"، التً تقدم 

فٌما  -ذكرها فوجد أن هذه الكتب لم تتعرض لمعنى الببلؼة اللؽوي، وهذا هو السبب

 الذي أّدى هإالء الكّتاب إلى الوقوع فً الخطؤ. -ٌبدو

للببلؼة فً األردوٌة فهو نفس المعنى الذي نجده فً أما المعنى االصطبلحً 

 الكتب العربٌة، ٌقول نجم الؽنً الرامفوري:
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خخٌٝ ٘ٛ  ےؿٛ فق١ق ٘ٛ ٠ؼٕٝ ػ١ٛد ِزوٛسٖ رخال ع ے"والَ ر١ٍغ ٖٚ ٘

 1ِٕخعذ ٘ٛ" ےكخي و ےحٚس ِمظنخث

حٌىالَ حٌز١ٍغ ِخ وخْ فق١لخا أٞ خخ١ٌخا ِٓ حٌّؼخثذ حٌظٟ طمذَ روش٘خ  طشؿّش:

 ْ ِطخرمخا ٌّمظنٝ حٌلخي.٠ٚىٛ

 وإن الفصاحة لؽة: هو اإلظهار، ٌقول أبو الهبلل العسكري:

"الفصاحة فقد قال قوم إنها من قول أفصح فبلن عما فً نفسه إذا أظهره 

---والشاهد قول العرب أفصح الصبح إذا أضاء وأفصح اللبن إذا انجلت عنه رؼوته 

"2. 

معنى، سهل اللفظ، جٌد السبك، وفً االصطبلح: أن ٌكون الكبلم واضح ال

وٌشترط فً الكبلم أن ٌكون خالٌاً من ضعؾ التؤلٌؾ، والتعقٌد، وتنافر الكلمات مع 

فصاحتها، والفصاحة فً الكلمة أن تكون خالٌة من تنافر الحروؾ، والؽرابة، 

. وإن الكتب األردوٌة تقّدم نفس المعنى للفصاحة وتشترط فٌها نفس 3ومخالفة القٌاس

 .4وكذلك تشترط فً الكبلم البلٌػ أن ٌكون فصٌحاً على طرٌقة الكتب العربٌة الشروط

وإن الببلؼة ٌوصؾ بها الكبلم وحده دون الكلمة والمتكلم خبلفاً للفصاحة التً 

ٌوصؾ بها الثبلثة ألن الببلؼة تتعلق بالمعنى وال تتعلق باللفظ، وتسمٌتنا المتكلم بؤنه 

 بلمه بلٌػ.مجاز وتوسع وحقٌقته أن ك 5بلٌػ

وقد شّذ األستاذ الفاروفً فً هذه القضٌة أٌضاً عن جماعة الببلؼٌٌن وتبعه فً 

ذلك عدد من الكّتاب المعاصرٌن، وإنه ٌرى أن الببلؼة تستقل عن الفصاحة وٌجوز 

أن ٌكون الكبلم بلٌؽاً لكونه مطابقاً لمقتضى الحال، وال ٌكون فصٌحاً لما ٌنقصه 

 المؤلوفة، ثم استدل على ذلك بقوله: بعض الشروط حسب المعاٌٌر
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"إن الشعراء الذٌن اشتهروا بفصاحتهم )مثل داغ الدهلوي( لم ٌكونوا من 

الفحول بٌنما نجد الشعراء الذٌن كانوا أقّل فصاحة من داغ مثل: ؼالب أو إقبال 

 .1ٌعدون من الفحول"

ل هو أحد ٌبدو أن األستاذ الفاروقً لم ٌبلحظ أن مطابقة الكبلم لمقتضى الحا

الشرطٌن للببلؼة وأما الشرط الثانً فٌها فهو خلوصه من ضعؾ التؤلٌؾ، وتنافر 

الكلمات، والتعقٌد، وخلوص كلماته من تنافر الحروؾ، والؽرابة، ومخالفة القٌاس 

ألن الكبلم إن لم ٌكن متصفاً بهذه الصفات لم ٌكن مفهوم المعنى، وإن لم ٌكن كذلك 

تدالله ففاسد من جهتٌن؛ األولى: إن العلم بالفصاحة والقدرة فكٌؾ ٌكون بلٌؽاً. أما اس

على استخدامها فً الشعر أمران مختلفان تماماً، والثانٌة: إن الفصاحة وحدها لٌست 

متحكمة فً الفحولة وكذا الببلؼة، بل توجد مجموعة من العوامل تعمل وراءها، 

 بٌراً.وٌجب توافر حشد من المواصفات لٌكون الشاعر فحبلً أو ك

واستعارت الببلؼة األردوٌة من العربٌة موضوع الداللة ومعناها اللؽوي 

واالصطبلحً، وأقسامها مثل: اللفظٌة، وؼٌر اللفظٌة، والعقلٌة، والطبٌعٌة، 

 .2والوضعٌة، والمطابقٌة، والتضمنٌة، وااللتزامٌة، واستعملتها بالمعنى العربً

ببلؼة األردوٌة بفنونها الثبلثة: البٌان فٌما ٌلً ندرس أثر الببلؼة العربٌة فً ال

والبدٌع والمعانً، ومع أن الكتب األردوٌة المإلفة فً الببلؼة تذكر علمً العروض 

والقافٌة جنباً إلى جنب هذه الفنون الثبلثة ولكن ال نتعرض لهما فً هذه المقالة ألنهما 

 من العلوم المستقلة عن الببلؼة.

 البٌان 

 الظهور، ٌقول بدوي طبانة:البٌان لؽة: الوضوح و

"ومادة البٌان فً أصل استعمالها عن أصحاب اللؽة العربٌة تدل على 

ٌّن، وأبان الشٌا فهو  االنكشاؾ والوضوح، قالوا: بان الشٌا ٌبٌن بٌاناً: اتضح، فهو ب

 .3مبٌن، وأبنته أنا أي أوضحته، واستبان الشٌا أي ظهر"
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معنى الكلمة اللؽوي، أما البٌان إن الكتب الببلؼٌة األردوٌة ال تتعرض ل

اصطبلحاً فهو علم ٌعرؾ به البلٌػ كٌفٌة إٌراد المعنى الواحد بطرق متعددة فً 

 وضوح الداللة علٌه حسب مقتضى الحال، ٌقول القزوٌنً معّرفاً علم البٌان:

"وهو علم ٌعرؾ به إٌراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فً وضوح الداللة 

 .1علٌه"

 ظؼش٠ف حٌزٞ طزوشٖ ٚطظٕخلٍٗ حٌىظذ حألسد٠ٚش، ٠مٛي ٔـُ حٌغٕٟ:ٚ٘ٛ ٔفظ حٌ

حٚس ٠خد  ےوٗ حگش حْ وٛ وٛثٝ ؿخٔ ےوخ ٔخَ ٘ ںلخػذٚ ے"ػٍُ ر١خْ ح٠غ

حدح وشعىظخ  ںػزخسص ِخظٍفٗ ١ِ ےطٛ ح٠ک ِؼٕٝ وٛ وجٝ هش٠ك ع ےسوٙ

 ےرؼل هش٠ك وٝ دالٌض ِؼٕٝ پش رؼل هش٠ك ع ےع ںؿٓ ١ِ ے٘

 2"ےص٠خدٖ ٚحمق ٘ٛطٝ ٘

ػٍُ حٌز١خْ ػزخسس ػٓ لٛحػذ ٌٛ ػشفٙخ أكٌذ ٚكفظٙخ ألِىٓ ٌٗ أدحء  ّش:طشؿ

ِؼٕٝا فٟ ِخظٍف حٌؼزخسحص رؤعخ١ٌذ ِخظٍفش رؼنٙخ أٚمق ِٓ حٌزؼل دالٌش 

 ػٍٝ حٌّؼٕٝ.

وهذا التعرٌؾ ٌشبه بما ورد فً كتاب مختصر المعانً بل من المحتمل أن 

 ٌكون مؤخوذاً منه، ٌقول السعد التفتازانً:

م( أي ملكة ٌقتدر بها على إدراكات جزبٌة أو أصول وقواعد ")وهو عل

معلومة )ٌعرؾ به إٌراد المعنى الواحد( أي المدلول علٌه بكبلم مطابق لمقتضى 

الحال )بطرق( وتراكٌب )مختلفة فً وضوح الداللة علٌه( أي على ذلك المعنى بؤن 

 .3ٌكون بعض طرق واضح الداللة علٌه وبعضها أوضح"

ع الكتب الببلؼٌة األردوٌة ترّدد هذا التعرٌؾ بؽض النظر عن ونجد أن جمٌ

الخلفٌات الثقافٌة والفكرٌة لمإلفٌها، وعن عصرهم، وانتماءاتهم، فمنهم القدماء 

 .4والمحدثون، ومنهم المحافظون والمتقدمون"
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وبعد التعرٌؾ بعلم البٌان تتناول الكتب الببلؼٌة األردوٌة ذكر الطرق البٌانٌة، 

تشبٌه، واالستعارة، والمجاز المرسل، والكناٌة ثم تذكر حصرها فً هذه وهً: ال

. ثم تنتقل إلى بٌان هذه األنواع فتبدأ 1األنواع على نهج الكتب الببلؼٌة العربٌة القدٌمة

بالتشبٌه مثل الكتب العربٌة فتعرفه وتذكر أركانه وأنواعه وأؼراضه مقتفٌة آثار علم 

 كلها، ٌعّرؾ نجم العنً الرامفوري التشبٌه قاببلً: البٌان العربً فً هذه األمور

 ںؿذح ؿذح ٘ٛ ںوٝ ؿٛ آپظ ١ِ ںدٚ چ١ضٚ ےِشحد دالٌض ٘ ے"طؾز١ٗ ع

 2پش" ےؽش٠ه ٘ٛٔ ںح٠ک ِؼٕٝ ١ِ

حٌّشحد رخٌظؾز١ٗ دالٌش أِش٠ٓ ِخظٍف١ٓ ػٍٝ حٌّؾخسوش فٟ ِؼٕٝ  طشؿّش:

 ٚحكذ.

 وٌقول القزوٌنً معّرفاً التشبٌه:

 .3ة أمر ألمر فً معنى""الداللة على مشارك

وأركان التشبٌه فً األردوٌة هً نفس األركان العربٌة بؤسمابها وتعرٌفاتها، 

طرفً  -مثل العربٌة -وهً أربعة: المشبه، والمشبه به، وهذان ٌسّمٌان فً األردوٌة

التشبٌه، ووجه التشبٌه، وأداة التشبٌه، وتتحدث الكتب األردوٌة تحت هذه األركان عن 

 وضوعات التً تناقشها الكتب العربٌة.جمٌع الم

وٌنقسم التشبٌه فً علم البٌان األردوي إلى جمٌع تلك األقسام التً توجد فً 

الكتب العربٌة إال أسماء بعضها مثل: المرسل والمإكد والمجمل والمفصل وؼٌرها ال 

ألنها لم تستعمل فً الكتب العربٌة القدٌمة مثل  4توجد فً بعض الكتب األردوٌة

لتلخٌص للقزوٌنً ومفتاح العلوم للسكاكً وؼٌرهما من الكتب التً كانت وال تزال ا

محط أنظار الببلؼٌٌن الهنود ومرمى أبصارهم، ولكنها توجد فً معظم الكتب مثل 

كتاب مفتاح الببلؼت لنجم الؽنً وتسهٌل الببلؼت لمحمد سجاد مرزا وآبٌنه ببلؼت 

 .5لمحمد عسكري وؼٌرها
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ه فً كل من األردوٌة والعربٌة إما حسٌان أو عقلٌان أو وإن طرفً التشبٌ

 مختلفان.

وإذا نظرنا إلى أؼراض التشبٌه الواردة فً كتب البٌان األردوي وجدنا بؤنها 

نفس األؼراض المذكورة فً كتب الببلؼة العربٌة، ومما تجدر اإلشارة إلٌه أن هذه 

راض فحسب بل إنها تتبعها فً الكتب األردوٌة ال تتبع الكتب العربٌة فً بٌان األؼ

ترتٌب هذه األؼراض عند الذكر مع قلة أهمٌته. فقد ذكرت هذه األؼراض عند 

، علماً بؤن جمٌع هذه األؼراض ترجع فً الؽالب إلى 1القزوٌنً فً الترتٌب التالً

 المشبه:

( وتزٌٌن 4( وبٌان مقدار حاله، )3( وبٌان حاله، )2( بٌان إمكان المشبه، )1)

أو تشوٌهه، وإن كبلً من نجم الؽنً ودٌبً براشاد ومحمد عسكري والدكتور  المشبه

 .2صادق ذكروا أؼراض التشبٌه بنفس الترتٌب

وتنهً جمٌع هذه الكتب األردوٌة موضوع التشبٌه على ذكر مراتب التشبٌه 

من حٌث القوة والضعؾ كما فعل القزوٌنً. وبعد أن تفرغ كتب الببلؼة األردوٌة من 

شبٌه بؤركانه وأقسامه وأؼراضه تنتقل إلى بٌان االستعارة، وهذا البٌان كله ذكر الت

مستعار من الببلؼة العربٌة بما فً الكلمة من معان، فتعرٌفاتها ومصطلحاتها 

وأقسامها وترتٌبها كلها مؤخوذ من العربٌة. إن الكتب العربٌة تعّرؾ االستعارة بؤنها 

فً معنى ؼٌر ما وضع له، وهً تشبٌه حذؾ  من المجاز اللؽوي أي اللفظ المستعمل

 أحد طرفٌه. وقد عّرفها محمد سجاد مرزا بالكلمات التالٌة:

حعظؼّخي ٘ٛ حٚس كم١مٝ ِٚـخصٜ  ں١ِ ں"ٖٚ ٌفع ؿٛ غ١ش ٚمؼٝ ِؼٕٛ

ح٠ک  ےطؾز١ٗ وخ ػاللٗ ٘ٛ ١ٔض ِؾزٗ ٠خ ِؾزٗ رٗ وٛ كزف وشو ں١ِ ںِؼٕٛ

 3"ں١٘ ےوٝ ؿگٗ حعظؼّخي وشط ےوٛ دٚعش

                                                           
 73حٔظش: حٌظٍخ١ـ، ؿ  1
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٘ٛ حٌٍفع حٌزٞ حعظؼًّ فٟ غ١ش ِخ ٚمغ ٌٗ ٚطىْٛ حٌؼاللش ر١ٓ  طشؿّش:

حٌّؼ١١ٕٓ حٌلم١مٟ ٚحٌّـخصٞ حٌّؾخرٙش، ٠ٚلزف حٌّؾزٗ أٚ حٌّؾزٗ رٗ 

 ٠ٚغظؼًّ أكذّ٘خ ِىخْ ح٢خش.

وعرفت األردوٌة جمٌع مصطلحات هذا الباب من علم البٌان واستعملتها، فقد 

منه، والوجه الجامع، وطرفً استعملت االستعارة والمستعار له، والمستعار 

االستعارة بنفس التعرٌفات التً وردت فً الكتب العربٌة، كما عرفت تقسٌم طرفً 

االستعارة والوجه الجامع إلى الحسً والعقلً، واستعارت جمٌع أقسام االستعارة 

المستعملة فً الكتب العربٌة مثل: االستعارة األصلٌة، والتبعٌة، والمطلقة، والمجردة، 

 .1مرشحة، والتمثٌلٌة، والمكنٌة، والتصرٌحٌة وما إلى ذلكوال

وٌؤتً فً علم البٌان العربً بعد االستعارة موضوع المجاز المرسل، وهو 

لفظ استعمل فً ؼٌر معناه األصلً لعبلقة ؼٌر المشابهة مع قرٌنة مانعة من إرادة 

ٌّد بعبلقة المعنى األصلً وإنما ُسمًِّ هذا النوع من المجاز مرسبلً ألنه أط لق فلم ٌتق

خاصة خبلفاً لبلستعارة، والمرسل هو المطلق. وإن الكتب األردوٌة تذكر المجاز 

 المرسل مباشرة بعد االستعارة وتعرفه بالتعرٌؾ العربً، ٌقول محمد عسكري:

وٗ ِؼٕٝ ِٛمٛع ٌٗ  ں١٘ ےحط ٌفع وٛ وٙظ ں"ِـخص ِشعً حفطالف ١ِ

كم١مٝ  ےٛ حٚس حط ٌفع وحعظؼّخي ٘ ںِؼٕٝ ١ِ ےعٜٛ وغٝ دٚعش ےو

 2٘ٛ" ےػاللٗ طؾز١ٗ و ےوٛثٝ ػاللٗ عٛحث ںِٚـخصٜ ِؼٕٝ ١ِ

حٌّـخص حٌّشعً فٟ حالفطالف ٌفع حعظؼًّ فٟ غ١ش ِؼٕخٖ حٌلم١مٟ  طشؿّش:

 ٚطىْٛ حٌؼاللش غ١ش حٌّؾخرٙش ر١ٓ حٌّؼ١١ٕٓ حٌلم١مٟ ٚحٌّـخصٞ ٌزٌه حٌٍفع.

ه فبل بد لهذا المعنى ومن المعروؾ أن اللفظ إذا استعمل فً ؼٌر ما وضع ل

المجازي من عبلقة تربطه مع المعنى الحقٌقً ألن المعنى المجازي ال ٌستعمل إال 

                                                           
ٚدسط  135ٚطغ١ًٙ حٌزالغض، ؿ  40-39ِٚؼ١خس حٌزالغض، ؿ  15-144حٔظش: ِفظخف حٌزالغض، ؿ  1

 32-30حٌزالغض، ؿ 
ٚ٘ٛ اِخ  ٞ ال ٠غظؼًّ عٜٛ حٌّؼٕٝ حٌّٛمٛع ٌٗأٚفٟ حألفً "حعظؼّخي ٔٗ ٘ٛ"  133 ؿآث١ٕۂ رالغض،  2

كم١مٝ  ےطقل١ف ٚاِخ خطؤ ِطزؼٟ، ِٚؼٍٗ ِخ لخٌٗ حٌذوظٛس فخدق ػٓ ػاللش حٌّـخص حٌّشعً "حٚس حط و

٘ٛطخ" )أٞ ال طىْٛ ر١ٓ ِؼ١ٕٗ حٌلم١مٟ ٚحٌّـخصٞ  ںعٛح وٛثٝ ػاللٗ ١ٙٔ ےطؾز١ٗ و ںحٚس ِـخصٜ ِؼٕٝ ١ِ

 ػاللش غ١ش حٌظؾز١ٗ( ألْ ٘زح حٌظؼش٠ف طؼش٠ف حالعظؼخسس.
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بعد وجود صلة وعبلقة بٌن المعنٌٌن الحقٌقً والمجازي، وعبلقات المجاز المرسل 

كثٌرة أهمها التً ٌكثر ذكرها فً كتب الببلؼة العربٌة هً: السببٌة، والمسببٌة، 

محلٌة، والجزبٌة، والكلٌة، واعتبار ما كان، واعتبار ما ٌكون، واآللٌة، والحالٌة، وال

واللزومٌة، والملزومٌة، وقد عّرفت كتب الببلؼة األردوٌة هذه العبلقات كلها 

 .1وتناولتها بالذكر والدراسة فً طٌاتها

مع أن الكتب الببلؼٌة األردوٌة ال تذكر المجاز المرسل المركب، وهو كل 

ل فً ؼٌر ما وضع له لعبلقة ؼٌر المشابهة مثل الجمل الخبرٌة تركٌب استعم

المستعملة فً اإلنشاء إلظهار الحزن أو للتحسر أو لؽٌرهما، ولكن اللؽة األردوٌة قد 

عرفت هذا النوع من المجاز المرسل ونجد أمثلته متناثرة فً كل من النثر والشعر 

 األردوي.

لببلؼة العربٌة واألردوٌة هو الكناٌة، وإن آخر الطرق البٌانٌة ذكراً فً كتب ا

وهو نفس  2وعّرفها القزوٌنً بقوله: "لفظ أرٌد به الزم معناه مع جواز إرادته معه"

 التعرٌؾ الذي ورد فً كتب الببلؼة األردوٌة، ٌقول محمد سجاد مرزا:

الصِٝ  ےؿظ و ں١٘ ےوٛ وٙظ ےوٍّ ےح٠غ ں"حفطالف ػٍُ ر١خْ ١ِ

 3طٛ رٙٝ ؿخثض ٘ٛ" ںؿخث١ ےِؼٕٝ ِشحد ٌجحٚس كم١مٝ  ںِؼٕٝ ِشحد ٘ٛ

حٌىٕخ٠ش طؼٕٟ، ف١ّخ ٠ظؼٍك رّقطٍلخص ػٍُ حٌز١خْ، ٌفظخا أس٠ذ رٗ الصَ  طشؿّش:

 ِؼٕخٖ ِغ ؿٛحص اسحدس ِؼٕخٖ حٌلم١مٟ.

 وٌقول محمد عسكري:

ِغظؼًّ  ےٌج ےؿٛ ِؼٕٝ ِٛمٛع ٌٗ و ں١٘ ے"وٕخ٠ٗ حط ٌفع وٛ وٙظ

 4"ںِؼٕٝ ٘ٛ ےدٚعش ٘ٛ، ١ٌىٓ ِمقٛد ٖٚ ِؼٕٝ ٔٗ ٘ٛ رٍىٗ ح٠ه

حٌىٕخ٠ش ٌفع حعظؼًّ ٌّخ ٚمغ ٌٗ ِٓ حٌّؼٕٝ ر١ّٕخ ِٕٗ ِخ ال ٠ؼ١ٕٗ  طشؿّش:

 أفالا.

 وٌقول سجاد البداٌونً:
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 1"ں١٘ ےِشحد ٘ٛط ںوٗ ِؼٕٝ الصَ ٍِٚضَٚ دٚٔٛ ے"وٕخ٠ٗ ٖٚ ٘

 .ِخ ٠ٍضَ ِٚخ ال ٠ٍضَ ِٓ حٌّؼخٟٔ طشؿّش: حٌىٕخ٠ش ٟ٘ أْ ٠شحد ِٓ حٌٍفع

األردوٌة، مثل العربٌة، باعتبار المكنً عنه إلى ثبلثة وتنقسم الكناٌة فً 

 .2أقسام: الكناٌة عن الموصوؾ، والكناٌة عن الصفة، والكناٌة عن نسبة

. فإذا كثرت 3وإن للكناٌة أنواعاً منها التلوٌح، والتعرٌض، والرمز، واإلٌماء

حرق الحطب، الوسابط فً الكناٌة مثل كثٌر الرماد، ألنه ٌلزم من كثرة الرماد كثرة 

ثم كثرة الطبخ، ثم كثرة الضٌوؾ، ثم الجود؛ سّمً هذا النوع من الكناٌة تلوٌحاً، ٌقول 

 نجم الؽنً:

 ےٚحعط ےرٙض ع ں١ِ ےٍِضَٚ طک ِشحد ١ٌٕ ےالصَ ع ں"حگش وٕخ٠ٗ ١ِ

 4"ں١٘ ےطٛ حط وٛ ط٠ٍٛق وٙظ ں٘ٛ

١ض  ارح وؼشص حٌٛعخثو فٟ حٌىٕخ٠ش ٌإلسحدس ِٓ حٌالصَ اٌٝ حٌٍّضَٚ طشؿّش: ّّ ع

 ط٠ٍٛلخا.

ٌت الكناٌة  وإذا أطلق الكبلم وأشٌر به إلى معنى آخر ٌفهم من السٌاق سمِّ

تعرٌضاً كؤن تقول لشخص ال ٌعمل بعمله: "العالم من عمل بما علم"، ٌقول نجم 

 الؽنً:

 ں١٘ ےظہِٛفٛف ِزوٛس ٔٗ ٘ٛ طٛ حط وٛ طؼش٠ل و ں"حگش وٕخ٠ٗ ١ِ

وٗ ػخٌُ  ںطٛ و١ٙ ےوشحٚس حط پش ػًّ ٔٗ  ے٘ڑوٛثٝ ؽخـ پ ےؿ١غ

 5"ےؿٛ ػٍُ پش ػًّ وش ےٖٚ ٘

١ض طؼش٠نخا ِؼالا أْ سؿالا  طشؿّش: ّّ اْ ٌُ ٠زوش حٌّٛفٛف فٟ حٌىٕخ٠ش ع

 ػٍُ ٌُٚ ٠ؼًّ ف١مخي ٌٗ: حٌؼخٌُ ِٓ ػًّ رّخ ػٍُ".

إذا قلت الوسابط مع خفاء سّمٌت هذه الكناٌة رمزاً نحو فبلن صؽٌر الرأس 

بلهته، ال توجد فٌها بٌن البلزم والملزوم وسابط وطوٌل اللحٌة كناٌة عن حمقه وب

                                                           
 42ِؼ١خس حٌزالغض، ؿ  1
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كثٌرة خبلفاً للتلوٌح ولكن ٌوجد فٌها نوع من الخفاء مما ٌجعل الفكر ال ٌنتقل من 

 البلزم إلى الملزوم إال بعد التؤمل، ٌقول نجم الؽنً:

"حگش وٕخثے ١ِں ٚحعطے رٙض ٘ٛں ١ٌىٓ طٙٛڑٜ عٝ پٛؽ١ذگٝ ٘ٛ طٛ حط 

ٙٛٹے عش حٚس ٌّزٝ ڈحڑ٘ٝ ٚحال وٕخ٠ٗ ٘ے وٛ سِض وٙظے ١٘ں ؿ١غے چ

 1ِشد حكّك عے"

١ض سِضحا ِؼالا ٠ىٕٝ ػٓ  طشؿّش: ّّ ارح وؼشص حٌٛعخثو فٟ حٌىٕخ٠ش ِغ خفخء ع

 حٌشؿً حألكّك رقغ١ش حٌشأط ٚه٠ًٛ حٌٍل١ش.

وإن قلت الوسابط مع وضوحها أو لم تكن الوسابط أصبلً سّمٌت الكناٌة إٌماًءا 

 ة البضاء لٌكّنى بها عن الشٌب، ٌقول نجم الؽنً:وإشارة، نحو استعمال اللحٌ

پٛؽ١ذگٝ رٙٝ ٔٗ ٘ٛ  ٙوٝ وؼشص ٔٗ ٘ٛ حٚس وچ ںٚحعطٛ ں١ِ ے"حگش وٕخث

پ١شٜ وخ  ےعپ١ذ س٠ؼ ع ےؿ١غ ں١٘ ےطٛ حط وٛ ح٠ّخء ٚحؽخسٖ وٙظ

 2"ےعّـٕٙخ حٚس ٠ٗ حِش ٚحمق ٘

ح  طشؿّش: ١ض ا٠ّخءا ّّ ٚاؽخسس ٚارح لٍّض حٌٛعخثو فٟ حٌىٕخ٠ش ِغ ػذَ حٌخفخء ع

 ِؼالا ٠ىٕٝ ػٓ حٌؾ١ذ رخٌٍل١ش حٌز١نخء، ٚ٘زح أِش ٚحمق.

وتذكر كتب الببلؼة األردوٌة فً خاتمة علم البٌان أوجه الببلؼة فً هذه 

الطرق وتفاوت درجاتها من الناحٌة الببلؼٌة متمشٌة مع مثٌبلتها العربٌة وسابرة 

المجاز أبلػ من  على دربها، وملخصها أن علماء الببلؼة قاطبة أجمعوا على أن

الحقٌقة، والكناٌة أوقع فً النفوس من التصرٌح، واالستعارة أقوى من التشبٌه ألنها 

نوع من المجاز، وببلؼة المجاز والكناٌة راجعة إلى أنهما كدعوى الشٌا ببٌنة 

 .3والفرق بٌن دعوى الشٌا بها وبدونها واضح

 ًالمعان 

عربٌة واألردوٌة على حد سواء، ال إن لعلم المعانً أهمٌة كبٌرة فً الببلؼة ال

تقل بحال من األحوال عن أهمٌة شقٌقٌه البٌان والبدٌع، بل ٌفوقهما من بعض الجهات 
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وبعدد من االعتبارات لما له من األثر فً ببلؼة الكبلم، ولما له من الدور فً تؤدٌب 

لمخاطب. المرء وإرشاده إلى تطبٌق الكبلم على ما تقتضٌه الحال باعتبار الموطن وا

 وقد قالت العرب قدٌماً "لكل مقال مقام".

وبه تعرؾ تلك الوسابل التً ٌصٌر الكبلم بمراعاتها مطابقاً لمقتضى الحال 

نحو التوكٌد بتفاوت درجاته، واإلٌجاز واإلطناب، والمساواة، والقصر، والوصل، 

لببلؼة فبل والفصل. ونظراً ألهمٌته هذه احتّل علم المعانً مكان الصدارة فً علوم ا

، وإن كتب الببلؼة 1نجد كتاباً من كتب الببلؼة العربٌة إال وفاتحته علم المعانً

األردوٌة سارت على نفس الدرب ونسجت على نفس المنوال، فجمٌع كتب األردوٌة 

القدٌمة فً علم الببلؼة تبدأ بذكر علم المعانً وتتناوله دراسة وبحثاً قبل البٌان 

 عرٌؾ العربً وهو:وتعّرفه بالت 2والبدٌع

 ے٠ٗ رخص ِؼٍَٛ ٘ٛؿخطٝ ٘ ےؿٓ ع ےلٛحػذ وخ ٔخَ ٘ ے"ػٍُ ِؼخٔٝ ح٠غ

 حٚس حگش حْ لٛحػذ پش ں٠خ ١ٙٔ ےِٛحفك ٘ ےكخي و ےوٗ ٠ٗ ٌفع ِمظنخث

خطخ ٚغٍطٝ ٚحلغ ٔٗ  ں١ِ ےِؼٕٝ ِشحد ١ٌٕ ےطٛ وغٝ ٌفع و ںٌلخظ سو١ٙ

 3٘ٛگٝ"

فظخا ٠ٛحفك ِمظنٝ ػٍُ حٌّؼخٟٔ ػزخسس ػٓ لٛحػذ ٔؼشف رٙخ أْ ٌ طشؿّش:

 حٌلخي أَ ال، ٚاْ سٚػ١ض طٍه حٌمٛحػذ ٌّخ ٚلؼٕخ فٟ حٌخطؤ فٟ اسحدس ٌفع ِخ.

 وبه عّرفه السٌد أحمد الهاشمً فٌقول:

"أصول وقواعد ٌعرؾ بها أحوال الكبلم العربً التً ٌكون بها مطابقاً 

 .4لمقتضى الحال بحٌث ٌكون وفق الؽرض الذي سٌق له"

انً األردوي فهً موضوعاته فً العربٌة ذاتها، ٌقول أما موضوعات علم المع

 نجم الؽنً:

                                                           
ٚاطّخَ حٌذسح٠ش ػٍٝ ٘خِؼ ِفظخف حٌؼٍَٛ  4ٚوظخد حٌّقزخف، ؿ  70حٔظش: ِفظخف حٌؼٍَٛ، حٌمغُ حٌؼخٌغ، ؿ  1

 130حٌّزوٛس، ؿ 
 حٔظش: ِفظخف حٌزالغض، ٚطغ١ًٙ حٌزالغض ِٚؼ١خس حٌزالغض 2
 347ض، ؿ رلش حٌفقخك 3
 46ؿٛح٘ش حٌزالغش، ؿ  4
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: حعٕخد ےرلغ وٝ ؿخطٝ ٘ ےع ںٗ چ١ضٚٹآ ں"حٌلخفً ػٍُ ِؼخٔٝ ١ِ

خزشٜ، ِغٕذ ح١ٌٗ، ِغٕذ، ِظؼٍمخص فؼً، لقش، حٔؾخء، ٚفً، فقً، ح٠ـخص 

 1ٚحهٕخد ِٚغخٚحص"

: ٚخالفش حٌمٛي أٔٗ فٟ ػٍُ حٌّؼخٟٔ ٠زلغ ػٓ ػّخ١ٔش أؽ١خء طشؿّش:

حإلعٕخد حٌخزشٞ، ٚحٌّغٕذ ا١ٌٗ، ٚحٌّغٕذ، ِٚظؼٍمخص حٌفؼً، ٚحٌمقش، 

 ٚحإلٔؾخء، ٚحٌفقً ٚحٌٛفً، ٚحإل٠ـخص ٚحإلهٕخد، ٚحٌّغخٚحس.

 ونجد فً الكتب العربٌة نفس الموضوعات بنفس الترتٌب، ٌقول القزوٌنً:

"وٌنحصر )أي علم المعانً( فً ثمانٌة أبواب: أحوال اإلسناد الخبري، أحوال 

لمسند إلٌه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، القصر، اإلنشاء، الفصل والوصل، ا

 .2واإلٌجاز واإلطناب، والمساواة"

وهذا ٌعنً أن علم المعانً األردوي اعتمد اعتماداً كلٌاً على علم المعانً 

العربً حٌث لم ٌزد علٌه ولم ٌنقص منه شٌباً، بل المتؤمل فً ما جاء فً كتاب نجم 

لعنً وأمثاله من الكتب األردوٌة عن هذا العلم ال ٌتردد لحظة فً الوصول إلى ا

الجزم على أنه مؤخوذ من الكتب العربٌة، وعلى رأسها كتاب "التلخٌص" للقزوٌنً 

 وشرحه "مختصر المعانً" للعبلمة التفتازانً.

وإلى جانب هذه الموافقة التامة فً الموضوع والترتٌب نجد أن الكتب 

ٌة التً تعالج علم المعانً تشبه الكتب العربٌة عرضاً وأسلوباً ومنهجاً، فتبدأ األردو

هذه الكتب، مثل الكتب العربٌة، بتقسٌم الكبلم إلى الخبر واإلنشاء، وتعرٌؾ كل واحد 

منها ثم تنتقل إلى بٌان المسند إلٌه والمسند وهما الركنان الربٌسان فً كل جملة من 

د هذه األمور التمهٌدٌة تشرع فً مهمة أولى من مهمات جمل الخبر واإلنشاء، وبع

علم المعانً فتبٌن األؼراض المختلفة من إلقاء الخبر، واألصل فٌه أن ٌلقى ألحد 

الؽرضٌن، أولهما: إفادة المخاطب الحكم، وثانٌهما: إفادته أن المتكلم عالم بالحكم. 

. وقد 3والثانً الزم الفابدةوفً كل من العربٌة واألردوٌة ٌسّمى األول فابدة الخبر 

                                                           
 48ِفظخف حٌزالغض، ؿ  1
 8حٌظٍخ١ـ، ؿ  2
 9-8ٚحٌظٍخ١ـ، ؿ  45-44ٚطغ١ًٙ حٌزالغض، ؿ  49-48حٔظش: ِفظخف حٌزالغض، ؿ  3
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ٌلقى الخبر ألؼراض أخرى مبٌنة فً الكتب العربٌة وقد عّرفتها الكتب األردوٌة 

وتناولتها بالذكر، ومنها: التذكٌر، والحث على السعً والحد، وتنزٌل المخاطب العالم 

بالشٌا منزلة الجاهل، والفخر، وإظهار التحسر والحزن، وإظهار الضعؾ والعجز، 

 .1ترحام وؼٌرهاواالس

وبعد األؼراض من إلقاء الخبر تذكر كتب المعانً األردوٌة أنواع الخبر، 

وهً: االبتدابً إن كان المخاطب خالً الذهن من الحكم، والطلبً إن كان متردداً 

فٌه، واإلنكاري إن كان منكراً له، وٌنبؽً أن ٌكون النوع األول خالٌاً من المإكدات، 

فً النوع الثانً، وأما النوع األخٌر فٌجب فٌه التوكٌد بحسب وٌستحسن توكٌد الخبر 

 إنكار المخاطب قوة وضعفاً.

ثم تبٌن هذه الكتب تلك االعتبارات التً ٌلحظها المتكلم فً إجراء الخبر على 

خبلؾ ما هو مقتضى الظاهر، وهً: اعتبار خالً الذهن السابل المتردد، وتنزٌل 

. وتوجد هذه األؼراض واألنواع للخبر فً 2لكؼٌر المنكر منزلة المنكر وعكس ذ

 الكتب العربٌة أٌضاً بنفس الترتٌب واألسماء والتعرٌفات.

وههنا ٌرى الباحث أن ٌقّدم مقارنة بٌن ما جاء فً مفتاح الببلؼت لنجم الؽنً 

وبٌن ما ورد فً التلخٌص للقزوٌنً حول أضرب الخبر لٌستدل به على قوة تؤثٌر 

 األردوٌة ومدى نفوذها فٌها، ٌقول نجم الؽنً:العربٌة فً العلوم 

خخٌٝ حٌز٘ٓ ٘ٛ حٚس ٔٗ حط وٛ كىُ  ے"٠خد سوٙٛ وٗ ؿذ ِخخهذ كىُ ع

، و١ٛٔىٗ كىُ رغ١ش ےطشدد ٘ٛ طٛ حعٕخد پش ِئوذحص ٔٗ الٔخ چخ٘ج ں١ِ

گخ حٚس حگش ِخخهذ وٛ  ے٘ٛؿخث ںر٘ٓ ٔؾ١ ےرٙٝ حط و ےِئوذحص و

ش حط وٛ طم٠ٛض د٠ٕخ ؿخثض رٍىٗ ؽه ٚطشدد ٘ٛ طٛ حط ٚلض وٛثٝ ِئوذ الو

 ںحٚس حگش ِخخهذ كىُ وخ ِٕىش ٘ٛ طٛ حط فٛسص ١ِ --- ےِغظلغٓ ٘

رظ ؿزىٗ  ےكىُ وٝ طخو١ذ وشٔخ حٚس حعٕخد پش ِئوذحص وخ )الٔخ( ٚحؿذ ٘

حٚس  ں١٘ ےحرظذحثٝ وٙظ ےعخطٗ وٛثٝ طخو١ذ وخ ٌفع ٔٗ ٘ٛ طٛ حع ےخزش و

حٚس ؿذ  ں١٘ ےٌٛظطٛ هٍزٝ ر ےطخو١ذ آث ےؿذ وٗ رطٛس حعظلغخْ و

                                                           
 46-44ٚحٌّخظقش، ؿ  46-45ٚطغ١ًٙ حٌزالغض، ؿ  49حٔظش: ِفظخف حٌزالغض، ؿ  1
 50حٔظش: ِفظخف حٌزالغض، ؿ  2
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حٚس  ں١٘ ےطٛ حٔىخسٜ ٔخَ سوٙظ ےحط وٝ طخو١ذ وٝ ؿخث ےرطٛس ٚؿٛد و

 1"ےِطخرك عّـٙخ ؿخطخ ٘ ےظخ٘ش كخي و ےحط لغُ وخ والَ ِمظنخث

اعلم أنه إذا كان المخاطب خالً الذهن من الحكم ؼٌر مترّدد فٌه  ترجمة:

ن التوكٌد، فبل ٌإتى التوكٌد على اإلسناد فإن الحكم ٌرسخ فً ذهنه بدو

 ---وإذا كان المخاطب مترّدداً فً الحكم جاز بل استحسن تقوٌته بمإكد 

وإذا كان المخاطب منكراً للحكم وجب توكٌد الحكم وتقوٌته فاألول ٌسّمى 

"ابتدابٌاً" والثانً "طلبٌاً" والثالث "إنكارٌاً" وٌعتبر كبلم هذا النوع مطابقاً 

 لمقتضى الحال.

 وٌضٌؾ قاببلً:

حٚس ٠ٗ  ں١٘ ےعخطٗ ِٕىش وخ عخ رشطخإ وشط ےوزٙٝ غ١ش ِٕىش و ںخ"ِگش ٘

وٗ ٠ٗ  ےظخ٘ش ٘ٛؿخث ےؿذ وٗ ػالِخص ع ے٘ٛطخ ٘ ںحط فٛسص ١ِ

وزٙٝ ِٕىش كىُ وٛ غ١ش ِٕىش ِخْ وش خزش وٛ رغ١ش  --- ےحٔىخس سوٙظخ ٘

دالثً ٚؽٛح٘ذ  ےح٠غ ےرؾشه١ىٗ ِٕىش وٛ حط و ں١٘ ےالط ےطخو١ذ و

طٛ حٔىخس وٝ ٚؿٗ رخلٝ ٔٗ  ےغٛس ٚطؤًِ وش ںوٗ حگش حْ ١ِ ںِؼٍَٛ ٘ٛ

 2"ےس٘

ٔؼُ، طخسس ٠ـؼً غ١ش حٌّٕىش ِٕىشحا ٚ٘زح ٠لذع ك١ّٕخ رذح أٔٗ ٠طٛٞ  طشؿّش:

ٚطخسس ٠ؼظزش حٌّٕىش غ١ش ِٕىش ف١ئطٝ حٌخزش رذْٚ  ---ر١ٓ ؿٕز١ٗ حإلٔىخس 

 حٌظٛو١ذ ؽش٠طش أْ ٠زذٚ ِٓ لزً حٌّٕىش أٔٗ ١ٌظ رّخ ظٙش.

 ٌقول القزوٌنً:

ان خالً الذهن من الحكم والتردد ٌه استؽنى عن مإكدات الحكم، وإن "فإن ك

كان متردداً فٌه طالباً له حُسن تقوٌته بمإكد، وإن كان منكراً وجب توكٌده بحسب 

وٌسّمى الضرب األول ابتدابٌاً، والثانً طلبٌاً، والثالث إنكارٌاً، وإخراج  ---اإلنكار 

، وكثٌراً ما ٌخرج الكبلم على خبلفه فٌجعل الكبلم علٌها إخراج على مقتضى الظاهر

                                                           
 لش رحطٙخحٌّقذس ٔفغٗ ٚحٌقف 1
 حٌّقذس ٔفغٗ ٚحٌقفلش رحطٙخ 2
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وؼٌر المنكر كالمنكر إذا الح علٌه شٌا من أمارات اإلنكار  ---ؼٌر السابل كالسابل 

 .1"---والمنكر كؽٌر المنكر إذا كان معه ما إن تؤمله ارتدع  ---

وبعد تناول أؼراض الخبر وأنواعه تنتقل كتب علم الببلؼة األردوي إلى بٌان 

العقلً، وهو إسناد الفعل أو ما فً معناه إلى ؼٌر ما هو لعبلقة مع قرٌنة  المجاز

مانعة من إرادة اإلسناد الحقٌقً، وٌسّمى هذا اإلسناد إسناداً مجازٌاً وٌكون إلى سبب 

الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره أو بإسناد المبنً للفاعل إلى المفعول أو المبنً 

عن جمٌع المسابل المتصلة باإلسناد الخبري، التً للمفعول إلى الفاعل، وتبحث 

وردت فً الكتب العربٌة والسٌما التلخٌص وشرحه مختصر المعانً بنفس األسلوب 

والترتٌب مثل تقسٌم اإلسناد إلى الحقٌقٌة العقلٌة والمجاز العقلً وتعرٌؾ كل واحد 

العقلً مثل المجاز منهما وبٌان أقسامهما وبٌان القرٌنة التً ال بد منها فً المجاز 

اللؽوي، وذكر نوعٌها اللفظٌة والمعنوٌة، أو الظاهرة والخفٌة. وفً ختام مباحث 

 .2اإلسناد الخبري تذكر هذه الكتب الفرق بٌن المجاز العقلً واالستعارة بالكناٌة

والجدٌر بالذكر أن الكتب العربٌة الجدٌدة تتناول موضوع المجاز العقلً فً 

، ولكن الكتب األردوٌة تذكره دابماً فً 3الوثٌق بالمجاز اللؽوي علم البٌان التصاله

علم المعانً كما فعل الببلؼٌون العرب القدماء. وبعد اختتام المسابل المتعلقة باإلسناد 

الخبري ٌدرس فً علم المعانً األردوي أحوال المسند إلٌه ومن هذه األحوال حذؾ 

سبابه، وتعرٌفه، وتنكٌره، وتوكٌده، وبٌانه، المسند إلٌه وأؼراضه وذكر المسند إلٌه وأ

واإلبدال منه، وعطفه، وتقدٌمه، وتؤخٌره ومقاصد هذه األحوال وفوابدها. ومن هذه 

األحوال أنه ٌستعمل أحٌاناً اسماً ظاهراً مكان الضمٌر، ومنها االلتفات من الؽٌبة إلى 

إلى الؽٌبة والتكلم، التكلم والخطاب، ومن التكلم إلى الؽٌبة والخطاب ومن الخطاب 

ومنها التعبٌر عن المستقبل بالماضً، واختبلؾ الضمابر فً الوحدة والجمع، 

 .4واإلضمار قبل الذكر، والقلب وؼٌرها

                                                           
 10-9حٌظٍخ١ـ، ؿ  1
ٚطغ١ًٙ  54-50ِٚفظخف حٌزالغض، ؿ  13-10ٚحٌظٍخ١ـ، ؿ  66-51حٔظش: ِخظقش حٌّؼخٟٔ، ؿ  2

 4ِٚؼ١خس حٌزالغض، ؿ  47-46حٌزالغض، ؿ 
 111حٔظش: حٌزالغش حٌٛحملش، ؿ  3
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وإن كتب المعانً العربٌة تذكر هذه األحوال للمسند إلٌه بنفس الترتٌب 

لكتب واألسماء وفضبلً عن ذلك أن المسابل التً تندرج تحت هذه األحوال فً ا

 .1األردوٌة تتفق موضوعاً وعرضاً وترتٌباً مع ما جاء فً الكتب العربٌة

وإن جمٌع أحوال المسند فً علم المعانً األردوي مؤخوذة من العربٌة، مثل 

أحوال المسند إلٌه، ومن الموضوعات التً تناقش فً هذا الباب من علم المعانً 

وتنكٌره، وتخصٌصه باإلضافة األردوي حذؾ المسند وذكره، وإفراده، وتقٌٌده، 

والوصؾ، وتعرٌفه، وتؤخٌره، وتقدٌمه وؼٌرها من األحوال، وما ٌترتب علٌها من 

 .2فوابد كبلمٌة وما ٌتحقق منها من أؼراض ببلؼٌة

ثم تدرس فً علم المعانً األردوي أحوال متعلقات الفعل، وأول شٌا ٌعالج 

مفعول مع الفعل، أو ذكر الفعل فً هذا الباب هو الؽرض من ذكر كل من الفاعل وال

 مع كل منهما، وبٌان عبلقتهما به، قال القزوٌنً فً بدء هذا الباب:

"الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل فً أن الؽرض من ذكره إفادة تلبسه به، 

 .3إلفادة وقوعه مطلقاً"

 ":---وقال التفتازانً شارحاً قول القزوٌنً "إفادة تلبسه به 

ه به( أي تلبس الفعل بكل منهما، أما بالفاعل فمن جهة وقوعه عنه ")إفادة تلبس

وأما بالمفعول فمن جهة وقوعه علٌه )ال إفادة وقوعه مطلقاً( أي لٌس الؽرض من 

ذكره معه إفادة وقوع الفعل وثبوته فً نفسه من ؼٌر إرادة أن ٌعلم ممن وقع وعلى 

 .4من وقع"

ً هذا الموضوع ٌطابق بٌان وما جاء فً كتب علم المعانً األردوٌة ف

 القزوٌنً وشرحه للتفتازانً مطابقة كلٌة، ٌقول نجم الؽنً مستهبلً هذا الباب:

عخطٗ حط  ےؿ١غخ فخػً و ےعخطٗ روش وشٔخ ح٠غخ ٘ ے"فؼً وٛ ِفؼٛي رٗ و

وٗ فؼً حط  ےطؼٍك ٘ ےعخطٗ طٛ حط ٚؿٗ ع ےفخػً و ---وٛ روش وشٔخ 

طؼٍك  ےعخطٗ حط ٌج ےرٗ و حٚس ِفؼٛي ےآطخ ٘ ںٚلٛع ١ِ ےوٝ رحص ع
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روش  ےو ںعخطٗ حْ دٚٔٛ ےحٚس فؼً و --- ےوٗ حط پش ٚحلغ ٘ٛطخ ٘ ے٘

 ے٘ٛطٝ وٗ فؼً فی ٔفغٗ ٚحلغ ٘ٛح ٠خ ػخرض ٘ ں٠ٗ غشك ١ٙٔ ےع ےوشٔ

آ٠خ حٚس وظ پش ٚحلغ  ںٚلٛع ١ِ ےوٗ ٠ٗ ِؼٍَٛ ٘ٛ وٗ وظ ع ےرغ١ش حط و

 1٘ٛح"

فٙٛ ٠ظؼٍك  ---حٌفخػً  روش حٌفؼً ِغ حٌّفؼٛي رٗ ِؼً روشٖ ِغ طشؿّش:

  ---رخٌفخػً رّخ أٔٗ فذس ػٕٗ ٚأِخ ػاللظٗ ِغ حٌّفؼٛي رٗ فٟٙ أٔٗ ٚلغ ػ١ٍٗ 

 ٚأِخ روشّ٘خ ِغ حٌفؼً ال ٠غظٙذف اٌٝ أْ حٌفؼً ٚلغ كمخا أٚ ػزض.

وإن الناظر بشٌا من اإلمعان فً ما قاله نجم الؽنً من جانب وما ورد فً 

نب آخر ال ٌرتاب فً الحزم على أن كل من التلخٌص ومختصر المعانً من جا

 عبارة نجم الؽنً ترجمة لفظٌة لما جاء فٌهما ومؤخوذة منهما.

ومن الموضوعات األخرى التً ٌبحث عنها فً هذا الباب حذؾ المفعول 

وأؼراضه المختلفة، وتقدٌم معموالت الفعل مثل: المفعول به، والمفعول له، والمفعول 

لمجرور، والظرؾ، والحال، والتمٌٌز على الفعل، معه، والمفعول فٌه، والجار وا

وأماكن هذا التقدٌم وفوابده من الناحٌة الببلؼٌة. وقد وردت هذه المسابل كلها فً كتب 

 .2المعانً العربٌة بنفس الترتٌب

وٌؤتً بعد ذلك موضوع القصر، وٌقصد علماء المعانً بالقصر "تخصٌص 

 ، ٌقول نجم الؽنً:3شٌا بشٌا بطرٌق مخصوص"

عخطٗ ح٠ه خخؿ هش٠ك  ےوٗ ح٠ه چ١ض وٛ دٚعشٜ چ١ض و ے"لقش ٠ٗ ٘

 4پش ِخقٛؿ وشٔخ"

 حٌمنش ٘ٛ طخق١ـ ؽ١ت رؾ١ت رطش٠ك ِخقٛؿ. طشؿّش:

وٌنقسم القصر فً كل من األردوٌة والعربٌة إلى قسمٌن: حقٌقً وؼٌر حقٌقً، 

ه إلى أما الحقٌقً فهو أن ٌختص المقصور بالمقصور علٌه بحسب الواقع بؤاّل ٌتجاوز
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ؼٌره أصبلً، وأما ؼٌر الحقٌقً فهو أن ٌختص المقصور بالمقصور علٌه بحسب 

ٌّن، وٌسّمى هذا النوع من القصر قصراً إضافٌاً أٌضاً. وٌنقسم  اإلضافة إلى شٌا مع

كل منهما إلى قسمٌن: أحدهما قصر موصوؾ على صفة بمعنى أن الموصوؾ ال 

شٌاء األخرى بهذه الصفة، والثانً ٌفارق صفته إلى صفة أخرى مع جواز اتصاؾ األ

قصر صفة على موصوؾ بمعنى أن الصفة ال تتعداه إلى موصوؾ آخر، وٌجوز أن 

ٌكون الموصوؾ متصفاً بالصفات األخرى أٌضاً. ومن أنواع القصر قصر القلب أن 

 ٌكون اعتقاد المخاطب ٌخالؾ اعتقاد المتكلم.

بلتها العربٌة طرق القصر وهً وأخٌراً تتناول كتب المعانً األردوٌة مثل مثٌ

( وتقدٌم 3( والعطؾ )2( النفً واالستثناء )1أربعة فً كل من العربٌة واألردوٌة: )

( وأدوات القصر مثل: "إنما" وؼٌرها فً العربٌة، و"كبهى، هى، 4ما حقه التؤخٌر )

 .1محض، بجز، بن، بؽٌر، فقط" وؼٌرها فً اللؽة األردوٌة

لخٌص، والفصل السابع من مفتاح الببلؼت لنجم الؽنً وٌتناول الباب السابع الت

مباحث اإلنشاء الطلبً مثل: التمنً، واالستفهام، واألمر، والنهً، والنداء. وبهذا 

الترتٌب المذكور أورد القزوٌنً هذه األنواع لئلنشاء الطلبً، وتبعه فٌه نجم الؽنً 

الكتب العربٌة الحدٌثة فً  . والجدٌر بالذكر أن بعض2وسابر الكتاب الببلؼٌٌن الهنود

، 3علم المعانً تذكر، ولو باإلٌجاز، أنواع اإلنشاء ؼٌر الطلبً إتماماً لمباحث اإلنشاء

ولكن الكتب األردوٌة تقتصر على ذكر اإلنشاء الطلبً اقتصار كتب الببلؼة العربٌة 

 حثه.القدٌمة علٌه، وألنه هو الذي تهّم علم المعانً، أما ؼٌر الطلبً فلٌس من مبا

ومن مسابل اإلنشاء الطلبً التً تناقشها الكتب األردوٌة: تعرٌفات هذه 

 األنواع، وأقسام كل واحد منها، وأماكن استعمالها، وأؼراضها الببلؼٌة وما إلى ذلك.

ثم ٌؤتً موضوع الفصل والوصل فً كل من علم المعانً العربً واألردوي، 

ل والوصل وبٌان مواضعهما وفً ونجد أن الكتب األردوٌة تحذو فً تعرٌؾ الفص

 جمٌع المسابل المتصلة بكل منهما حذو الكتب الببلؼٌة العربٌة.
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إن علماء المعانً ٌقصدون بالوصل عطؾ جملة على جملة أخرى، وبالفصل 

ترك هذا العطؾ، ولهما مواضع تستدعٌها الحاجة وٌقتضٌها المقام، ومن المواضع 

وأن  -2كون بٌن الجملتٌن كمال االنقطاع، أن ٌ -1التً ٌجب فٌها الفصل ثبلثة: 

وأن ٌكون بٌنهما شبه كمال االتصال بحٌث تكون  -3ٌكون بٌنهما كمال االتصال، 

الجملة الثانٌة جواباً عن سإال ٌفهم من األولى. أما مواطن الوصل فهً أٌضاً ثبلثة: 

مناسبة تامة، إذا كانت بٌن الجملتٌن  -2إذا قُِصد إشراكهما فً الحكم اإلعرابً،  -1

إذا قصد دفع  -3وتكونا قد اتفقتا خبراً أو إنشاًءا، ولم ٌكن هناك داٍع ٌستدعً الفصل، 

اإلٌهام بحٌث اختلفت الجملتان خبراً وإنشاًءا، وأوهم الفصُل خبلؾ المقصود، مثل: 

ٌّدك هللا".  "ال وأ

 وإضافة إلى هذه المسابل، استعارت الكتب األردوٌة جمٌع المصطلحات التً

استعملتها الكتب العربٌة فً الموضوع مثل: الفصل، والوصل، وكمال االنقطاع، 

 .1وكمال االتصال، وسبه كمال االتصال، والجامع بنوعٌه العقلً والوهمً

إن الموضوع األخٌر من موضوعات علم المعانً فً الكتب العربٌة 

تبدأ بالمساواة فً  واألردوٌة هو "اإلٌجاز واإلطناب والمساواة" وإن الكتب األردوٌة

، وهً أن تكون 2تتبع الكتب العربٌة "وألنها األصل وٌقاس علٌه اإلٌجاز واإلطناب"

األلفاظ بقدر المعانً والمعانً بقدر األلفاظ. ثم تتناول اإلٌجاز وتعرفه بالتعرٌؾ 

العربً، وهو جمع المعانً الكثٌرة تحت األلفاظ القبلبل مع الوضوح واإلبانة، 

قسمٌن: إٌجاز القصر وهو جمع المعانً الكثٌرة تحت عبارة قصٌرة من  وتقسٌمه إلى

ؼٌر حذؾ، وإٌجاز الحذؾ هو اإلٌجاز المعتمد على الحذؾ من ؼٌر إخبلل فً 

ٌّن المحذوؾ. ثم تذكر اإلطناب وتعّرفه  المعانً وٌشترط فٌه أن تكون هناك قرٌنة تع

ٌّنتها كتب علم بؤنه زٌادة اللفظ على المعنى لؽرض أو فابدة، ولئلطن اب طرق شتى ب

 المعانً األردوٌة نقبلً عن الكتب العربٌة، وتتمثل هذه الطرق فً النقاط التالٌة:

اإلٌضاح بعد اإلٌهام أو اإلبهام لتقرٌر المعنى وتثبٌته فً ذهن السامع، ومنه  .1

التوشٌع "وهو أن ٌإتى فً عُجز الكبلم بمثًنى مفّسر باثنٌن، ثانٌها معطوؾ 
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، نحو: "ٌشٌب ابن آدم وٌشّب معه خصلتان: الحرص وطول على األول

 ، ٌقول نجم الؽنً:1األمل"

وجٝ چ١ض ٌفع طؼ١ٕٗ ٠خ ؿّغ  ںوالَ ١ِ ےوٗ حرظذحث ے"حٚس ٖٚ )حٌظٛؽ١غ( ٠ٗ ٘

 ںحٚس ِفغش ١ِ ےپٙش حْ وٝ طفغ١ش وٝ ؿخث ںعخطٗ ِزُٙ روش وش٠ ےو

 2دٚعشٜ چ١ض پٍٙٝ پش ِؼطٛف ٘ٛ" ےع

طزوش أؽ١خء رّؼٕٝ أٚ ؿّغ رقٛسس غ١ش ٚحملش ػُ حٌظٛؽ١ق ٘ٛ أْ  طشؿّش:

ُّ طفغ١ش٘خ ِٓ ك١غ ٠ؼطف حٌؼخٟٔ ػٍٝ حألٚي.  ٠ظ

 ذكر الخاص بعد العام للتنبٌه على فضل الخاص. .2

 التكرار لتثبٌت المعنى فً نفس السامع وتمكٌنه منها. .3

إن كثٌراً من كتب  3اإلٌؽال و"هو ختم البٌت بما ٌفٌد نكتة ٌتّم المعنى بدونها" .4

ببلؼة العربٌة الحدٌثة تهمل التوشٌع واإلٌؽال فبل تذكرهما مثل كتاب الببلؼة ال

 الواضحة وؼٌره، بٌنما ال ٌخلو كتاب من كتب الببلؼة األردوٌة من ذكرهما.

 .4التذٌٌل "وهو تعقٌب جملة بجملة أخرى تشتمل على معناها للتؤكٌد" .5

المقصود بما التكمٌل أو االحتراس "وهو أن ٌإتى فً كبلم ٌوهم خبلؾ  .6

 .5ٌدفعه"

ة .7 لنكتة  6التتمٌم "وهو أن ٌإتى فً كبلم ال ٌوهم خبلؾ المقصود بَفضلَ

، وال ٌوجد هذا الطرٌق أٌضاً فً كتاب الببلؼة الواضحة وؼٌره 7كالمبالؽة"

 من الكتب العربٌة الحدٌثة.

االعتراض "وهو أن ٌإتى فً أثناء كبلم أو بٌن كبلمٌن متصلٌن معنى بجملة  .8

 .8ال محّل لها من اإلعراب لنكتة سوى دفع اإلٌهام" أو أكثر
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وإن التعرٌفات التً ٌقّدمها الكتب األردوٌة لهذه الطرق لئلطناب تتفق لفظاً 

ومعًنى مع ما ذكره الباحث من تعرٌفاتها المتقّدم ذكرها نقبلً عن "التلخٌص" 

إلى تلك  للقزوٌنً، وال تنسى هذه الكتب أن تشٌر، بعد ذكر االعتراض وتعرٌفه،

الفوابد التً ٌحّققها البلٌػ من االعتراض، وهً: التنزٌه، والتعجب، والدعاء، 

والتعظٌم، والمدح، والذم، والتخوٌؾ، وتقوٌة الكبلم، والحزن والتحسر، وبٌان 

 ، كما فعل الببلؼٌون العرب مثل القزوٌنً وؼٌره.1الحال

 البدٌع 

القزوٌنً بؤنه "علم ٌعرؾ به البدٌع هو ثالث فنون الببلؼة الثبلثة، عّرفه 

، وعّرفته كتب الببلؼة األردوٌة 2تحسٌن الكبلم بعد رعاٌة المطابقة ووضوح الداللة

 بنفس التعرٌؾ، ٌقول نجم الؽنً:

ِؼٍَٛ  ےچٕذ حِٛس ح٠غ ےؿظ ع ے"رذ٠غ ح٠ه ح٠غخ ػٍُ ٠ؼٕٝ ٍِىٗ ٘

، ِگش حٚي حط رخص وٝ ں١٘ ےؿٛ خٛرت والَ وخ رخػغ ٘ٛط ں١٘ ے٘ٛؿخط

ِطخرك ٘ٛ، حٚس حعىٝ  ےكخي و ےوٗ والَ ِمظنخث ےض مشٚس ٘سػخ٠

 3دالٌض ِمقٛد پش خٛد ٚحمق ٘ٛ"

حٌزذ٠غ ػٍُ، أٞ ٍِىش، طؼشف رٗ أِٛس طظغزذ فٟ طلغ١ٓ حٌىالَ  طشؿّش:

ٌٚىٓ ٠ـذ أٚالا أْ ٠شحػٝ ف١ٗ أْ ٠ىْٛ حٌىالَ ِطخرمخا ٌّمظنٝ حٌلخي، ٚأْ 

 طىْٛ دالٌظٗ ػٍٝ حٌّمقٛد ٚحملش وً حٌٛمٛف.

نقسم المحسنات البدٌعٌة فً كل من العربٌة واألردوٌة إلى قسمٌن: المعنوٌة وت

الراجعة إلى تحسٌن المعنى، واللفظٌة الراجعة إلى تحسٌن اللفظ. ومعظم كّتاب اللؽة 

، كما فعل القزوٌنً، وٌعلّلون هذا 4األردوٌة ٌقّدمون المحسنات المعنوٌة على اللفظٌة

 انً تقدٌمه لها قاببلً:التقدٌم بما ٌعلّل به التفتاز
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"قّدمه )أي البدٌع المعنوي( ألن المقصود األصلً والؽرض األولً هو 

 .1المعانً، واأللفاظ توابع وقوالب لها"

وٌذكر الباحث فٌما ٌلً مجموعة من المحسنات المعنوٌة واللفظٌة مما أخذه 

 علم البدٌع األردوي من الببلؼة العربٌة، وٌدرس مدى أثرها فٌه.

 الطباق والتضاد أٌضاً، ودخلت هذه المحسنة األردوٌة  وتسّمى ابقة:المط

بؤسماءها الثبلثة، وهً عند القزوٌنً: "جمع بٌن متضادٌن أي معنٌٌن متقابلٌن 

 .2فً الجملة"

وقال أبو الهبلل العسكري: "المطابقة فً الكبلم هو الجمع بٌن الشٌا 

 .3وضده"

ب الذي سّمٌت به المطابقة عن السب 296٘وتحدث ابن المعتز المتوفى 

 مطابقة:

"قال الخلٌل رحمه هللا: ٌقال طابقت بٌن الشٌبٌن إذا جمعتهما على حذو واحد. 

وكذلك قال أبو سعٌد. فالقابل لصاحبه: أتٌناك لتسلك بنا سبٌل التوسع فؤدخلتنا فً 

 .4ضٌق الضمان، قد طابق بٌن السعة والضٌق فً هذا الخطاب"

القزوٌنً أنه فّسر "متضادٌن" بالمتقابلٌن ألاّل ٌفهم أن ومما ٌبلحظ فً تعرٌؾ 

المراد بالتضاد أن ٌكون بٌن شٌبٌن منتهى التخالؾ، كما فً السواد والبٌاض، وإنما مراده 

 5منهما، على حّد تعبٌر التفتازانً، "أن ٌكون بٌنهما تقابل وتناٍؾ ولو فً بعض الصور"

وشرحه للتفتازانً نقبلً حرفٌاً، ٌقول نجم الؽنً وقد نقل كّتاب األردوٌة تعرٌؾ القزوٌنً 

 الرامفوري، على سبٌل المثال، بعد أن عّرؾ المطابقة مثل تعرٌؾ القزوٌنً:

ؿٓ  ں١٘ ںِشحد ح٠غٝ دٚ چ١ض٠ ےِظنخد ع ںوٗ ٠ٙخ ے"وٛثٝ ٠ٗ ٔٗ عّـٙ

ع١خ٘ٝ ٚعف١ذٜ رٍىٗ  ےؿ١غ ےوخ حخظالف ٘ٛطخ ٘ ےحٔظٙخ دسؿ ں١ِ
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 ںحٚس ٖٚ ٠ٗ وٗ دٚٔٛ ںحد ِؼٕٝ ػخَ ١ِ٘ش ےطنخد ع ںفٕؼض هزخق ١ِ

 1٘ٛ" ں١ِ ںطٕخفٝ ٚطمخرً ٘ٛ حگشچٗ رؼل فٛسطٛ ں١ِ

ال ٠فُٙ أكٌذ أْ حٌّشحد ِٓ حٌظنخد ٕ٘خ ِٕظٙٝ حٌظخخٌف ر١ٓ ؽ١ج١ٓ  طشؿّش:

ِؼً حٌغٛحد ٚحٌز١خك رً حٌّشحد ِٓ حٌظنخد فٟ حٌطزخق أْ ٠ىْٛ ٕ٘خن ػَّٛ 

 ٟ رؼل حٌقٛس.فٟ حٌّؼٕٝ ِغ ٚؿٛد حٌظمخرً ٚحٌظٕخفٟ ٌٚٛ ف

وقد عرفت األردوٌة طباق اإلٌجاب وهو ما لم ٌختلؾ فٌه الضدان إٌجاباً 

وسلباً، وطباق السلب ما اختلفا فٌه إٌجاباً وسلباً، كما عرفت أن المطابقة قد تكون فً 

نوع واحد من الكلمة نحو: اسمٌن، وفعلٌن، وحرفٌن، وقد تكون فً نوعٌن منها نحو: 

عروؾ فً علم البدٌع العربً. وكذلك ألحقت األردوٌة اسم وفعل، كما هو الم

بالمطابقة، مثل العربٌة، الكبلم الذي اجتمع فٌها لفظان ال ٌكون بٌنهما التضاد ظاهراً 

ولكن أحدهما مسّبب عن ضد اآلخر، وإن البٌت األردوي الذي أورده نجم الؽنً مثاالً 

ونا" أي المسرة والنٌاحة، للملحق بالمطابقة اشتمل على اللفظٌن، هما: "خوشى ور

ولٌس بٌنهما التضاد كما هو ظاهر ولكن النٌاحة مسببة عن الحزن وهو ضد 

 .2المسرة

 :التورٌة 

وهً أن تطلق كلمة مفردة لها معنٌان: قرٌب ظاهر ؼٌر مراد، وبعٌد خفً 

هو المراد، استعارت األردوٌة هذه المحسنة من العربٌة باسمها وتعرٌفها واستعملتها 

ونثراً، وكذلك قسمتها، على نمط البدٌع العربً، إلى المجردة وهً أن ال ٌإتى  نظماً 

فً الكبلم بما ٌناسب أو ٌبلبم المعنى القرٌب، والمرشحة وهً أن ٌذكر فٌه ما ٌناسب 

 .3المعنى القرٌب

 :مراعاة النظٌر 

، وما 4"هو جمع أمر وما ٌناسب ال بالتضاد" هذا هو تعرٌفها عند القزوٌنً

 ً كتب األردوٌة هو نسخة عنه، ٌقول سجاد مرزا:ورد ف
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ؿٛ رخُ٘ وغٝ لغُ وٝ ِٕخعزض  ںِزوٛس ٘ٛ ںوجٝ ح٠غٝ چ١ض٠ ں"والَ ١ِ

 ١ٌ1ىٓ ٠ٗ ِٕخعزض رطٛس طنخد ٔٗ ٘ٛ" ںظٝ ٘ٛہسو

طزوش فٟ حٌىالَ أؽ١خء طىْٛ ر١ٕٙخ ِٕخعزش ِخ اال أٔٙخ ال طىْٛ  طشؿّش:

 رخٌظنخد.

 عاة النظٌر:ٌقول سحر البداٌونً عن المراد بمرا

 ےطنخد و ےحٚس وٛثٝ ٔغزض عٛحث ںؿٓ ١ِ ےحٌفخظ ع ے"ح٠شحد ح٠غ

"ٛ٘2 

 ؿّغ أِٛس ال طٛؿذ ر١ٕٙخ ِٕخعزش عٜٛ حٌظنخد. طشؿّش:

 :تشابه األطراف 

 3فً التلخٌص للقزوٌنً: "وهو أن ٌختم الكبلم بما ٌناسبه ابتداءه فً المعنى"

 ل نجم الؽنً:وبنفس التعرٌؾ دخلت هذه المحسنة فً األردوٌة، ٌقو

 ےِؼٕٝ حْ ِؼٕٝ ع ےوٗ حْ و ںحٌفخظ پش خظُ وش٠ ے"والَ وٛ ح٠غ

 4"ےِزوٛس ٘ٛث ںوالَ ١ِ ےؿٛ حرظذحث ں٘ٛ ےِٕخعزض سوٙظ

خظُ حٌىالَ ػٍٝ أٌفخظ ٠ٕخعذ ِؼٕخ٘خ ِٓ حٌّؼٕٝ حٌزٞ روش فٟ رذء  طشؿّش:

 حٌىالَ.

 :المقابلة 

أن ٌإتى فً الكبلم إن المراد بهذه المحسنة فً كل من العربٌة واألردوٌة، 

بمعنٌٌن أو أكثر ثم ٌإتى بما ٌقابل ذٌنك المعنٌٌن أو تلك على الترتٌب، قال 

القزوٌنً: "المقابلة هو أن ٌإتى بمعنٌٌن متوافقٌن أو أكثر ثم ٌإتى بما ٌقابل ذلك 

، وإن التعرٌؾ الذي ذكره نجم 5على الترتٌب والمراد بالتوافق خبلؾ التقابل"

ذه المحسنة ٌشبه شبهاً شدٌداً بتعرٌؾ القزوٌنً، وهذه المماثلة الؽنً فً كتابه له
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ال تقتصر على الجانب المعنوي فحسب وإنما تشمل ظاهر اللفظ أٌضاً، حٌث 

 ٌقول:

 ےوٗ دٚ ٠خ ص٠خدٖ ِؼخٔٝ ِظٛحفك الث ں١٘ ے"فٕؼض ِمخرٍٗ حط وٛ وٙظ

 حٚس ٠ٗ طّخَ ِؼخٔٝ وٝ ںحعٝ لذس ِؼخٔٝ ر١خْ وش٠ ےپٙش رؼذ حٔى ںؿخث١

٠ٗ ِشحد  ےع ےحٚس ر١خْ حٔىخ ػٍٝ حٌظشط١ذ ٘ٛ، حٚس ِظٛحفك ٘ٛٔ ںمذ ٘ٛ

 1"ں٘ٛ ےوٗ ٖٚ رخُ٘ طمخرً ٔٗ سوٙظ ے٘

حٌّمخرٍش ٟ٘ أْ ٠ئطٝ فٟ حٌىالَ ِؼ١ٕخْ ِظٛحفمخْ أٚ أوؼش ػُ ٠زوش ِخ  طشؿّش:

 ٠نخد٘خ ِٓ حٌّؼخٟٔ ػٍٝ حٌظشط١ذ، ٚحٌّشحد ِٓ حٌظٛحفك خالف حٌظمخرً.

 :حسن التعلٌل 

األردوٌة هذه المحسنة من العربٌة باسمها وتعرٌفها وأنواعها، وهً  استعارت

فً األردوٌة أن تنكر علة الشٌا المعروفة صراحة أو ضمناً ثم ٌإتى بعلة أدبٌة 

طرٌفة تبلبم الؽاٌة التً ٌقصد إلٌها األدٌب أو الشاعر، وكذلك عرفت األردوٌة 

 .2أنواعها األربعة كما فً علم البدٌع العربً

 ٌد المدح بما ٌشبه الذم:تأك 

هو فً البدٌع العربً: تؤكٌد المدح بصورة توهم الذم، ودخلت هذه المحسنة 

 األردوٌة بنفس المعنى، ٌقول سحر البداٌونً:

 ںرؼذ ح٠غخ ٌفع الٔخ وٗ عخِغ وٛ رخدٜ حٌٕظش ١ِ ے"ِّذٚف وٝ ففض و

ِؼٍَٛ ١ٌىٓ رؼذ غٛس ٚفُٙ ِؼٕٝ  ےحؽظزخٖ ٘ٛ وٗ لخثً رَ وخ حسحدٖ سوٙظخ ٘

 3"ےوٗ ػ١ٓ ِذف ٘ ےوش

٘ٛ أْ ٠ؤطٟ حٌمخثً رؼذ ففش ِذف ٌٍّّذٚف رٍفع ٠ُٛ٘ حٌغخِغ فٟ  طشؿّش:

أٚي ٍٚ٘ش أٔٗ أسحد حٌزَ ٌٚىٕٗ رؼذ اِؼخْ ٚس٠ٚش ٌُ ٠ٍزغ أْ ٚؿذ أٔٗ ِذف 

 رؼ١ٕٗ.

 ٌقول نجم الؽنً الرامفوري:
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ِؾخرٙض  ےعخطٗ وشٔخ وٗ ٘ـٛ ع ےو ںٌفظٛ ے"طؼش٠ف وٝ طخو١ذ ح٠غ

 1"ںٛ٘ ےسوٙظ

 طؤو١ذ حٌّذف رؤٌفخظ طـؼٍٗ ٠ؾزٗ حٌزَ. طشؿّش:

وله نوعان فً األردوٌة، مثل العربٌة، األول: أن ٌستثنً صفة مدح من جمٌع 

صفات ذمٌمة، والثانً: أن ٌثبت لشٌا صفة مدح ثم ٌإتى بعدها بؤداة االستثناء التً 

 تلٌها صفة مدح أخرى.

من علم البدٌع العربً كثٌراً  وإلى جانب هذه األنواع، قد استعارت األردوٌة

من المحسنات المعنوٌة األخرى نحو: تؤكٌد الذم بما ٌشبه المدح، والمزاوجة، 

والعكس، والرجوع، واالستخدام، واللؾ والنشر، والجمع والتفرٌق، والجمع مع 

التفرٌق، والتقسٌم، والجمع مع التقسٌم، والمبالؽة المقبولة، والمذهب الكبلمً، 

 واإلدماج، والتوجٌه، وتجاهل العارؾ وؼٌرها. واالستتباع،

 وكذلك استعارت األردوٌة من العربٌة جمٌع أنواع البدٌع اللفظً، مثل:

 :الجناس 

هو أول ما تناوله ابن المعتز من أنواع البدٌع، وذكره القزوٌنً أٌضاً على 

وٌسّمونه  رأس قابمة البدابع اللفظٌة وٌقلّدهم جمٌع كّتاب األردوٌة من ؼٌر استثناء،

بالتجنٌس وهو أشهر وأكثر استعماالً فً الكتب األردوٌة، وبهذا االسم ذكره ابن 

أول كتاب ألّؾ فً هذا الفن. وقد عّرؾ القزوٌنً بؤن "الجناس  2المعتز فً "البدٌع"

، وهذا هو تعرٌؾ التجنٌس أو الجناس فً 3بٌن اللفظٌن، وهو تشابههما فً اللفظ"

 نً:األردوٌة، ٌقول نجم الؽ

 4ِغخ٠ش" ںحٚس ِؼٕٝ ١ِ ںِؾخرٗ ٘ٛ ںوٗ دٚ ٌفع طٍفع ١ِ ے"ٖٚ ٠ٗ ٘

 ٘ٛ أْ ٠ظؾخرٗ حٌٍفظخْ فٟ حٌٕطك ٠ٚظغخ٠شح فٟ حٌّؼٕٝ. طشؿّش:

وفً البدٌع العربً ٌتنوع الجناس إلى نوعٌن: تاّم هو ما اتفق فٌه اللفظان فً 

و ما اختلؾ فٌه أربعة أمور: نوع الحروؾ وأعدادها وهٌباتها وترتٌبها، وؼٌر تاّم ه
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اللفظان فً واحد من هذه األمور. عرؾ البدٌع األردوي هذٌن النوعٌن من الجناس 

 كما عرؾ جمٌع أقسامهما نحو:

 إن كان اللفظان من نوع واحد كاسمٌن أو فعلٌن أو حرفٌن. المماثل: 

 إن كانا من نوعٌن مختلفٌن. المستوفً:

 جناس التركٌب أٌضاً. إن كان أحد اللفظٌن مركباً، وٌسّمى المركب: 

 إن اختلؾ اللفظان فً أشكال الحروؾ. المحرؾ: 

 إن اختلفا فً عدد الحروؾ. الناقص: 

 المطّرؾ: إن اختلفا عدداً فً أكثر من حرؾ.

ٌّل:  إن اختلفا فً أنواع الحروؾ، ٌشترط أن ال ٌكون االختبلؾ فً أكثر  المذ

 من حرؾ، أما سابرها فتكون متقاربة.

 لم تكن متقاربة.إن  البلحق: 

 إن كان اللفظان اختلفا فً ترتٌب الحروؾ. القلب: 

وجمٌع هذه األنواع للجناس دخلت األردوٌة من العربٌة بنفس األسماء 

والتعرٌفات، حتى تقلد الكتب األردوٌة التلخٌص وأمثاله من الكتب العربٌة 

لمتصلة فً ترتٌب هذه األنواع عند الذكر، وتحذو حذوها فً جمٌع المسابل ا

 .1بها

 :السجع 

هو توافق الفاصلتٌن فً الحرؾ األخٌر، ٌقول القزوٌنً: "هو تواطإ 

الفاصلتٌن من النثر على حرؾ واحد، وهو معنى قول السكاكً: هو فً النثر كالقافٌة 

وإن هذا التعرٌؾ ٌبدو واضحاً وجلٌاً فً التعرٌفات التً توجد فً كتب  2فً الشعر"

 سجاد مرزا:المعانً األردوٌة، ٌقول 

وخ ُ٘ لخف١ٗ  ےآخش وٍّ ےو ےفمش ےوخ آخش وٍّٗ دٚعش ےفمش ے"پٍٙ

 3"ں١٘ ےعـغ ح٠ک ٘ٝ ع ںلخف١ٗ حٚس ٔؼش ١ِ ں٘ٛ، ٔظُ ١ِ
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حٌغـغ طٛهئ حٌفخفٍظ١ٓ فٟ حٌلشف حألخ١ش، ٚ٘ٛ فٟ حٌٕؼش وخٌمخف١ش  طشؿّش:

 فٟ حٌؾؼش.

، ولكنه قد وإن السجع إن كان موطنه النثر، كما ٌظهر من التعرٌفات المذكورة

ٌؤتً فً الشعر، فقد نظمه كثٌر من شعراء األردوٌة فً أبٌاتهم كما فعل بعض 

 الشعراء العرب مثل أبً الطٌب وؼٌره.

وقد استعارت األردوٌة جمٌع أنواع السجع من البدٌع العربً مثل: المطّرؾ، 

ردت والترصٌع، والمتوازي، والتشطٌر، واستعملتها بنفس األسماء والتعرٌفات كما و

 .1فً التلخٌص للقزوٌنً

وكذلك استعارت األردوٌة من البدابع اللفظٌة العربٌة االقتباس، ورّد العجز 

 على الصدر، والموازنة وسابر أنواع البدٌع اللفظً.

هذه الدراسة هً استعراض عابر لتؤثٌر الببلؼة العربٌة فً الببلؼة األردوٌة، 

رنة بٌن علوم اللؽة العربٌة وعلوم اللؽة ومحاولة متواضعة لفتح باب الدراسات المقا

 األردوٌة على مستوى أكبر وأشمل.
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 الكركّدن الوحٌد القرن الهندّي الكبٌر
(The Great Indian One-Horned Rhinoceros) 

 جمال اإلصالحًالشٌخ بدر  -

ٌّات، ٌكاد ٌكون خالٌاً من الوبر، قصٌر  الكركّدن حٌواٌن عظٌم الجثة الكركدن

القوابم، ذو حافر، ؼلٌظ الجلد، على رأسه قرن واحد، ولبعض أنواعه قرنان؛ الواحد 

فوق اآلخر، كسبلن سكران ال ٌرى فً شكله وصورته جمٌبلً فتنجذب إلٌه األنظاُر 

تاز بها عن جمٌع الحٌوانات، فله جرأة فارقة وقوة ولكن له خصابص أخرى ٌم

 عجٌبة وجبللة فابقة.

 30متراً، وأوسط طول قرنه من  3.10متراً بٌنما طوله  1.72ٌرتفُع الكركّدن 

 كٌلوؼراماً. 105سنتً متراً ووزنه  45إلى 

كٌلوؼرام علؾ. وتلد أنثاه بعد كّل عامٌن ولداً أو  100وهو ٌؤكل كّل ٌوم 

 ٌوماً. 486دة الحمل ولدٌن، وم

وٌباع قرنه فً السوق بمؤتً ألؾ روبٌة كٌلوؼراماً، وهو من الحٌوانات التً 

انقرضت عن الكوكب األرضً أو كادت تنقرض. وهو ٌوجد اآلن فً قلة قلٌلة فً 

 مقاطعة آسام وشمال بنؽال وفً السفاح من جبال نٌبال وفً بعض مقاطعات إفرٌقٌا.

وذلك ألّن كلتا اللؽتٌن  1صل أو سنسكرٌتٌة األصلوكلمة الكركدن فارسٌة األ

أختان منتمٌتان إلى لؽة الهند اآلرٌة. ومعنى الكلمة "الحٌوان الذي ٌكون على جلده 

 عبلمات العقد".

، وٌسّمى أٌضاً "الحمار 1والكركدن ٌقال له أٌضاً "الكركّند" وأنثاه كركّندة

(، 2ل( و"الحرٌش" )الدابة التً ال تنامالهندّي" و"المرمٌس" )الداببة التً تخرج باللٌ
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ٌّاً، حاّداً، ٌقاتل به الفٌل واألسد، وإذا نشر قرنه طوالً  وٌكون قرن الكركّدن مصمتاً، قو

ظهرْت منه صوٌر مختلفة ملّونة، صوُر أنواع الطٌور والحٌوانات األخرى والنقوش 

، وٌباُع القرن العجٌبة. ٌصنع أهل الصٌن والهند من قرنه سرَر الملوك ومناطقهم

ًّ أهل الصٌن ٌصاغ من قرن الكركّند .وٌكون القرن للذكر 3بؤثماٍن ؼالٌة، وأشرُؾ حل

 واألنثى كلٌهما.

وزعم الهنود القدماء أّن الكركدن إذا كان بؤرض لم ٌدخلها أّي حٌوان إال إذا 

 كان بٌنه وبٌن ذاك الحٌوان شقة مؤة فرسخ من جمٌع الجهات هٌبًة له.

الحٌوانات المجتّرة، وٌؤكل الحشٌش واألعشاب وال ٌؤكل اللحم، وهو ٌجتّر ك

ولكنه شدٌد العداوة لئلنسان، إذا شّم رابحته أو سمع صوته طلبه فوراً، فإذا أدركه 

 .4قتله، وكذلك ٌهجم وٌقاتل الفٌل واألسد والنمر وبعض األحٌان ٌقتلها

ن منها فً إفرٌقٌا: ( فً العالم، اثناSpeciesوالكركّدن توجد له خمسة أنواع )

( 1( والكركدن اإلفرٌقً األبٌض، وثبلثة فً آسٌا: )2( الكركدن اإلفرٌقً األسود )1)

( وٌوجد هذا النوع فً Lesser One-Horned Rhinocerosالكركدن الجاوي )

( وٌوجد Asiatic Two-Horned Rhinoceros( والكركدن السوماتري )2جاوه )

والكركدن الوحٌد القرن الهندي الكبٌر، وال ٌوجد هذا  (3فً آسٌا الجنوبٌة الشرقٌة )

(. وهذا The Great Indian One-Horned Rhinocerosالنوع إال فً الهند )

ًْ بعض األضواء على  النوع األخٌر هو مطلبنا وؼاٌتنا فً هذه المقالة، واآلن نلق

 نواحً حٌاته وكٌفٌة معٌشته.

 وٌسّمونها فً مختلؾ اللؽات هكذا:

( ومعناه اللؽوي: الحٌوان الذي ٌكون Gandak) نداکسنسكرتٌة: ؼافً ال (1)

 على جلده عبلمات العقد.

                                                                                                                                         
1

 2/371ك١خس حٌل١ٛحْ حٌىزشٜ،  
2

 681حٌّٕـذ، ؿ  
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وفً البالٌة: )اللؽة المشتقة من اللؽة السنسكرتٌة، وكانت رابجة فً عصر  (2)

( ومعناه: آكل العشب Palsatالمهاتما بوذا والملك أشوك الكبٌر( بالسات )

 وأوراق األشجار.

( وقد اشتقت الكلمة من الكلمة Genda) ؼٌنداوفً الهندٌة المعاصرة:  (3)

 ؼانداک وقد مّر معناه.السنسكرتٌة 

 (.Rhinocerosوفً اإلنجلٌزٌة: رٌهونوسروس ) (4)

 Rhinocerosواالسم العلمً: رٌهٌنوسٌروس ٌونٌكورنس لٌنً اس )

Unicorns Linnaeus)  وهذه الكلمة الطٌنٌة األصل، ومعناه: الحٌوان الذي ٌكون

 .1واحد على أنفه قرن

وهو ٌحّب االنفراد واالعتزال، وٌتخذ منطقة خاصة به فً ؼابات األعشاب 

الطوٌلة الكثٌفة، وتكون مملكته بٌن ثبلثة كلومترات من جمٌع الجهات، وال ٌسمح 

لذكر آخر أْن ٌلج وٌرتع فً حدود مملكته فٌهجم علٌه بخواره وبصوته العجٌب، 

رب وٌصّر على الدخول فً منطقته وٌطرده من مرعاه، وإن الداخل إذا لم ٌه

الخاصة به فٌنشب بٌنهما قتال فظٌع ولكن شّذ ما ٌقع القتال بل ٌحترم الداخل حّق 

 ملكٌة صاحبه وٌخرج من أرضه قبل أن تقع المهاجمة بٌنهما.

والكركدن ٌخرج من مسكنه وٌنشط باللٌل على العموم، وال ٌستطٌع أن ٌتحّمل 

طول النهار فً الماء والوحل تحت األشجار الملتفة  شدة الشمس والسموم، فهو ٌقٌل

الكثٌفة وال ٌخرج إال قبٌل ؼروب الشمس وٌتوجه إلى مٌدان األعشاب ومنبع الماء 

 وهناك ٌنشط وٌرتع.

وهو ال ٌعقل االجتماعٌة واالتحاد، بل ٌعٌش منفرداً، وأما العجل فٌنعزل 

 .2وٌصّد عن أّمه بعد أن ٌترعرع

لدى المنام ٌمكن أن ٌسمع الؽطٌط من بعٌد، وؼطٌطه وهو ٌؽّط بصوت عال 

ٌّادٌن على مكانه. وبصارته ضبٌل جداً بالنسبة  مخطر له جداً، ألنه ٌدّل الص
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كٌلومتراً فً  48للحٌوانات األخرى، وعند الخطر ٌقفز وٌهرب على الفور، ٌجري 

 ساعة واحدة مع ثقل جثته.

ّل ولكن زعمهم هذا باطل ألنه زعم القدماء أنه ٌعٌش إلى ألفً سنة على األق

 فً الحقٌقة ال ٌعٌش إال ستٌن أو سبعٌن سنة فقط.

وهو ٌستطٌع بفضل قوته العجٌبة أْن ٌقلّب السٌارة الكبٌرة، وٌكسر الشاحنة، وهو 

 عدّو لدود لئلنسان، ٌهجم علٌه ببل سبب ألنه ٌشعر من اإلنسان بالخطر على نفسه.

ات فٌفّر منه حتى األسد والنمر والفٌل ألنه وٌخاؾ منه فً الؽابة جمٌع الحٌوان

ٌجرحها بؤنٌابه القوٌة وال ٌتركها أن تقترب منه، بل ٌطردها بعٌداً بنفثاته أو بهجومه 

 .1علٌها

والكركدن ٌتعّود أن ٌتمرغ فً الطٌن والوحل للتبرٌد وللحصول على النجاة 

ذلك ال تجد هذه من الجراثٌم والحشرات الصؽٌرة التً تتمكن فً دروز جلده، وب

 الحشرات الؽازات البلزمة للحٌاة فتموت أو تهرب من جلده.

وتفٌد كتابات المإرخٌن جمٌعها أّن الكركدن كان ٌوجد فً الماضً فً جمٌع 

أنحاء الهند: من بشاور )الباكستان( إلى سادٌا )آسام( ومن كشمٌر إلى كٌراال، ولكنه 

نؽال ونٌبال ألّن التزاٌد فً العمران اآلن صار محدوداً منحصراً فً آسام وشمال ب

 واالقتناص بالبنادق قد أوصبله إلى هذا النقصان بل إلى شبه االنقراض.

( Lesser One-Horned Rhinocerosوكان ٌوجد الكركدن الجاوي )

م فً بنؽال وال سٌما فً "سندر بن" )ؼابة سوندر(. وكذلك 1900كثٌراً قبل سنة 

( كان ٌوجد فً Asiatic Two-Horned Rhinocerosالكركدن السوماتري )

ٌَُرى فً ؼابات جبال مٌزو فً آسام قبل  المناطق المذكورة من الهند، وأٌضاً كان 

 م.1935سنة 

وقد كتب سندرسن: أنه رأى من الكركدن السوماتري عدداً كبٌراً فً جبال 

القرن  مٌزو، ولكن هذٌن النوعٌن قد انقرضا من الهند وبقً فٌها "الكركدن الوحٌد
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الهندي الكبٌر" فقط. وهذا النوع ال ٌوجد إال فً الهند، ولكنه ما بقً منه إال القلٌل، 

 وال ٌزٌد عدده على األلفٌن.

وكانت ؼابات الهند مملوءًة ومعمورًة به فً العصور القدٌمة. قد وجدت 

( وهً قرٌة تقع على مسافة ثمانٌة Penjaurأحافٌر الكركدن فً بٌنجور )

 (.Punjab( عاصمة والٌة بنجاب )Chandigarhمن تشاندي كره )كٌلومترات 

وقد وصل الخبراء بعد أن تفّصحوا عن هذه األحافٌر أّن الكركدن كان ٌوجد 

 فً الهند منذ قبل ملٌون سنة.

 1وكانت تفٌد الحفرٌات أن الكركدن له أهمٌة كبٌرة فً حضارة "موهانجودارو

( "Mohenjodaroوقد وجدت فً حفرٌاتها )  سبعة خواتم نقشت علٌها صورة

الكركدن. ولعل سكان موهانجودارو كانوا ٌرّبونه وٌستخدمونه فً بعض أعمالهم 

الٌومٌة ألنهم نقشوا على بعض الخواتم "الِمرَكن" أمام الكركدن. وأطفالهم أٌضاً كانوا 

ٌعرفونه وٌصنعون لهم ألعوبات على شكل الكركدن فذلك كله ٌدّل على أّن الكركدن 

 ان منتشراً بٌن أهل السند ومعروفاً لدٌهم قبل اآلالؾ من السنٌن.ك

ووجد تماثٌل الكركدن المصنوعة من العاج فً حفرٌات وادي السند، وإّن 

طول بعضها متران ونصؾ متر وهً مزخرفة بنقوش مختلفة من األزهار واألشجار 

ٌٌّن، وملّونة بمختلؾ األلوان، ولعلّه ٌّنون بها ومن صور الحٌوانات واآلدم م ٌز

 مجالسهم ونوادٌهم.

وقد أجرت دابرة اآلثار القدٌمة للهند عملٌة الحفر فً موقع "دابم اباد" بمدٌرٌة 

م فوجدت هناك عربة صؽٌرة مصنوعة من النحاس ٌجّرها 1974أحمداباد فً سنة 

 ثوران وفٌل وجاموس وكركدن وٌسوقها رجل.

نوا ٌعبدون الكركدن، وٌقاس بحفرٌات موهانجودارو أّن أهل السند كا

وٌعتقدون أنه ٌزٌل الببلٌا وٌذهب بالمصابب وٌتعّوذون به من كل هّم وؼّم وٌصنعون 

من الفخار مربعات ٌنقشون علٌها صورة الكركدن وٌستعملونها كالتعوٌذ، وقد وجدت 

أٌضاً فً حفرٌات موهانجودارو تعوٌذات فّخارٌة قد نقشوا علٌها صورة إله لهم، ٌقال 
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( وقد صّوروا على ٌمٌنه فٌبلً ونمراً وعلى Mahish Mundٌش موند" )له "ماه

ٌساره كركدناً وجاموساً، وتحت عرشه ؼزالٌن مواجهٌن، ولعلهم ٌعتقدون أّن اإلله 

"ماهٌش موند" ٌحمٌهم من هذه الحٌوانات المفترسة وؼٌر المفترسة التً تقتلهم 

كثٌر من تعوٌذات  بهجماتها علٌهم وتضّرهم وتعٌث حرثهم وضرعهم. وعلى

وعمبلت موهانجودارو نقشت صور الكركدن، ٌوحً ذلك كله أّن الكركدن كان لدٌهم 

 ذا أهمٌة بالؽة، وٌوجد فً ببلدهم بالكثرة.

وكان أهل الهند ٌزعمونه منذ العصور القدٌمة سعٌداً ومباركاً لهم. وبعض 

الخٌر والبركة قبابل آسام ٌدفعون قطعة من عظم كركدن فً مزارعهم للحصول على 

. والقبابل الوحشٌة فً ببلد مبلٌو كانوا ٌعتقدون أّن الكركدن 1لهم حسب اعتقادهم

. وصاحب الجبروت 2مظهر من مظاهر القوة اإللهٌة وٌرونه ذا الجبلل واإلكرام

والقدرة، وتفٌد الحفرٌات أّن الكركدن كان ٌستعمل فً الشبون الحربٌة أٌضاً، فكان 

قّدمون الكركدن فً الصؾ األول كالدبابات، وكانوا ٌربطون على أهل الهند القدماء ٌ

 قرونها نباالً حدٌدٌة، وكانوا ٌرّبونه لهذا المقصد كما كانوا ٌمّرنونه لشبونهم األخرى.

اً لمؤل البنادق  ٌّ وٌصنعون من جلودها تروساً، وٌصنعون من عظامها عص

ها أسلحة أخرى وأدوات الؽاما، وٌصنعون من قرونها مقابض السٌوؾ، وٌصنعون من

 مختلفة للزٌنة واالستراحة.

وقد أهدى ملك ؼوجرات )الهند( كركدناً عظٌماً إلى "أمٌنول" ملك برتؽال فً 

م وكان هذا الكركدن ٌسٌر أمام ركب الملك "أمٌنول"، وبذلك كان الملك 1515سنة 

 ٌفتخر وٌشعر بالعز والقوة والمنعة.

كدن منذ عهد قدٌم، وخرج الملك أبو وكان الملوك ٌفتخرون باقتناص الكر

( مرًة من عاصمته "أجودهٌا" )فٌض اباد ولكناإ، الهند( Dashrathراما داشراث )

ٌصٌد الكركدن، فوجد خارج مدٌنة "أجودهٌا" مبات من الكركدن ترتع وتتجول فً 

مٌدان العشب بالكبرٌاء واالحتشام، فؤسقط الملك كثٌراً من أقرانها بنبله أمامه على 

 األرض فجمعها رجاله.

                                                           
1

 23-22، ؿ غ١ٕذح 
2

 ١ٍِ150ٗ ١ِـ١ه، ؿ  
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م( كان ٌخرج القتناص الكركدن 455-414والملك نهنتا كومار ؼوبت )

 فٌهاجم علٌه راكباً جواده وٌقتل عدداً كبٌراً منه بالحسام والنبال.

ولما هجم تٌمور األعرج على الهند وفتح بنجاب وكشمٌر ودهلً خرج مع 

 .1جنوده للصٌد فصاد كثٌراً من الكركدن لدى كشمٌر

ّن الكركدن ٌهجم على راكب الحصان وال تإثر الرماح فً جلده القوي إ

 .2الؽلٌظ، فلذلك تصنع منه المجنات والتروس واآلالت الحربٌة األخرى

ولكّن اإلنكلٌز فً عهد حكومتهم على الهند حملوا على الكركدن مستمرٌن 

لثبلثة اآلسٌوٌة وقنصوه ببنادقهم وأهلكوا، فهكذا انقرض من الهند نوعان من األنواع ا

إلى األبد. فهم كانوا ٌقتنصون كّل ٌوم أكثر من مابة كركدن، واآلن بقٌت عدد قلٌل 

من نوع "الكركدن الواحد القرن الهندي الكبٌر". ال ٌزٌد عدده على ألفٌن، فهكذا كاد 

 .3ٌنقرض هذا النوع العجٌب الخلق للكركدن من العالم بؤجمعه

ًّ إّن األثرٌاء واألمراء فً آسا ًّ والِعص م ونٌبال وبنؽال ٌتخذون الخواتم والحل

من جلود الكركدن للزٌنة والعتقادهم أنها تعصمهم من األرواح الخبٌثة وتنجٌهم من 

اآلفات والنوابب السماوٌة واألرضٌة، وكذلك توجد فً بٌوت األؼنٌاء التماثٌل 

ًّ المصنوعة من جلود الكرك دن وقرونه واأللعوبات واألوانً والكإوس والكراس

 للزٌنة واالستراحة والتفاخر والفخفخة.

كان ٌؤكل القبابل الوحشٌة فً آسام وبنؽال  لحم الكركدن عند القدماء من الهند:

ونٌبال لحم الكركدن حتى إلى ٌومنا هذا وٌزعمون أنه ٌصّفً الدم وٌقّوي البدن، 

وٌعتقدون أّن  وٌزٌد قوة الباه، وٌرّجحونه على كثٌر من لحوم الحٌوانات األخرى،

آكل لحم الكركدن سٌدخل الفردوس بعد موته. وفً قدٌم الزمان كان ٌؤكل الهنود 

. وفً الشرٌعة 4لحمه وٌزعمونه ذا بركة وفوابد كثٌرة فٌرّجحون على لحوٍم أخرى

اإلسبلمٌة أٌضاً لحمه حبلل ألّن الكركدن من جنس البقر عند فقهاء المسلمٌن، وألنه 

 األشجار وٌجتّر ولٌس من السباع. ٌؤكل األعشاب وأوراق

                                                           
1

 27-26، ؿ ١ٕذحغ 
2

 27حٌّقذس ٔفغٗ، ؿ  
3

 28حٌّقذس ٔفغٗ، ؿ  
4

 30: 272أد١٘خة،  
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م( فً 1100رأى الطبٌب المعروؾ والحكٌم المشهور "سوشوراتا" الهندي )م 

 لصّحة الجسم.  1لحم الكركدن منافع طبٌة كبٌرة

قم( إّن لحم الكركدّن ٌقّوي الجسم  20قال الطبٌب المعروؾ "تشرك" )م  

. ولبن الكركدن 2عدة واألمعاءوٌزٌد قوة الباه وٌحّسن لون الوجه وٌكّسر رٌاح الم

 ٌكون ؼلٌظاً أصفر اللون لذٌذ الطعم كثٌر الفوابد.

وفً القرون الوسطى كان أهل أوربا ٌتهافتون على قرون الكركدن لفوابده 

ٌُعّدون منه أدوٌة مختلفة، وما زالوا فً زعمهم هذا إلى  الطبٌة العجٌبة فً زعمهم، و

 نصؾ القرن الثامن عشر المٌبلدي.

م(: إّن الهنود ٌستعملون فً 1590"لنش خوتن" عندما زار الهند )كتب 

عبلجهم أسّنة الكركدن وأظافره، وقرنه وجلده ودمه ولحمه حتى فرثه وبوله، وقد 

 .3جّربها لنفسه وصّدق فوابدها

إّن أهل الصٌن معجبون بمنافع الكركدن وٌشترون كّل أعضابه وأجزابه 

 بؤثماٍن ؼالٌة.

لناس فً الهند وفً التبت ومٌانمار )بورما(، والصٌن، وٌعتقد كثٌٌر من ا

وتابٌلٌندا بل فً جمٌع العالم: أّن فً قرن الكركدن صفات سحرٌة عجٌبة لتقوٌة الباه 

 .4وٌشترونه بؤثمان ؼالٌة

وكانت الهنود والعرب واألمم األخرى تعتقد أّن الشراب الموضوع فً قرن 

ٌّر لون ال  .5شٌا الساّم الموضوع فٌهالكركدن ٌزٌل أثر السّم وٌتؽ

 .6وٌتخذ من جلده التجافٌؾ فبل تعمل فٌها السٌوؾ

                                                           
1

 46: 103عٛؽٛسحص عخ١ٙٔظخ: عٛطش أعظٙخْ،  
2

 85-84طؾشن عخ١ٙٔظخ: عٛطش حعظٙخْ،  
3

 74، ؿ ١ٕذحغ 
4

 ١ٍِ150ٗ ١ِـ١ه، ؿ  
5

 75-74، ؿ ١ٕذحغ 
6

 2/371ك١خس حٌل١ْٛ حٌىزشٜ،  
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وفً عهد "تشرك" الحكٌم الهندي المعروؾ كانت الخزرات المصنوعة من 

رأس قرن الكركدن تستعمل كالتعوٌذ لطرد األرواح الخبٌثة واألجّنة المتمردة 

 .1والشٌاطٌن الضاّرة

فره وجلده أٌضاً وكانوا ٌتبّركون ولهذا الهدؾ تستعمل قطعات عظمه وظ

 بالماء الذي ألقً فً قرن الكركدن طوال اللٌل فٌتجّرعون منه صباحاً ومساًء.

وكان ٌزعم الهنود القدماء أّن قرن الكركدن لو وضع تحت وسادة الحامل 

 .2ٌخفض ألم المخاض، وبخوره أٌضاً ٌسّكن ألم المخاض والبواسٌر

ٌثة والشٌاطٌن المتمردة ولهذا المقصد ٌضعون وإّن البول ٌطرد األرواح الخب

بوله فً اآلنٌة أو القارورة وٌعلّقونها على باب بٌوتهم، وٌشربون بوله لعبلج ضٌق 

 .3التنفس وضعؾ الباه والقوة الرجالٌة وؼٌرها من األمراض

وكان الملوك واألمراء ٌتمتعون بمبارزة الكركدن التً كانت تجري ساعات 

 .4الجنود وضٌوؾ الملوك ونسابهم وملبهم ٌحضرون فٌها قّواد

 وهً كما ٌلً: األساطٌر بالنسبة للكركدن:

 ٌزعمون أنه ٌطعن الفٌل فٌؤخذه فً قرنه، وٌبقى بٌن عٌنٌه. .1

ٌبقى ولد الكركدن فً بطن أمه سبع سنٌن، وٌخرج ولدها نابت األسنان  .2

ٌُخرج الولد ر اَسه منها، والقرون، قوّي الحوافر. وإذا قاربت األنثى أن تضع 

 فٌرعى أطراؾ الشجر ثم ٌرجع.

وٌفّر ولده كالبرق بعد أّن وضعته أمه، حتى ال تدركه فتلحسه بلسانها، ألّن لسانها  .3

 أشواك كبٌرة ؼلٌظة إذا لحسته أزالت لحمه عن عظمه فً لحظة واحدة.

إّن ملوك الصٌن إذا عّذبوا أحداً سلّموه إلى الكركدّن ٌلحسه فٌبقى عظاماً لٌس  .4

 ه من اللحم شٌا.علٌ

 .5ال ٌستطٌع الكركدن لثقل قرنه أّن ٌرفع رأسه .5

                                                           
1

 62: 5طؾشن عخ١ٙٔظخ: عٛطش حعظٙخْ،  
2

 27غ١ٕذح، ؿ  
3

 ١ٔٛ٠/1982َٛ 3فل١فٗ ٕ٘ذٚعظخْ،  
4

 29-28، ؿ ذح١ٕغ 
5

 2/370ك١خس حٌل١ٛحْ حٌىزشٜ،  
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 .1إّن رأس الكركدن كرأس الفٌل فً حجمه وضخامته .6

 .2وٌقال أنه ٌتولد من الفرس والفٌل .7

  الختام:

وبالجملة فالكركدن الوحٌد القرن حٌوان هندي كبٌر ٌختلؾ عن الحٌوانات 

بص تفصله عن ؼٌره من حٌوانات األخرى المتواجدة فً العالم، وله مٌزات وخصا

ٌّادٌن واإلنجلٌز 3العالم بجانب المنافع المتنوعة المودعة فٌه . ولو أّن أٌدي الص

الظالمٌن قد حاولت إبادته من الربع المسكون ولكنه ٌوجد حتى اآلن فً بعض ؼابات 

ابن  الهند وما جاورها من النٌبال والبوتان. ونختم هذه المقالة الوجٌزة بذكر ما كتبه

 بطوطة عن هذا الحٌوان الوحٌد:

"ولما أجزنا نهر السند المعروؾ بـ"بنج آب" دخلنا ؼٌضة قصب لسلوك 

الطرٌق ألنه فً وسطها، فخرج علٌنا الكركدن وصورته أنه حٌوان أسوأ اللون، 

عظٌم الجرم، رأسه كبٌٌر متفاوت الضخامة، ولذلك ٌضرب به المثل فٌقال "الكركدن 

و دون الفٌل، ورأسه أكبر من رأس الفٌل بؤضعاؾ، وله قرن رأس ببل بدن"، وه

واحد بٌن عٌنٌه، طوله نحو ثبلثة أذرع وعرضه نحو شبر، ولما خرج علٌنا عارضه 

بعض الفرسان فً طرٌقه، فضرب الفرس الذي كان تحته بقرنه، فؤنفذ فخذه 

 وصرعه، وعاد إلى الؽٌضة، فلم نقدر علٌه.

فً هذا الطرٌق بعد صبلة العصر، وهو ٌرعى وقد رأٌت الكركدن مرة ثانٌة 

 نبات األرض، فلما قصدناه هرب منا.

ورأٌته مرة أخرى، ونحن مع ملك الهند، دخلنا ؼٌضة قصب وركب السلطان على 

ٌلة، ودخلت الرجالة والفرسان، فؤثاروه وقتلوه، واستاقوا رأسه إلى  الفٌل، وركبنا معه الف

 .5ن، ووصلنا إلى مدٌنة "جنانً"، وسرنا من نهر السند ٌوم4ٌالمحلة

                                                           
1

 سكٍش حرٓ رطٛهش، )روش حٌىشوذْ( 
2

 2/371ك١خس حٌل١ٛحْ حٌىزشٜ،  
3

 /)غ١ٕذح(6ؿخِغ أسدٚ أغخثىٍٛر١ذ٠خ )حٌّٛعٛػش حألسد٠ٚش حٌـخِؼش(،  
4

 2/4سكٍش ح٠ٓ رطٛهش،  
5

لش، ٚعىخٔٙخ هخثفش ٠مخي ٌُٙ ِذ٠ٕش "َؿٕخٟٔ" ِذ٠ٕش وز١شس كغٕش ػٍٝ ؽخهت ٔٙش حٌغٕذ، ٌٙخ أعٛحق ١ٍِ 

"حٌغخِشس". حعظٛهٕٛ٘خ لذ٠ّخا، ٚحعظمّش رٙخ أعالفُٙ ك١ٓ فظلٙخ ػٍٝ أ٠خَ حٌلـخؽ رٓ ٠ٛعف، كغزّخ 

 أػزض حٌّئسخْٛ فٟ فظق حٌغٕذ.
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 المصادر والمراجع

رامٌش بٌدي: ؼٌندا، وزارة النشر واإلعبلم لحكومة الهند، لم ٌذكر المطبع  .1

 وسنة الطبع

عدد من المإلفٌن: المنجد فً األعبلم، دار المشرق، بٌروت، لبنان،  .2

 م1960

بٌروت،  كمال الدٌن الدمٌري: حٌاة الحٌوان الكبرى، دار الكتب العلمٌة، .3

 سنة الطبع لم تذكر

 م1982/ ٌونٌو 3مجلة "صحٌفة هندوستان"،  .4

محمد بن عبد هللا )ابن بطوطة(، تحفة النظار فً ؼرابب األمصار  .5

وعجابب األسفار )رحلة ابن بطوطة(، مطبعة وادي النٌل، القاهرة، مصر، 

 م1287

ة، المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، اسم المطبع لم ٌذكر، القاهر .6

 م1283مصر، 

 ٚحطش ١ٌُٚ حعى١ض: ١ٍِٗ ١ِـه، ٌُ طقً ا١ٌٕخ طفخف١ً حٌطزغ .7
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  -الطبعة الباكستانٌة لـ"دٌوان الفٌض"
 دراسة نقدٌة

 د. أورنك زٌب األعظمً –

  مدخل:

وبما أّن شخصٌة العبلمة فٌض الحسن السهارنفوري مجهول فً العالم العربً 

العربٌة إال قلٌبلً نادراً، وهوذا القودر ال ٌبورد  العلمً فلم أقرأ عنه فً المجبلت والجرابد

ؼلٌل الباحث العلمً وال ٌفً بعبقرٌة العبلمة السوهارنفوري فوؤوّد أن أقووم بوذكره ولوو 

وجٌزاً كً ٌعرفه من ال ٌقؾ علٌه وعلى أعماله الجلٌلة فؤبودأ بآبابوه الوذٌن كوانوا عربواً 

 خلّصاً.

ذلوك علوى بنوً أمٌوة وقبٌلوة  عرالشوا تبلوػ شوجرة نسوب ه الكررام:ئعن آبا لمحة

بمحافظووة  نزلووواؼووادر بعووض أجووداده جزٌوورة العوورب و .فهووو ٌكتووب لنفسووه "القرشووً"

 فهو ٌكتب ى هذه المنطقةونسبة إل .وطنوهاؤقاموا بها وتف (Saharanpur)سهارنفور 

لوا أفرادهوا فّضو كانت أسرته تعتبر إحودى أسور اإلقطواعٌٌن إال أنّ  ."السهارنفوري" له

 المحبة للعلوم والمعارؾ.  جلأل 1رفوا بلقب "الخلٌفة"لى المال والجاه فعُ ع العلمَ 

وعلوى ذلوك فهوو فوٌض الحسون بون علووً بخوش بون خودا بخوش بون الشوٌخ قلنوودر 

لم ٌذكر أصحاب التوراجم سلسولة نسوبه الكاملوة البالؽوة  .2الحنفً الجشتً القرشً بخش

اعاتووه المنظومووة الفارسووٌة كووان ٌلّقووب نفسووه بووـ"فٌض" فووً إبده موون بنووً أمٌووة. أسووبلفَ 

 واألردوٌة.

لم ٌجا أي خبلؾ عن سونة والدتوه فقود اتفقوت كافوة أصوحاب مولده وطفولته: 

                                                           
 665ص عدد فبراٌر، ،م2742مجلة "نقوش"،  1
 المصدر نفسه 2
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ًّ لسهارنفور ٌسّمى بـ"شاه والٌت" 1م2624فً  التراجم والسٌر على أنه ُولِدَ   .2فً ح

ة فوً العوادة فموال فوً عهود طفولتوه إلوى فكاهوة فً الوذهن وعلى حدّ  شٌخطبع ال

ل ابطووطٌووارات ومسووابقتها ولمووا بلووػ عنفوووان شووبابه رؼووب فووً مصووارعة األمبوواراة ال

ٌٌّن فاستفاد من المرشد معّز الدٌن إذ رؼوب مون الزموان ولكن لم ٌمض إال قلٌوٌل  3المحلّ

م الكتب الفارسوٌة والعربٌوة علوى عنها وأبؽضها وانقطع إلى نٌل العلوم والمعارؾ فتعلّ 

حدث هذا كلّوه وهوو لوم "المنطقً" وـاشتهر ب خاض فً المنطق إلى حدٍ ثم والده الجلٌل 

 .  4عشرٌن سنة ٌكد ٌتجاوز من عمره

أبٌه  ٌدي شدا فً الفارسٌة والعربٌة على بعدمالعلم والفن: لمزٌد من ارحلته ل

عمن ٌبرد المعارؾ فبحث فً سهارنفور و العلوم الكرٌم أراد أن ٌنال المزٌد من

 نحو متوجهاً  البٌت وقرٌته ةؽادرعلى ملم ٌجد من ٌسّكن ظمؤه فعزم ولكنه ؼلٌله 

صدر الصدور، دلهً  هالمفتً صدر الدٌن آزرد استفاد منعاصمة الهند دلهً حٌث 

الشٌخ أحمد سعٌد بن أبً سعٌد العمري تعلّم شٌباً من األحادٌث على لمدة ثم 

خون الوالٌتً الذي كان محدثاً كبٌراً وحصل على ، وبعد ذلك تتلمذ آل5الدهلوي

حٌث لقً بحر العلوم  (Rampur)ارتحل إلى رامفور  من هناة فً هذا الفن والشهاد

وجامع الكماالت الشٌخ فضل حق الخٌرابادي وأخذ من هذا العبلمة المعقوالت 

ومن هنا تبدل لقبه "المنطقً" بلقبه كما أخذها من علمابها اآلخرٌن واألدب والفلسفة 

م على علماء لكناإ كما حذق فً لّ عه توعبلوة على هإالء فإن 6الجدٌد وهو "األدٌب"

 .7خان الطب على الحكٌم إمام الدٌن

مهور أسواتذة زمانوه فوً العلووم والفنوون أل لعبّلموةتلمذ األسوتاذ ا أساتذته الكرام:

                                                           
 6/62 معجم المؤلفٌن، 1
 21، عدد أغسطس، ص 2742مجلة "نقوش"،  2
 22-21المصدر نفسه، ص  3
 6/62معجم المؤلفٌن،  4
ولكن ٌرى الدكتور حامد علً خان أنه استفاد من ھذا الدھلوي فً مجال تذكٌة  157شمِع أنجمن، ص  5

 الهندي( )مخطوط(-)األدب العربً Indo-Arab Literatureالنفس، أنظر:
 666 أعاله، ص همجلة "نقوش" المذكور 6
، 2/77"عماد الدٌن"، أنظر: علماء مظاھر علوم وخدماتهم العلمٌة، السهارنفوري أنه  ٌرى السٌد محمد شاھد 7

 وھذا خطأ.
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العلمٌووة والشووٌخ صوودر الصوودور  كموواالتفالشووٌخ فضوول حووق الخٌرابووادي كووان جامعوواً لل

ً كانوا علوى معرفوة واسوعة فوً علووم خوون الووالٌتآ والشوٌخ هالمفتً صدر الدٌن آزرد

 مجووالالحوودٌث والفقووه والشووٌخ أحموود سووعٌد كووان ذا خلووق عظووٌم ولووه الٌوود الطووولى فووً 

صوهبابً كوان أسوتاذاً فوً الشوعر الفارسوً والمٌورزا إموام بخوش والشوٌخ  معرفة الوذات

ؼالب كان معترفاً به فً الفارسٌة واألردوٌة فكؤنه ألقى رحاله لدى المهرة فوً الفنوون 

حتى أصبح إمامواً فوً  العلوم والمعارؾالمتضلعٌن من اللؽات وجهد واجتهد فً نٌل و

 .1الفنون ال سٌما اللؽة العربٌة وآدابها

الروحٌوة، جنٌود  مجوالالسوهارنفوري قود بواٌع فوً  عبّلمةكان ال بٌعته الروحٌة:

 اق":مداد هللا مهاجر مكة. ٌقول عنه صاحب "إمداد المشتإ زمانه سٌد الطابفة الحاجّ 

ر األبجوول الفاضوول األفضوول المفّسوو ث األجوولّ اللبٌووب المحوودّ  د"دخوول األدٌووب الفقٌوو

سوووتاذي الحوووافظ فوووٌض الحسووون السوووهارنفوري دام هللا سوووبحانه بإفاداتوووه فوووً طرٌقوووة أ

 .2الصوفٌة وسلسلة المترشدٌن"

عملٌة الدراسة ونٌل العلوم اإلجبارٌة فاآلن هنا نتهت ا فً البحث عن المعاش:

 ألنْ  تؤّهولالبطل متضلعاً مون اللؽوات ومواهراً فوً العلووم المتداولوة و شابّ هذا ال أصبح

فووٌض مووا حشوواه فووً ذهنووه وٌكتسووب بمووا نالووه موون العلوووم فلقٌووه السووٌر سووٌد أحموود خووان ٌُ 

م فعلَّموه السوهارنفوري مقاموات مون "مقاموات الحرٌوري" و"منووار 2624فوً  لبلسوتفادة

 .3ل تلمٌذ لـهبمكانة أوّ خان شرؾ فت "المعلقات السبع"أصول الفقه" وقصابد من 

مووة دلهووً ورجووع إلووى قرٌتووه ولكوون جبللووة قوودره بّل م توورك الع2635 ثووورةوإثوور 

 ًّ ولووده سووٌد وتربٌووة قوود جووذبت أنظووار النوواس فوودعاه السووٌر سووٌد المووذكور لتعلووٌم  العلموو

ًّ ثم طلب منه ترجمة بعض الكتوب للمجّموومن محمود  بتؤسٌسوه هوو الوذي قوام  ع العلمو

ردحاً من الزمان  العبّلمة وبعد ما قضى 4روبٌة هندٌة شهرٌاً  30فٌه على تم توظٌفه ف

ٌّن كووربٌس قسووم اللؽووة العربٌووة وآدابهووا فووً الزمووان  فؽووادره الشوورقٌة.  ة الهوووركلٌووتعوو

                                                           
 26عدد  ،ٌونٌو ،م2742جرٌدة "مشرق" الٌومٌة،  1
 202 إمداد المشتاق، ص 2
 666أعاله، ص ةمجلة "نقوش" المذكور 3
ًّ تقرٌر مجمّ  4  م2743-2742علً كره لسنة  ع علم
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وكووذا اشووترك فووً تؤسووٌس الجامعووة اإلسووبلمٌة الشووهٌرة  .1م2650فووً  السووهارنفوري

. أّدى العبّلموووة 3وبنووودكموووا سوووعى لتطووووٌر دار العلووووم، دٌ 2مظووواهر علووووم، سوووهارنفور

ٌّد عبود اللطٌوؾ والشواه عبود الورحٌم الوراي بووري و  فرٌضة الحوّج وكوان ٌصواحبه السو

 .4الشٌخ ثابت علً وآخرون

ه الوذي زاره بسوبب قد فاجؤ تبلمذته ومادحٌوه موُتو عبقريّ هذا الموته المفاجئ: 

طنوه فوً وه إلوى ُجثتوحمول تم. أوصى األسوتاذ بوؤن 2665فبراٌر سنة  4لدغ الحٌة فً 

 .5بحر الزاخر للعلوم واآلدابهذه الوصٌة ودفن بها هذا البمتثال االسهارنفور فتم 

كان األسوتاذ حلٌمواً ذا خلوق عظوٌم خلٌطواً بالنواس ظرٌفواً.  من أخالقه وسجاٌاه:

فُِطووَر علووى أخووبلق الشوورق وعاداتووه ولكوون مووع ذلووك كووان ال ٌبووالً بووالخوض فووً أشووٌاء 

كلٌووة إذ رأى فووً سووبٌله مجلسوواً للوورقص الرجووع موون الكوورام فووذات موورة كووان ٌ اٌكرههوو

بؤحد فً قول الحق وتلفُّظ الصدق فخالؾ السوٌر سوٌد فوً العبّلمة . لم ٌكثرت 6فحضره

عتواد قود ا. 7"شوفاء الصودور" ةفً جمع التبرعات لكلٌة محمد العربٌة الشرقٌة فً مجل

 ة. على المصارعة حتى لم ٌترك الرٌاضة البدنٌة فً شبابه فكانت صحته جٌد

مفطووووراً علوووى التملوووق العبّلموووة لوووم ٌكووون  بلقرررب "شرررمس العلمررراء": هإنكرررار

وى أصوحابُ   والخضوع فلم ٌحرص على المال ولم ٌتهافت على الجواه ولوذلك فلموا وصَّ

جامعة بنجواب أموام الحكوموة إلكرامهوا إٌواه بلقوب "شومس العلمواء" أنكور بوه  وعقدِ  حلّ 

"شمس شووموس بووـب لّقووؤن أجوودر بووؤنووا فوأمووا أ ،لقووبهووذا الوقووال إن تبلمووذتً ٌتشوورفون ب

 .8العلماء"

حووظ فووً نٌوول المعاصوورة فقوود الحسوون موون  تمتووعكووان العبلمووة مموون معاصررروه: 

                                                           
  أعاله. ةمجلة "نقوش" المذكور 1
 2/122علماء مظاھر علوم وخدماتهم العلمٌة،  2
 2الفٌضً، شرح دٌوان الحماسة، ص  3
 2/16علماء مظاھر علوم وخدماتهم العلمٌة،  4
 6/147والنواظر، المسامع نزھة الخواطر وبهجة  5
 722 أعاله، ص ةمجلة "نقوش" المذكور 6
 2743-2742ع علمً علً كره لسنة تقرٌر مجمّ  7
 أعاله ةة "نقوش" المذكورمجل 8
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روه تقودٌراً  عاصره العلماء الكبار والمحدثون العظام واألدبواء المفلقوون ولكونْ  كلهوم قودَّ

د فوً مختلوؾ المجواالت حجوة اإلسوبلم الشوٌخ محمو مونهمن بورز مووموعّظموه تعظٌماً 

قاسم النانوتوي والمحدث الكبٌور الشوٌخ أحمود علوً العلٌكوري والمحودث الجلٌول الشوٌخ 

خلٌوول أحموود األنبهتوووي والشووٌخ لطووؾ هللا العلٌكووري والشووٌخ ذوالفقووار علووً الدٌوبنوودي 

والشٌخ خلٌل الرحمن السهارنفوري والشٌخ أحمد علً السوهارنفوري والشوٌخ المنشوً 

ق حسون خوان البوفوالً والنوواب محموود علوً نجؾ علً السهارنفوري والنوواب صودٌ

 .(Bhavalpur)لفور فاخان والً بها

ستفاد منه العدٌد من علماء الهند وأدبابها وشوعرابها ولكنوً ا: تالمذته البارزون

فهورس  الحٌواة وهوذا ألنّ األدب و فوً أي مجوال مون مجواالت لموع نجموهأذكر هنوا مون 

 تبلمذته ٌطول به المقال وهم فٌما ٌلً: 

ٌّدال تخفى شخصٌ السٌر سٌد أحمد خان:  -1 علوى مون لوـه أي صولة  ة السوٌر سو

الووعً الفكوري فٌموا  بجامعة علً كره اإلسبلمٌة فهو اجتهود كثٌوراً فوً بوثّ 

علووى دعوواوي المستشوورقٌن علووى حٌوواة  بووٌن المسوولمٌن وكووذلك إنووه قووام بووالردّ 

 صلى هللا علٌه وسلم.  محمد وفكرته

ًْ  ذكووردون ال ٌكمووول بوو العالمررة شرربلً النعمررانً:و  -2 علوووى  الووردّ  تووارٌخُ  شوووبل

على مختلوؾ جوانوب اإلسوبلم متنوعة المستشرقٌن الذٌن أثاروا اعتراضات 

ة عن الشوعر الفارسوً الفكرٌة والعملٌة ومع ذلك فإنه قام بتؤلٌؾ تذكرة مهمّ 

 وشعرابه وهو كتاب ال ٌستؽنً عنه أي باحث فً اللؽة الفارسٌة وآدابها. 

إذ ذكر النقوود الجدٌوود فووً األدب األردوي ال توو ف حسررٌن حررالً:الشررٌخ ألطرراو  -3

 ًْ هذا الناقد الرابد فقد أتى هذا الكاتوب الحوادُّ الوذهن بشوًء لوم ٌثبوت  ذكرَ  ُتعل

رابداً فقط بل بقً أثره حتى ٌومنا هوذا وأموا مسدسواته فهوً ال توزال موإثرة 

 ًْ  الهند.  فً أذهان مسلم

ً توءموان ثوطفال والشٌخ إسماعٌل المٌرأدب األ ً:ثالشٌخ إسماعٌل المٌرو  -4

فؤسوولوبه المعٌووواري التووامُّ ال ٌوووزال مووإثراً حتوووى اآلن. اعتوورؾ بوووه القووودماء 

 كذلك. نوالمتؤّخرو



 مجلة الهند

 172 

هوذا هوو العبلموة الجلٌول الوذي نوادى بفلسوفة  العالمة حمٌرد الردٌن الفراهرً:و  -5

مٌووذه التووً أكملهووا تلالتووً بوودأ بهووا أسووتاذه الفووٌض فووً الهنوود و م القوورآن،انظوو

الرشووٌد الشووٌخ أمووٌن أحسوون اإلصووبلحً وبجانووب هووذا فقوود قووام اإلمووام بنقوود 

منطقً أرضً على نظرٌة أرسطو فً المحاكاة فً كتابه الشوهٌر "جمهورة 

كافووة مإلفاتووه مشووحونة بتعلووٌم وتوضووٌح القوورآن والتووؤثر بعلومووه  .الببلؼووة"

 وأفكاره. 

بجانووب خلقووه  جووالٍ الشووٌخ السووارنفوري كووان خوالق ر ٌلموح موون هووذا الفهورس أنّ 

 ؤلدب العالً. ل

وبموا أنوه كوان عالمواً كبٌوراً وأدبٌواً بارعواً  انطباعات العلمراء والمرؤرخٌن عنره:

فووً زمانووه وبعوود موتووه وإلووٌكم بعووض والمإرخووون  علموواءومعلموواً فووابزاً فووؤثنى علٌووه ال

 االنطباعات:

 ٌقول صاحب "سٌر المصنفٌن": 

 .1عصره" "كان الشٌخ ٌعتبر أصمعً زمانه وأبا تمام

 وٌقول الشٌخ عبد هللا القرشً: 

كبلموووه محكوووم وأفكووواره متنوعوووة … الجلسوووات األردوٌوووة فوووً بنجووواب "كوووان أمّ 

 .2"…ة وكلماته محشوة باأللحانتٌنوتراكٌبه متلونة وجمله م

 اظر":ووٌقول صاحب "نزهة الخواطر وبهجة المسامع والن

عصوره أعلوم منوه  "كان من أعاجٌوب الزموان ذكواء وفطنوة وعلمواً. لوم ٌكون فوً

… بالنحو واللؽة واألشعار وأٌوام العورب وموا ٌتعلوق بهوا متووفراً علوى العلووم الحكمٌوة

 .3انتهت إلٌه رباسة الفنون"

 وٌقول السٌد سلٌمان الندوي: 

"كان األستاذ فٌض الحسن السهارنفوري أدٌباً شوهٌراً فوً زمنوه. زاره الطوبلب 

                                                           
 المصدر نفسه 1
 المصدر نفسه 2
 6/144نزھة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر،  3
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 .1سامعٌن عن علوِّ كعبه فً العلوم والفنون"

 وٌقول الشٌخ أمٌن أحسن اإلصبلحً: 

 .2ها"لّ "لم ٌكن لـه نظٌر فً األدب العربً فً الهند ك

 وٌقول الدكتور حامد علً خان:

"كوان حواداً ذهُنوه وعواجبلً فهُموه. لوم ٌكون لوـه نظٌور فوً أٌوام العورب والصورؾ 

والنحووو والنصوووص األدبٌووة. أصوودر مجلووة "شووفاء الصوودور" التووً كانووت مشووتملة علووى 

 .3الته وانطباعاته فحسب"مقا

 وٌقول الشٌخ خلٌل أحمد السهارنفوري:

 .4"كان للشٌخ فٌض الحسن األدٌب صٌت ذابع فً اآلفاق لجداراته"

ر  5وعووبلوة علووى هووإالء فقوود رثووى لووـه تلمٌووذه اإلمووام حمٌوود الوودٌن الفراهووً وكوورَّ

 .6ذكره الشاعر اإلسبلمً محمد إقبال وؼٌرهما

ة لوم السهارنفوري بتؤلٌؾ كتوب ورسوابل مهّمو عبّلمةالقام  آثاره القٌمة النادرة:

 : نذكرها فٌما ٌلًتصل إلٌنا بكاملها فالتً وصلت إلٌنا 

 7حّل أبٌات البٌضاوي -2 تعلٌقات الجبللٌن  -2

 التحفة الصدٌقٌة -2 8حاشٌة على مشكاة المصابٌح  -1

 الفٌضً، شرح دٌوان الحماسة -4 رٌاض الفٌض  -3

 حاشٌة على دٌوان النابؽة -6 ٌوان حسان بن ثابتحاشٌة على د  -5

 فٌض القاموس -20 أنساب وأٌام العرب   -7

 شرح تارٌخ تٌموري -22 عروض المفتاح -22

                                                           
 3حٌاة حمٌد، ص 1
 10المصدر نفسه،  2
 العربً )مخطوط(-األدب الهندي 3
 2/202علماء مظاھر علوم وخدماتهم العلمٌة،  4
 200ذكر فراھً، ص  5
 26عدد  ،نٌوٌو ،م2742جرٌدة "مشرق" الٌومٌة،  6
 2/201إنه أٌضا  ٌسّمى بـ"شواھد التفسٌر". أنظر: علماء مظاھر علوم وخدماتهم العلمٌة،  7
 2/201إنه أٌضا  ٌسّمى بـ"ضوء المشكاة". أنظر: علماء مظاھر علوم وخدماتهم العلمٌة،  8
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 قرابادٌن فارسً -22 خبلصة كتاب إٌبلقً -21

 نسٌم فٌض -24 فٌضٌة -23

 جشمه فٌض -26 روضه فٌض -25

 كلزار فٌض -20 مثنوي صبح عٌد -27

 مجلة "النفع العظٌم" -22 ٌوان الفٌضد -22

  1مجلة "شفاء الصدور" -21

 ألضواء علٌها. اوفٌما ٌلً بعض 

 جوزءه. "الجبللوٌن"لمعضوبلت تفسوٌر مووجز شورح  هوذا تعلٌقات الجاللرٌن: -1

مون ه 2265فوً ه حتى سورة بنً إسرابٌل تم طبعواألول المشتمل على سورة الفاتحة 

جزءه اآلخر فقود بقوً ؼٌور مطبووع لقلوة األمووال. وهوو وأما  علً كره.، مطبع المعهد

. اعتنى فٌه العبّلمة بجانوب حوّل معضوبلت "الجبللوٌن" 2فً صورة مخطوط حتى اآلن

باالسووتدالل بكووبلم العوورب فووً فهووم المفووردات واالحتجوواج بووالقرآن ال سووٌما نظمووه فووً 

التوابعٌن وأبورز اإلدالء برأٌه فً التفسٌر كما استفاد مون األحادٌوث وأقووال الصوحابة و

 .3المفّسرٌن. إنه تفسٌر جمٌل

دٌوان الحماسة ألبً تموام مون أهوم وأبورز  شرح دٌوان الحماسة:الفٌضً،  -2

مختارات الشعر العربً التً نالت قبوالً عاماً بٌن طبلب األدب العربً والباحثٌن فٌوه 

معضوبلته األدباء بشرحه وتوضوٌح  عدٌد من ونظراً ألهمٌة هذا المجموع الشعري قام

وتحقٌق ما جاء فٌه وأكثر هذه الشروح تداوالً هوو موا قوام بوه العبلموة التبرٌوزي ولكنوه 

أٌضوواً ؼٌوور تووام وال موثوقوواً بووه فقوود قووام العبلمووة فووٌض الحسوون السووهارنفوري بشوورحه 

المفصل بجانب اإلشارة إلى أخطاء الشوارحٌن التوً لوم ٌقوؾ علٌهوا أحودنا. ٌشوتمل هوذا 

 م.2655طبع من مطبع نول كشور فً ٌناٌر صفحة و 600الكتاب على 

 ٌمتاز هذا الشرح بما ٌؤتً: 

                                                           
له لـ"دٌوان المتنبً". فً ھذا الفهرس الشٌخ أسٌر األدروي والسٌد محمد شاھد السهارنفوري شرحا  وقد زاد  1

 2/77وعلماء مظاھر علوم وخدماتهم العلمٌة،  221أنظر: كارواِن رفته، ص 
 وما بعدھا 273، ص )للقاسمً( رسالة الدكتوراه المخطوطة عن الشٌخ ومساھماته 2
 222-36/2/67فً مجلة "ثقافة الهند"، راجع للمزٌد مقالتً عن ھذا  3
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راجع األستاذ السهارنفوري فً شرحه، شرح التبرٌوزي واألؼوانً وكتواب ابون  = 

خلكان ومقدمة وتارٌخ ابن خلدون والكامل واإلصابة وأسد الؽابوة وؼٌرهوا مون 

 الموضوع.  فًالكتب 

 لجاهلً والمخضرم واإلسبلمً. قام بتعرٌؾ الشعراء وتمٌٌزهم عن ا = 

 حلَّ عن عقد المفردات الصعبة بجانب ذكر األنساب.  = 

أشار، خبلل الشرح والتوضٌح، إلى أخطاء الشارحٌن فً حل المفوردات وذكور  = 

 األنساب ومعانً الشعر

 .  1واستدل كثٌراً بالقرآن واألحادٌث فً شرح األبٌات = 

العبود  بون القوٌس وطرفوة ئسوبع المورهذا شرح المعلقات ال رٌاض الفٌض: -3

البكري وزهٌر بن أبً سلمى ولبٌد بن أبً ربٌعة العوامري وعنتورة بون شوداد وعمورو 

صوفحة وتوجود لوه  252ٌحتووي الشورح علوى بن كلثووم وحوارث بون حلوزة الٌشوكري. 

توم طبعوه مون نسخة خطٌة فً المكتبة المركزٌة لمدرسة اإلصبلح، أعظم كره، الهنود. 

ٌتمٌوز هوذا الشورح بؤنوه كامول مفصول وكتوب  .م2662هور فً موارس مطبع أنجمن ال

. ولمزٌوود البٌووان عوون هووذا الكتوواب بالعربٌووة مووع ترجمووة األبٌووات بالفارسووٌة واألردوٌووة

 الجامع أنقل هنا مقدمته فهو ٌقول: 

"الحمد هلل الذي شرح صدري لشورح الكتوب ورفوع عنوً األسوتار والحجوب فوبل 

كبوور والصوولوة علووى موون هووو الصووادق  جووم عمووا صووؽر أوأو كثوور وال أح أبووالً بمووا قوولّ 

له الكورام آالمصدوق والسابق المسبوق وهو خاتم الرسل وخٌر من ٌهدى السبل وعلى 

 :بٌت ،لمإلفه .وأصحابه العظام ومن تبعهم إلى ٌوم القٌام

 بما شاءوا من الرتبِ  وفوزٌ  فضلٌ  السادة البٌض الكرام لهم همُ  قومٌ 

 النفس والنسبِ  شرٌؾُ  حبٌبٌ  حلوٌ  نٌ ـحس لحٌ صا رٌمٌ ـك زُّ ـعأ كلٌ 

 فً التعبِ  د ألقٌتَ ـفق أخذتَ  نْ إف همى مناقبُ حصَ وال تُ  ى النجومُ حصَ تُ 

نه لما كانت السوبع المعلقوات إٌقول الفٌض السهارنفوري القرشً الحنفً  ،وبعد

نوون كالسبع الشداد ولم ٌسلك شارح من شّراحها مسلك السداد وقود تناولهوا الرابؽوون بف

                                                           
 227-36/2/20ة "ثقافة الهند"، راجع للمزٌد عنه مقالتً فً مجل 1
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وأكشوؾ عنهوا  وافٌواً  شورحها شورحاً أبلسوان العورب أردت أن األدب، وتداولها المؽرموون 

والمؽوارب بحسون فوً المشوارق كشفاً كافٌاً ثم حثنً علٌه رجسترارنا )المسوّجل( المشوهور 

 :  بٌت ،صاحب تزالشمابل وكرم المناقب جى دبلٌو لٌ

 صـلحاأو راً ـلكان لنا كان خٌ ر مثلهاـم لو كان فً الدهمله ه

 اـفلواله ما سرنا وما كن رّزح ٌد ٌناطهاــرض بعأأتٌناه من 

فشووورحتها علوووى أن فّسووورت بالعربٌوووة لؽاتهوووا وموووا ٌتعلوووق بهوووا مووون صوووبلتها 

بالعربٌة ثم بالفارسٌة ثوم بالهندٌوة جمٌوع أبٌاتهوا لوببل ٌطوول  ومحاوراتها وترجمت أوالً 

ٌعلم العربٌة ولو كوان بلسوانه ال  ن بٌان الصبلت ونحوها على من الإألقاب ببل طابل ف

ا وموا ٌوذكر فٌهوا هٌرجع إلى حاصل ثم إنً كتبت قبل كول قصوٌدة منهوا ترجموة صواحب

هذه القصابد معلقات ألنها كانت معلقة على  ٌتْ لٌكون بصٌرة لمن ٌنظر فٌها وإنما سمّ 

ٌق أولوى بوالتعلوركن من أركان الكعبة فً الجاهلٌة ولو كانوت األولوى أولوى المعلقوات 

القوٌس كوان  امورءا فوانّ  أجوود سوبكاً و حسون نظوراً أاألولى  ثم علقت الستة الباقٌة لما أنّ 

كووبلم الملوووك ملوووك الكووبلم وأمووا سوواٌر لهووم فكووانوا موون  موون أبنوواء الملوووك وقوود قٌوول أنّ 

رجو إال القبول فً حٌاتً والدعاء بعد مماتً وكل شوًء هالوك إال أهذا وال  ،األعراب

 .1"وجهه

و"حاشووٌة  2البٌضوواوي" ّل أبٌوواتهووذا و"حوو ومررا شررابهها: ٌةصرردٌقلا ةتحفررال -4

م أفواألول شورح لحودٌث شوروح وتعلٌقوات للقورآن واألحادٌوث على مشكوة المصابٌح" 

شرح مفّصول القنوجً والثانً  خان أهداه إلى صدٌقه الحمٌم السٌد صدٌق حسن، زرع

والباكسوتانٌة والثالوث  تقرٌوره فوً المودارس الهندٌوة مّ توتفسٌر شهٌر  ،البٌضاوي ألبٌات

 .لمعضبلت مشكوة المصابٌح 3مخطوط شرح

 ذكر فً هذه الشروح والحواشً آراء األبمة والعلماء البارزٌن. 

هوذا شورح لوـ "خطبوة القواموس" لمجود الودٌن الفٌروزابواي  فٌض القراموس: -5

 طبوع هوذا الشورح علوى نفقوة الحواجّ  .ه2277صوفحة. توم تؤلٌفوه فوً  37وٌحتوي على 

                                                           
 رٌاض الفٌض )مقدمته( 1
 2/362توجد نسخة لها خطٌة فً مكتبة مظاھر علوم، رقم:  2
ٌّة فً مكتبة تونك 3  م2726، مجلة "معارف" الشهرٌة، فبراٌر،  (Tonk)توجد نسخة لها خط
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ٌتمتوع الكتواب بمقدموة تحتووي  .لً خان والً رامفور مون مطبوع أنجمون الهووركلب ع

 وتشمل معلومات قٌمة عن الموضوع. اً سطر 24على 

صوفحة عون علوم المنواظرة، قوام العبّلموة بكتابتوه  22هذا كتٌب فوً  فٌضٌة: -6

علووى طلووب موون مسووّجل الكلٌووة جووً دبلٌووو لٌتووز. ٌحتوووي الكتٌووب علووى مقدمووة وفصووول 

 م.2662طبعه من مطبع أنجمن بنجاب، الهور سنة  وخاتمة. تم

هذا أروع ما خلفوه العبلموة مون آثواره العلمٌوة واألدبٌوة فهوو  دٌوان الفٌض: -7

ووة فووً المكتبووة المركزٌووة لمدرسووة اإلصووبلح شووعر.  2327ٌشوومل  ٌّ توجوود نسووخة لووه خط

ً مون حٌث كان الفراهً مدٌراً لها. ناسوخها السوٌد أبوو محّمود وانتهوى نسوخها فوً الثوان

فووً قووام تلمٌووذه الرشووٌد اإلمووام عبوود الحمٌوود الفراهووً بطبعووه  ه.2122ذي الحّجووة لسوونة 

مطبع أختر دكن بحٌدر ابواد ونشوره وهوذا كلوه حودث علوى نفقتوه الخاصوة  منه 2112

 .ھ2224وكذا صدرت له طبعة أخرى من الباكستان فً  ولو أنه لم ٌشر إلى ذلك.

ت ومقودمات منظوموة علوى مختلوؾ فله توطبات وتوصوٌاالقصابد  ذهوبجانب ه

ة" و"فتح البٌوان فوً مقاصود ٌالتحفة الصدٌق"الكتب المهمة من مثل "لقطعة العجبلن" و

 وسؤتكلم عن هذه المجموعات فً فصل مستقل. القرآن".

 اتهذا و"روضه فٌض" و"صبح أمٌد" مجموعوجشمه فٌض وما شابهها:  -8

باللؽوة األردوٌوة وموع ذلوك  واآلخور فهو الن باللؽوة الفارسوٌة وأموالشعره المثنووي فواألوّ 

ى  هنوواك دٌوووان لشووعره الفارسووً ٌعنووون "نسووٌم فووٌض" ودٌوووان لشووعره األردوي ٌسوومَّ

 .لزار فٌض"ك"

 هاتوووان مجلتوووان توووم إصووودار :"شرررفاء الصررردور"و "النفرررع العظرررٌممجلترررا " -9

 السهارنفوري حوٌن إقامتوه بعلوً كوره ولكنهوا مجهولوة الٌووم فوبل عبّلمةبٌدي ال أوالهما

قسم اللؽة العربٌة وآدابها بكلٌة الهوور أصدرها فقد األخرى أما توجد أي نسخة منها و

ًْ فكان العبّلمة مودٌرها  الشرقٌة ًّ  وهوً خٌور نمووذج لوؤلدب العوال ودلٌول علوى  الصوحف

التً خالؾ فٌها العبلمة حركوة السوٌر  عباراتبراعته فً هذا المجال. نذكر فٌما ٌلً ال

ته التً أساءت عدٌداً مون كرودٌاره لجمع التبرعات لفخان ره سٌد أحمد خان حٌنما زا

 العلماء فهو ٌقول: 
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 موور فوً هوذا األخبوار إال موا رأٌوت بعٌنوً أو سومعتُ ألمن ا ذكر شٌباً أ"إنً ال 

ستناد من األخبوارات الجارٌوة فوً الوببلد واألمصوار إذا كوان مموا ابؤذنً على توثق أو 

م فمون ذلوك موا رأٌتوه وموا سومعته مون تعظوٌم السوٌد ٌجوزه العقل السلٌم والطبع المستقٌ

نهوم اسوتقبلوه أله أهل الفنجاب مما مه وبجّ حٌث عظّ  (Punjab)أحمد خان فً الفنجاب 

وإوالتقادم وتلوا علٌوه موا كتبووه لوـه و ورحبوا به وقّدموا إلٌه النذورَ  ٌّ دوا مدرسوته لٌوه وأ

دٌقهم إٌواه فٌموا قوال أو ٌقوول، ذلوك إال العتقوادهم فٌوه وتصو باألنفس واألموال ولم ٌكونْ 

قوه بالقلوب واللسوان وآلمنووا عى للوالٌة واإلمامة بل النبوة بل األلوهٌة لصودّ وهللا لو ادّ 

وال  ،نوه ال ٌعودُّ الوالٌوة شوٌباً ألوالٌوة لموا ل عِ أذعنوا لوـه ؼاٌوة اإلذعوان ولكنوه لوم ٌودّ وبه 

ًّ  تصدٌقَ  نه ال ٌعدّ أالنبوة لما  ًْ  ،فوً اإلسوبلم ضرورٌاً  النب الظواهر  وال األلوهٌوة لتنواف

ال مون الودجالٌن الوذٌن إذا جاءهم دّجو الء المعتقدون رجالٌ إوه .بٌن البشرٌة واأللوهٌة

ًّ أٌؤتون قبل القٌامة كما   .قوه باللسوان والجنوانصولى هللا علٌوه وسولم لصودّ  خبر بوه النبو

موون آموون بووه هم موونلٌسوووا سووواء ف .ٌعتقوود بووه ال ؼٌوور ءرؼبووتهم فووً منووافع الوودنٌا شووً إنّ 

وموونهم موون كفوورو موون ٌكفوور بالطوواؼوت وٌووإمن بوواهلل فقوود استمسووك بووالعروة الوووثقى ال 

 نّ أالمطبووع فوً ثبلثوٌن مون الشوهر الماضوً  "آفتاب الفنجاب"انفصام لها وٌستفاد من 

وأالهنود أٌضاً  ًّ  ءدوا مدرسوة العلووم الموذكورة بشوًٌّ  مون الموال واعتورض علٌوه هنودك

 فوً بوبلد سوابر بوبلد الهنود لوم ٌوؤتوا مون العورب بول األصول أنّ المسلمٌن الوذٌن هوم  بؤنّ 

علوى أنفسوهم وأمووالهم فتسولط  سولموا خوفواً ؤفً األصول ف آباءهم وأجدادهم كانوا هنوداً 

الهنود وصوٌعاتهم وأمووالهم وهودموا معابودهم وبنووا  خذوا نساءَ أالمسلمون علٌهم حتى 

ت لهم قوة ومنعة كموا كانوت لهوم فوً كان لوها فانْ المساجد علٌها وكسروا أصنامهم وذلّ 

لهوم وال شوعور  ال عقولَ  قوومٌ  والهنوودُ  ،العهد الماضً هدموا المعابود وكسوروا األصونام

بوه أنفسوهم وخودعتهم بوؤدنى  قال لهم موا بطورتْ  فمنْ  وال ٌتدبرون فً المنافع والمضارّ 

ن ٌكوون من ٌتعلم فً تلك المدرسوة مون المسولمٌ عون به وال ٌعلمون أنّ دخنفهم ٌ ءشً

 للهنوود أنْ  قبلهم وإذا كان األمور كوذلك فوبل بودّ  نْ األسد وٌصٌد من الهنود كما صادهم مَ 

 ."هم الدٌنٌة وبذلوا فٌها أنفسهم وأموالهمٌقٌموا مدارسَ 

 ًّ ال ٌعلم حقٌقة مدرسوة العلووم الموذكورة فإنهوا ال ٌودرس  أقول ولعل هذا الهندك
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 ًْ هوم همّ  قصوورة علوى منوافع الودنٌا وهوً أكبورالهنوود حٌوث منافعهوا م دٌنَ  فٌها ما ٌناف

ٌّوذلك أٌّ لو مها هللا دها مون الهنوود ولوو كانوت تلوك المدرسوة كمودارس ببلدنوا سولّ دها من أ

 ًّ ب فوً إمودادها كموا هوو مجورّ  شوٌباً قلوٌبلً  تعالى من الشرور واآلفات لما أعطى هنودك

منهوا بول  ٌخواؾَ  مختصة بتعلٌم أهل اإلسبلم حتوى مدرسة العلوم لٌستْ  مشاهد على أنّ 

فٌهووا الهنووود والمسوولمون مووا ٌفٌوود الوودنٌا وٌبٌوود الوودٌن وذلووك لشووٌوع تعلووم اللسووان  ٌووتعلمُ 

كول كموال مون كمواالت  نّ أسوبب الورزق منحصور فٌوه و اإلنجلٌزي فٌهوا واعتقوادهم أنّ 

اإلنسان ال ٌبلػ مرتبوة مون المراتوب العالٌوة إال بوه حتوى زعموه مون صورؾ برهوة مون 

ًْ لوم العربٌة ثم تعلق بتلوك المدرسوة منوذ مودة ٌسوٌرة. اللّ عمره العزٌز فً الع  هوم أعزنو

 .1"وساوس الشٌطان وهمزاته منْ 

كل ما عثرت علٌه من مجموعات شعر أضواء على المخطوط والمطبوع: 

العبلمة فٌض الحسن السهارنفوري وقصابده ومنظوماته على حدة قسمته إلى أربعة 

 كما ٌلً:

ٌوانه الذْي عثرُت علٌه فً المكتبة المركزٌة وهو مخطوط د القسم األّول:

لمدرسة اإلصبلح، سرائ مٌر، أعظم كره، الهند. هذه المدرسة قام بإدارتها أرشُد 

م(. تم نسخ هذا 2710/ه2127وأبرُز تبلمذته العبّلمة عبد الحمٌد الفراهً )

ٌّد أبً محّمد فً الثانً من ذي الحجة سنة  وت أي بعد م ه2122المخطوط بقلم الس

 الشاعر بتسعة عشر ٌوماً وستة أشهر وسبع سنوات. خّطه النستعلٌق.

سطراً وال  22سطراً أو  22سمات وفً كل صفحة إما  2*5حجُم المخطوط 

 صفحة. 220قصٌدة فً  43ٌزٌد علٌها وال ٌنقص. وهكذا فٌحتوي المخطوط على 

بوع فهً وجدُت فً هامشه أبٌاتاً نسخها الفراهً وهً بدورها زٌدْت فً المط

إذاً من رواٌة الفراهً لقرٌض الشاعر، وكذلك وجدُت أّن الفراهً قام بتصلٌح 

ٌّر البٌت أو جزًء منه بؤصله كما  الدٌوان فتارًة بّدل كلمة بكلمة أخرى وتارة ثانٌة ؼ

 مؤل الفراغ الذي كان فً المخطوط.

                                                           
 230و 225سٌد أحمد كا سفرنامه بنجاب )رحلة السٌد أحمد لبنجاب(، ص 1
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ٌدة وهً رواٌات تلمٌذ الشاعر عبد الحمٌد الفراهً، وهً قص القسم الثانً:

واحدة وضعها الفراهً بعد القصٌدة التً تتحّدث عما سرق من أثاث الشاعر وتبتدئ 

بـ"ألم تر أّن المال ؼاٍد ورابح" كما هو الظاهر من الرّقم ولكنها جاءت فً المطبوع 

ٌّزاً المخطوط من المطبوع. و على هذٌن  قبل تلك القصٌدة. وضعتها فً هذا القسم مم

أي بعد  ه2112اعر المطبوع الذي رأى النوَر فً سنة القسمٌن ٌشتمل دٌوان الش

 موته بثبلثٌن عاماً.

وهً القصابد التً عثرُت علٌها خبلل بحثً عن كبلمه المنظوم  القسم الثالث:

ودراستً لهذا النابؽة الهندّي. معظمها تقارٌظ كتبها الشاعر على مختلؾ الكتب 

ٌّمة. إنها   قصٌدة وتوطبة منثورة. 22الق

هذا تلك الرواٌات لمختلؾ األبٌات، التً عثرت علٌها فً المصادر وبجانب 

األخرى مثبلً رواٌة "لقطة العجبلن مما تمّس إلى معرفته حاجة اإلنسان" للقصٌدة 

التً قالها العبّلمة بمناسبة زواج النّواب صدٌق حسن خان البوفالً ورواٌة صاحب 

دح السلطان عبد الحمٌد خان "قصابد قاسمً" للقصٌدة التً قرضها العبّلمة فً م

ًّ الحسنً لنفس القصٌدة التً هً فً مدح  والً تركٌا آنذاك ورواٌة العبّلمة عبد الح

السلطان عبد الحمٌد خان والتً نقلها العبّلمة الحسنً فً كتابه الشهٌر "نزهة 

الخواطر وبهجة المسامع والنواظر". هذه كما تفٌد القارئ علماً فكذلك تشٌر إلى 

 الرواٌات األخرى لقرٌض الشاعر، التً قد ذهب بها الدهر.وجود 

وهً الطبعة الجدٌدة لدٌوان الفٌض المطبوع، التً صدرت فً  القسم الرابع:

الباكستان. قام بها األستاذ الدكتور ظهور أحمد أظهر الذي ٌنشر دواوٌن الشعراء 

ذا ثانً الدواوٌن التً الهنود للعربٌة من قبل المجّمع العلمً الباكستانً فً الهور، وه

برزت إلى حٌز الوجود. قام الدكتور الباكستانً بتبدٌل بعض الكلمات والتعابٌر فً 

النص كما حاول إقامة العوج المطبعً الذي حدث فً الطبعة الدكنٌة. ٌقول الدكتور 

 وهو ٌحكً ما قام به:

م بمدٌنة 2723/ه2112"وكانت طبعة الدٌوان األولى الحجرٌة فً سنة 

دراباد الدكن وفً مطبعتها المعروفة بمطبعة )أختر دكن( أي نجمة دكن، وهو حٌ
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الكتاب الخامس والخمسون بعد المبة من إصدارات تلك المطبعة، فكؤن دٌوان الشٌخ 

الفٌض قد طبع بعد وفاته بثبلثٌن عاماً تقرٌباً حٌث توفً الفٌض ببلهور فً 

عند الدارسٌن لهذا الدٌوان ما  م، وقد ٌكون من المفٌد المرؼوب فٌه2664/ه2102

جاء على ؼبلؾ هذه الطبعة الحجرٌة وهذا نصه: "دٌوان الفٌض لئلمام العبلمة 

صاحب البراعة واللسن موالنا فٌض الحسن أستاذ اللؽة العربٌة فً أورٌنتل كالج، 

( ببلدة حٌدراباد دكن 233، طبع فً مطبعة أختر دكن )رقم ه2102الهور المتوفى 

 ."ه2112سنة 

فهذه العبارة التً توضح جلٌاً عنوان الدٌوان واسم شاعره وألقابه ومهنته 

وتارٌخ وفاته وتارٌخ الطبعة األولى لدٌوانه هً كل ما ٌوجد فً الدٌوان المطبوع 

ؼٌر شعر الشاعر، فالدٌوان ال ٌضّم المقدمة أو التعرٌؾ بالشاعر أو شٌباً من التعلٌق 

جمل أو العبارات التً وردت فً الدٌوان قبل كل على شعره إال تلك الكلمات أو ال

قطعة أو قصٌدة كالعنوان أو المدخل للقصٌدة أو القطعة، ونرى أن هذه الجمل أو 

ٌُضفها الشاعر إلى دٌوانه ولم تكن فً األصل المخطوط له وإنما أضٌفت  العبارات لم 

بلمٌذ الشٌخ )وربما هذه العبارات كلها فٌما بعد، عند الطبع، وقام بذلك إما أحٌد من ت

كان هو العبلمة المفسر الشٌخ حمٌد الدٌن الفراهً، رحمه هللا، المتوفى سنة 

م من أبرز تبلمٌذ الشٌخ الشاعر فهو الذي كلّؾ المطبعة بطبع الدٌوان 2712/ه2117

أو أرسل إلى أصحابها نسخة الدٌوان التً كانت لدٌه( أو قام به بعُض من أشرؾ 

عّمال المطبعة، وأٌاً كان فإن الذي أضاؾ هذه الكلمات أو على طبع الدٌوان من 

العبارات التً جاءت فً مفتتحات القصابد والقطعات الشعرٌة والعبارة التً جاءت 

على ؼبلؾ الدٌوان المطبوع والتً قد مّرت بنا آنفاً وأوردناها بنصها، فإّن الذي 

ٌكن ٌتقنها كتابة وتعبٌراً  أضاؾ ذلك كله لم ٌكن على مكانة من العلم بالعربٌة، ولم

وحاشا أن ٌكون ذلك هو الشٌخ الفٌض، رحمه هللا، وٌتضح ذلك بالنظر فً تلك 

الجمل أو العبارات وذلك مما ال ٌحتاج إلى المزٌد من التوضٌح أو الشواهد 

 .1والدالبل"

                                                           
 2-1الفٌض، الطبعة الباكستانٌة، ص دٌوان  1
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أصاب الدكتور فً مواضع كما زلّت قدماه فً مواضع أخرى كثٌرة. فقمت 

ه الطبعة، قارنت فٌها المطبوع بالمخطوط الذي هو موجود عندي بدراسة نقدٌة لهذ

والذي لم ٌظفر به فضٌلة الدكتور. وأما األخطاء واألوهام التً وردت فً المقدمة 

فسؤتكلم عنها فً موضع آخر. ولنعلم هذا القدر أن الشٌخ حمٌد الدٌن الفراهً شاعر 

رآه أصّح مما فً  عربً كبٌر وهو طبع الدٌوان من المخطوط بتصرٌؾ قلٌل

األصل، والعبارات التً جاءت قبل كل قصٌدة أو قطعة كلها موجودة فً األصل 

المخطوط سوى ما كتب فً لوح الدٌوان ولٌس فٌها خطؤ بل هو سجع سلس جمٌل 

 ٌإدي المراد تاّماً بإٌجاز بالػ.  

قد تنؤنً لسُت ببرئ من الخطؤ والزلة واأبدأ باسم هللا الرحمن الرحٌم مإمناً ب

الطبعة بحٌث أذكر األبٌات مع صفحة الطبعة الباكستانٌة أوالً والزالت ثانٌاً وإن وَجد 

أحٌد شٌباً من الخطؤ أو الشّك فالمرجّو منه اإلشارة إلٌه فالباب مفتوح للنقد والتصلٌح 

 ومن جاء به فله مّنً بالػ التشجٌع وجزٌل الشكر:

 لكامل(:قال الشٌخ فٌض الحسن السهارنفوري )البحر ا

 22ص –فٌشوب بالذّم الخفً ثنابً  أثنً وٌثنً الفـإاد إلى الهـوى

( ٌشٌر 2( ولكن األصل ) ص 2فـ"ٌثنً" جاء هنا كما ذكر فً الطبعة الدكنٌة )ص 

 إلى أنه "ٌثنٌنً" وبه ٌستقٌم الوزن كما ٌتضح المعنى.

 وقال الشٌخ فٌض الحسن )البحر الوافر(:

 21ص –لدٌك وأنت بحٌر ذو عباب  أخّب إلٌـك مرتجــٌاً إربً

( وبدونها ال ٌستقٌم الوزن ولكنها ال 3فهناك "الواو" قبل "إربً" فً األصل )ص 

 ( والباكستانٌة.1توجد فً الطبعتٌن، الدكنٌة )ص 

 وقال الشٌخ الفٌض )البحر الخفٌؾ(:

 22ص –عن مبله ٌهتّز منها القلوب  قد أتى أن ٌتـوب قلب طـروب

( هناك "أنى" فلم ٌفهمه الدكتور 2( وفً الطبعة الدكنٌة )ص 4ففً األصل )ص 

وجعله "أتى" ولو أنه ٌإدي المعنى إلى حّد ولكن "أنى" أبلػ من "أتى" كما جاء فً 

 قوله تعالى:
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"ألم ٌؤن للذٌن آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا وما نزل من الحق وال ٌكونوا 

  24الحدٌد: ". سورة -----كالذٌن أوتوا الكتاب من قبل

 وقال الشٌخ الفٌض )البحر الخفٌؾ(:

 22ص –فعسى أن ٌشفٌنا السكوب  لن ٌكاد الدمـــوع ترقـؤ عنا

( هنا "ٌشفنا األسكوب" كما هو موجود فً الطبعة الدكنٌة )ص 5ففً األصل )ص 

( ولكن جعله الدكتور "ٌشفٌنا السكوب" وبذلك سقط الوزن كما لم ٌتضح المعنى 2

من شّفه الهّم أو المرض: أوهنه واألسكوب: الهطبلن الدابم. ٌعنً الشاعر فالواقع أنه 

 أن صّب الدموع قد جعله نهكاً.

 وقال الفٌض )البحر الكلمل(:

 24ص –ٌعطً فٌكدي كّفه ذي فضة  تعطً وال تكدي وكم من ذي ٌد

( "ذي نفرضت" 4( "ذى نفس صت" وفً الطبعة الدكنٌة )ص 20فً األصل )ص 

ذي تفّضت" و"تفّضت" أصله "تفّضضت" أي تكسرت وتفرقت أصابعها ولعله "كفه 

 والجملة دعاء على البخٌل. وهذا أولى مما ذهب إلٌه الدكتور ظهور.

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:

 سبٌل الهدى ما دمُت فً الناس ماكثا  فها أنا أدعو هللا أن ٌستبٌن أّن لً

 27ص –

" بٌن "ٌستبٌن" و"لً" وبها ٌسقط الوزن. ( كذلك "أن6وفً الطبعة الدكنٌة )ص 

 ( فما فً األصل أصوب وأقوم للوزن.22ولكنها ال توجد فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(: 

 27ص –ؼب فً وصل مهذر حدٌث  ـد فً الكبلم فبل ترـالقص

فسقط "هّمها" من بداٌة صدر البٌت وبذلك سقط الوزن وهو كذلك ال ٌوجد فً الطبعة 

 (.23( ولكنه موجود فً األصل )ص 7لدكنٌة )ص ا

 وقال الفٌض )البحر الوافر(:

 30ص –أثبت النبت ٌؽبطه المروج  وكانت داره مرعى مرٌعـــاً 
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فقد بّدل الدكتور "أثٌث" بـ"أثبت" واألثٌث: الملتّؾ بعضه بالبعض فسقط الوزن كما 

 ضّل المراد.

 وقال الفٌض )البحر الوافر(:

 30ص –ٌحثون الركاب وهّن عوج  ٌـره ناس رعــاه ولم ٌزل

( والباكستانٌة )ص 20(: ٌرعاه" و فً الطبعة الدكنٌة )ص 25وفً األصل )ص 

 (: ٌره" فإن أبقٌنا ما فً الطبعتٌن لكان "ناس" "أناس" وإال فٌسقط الوزن.30

 وقال الفٌض )البحر الوافر(:

 32ص –فتى حسٌن مقتبل بهٌج  لقد نعٌْت لً الشــباُن منا

فقد أسقط الدكتور "الواو" من عجز البٌت وهً كانت بٌن "حسن" و"مقتبل". ولو أن 

 المعنى لم ٌذهب هواء ولكن الوزن قد سقط.

 وقال الفٌض )البحر الوافر(:

 32ص –رشٌد صالح فٌه الولوج  ٌشٌر على مشاورة بؤمر

ٌت بدالً ( هنا "مشاوره" فً صدر الب22( والطبعة الدكنٌة )ص 27ففً األصل )ص 

من "مشاورة" وبهذا ال ٌستقٌم المعنى فلو أبقٌنا ما فً األصل والطبعة الدكنٌة لصّح 

 المعنى واستقام الوزن.

 وقال الفٌض )الحر الطوٌل(: 

 34ص –النبً الذي ٌؤوي إلٌه صرٌخ  وال ٌشـتفً من دون ٌعتنـً به

لطبعة الدكنٌة ( "أْن" بٌن "دون" و"ٌعتنً" وهً سقطت فً ا21هنا فً األصل )ص 

 ( فلم ٌزدها الدكتور وبدونها ٌسقط الوزن.23)ص 

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(:

 42ص –مطوٌات ٌلهو بهّن النبٌذ  وجـــوار وؼلمــة وقٌـان

( وال 20( وال فً الطبعة الدكنٌة )ص 12فكلمة "مطوٌات" لم تؤت فً األصل )ص 

 هً تعنً ما أراد الشاعر أن ٌقول.

 البحر الخفٌؾ(:وقال الفٌض )

 42ص –لم ٌكن للمْرٌة إال جذٌذ  كان لً مطعـم لذٌذ إذاما
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(: الُمَرّيء" وفً 12(: المرءة" وفً هامش المخطوط )ص 12ففً األصل )ص 

بة" وكبلهما 20الطبعة الدكنٌة )ص  ٌْ ٌّة" والصحٌح "الُمَرْيء" أو "الُمَر (: الُمَر

 "الجدل" فهو ؼٌر مبلبم.تصؽٌر المرء. وأما ما ٌرى الدكتور من معناه 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 42ص –مضى وما شٌب من خزي وال عار  مضى وما شابهه سـوء وال دنس

فـ"شابهه" ال ٌناسب الموقع. والذي ٌبلبم هو "شابه" من "شاب ٌشٌب" و"ه" ضمٌر 

النصب للؽابب المذكر ٌرجع إلى الفاعل فً "مضى" وهو مذكور فً األصل )ص 

 (.22الطبعة الدكنٌة )ص ( و20

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(: 

 43ص –بكلب علً خان الكرٌم على قدري  فتّمْت على فوري وؼّردُت مطـوٌاً 

( وهو خطؤ والصحٌح ما فً األصل 22وكذا جاء "فتّمت" فً الطبعة الدكنٌة )ص 

باً" ( أي "فقمُت" وكذا "مطوٌاً" المذكور هنا لٌس بصحٌح. إنما هو "مطر14)ص 

 (.22( والطبعة الدكنٌة )ص 14المذكور فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(: 

 وٌوفً إذا الموفون ٌرمون بالقدر  ٌجود إذا األجواد ٌنسون جودهم

 43ص –

فـ"القدر" أي بمقدار ال ٌناسب هنا كما ٌرى الدكتور فإن "الرمً" ال ٌستخدم لئلعطاء 

ٌُرموَن بالؽدر" بدالً من "القدر" لكان أفصح إال بل ٌمكن استخدامه للعٌب فلو ج علناه "

( تذكر "الفدر". وكذا 21( ٌذكر "القدر" والطبعة الدكنٌة )ص 15أّن األصل )ص 

هناك "إذ" بمكان "إذا" فً األصل والطبعة الدكنٌة وهو أولى فإّن "إذا" ال تدخل على 

 المضارع".

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:   

 من الجدب أمسى جابداً بالعذر  مرعى أصابه لزنةفإن حّل فً 

 43ص –
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ولو أّن "أصابه" لٌس بخاطًء بناء على القواعد اللؽوٌة ولكن ٌسقط به الوزن فلو 

( لكان أوفق 21( والطبعة الدكنٌة )ص 15جعلناه "أصابته" كما هو فً األصل )ص 

 بالوزن الشعري.

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:

 فعرضك فً األعراض أنقى وأطهر   هادي إلى التقىأبٌت الخنا وهللا

 45ص –

( وهو 20( "هادي" والصحٌح ما فً األصل )ص 22فهنا وفً الطبعة الدكنٌة )ص 

 "هاٍد" فإّن اسم الفاعل من هدى ٌهدي ٌكون "هاٍد" ال "هادي".

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:

 45ص –ر ولكّن جًدى ال ٌزال ٌقصّ  سواء علٌنا قرب مثلً وبعـده

فكلمة "جًدى" ال تناسب هنا والتً تناسب الموضع هً "جّد" أي نصٌب و"الٌاء" ٌاء 

( وفً الطبعة الدكنٌة )ص 20المتكلم أي "جّدْي" وهً مذكورة فً األصل )ص 

22.) 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 ومن ٌشّك قضٌنا حكم قسطاس  لقد أظّن عشٌر التٌن ٌرجحنً

 47ص –

 ر أظهر فً شرح هذا البٌت:فقال الدكتو

"عشٌر التٌن ٌرٌد به الحٌة، وٌرجح من اإلرجاح وهو اإلثقال واإلمالة، 

والقسطاس هو أضبط الموازٌن وأقومها، ٌقول إن األلم البلذع مثل الحٌة تلدؼه بٌن 

 (226حٌن وآخر قاعداً أو قابماً وذلك حق ال رٌب فٌه" )ص 

( من كلمة 24الطبعة الدكنٌة )ص فقد ارتكب هذا الخطؤ ألجل ما جاء فً 

( ٌذكر "التبن" وهو ما قطع من سنابل الزرع فالشاعر 23"التٌن" ولكن األصل )ص 

 ٌرٌد مجّرد أّن التبن سٌكون أثقل منه فً المٌزان.

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 47ص –فبل أبالً بآبالً وأفراسً  ال استطٌع ركب الظهر مستوٌاً 
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تإدي المعنى ولكن ٌسقط بها الوزن فلو جعلناها "ركوب" وهً  فلو أّن كلمة "ركب"

 ( لكانت أولى بالوزن.24( والطبعة الدكنٌة )ص 23مذكورة فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(: 

 منك الحسان وكن منها على ٌؤس  مضى الشباب وخانتك الحسان فدع

 50ص –

( 25الطبعتٌن الدكنٌة )ص ( و24فلو أّن هناك "منك" فً كل من األصل )ص 

والباكستانٌة ولكّن "منك" عندي "عنك" كما ٌبدو من دراسة األدب العربً الجاهلً 

 فٌقول امرإ القٌس الكندي:

 ذمول إذا صام النهار وهّجرا فدع ذا وسلِّ الهم عنك بجسرة

 72دٌوان امرئ القٌس، ص 

 وٌقول علقمة الفحل:

 ها بالـرداؾ خبٌبلهمك فٌ فدعها وسلَّ الهم عنك بجسرة

 1دٌوان علقمة الفحل، ص

 وٌقول المثقب العبدي: 

 ؼداة فرٍة كمطرقـة القٌون فسلِّ الهم عنك بذات لوث

 204شعراء النصرانٌة قبل اإلسبلم، ص

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 الوثقى النبً بنً الجّن والناس  بادر به الموت واستمسـك بعروته

 50ص –

( ولكنه خطؤ مطبعً صدر لعدم االهتمام 25لطبعة الدكنٌة )ص وكذا "بنً" فً ا

 ( هناك "نبً" وهو الصحٌح.24بالطبعة األولى ففً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 سهبلً ٌسٌراً كحسو الطابر الحاسً  ٌؽدر الحساب علٌنا عنـد همته

 50ص –
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نً ما ٌرٌد الشاعر أن ٌبلّؽه فـ"ٌؽدر" المذكور فً صدر البٌت ال ٌصّح هنا فهو ال ٌع

 ( صحٌح وهو "ٌؽدو" أي ٌسٌر.25( والطبعة الدكنٌة )ص 24وما فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(:  

ٌُجّز نخل ٌبٌس  وعسى أن ٌجّؾ ؼصن رطٌب  52ص –وأنً أن 

( وفً الطبعة 26فـ"أنً" المذكور هنا "أنى" من أنى ٌؤنً كما هو فً األصل )ص 

 ( وكما ذكرت اآلٌة التً استخدم فٌها.26)ص  الدكنٌة

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(: 

 52ص –فٌرى أو ٌحّسه منه الحسٌس  ال ترى فً بٌوتهم من مقــٌم

فالضمٌر المنصوب فً "ٌحّسه" ٌخلّل فً الوزن وهو ؼٌر موجود فً األصل )ص 

 (.27( والطبعة الدكنٌة )ص 27

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(:

 52ص –بعجوز وال ببكر تمٌس  قً الحمـاَم إذ جاء ٌسعىما ت

فـ"ما تقً" المفّضل فً هذه الطبعة لٌس بؤنسب وذلك ألن مجًء "بعجوز ...." ٌكون 

اً وعٌاًء: عجز  ٌّ ًَّ  ع ًَّ بؤمر وعن أمر ٌع بدون فابدة فً هذا الموضع. وهو من ع

ٌُطق إحكامه. ولذلك جاء فً األ ٌّا باألمر: لم  ٌّا" 27صل )ص عنه وكذا تع ( "ما تع

".27وفً الطبعة الدكنٌة )ص  ًّ  ( "ما تع

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:

 ورّب شدٌد البطش ٌجذر من بطش  ًّ األنؾ لً الحـمىــورّب حم

 51ص –

ففً الطبعة الجدٌدة سقط "ٌحمً" من صدر البٌت، األمر الذي أسقط الوزن الشعري 

 (.10بعة الدكنٌة )ص ( وفً الط32وهو موجود فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(:

ٌّها ال ٌعٌش  قـد رمتنً بؤسهم ال تطٌـش  52ص –رامٌات رم
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ٌّها" بدون المٌم المذكورة فً األصل )ص  ( ال 10( والطبعة الدكنٌة )ص 32فـ"رم

ًّ فهو الذي  ًّ هو سحاب شدٌد وقع المطر، وأما المرم ٌناسب هذا الموضع فإّن الرم

 لرمً.أصابه ا

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(:

 كل رٌش فهل ترى من ٌرٌش  نال منً المنــون فالُحص منً

 52ص –

ٌرى الدكتور ظهور أّن الحص هو الورس الذي ٌصبػ به والواقع أنه فعل ماٍض من 

ٌُلحص أي نشب وهو المذكور فً األصل )ص  ( والطبعة الدكنٌة )ص 32ألحص 

10.) 

 ٌؾ(:وقال الفٌض )البحر الخف

 52ص –من قرٌب فهل كرٌم هشٌش  قد أؼارت علٌه خٌــل الدواهً

" كما هو المذكور فً األصل  ًّ فـ"علٌه" فً صدر البٌت ال ٌعنً وال ٌناسب وهو "عل

 (.12( والطبعة الدكنٌة )ص 32)ص 

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(:

 52ص –قوتً ثم كّل عظٍم حشٌش  ثاب رأسً وذاب جسمً وخارتْ 

" ال ٌعنً شٌباً هنا وهو خطؤ فاحش. والصواب "شاب" المذكور فً األصل فـ"ثاب

 (.12( والطبعة الدكنٌة )ص 31)ص 

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(: 

 53ص –ٌحشر الناس كلهم والوحوش  ثم ال تخزنً بســـوء إذاما

نٌة فلو أّن "تخزنً" ال ٌخلّل المعنى باالقتران مع "سوء" وهو مذكور فً الطبعة الدك

( تختلؾ وهً "ال تجزنً" إال أّن كبل الفعلٌن 32( ولكن رواٌة األصل )ص 12)ص 

 تم استخدامه فً القرآن الكرٌم.

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(:

 57ص –مهٌن لما ٌهٌج نشاطً  أنا عـّؾ وعابؾ وعدوّ 
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فقد سقطت الواو فً بداٌة عجز البٌت، وهً قبل "مهٌن" وبها سقط الوزن. توجد هً 

 (13( والطبعة الدكنٌة )ص 42ً األصل )ص ف

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(:

 60ص –ناعمات برزن لً فً الرٌاط  وم برزْت فٌه بٌـضــأي ٌــ

( 42فقد سقطت الباء من "بٌض" وبها سقط الوزن وهً توجد فً األصل )ص 

مة (. وكذا "برزْت" لٌس التاء بساكنة فٌها بل هً مضمو13والطبعة الدكنٌة )ص 

 "----فالصحٌح "برزُت فٌه ببٌض 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 62ص –ورحمة منك ٌحً كل معتبط  ٌا من هــداه ٌنادي كل مختبط

فـ"ٌحً" فً األصل "تحًٌ" فإّن "رحمة" فاعلها. وقد ورد الخطؤ فً النسخ فً كل 

 ( والطبعة الباكستانٌة كذلك.14( والطبعة الدكنٌة )ص 41من األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 بعد فبل ضٌر للناسً من الشحط  كما تجـود على قـرب كذاك على

 62ص –

فـ"الناسً" )الؽافل( ال ٌفٌد هنا شٌباً فإن بّدلناه بـ"النابً" المذكور فً األصل )ص 

( فهً تشٌر إلى "للناي" والجمع  15( لكان أصّح. وأما الطبعة الدكنٌة )ص 41

 الطرب. ناٌات من آالت

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 للناس أنماطهم فٌها ولً نمطً  أخفً المحــبة ما ٌستطاع دونهم

 62ص –

فلو أّن "ٌستطاع" ال ٌنقص من المعنى وال ٌخلّل فٌه ولكن ٌسقط به الوزن فإن حذفنا 

التاء منه الستقام الوزن ولما نقص الجمال األدبً. وهذه الرواٌة )بدون التاء( 

 (.15( والطبعة الدكنٌة )ص 42ودة فً األصل )ص موج

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(:

 62ص –وٌرانً أسٌر قوم ؼبلظ  ٌبتؽً أن أســؤم خسـفاً وذاّلً 
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فـ"أسؤم خسفاً" ال ٌستخدم عند العرب كما ال ٌستقٌم به الوزن، ولعل الدكتور ظهور 

 بً سلمى التالً:ظّنه من "سؤم الحٌاة ٌسؤم" كما جاء فً قول زهٌر بن أ

 ثمانٌن حـوالً ال أبا لك ٌســؤم سبمت تكالٌؾ الحٌاة ومن ٌعش

 232شرح القصابد العشر، ص 

 والحال أنه من "سامه عذاباً ٌسومه" كما فً قوله تعالى:

"وإذ نّجٌناكم من آل فرعون ٌسومونكم سوء العذاب ٌذّبحون أبناءكم 

 27". سورة البقرة: -----وٌستحٌون نسابكم 

 (.15( والطبعة الدكنٌة )ص 43بهذا ٌقول األصل )ص و

 وقال الفٌض )الرجز(:

 61ص –قد كّظه ما عنده فاكتظا  ٌقٌل مكساً ال ٌفوت الشــظا

" من مكس الشٌا -----ٌظّن الدكتور ظهور أّن فً صدر البٌت "مكساً ال ٌفوت 

" ----ٌفوت  ( إعرابه بحٌث إنه "ِمكساالً 45نقصه ولكنه وهم فقد تم فً األصل )ص 

 (.16وبهذا ٌحسن المعنى، وبهذا تقول الطبعة الدكنٌة )ص 

 وقال الفٌض )البحرالطوٌل(:

 62ص –بما ناله ما كان أبكى وأوجعا  َرزٌناً فتى لو نٌل فتـٌان أرضنا

فـ"َرزٌناً" خطؤ والصواب "ُرزبنا" من الرزء أي المصٌبة، وكذا فً األصل )ص 

 ( "رزٌنا".17( وفً الطبعة الدكنٌة )ص 46

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(: 

 62ص –فقد كان ٌوماً ذا كواكب أسنعا  لبن أظلمت رجــاإها ٌوم موته

فـ"رجاإها" إنما "أرجاإها" أي الّرجا والّرجاء جمعها األرجاء: الناحٌة. وقد وقع هذا 

 ( وأما األصل17الخطؤ ألجل ما وقع من الخطؤ المطبعً فً الطبعة الدكنٌة )ص 

( فهو ٌذكر "أرجاإها" الكلمة الصحٌحة. وكذا "أسنعا" إنما هو "أشنعا" من 47)ص 

 الشٌن ال السٌن ومنه "ٌوم أشنع" ذو شناعة فقال أبو ذوٌب الهذلً:

 ببـبلبه والٌـوُم ٌـوٌم أشنعُ  َد كّل واثقـمتحامٌٌن المج

 لسان العرب: ماّدة شنع
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 وقال متّمم بن نوٌرة:

ًّ ٌـوم أشنع ً حقبةولقد ُؼبطُت بما أالق  ولقـد ٌمّر عل

 المصدر نفسه والماّدة نفسها

 وقال الفٌض )البحر السرٌع(:

 65ص –ما فٌه من أمل وال راع  لو بات بٌتً قبــل أن هلكــوا

فـ" أمل" كلمة ال تعنً هنا شٌباً ولعله من وهم الدكتور ظهور. وأما الطبعة الدكنٌة 

( من أنه 51هم المراد إال بما ٌإٌده األصل )ص ( ففٌها "ا ـل" وبهذا ال ٌف22)ص 

 "إبل" وهو المبلبم بالموقع.

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 72ص –إنً ما له خٌر وال سلؾ  إنً امرإ ما له خٌر وال كرم

فقد حذؾ "امرإ" فً عجز البٌت وهو كان بٌن "إنً" و"ما له". وقع هذا الخطؤ ألجل 

 (. 60تفقد هذه الكلمة. ولكنها توجد فً األصل )ص ( التً 23الطبعة الدكنٌة )ص 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 71ص –فبل حمٌم وال شفٌق  إّن مْن ٌنجــْو به وإال

ٌّن كما وقع خطؤ مطبعً  فما وضعه الدكتور ظهور من"إّن َمْن ٌنجْو به وإال" خطؤ ب

ْن مّن فٌنجْو به ( من أن نقل فٌها "ٌنجو" والصحٌح "إ25فً الطبعة الدكنٌة )ص 

 (.61وإال" وهو المنقول فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 72ص –وال ندٌم وال كؤس وال ساق  وال حمٌم وال جاٍر وال مسكن

( والطبعة 62فلو أّن "مسكن" صحٌح ولكن ال ٌستقٌم به الوزن فما فً األصل )ص 

 ( من "سكن" صحٌح ومبلبم بالوزن.26الدكنٌة )ص 

 ال الفٌض )البحر البسٌط(:وق

 73ص –مدراراً عطٌته مفتاح أرزاق  ٌعــولهم ملك بّر نٍد ندس
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فـ"مدراراً عطٌته" ؼٌر مبلبمة بالوزن الشعري وموسٌقاه وال أدري أّن له هذا الوزن 

( من "مدراُر أعطٌٍة" صحٌح 27( والطبعة الدكنٌة )ص 65فما فً األصل )ص 

 ومبلبم بالوزن والموسٌقى.

 ل الفٌض )البحر البسٌط(:وقا

 74ص –ممن ٌعادي بإٌباق وإٌثاق  ٌواتً ومما شــاء من ضرر

فسقط "لمن" من بداٌة صدر البٌت وبه سقط الوزن وهو موجود فً األصل )ص 

 (.30( والطبعة الدكنٌة )ص 65

 وقال الفٌض )البحر الكامل(:

 75ص –ؾ حوله مؤفوك  أبٌت فً بٌـت مخــو

اٌة صدر البٌت وبها انخّل الوزن الشعري، وهً موجودة فً فسقطت الواو من بد

( وكذا هناك فً األصل والطبعة الدكنٌة 32( والطبعة الدكنٌة )ص 70األصل )ص 

"جوله" مكان "حوله". و ُعلّق على هذا البٌت فً الهامش: عقله ضعٌؾ"، المخطوط، 

 72ص 

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:

 76ص –إذا ضلّه سالك فهو هالك  سلكت صراطاً ســوٌاً قوٌاً 

فبل تؤتً صفة "قوي" للصراط، إنما هً صفة "قوٌم" التً تؤتً لها ولعّل الدكتور 

( ولكن 32ظهور وقع فً الخطؤ ألجل الخطؤ المطبعً الواقع فً الطبعة الدكنٌة )ص 

 ( ٌشٌر إلى "قوٌم".72األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 والستر منتهك والعرض منتهك  تقصفالحبل منفصم والخط من

 200ص –

( والطبعة 73فـ"الخط" ال ٌعنً هنا شٌباً إنما هو "الحّظ" كما هو فً األصل )ص 

( وكذا "منتهك" الذي وقع لمجرد الخطؤ الواقع فً الطبعة الدكنٌة 31الدكنٌة )ص 

وبهذه ( ولكن األصل ٌشٌر إلى "منتبك" وهو من انتبك المكان ٌنتبك: ارتفع. 31)ص 

 الرواٌة ٌحسن المقابلة.



 مجلة الهند

 194 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 حتى أرى الدّم من عٌنً ٌنسفك  ال أبكً علٌهم بكاء ؼٌر منقطع

 200ص –

فالنفً فً "ال أبكً" هنا ال ٌفٌد شٌباً فإّن "حتى" فً مثل هذا الموقع ٌقتضً الكبلم 

الم التوكٌد ولعل الخطؤ  ( "ألبكً" فالبلم هنا73التام ولذلك فقد جاء فً األصل )ص 

( التً جاء فٌها "ال أبكً". وكذا هناك 32وقع لمجرد رواٌة الطبعة الدكنٌة )ص 

 (.73"ٌنفّك" فً مكان "ٌنسفك" فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:   

 وما بها كرٌم النفس مفضال  ـد ومؤثرةــببلدة ما بها مج

 202ص –

هو كان ما بٌن "بها" و"كرٌم" ولعله حدث ألجل فقد سقط "من" من عجز البٌت و

( حٌث سقط هذا. ولكنه ٌوجد فً األصل )ص 32عدم االهتمام بالطبعة الدكنٌة )ص 

74.) 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 واإلفك مكسبهم ال بؤس فً حال  الخمر شربهم والسحت مؤكلهم

 202ص –

لطبعة الدكنٌة تروي ( ولكن ا76وكذا توجد رواٌة "شربهم" فً األصل )ص 

"مترهم" والصحٌح "مشربهم" على وزن "مؤكلهم" و"مكسبهم". وبها ٌستقٌم الوزن 

 وإال فبل ٌستقٌم الوزن بـ"شربهم".

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 202ص –حباً حبٌباً نشٌطاً ناعم البال  هذا وقد ظلت ظللت من دونهم حججاً 

ْلُت" وال أدري من أٌن أضاؾ الدكتور فـ"ظلت" زابد هنا و"ظلت" األول هو "ظِ 

( مجرد 76ظهور وبه ٌسقط الوزن كما ال ٌستقٌم به المعنى. وفً األصل )ص 

 "ظلت". وكذا "فً" الواقع بٌن "ظلت" و"من دونهم" ساقط من هذه الطبعة.

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:
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 ال حلواً حبلالً على أوصاؾ سلس عذباً فراتاً لطٌـفاً صافٌاً بشـماً 

 202ص –

( "بشماً" أي سإوم وهو خطؤ وما فً الطبعة الدكنٌة 76وكذا ٌروى فً األصل )ص 

 ( من "شبماً" أي البردان، أولى بالمعنى.33)ص 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 وقد تلّفعت القارات باآللً  وطبت حّرها ما كان من أكم

 201ص –

طبت" وقبل "حّرها" وبه سقط فقد سقط "فً" من صدر البٌت، وهو كان بعد "و

 (.34( والطبعة الدكنٌة )ص 200الوزن. ٌوجد هو فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 201ص –لما أقول وإنً كاشؾ البال  ٌا صاح ال تسمعْن قول العدى واْصحُ 

"أصُح" من صحا الرجل ٌصحو: أفاق ولكن ال تاتً له صلة "البلم" فً "لما أقول" 

ٌُصٌُخ إصاخًة له وإلٌه: أصؽى واستمع. وكذا ٌروى فً األصل فهو عند ي من أصاخ 

 (.34( والطبعة الدكنٌة )ص 200)ص 

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:  

 وٌروي الورى والدهر جّم ؼوابله  ألّم به ما ٌقصـم الظهـر بؽـتة

 202ص –

اءت هذه ( حٌث ج35رواٌة "ٌروي" الخاطبة تسلّلت ألجل الطبعة الدكنٌة )ص 

 ( ٌروي "ٌردي" من أرداه ٌردٌه: أهلكه.202الرواٌة ولكن األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:

 وما رمٌة من ؼٌر رام تماثله  ـل باردـرماه  أزرق النص

 202ص –

سقط "بسّم" مما بٌن "رماه" و"أزرق" وبذلك سقط الوزن كما انخّل المعنى. لعل 

( التً ال ٌوجد فٌها هذا اللفظ. 35جل الطبعة الدكنٌة )الدكتور وقع فً هذا الخطؤ أل

 (.202وقد وجدته فً األصل )ص 
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 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:

 وحّملت حمبلً ال ٌرى الٌوم حامله  بلؽـُت به ما ترهــق دونها

 202ص –

سقطت كلمة "النفس" من بٌن "ترهق" و"دونها" وحدث هذا ألجل الطبعة الدكنٌة 

( فزدتها حسب 202تفقدها وكذلك هً ال توجد فً األصل )ص ( التً 35)ص 

المفهوم والوزن وكذا "دونها" "دونا" وهو خطؤ فً الطبعة الدكنٌة وفً األصل 

 "دونه" والصحٌح ما فً األصل.

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:

 ه ــإلى بلدة حّثت إلٌها وواصل صبرنا ولوال الصبر حّثت ركابنا

 202ص –

( وأما األصل )ص 35المذكور هنا أٌضاً ٌوجد فً الطبعة الدكنٌة )ص  فـ"وواصله"

( ففٌه "رواصله" ولعلها "رواحله" جمع "راحلة" وهً من اإلبل ما كان منها 202

 صالحاً ألن ٌرحل والتاء للمبالؽة.

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:

 لمن ٌبَؽى رشداً على من ٌحاوله  لقد كان برهــاناً قوٌاً وحجة

 202ص –

( هناك "تبتؽً" فجعله الدكتور ظهور "تبؽً" وكبلهما خطؤ. 36ففً الطبعة الدكنٌة )

 ( وهو "ٌبتؽً".202والصحٌح ما فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:

 ولسنا نرّجً أن تعود قوافله  نؤ عٌشنا عنا وقد كان وافقـاً 

 203ص –

( 36افؽاً" المذكورة فً الطبعة الدكنٌة )ص فـ"وافقاً" تسلّل ألجل سوء الفهم لكلمة "و

ًّ فظّن الدكتور ظهور أنها "وافقاً". والحال أنها "رافؽاً" من رفاؼة  وهو خطؤ مطبع

 (.201العٌش رخابه وهً موجودة فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:
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 أمور وما دون النكاٌات حاصله  إالم وفً نفس كثــٌر ودونه

 203ص –

م" ال ٌفٌد هنا شٌباً وكذا "نفس" هً "نفسً" وبهذه النسبة ٌكون الفعل "أالم". فـ"إال

 (.36( والطبعة الدكنٌة )ص 201ٌوجد كل هذا فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر الكامل(:

 203ص –ال ٌخطرون بباله  ومن عــداهم كلهم

ٌد االحتماء ببال فلو أّن "ٌخطرون بباله" صحٌح معنى ولكنه ال ٌصّح هنا فالشاعر ٌر

النبً صلّى هللا علٌه وسلّم فالصحٌح هنا "ٌحظرون بباله" من حَظر به ٌحُظر حظراً: 

 (.36( والطبعة الدكنٌة )ص 201احتمى. وهو موجود فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر الكامل(:

 204ص –ل به على سّواله  جادت ٌداه على السإا

( التً 37وقد حدث هذا ألجل الطبعة الدكنٌة )ص  فـ"السإال به" هنا هو "السواء به"

، وذلك فإّن "السإال" ٌضمن "الهزء" إذا جاءت  ًّ جاء فٌها "السإاا" وهو خطؤ مطبع

 له صلة "بـ" كما قال تعالى:

 2"سؤل سابل بعذاب واقع". سورة المعارج:

 ( ففٌه ما أرى.203وأكبُر شاهد على ما أقول هو األصل )ص 

 الكامل(: وقال الفٌض )البحر

 205ص –ؼّر وذو كرم بناة مكارم  من سّر قـوم شــٌبهم وشبابهم

فـ"وذو" خطؤ والصواب "ذوو" جمع "ذو" وهذا حدث ألجل ما فً الطبعة الدكنٌة 

( من "وذو" ومن المإسؾ أن هذا الخطؤ ورد أٌضاً فً "لقطة العجبلن" 40)ص 

 ( فهو ٌروي "ذوو".204( وأما األصل )ص 260)ص

 فٌض )البحر الكامل المجزو(:وقال ال

 220ص –ال ٌستدّل على الشكٌم  ؼاٍو وؼوى جامح
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فـ"ؼاٍو وؼوى" وهم وخطؤ ال ٌستقٌم به الوزن، والصحٌح "ؼاٍو ؼوّي" كما هو فً 

( حٌث جاء "ؼا 41(. ولعل الخطؤ جاء ألجل الطبعة الدكنٌة )ص 222األصل )ص 

 ٌستذّل: وجده ذلٌبلً. وعوى". وكذا "ٌستدّل" هو "ٌستذّل" من استذلّه

 وقال الفٌض )البحر الكامل المجزو(:

ٌُِرْد ُهْم وٌحَسب َن الؽرٌم  وبمْن  ٌْ  220ص –رّدهم َد

ُرّدُهْم" من رّده ٌرّد كما هو فً األصل )ص  ٌَ ٌُِرْد ُهْم" خطؤ والصواب " ( 222فـ"

 (.41والطبعة الدكنٌة )ص 

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:

ٌّم  ٌها شواهدَ نقضَن عهوداً لً عل  222ص –َفِرْحَن فمن ٌرثً لصّب مت

فـ"َفِرْحَن" خطؤ فً اإلعراب، إنما هو "َفُرْحَن" فالفاء للتعقٌب و"ُرْحَن" من راح 

 ٌروح.

 وقال الفٌض )البحر الكامل المجزو(:

 222ص –الصالحٌن وحسن عّمه  سـمتهم سـمت الكـــرام

الوزن ولكنها تبقى فً األصل )ص سقطت الواو من بداٌة صدر البٌت وبها سقط 

 (.44( والطبعة الدكنٌة )ص 225

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

ٌّساً فطنـاً  ًّ لذٌم النفس ملعون  وال تمٌز كرٌماً ك  223ص –مما ؼب

فـ"لذٌم" فً عجز البٌت مما صنعه الدكتور ظهور فهً ال توجد فً األصل )ص 

عكس من تلك هناك كلمة "لبٌم" فً كبل ( وبال46( وال فً الطبعة الدكنٌة )ص 227

 المصدرٌن.

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(:

 224ص –عٌون تفٌض فٌض العٌن  فً قلوب تطٌر طٌر قطاة

فسقطت الواو من بداٌة عجز البٌت وبدونها ال ٌستقٌم الوزن. إنها موجودة فً األصل 

 (.46( والطبعة الدكنٌة )ص 220)ص 
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ي على بٌتٌن ونصؾ بٌت فقد تم ذكر البٌتٌن ( ٌحتو34والرجز ذو الرقم )

( فقد 47( والطبعة الدكنٌة )ص 222وأما النصؾ البٌت الذي ٌوجد فً األصل )ص 

 أسقطه الدكتور لسبب ٌخفى علٌنا. وهو كما ٌلً: 

 ًْ  بـوٌن بعــٌٌد بٌــنه وبٌــن

 وقال الفٌض )البحر الكامل(:

 225ص –ات علّوها إال وخان العالٌ هلل دار الحّب إذ هـو ما أتى

( حٌث وقع 47فـ"دار" خطؤ فاحش ارتكبه الدكتور ظهور ألجل الطبعة الدكنٌة )ص

 (.222هذا الخطؤ. والصواب "دّر" كما فً األصل )

 وقال الفٌض )البحر الكامل(:

 ال ٌستطاع ضحّوها وسجّوها  تمضً اللٌالً أو تضٌا ولٌلتً

 226ص –

( وفً الطبعة الدكنٌة )ص 222ألصل )ص فهناك "وحّوها" مكان "ضحّوها" فً ا

( ولعلّه "دجّوها" من دجا اللٌُل ٌدجو: أظلم. وما ٌراه الدكتور ظهور من 50

 "ضحّوها" ال ٌستخدم للٌل، ولعله ظّن هذا لقوله تعالى:

 2-2". سورة الضحى:-----"والضحى واللٌل إذا سجى

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:

 فؤهوى إلى ما لم أكن قبله أهوي  بتًلحى هللا شـٌبً شـّب فً صبا

 227ص –

فقد سقط الهاء من "فً" فً صدر البٌت وبه سقط الوزن. ٌوجد هذا فً األصل )ص 

 (.50( والطبعة الدكنٌة )ص 221

 وقال الفٌض )البحر الطوٌل(:

 مضى وهو ال ٌبقً علٌنا وال ٌلوي  جزى ربه عنا الشـباب إذا امضى

 227ص –

واب "مضى" كما ٌبدو من السٌاق وكما هو مذكور فً األصل فـ"امضى" خطؤ والص

 (.52( والطبعة الدكنٌة )ص 222)ص 
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 وقال الفٌض )البحر الوافر(:

 222ص –أقاسٌها وال فخر ودعوى  ـفً ووهنًـــلكنً على ضع

الواو سقطت من بداٌة صدر البٌت ولذا سقط الوزن. إنها توجد فً األصل )ص 

 (.52 ( والطبعة الدكنٌة )ص225

 وقال الفٌض )البحر الوافر(:

 وإن لم تنتصح فؤلنت ألوى  فإن لم تستمع فبل أنت ؼمر

 222ص –

فـ"فبل أنت" وهٌم من الدكتور ظهور والصواب "فؤلنت" بمقابلة "فؤلنت" فً عجز 

 (.51( والطبعة الدكنٌة )ص 226البٌت. وكذا جاء فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر الوافر(: 

 إذا اضل السبٌل ؼوى فؤؼوى  رشـد مثـلً كذوبوكم من م

 222ص –

فـ"اضل" خطؤ ٌسقط به الوزن وٌفسد المعنى فلو وضعناه "ضّل" كما هو فً األصل 

 ( لكان صحٌحاً ومقٌماً للوزن الشعري.51( والطبعة الدكنٌة )ص 227)ص 

 وقال الفٌض )الرجز(:

يْ  أعطً عفاتً منقعاً من عفوي  222ص – ورّب جان ال ٌذبح َقوِّ

ْي" وهم من الدكتور ظهور فهو "الذ بحقوٌه" أي فزع إلٌه. وهكذا ورد  فـ"ال ٌذبح َقوِّ

 (. 52( والطبعة الدكنٌة )ص 247فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 ًْ ًْ فٌلعُب ل ًْ وهم أبناُء أستاه  كلّْت ٌدْي ووهْت رجل  صبٌاُن قوم

 222ص –

( ولعل 211لصواب "بً" المذكور فً األصل )ص فـ"لً" بعد "ٌلعب" خطؤ وا

 ( حٌث تسلّل نفس الخطؤ.53الخطؤ وقع ألجل الطبعة الدكنٌة )ص 

 وقال الفٌض البحر البسٌط(:

ُض هللا فاه رأساً  ٌَُفضِّ  223ص –من باسمه فاه أو ٌفوه  ال 
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ُض" ال ٌستقٌم به الوزن والصواب "ال ٌفُضِض" المذكور فً األصل  ٌَُفضِّ فـ"ال 

(. وهو من "فّض هللا فاه" أي نثر أسنانه، ٌقال 54( وفً الطبعة الدكنٌة )ص 212)

 لمن أجاد الكبلم "ال فُّض فاه".

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 223ص –أهوهُ ما مّسنً الدلوه  فً حّبه وآله ولولم

( 213فـ"أهوُه" خطؤ ٌسقط به الوزن والصواب "أهواه" المذكور فً األصل )ص 

 (.54طبعة الدكنٌة )ص وفً ال

 وقال الفٌض )البحر الكامل(:

 224ص –حتى إذ تّمْت دعونً كافها  قدُت العساكَر فً الحروب وسقُتها

فبل أدري ما هو فاعل "تّمْت" حٌث قٌادة العساكر وسٌاقها أمر أو أمران وكذا "إذ" ال 

ً األصل )ص تؤتً إال للتذكٌر فلو جعلناهما "إذا تّم" لكان أصّح وهو المذكور ف

(. إال أّن هناك األلؾ بعد المٌم وهً عندي للتنؽم 55( والطبعة الدكنٌة )ص 215

 الصوتً.

 وقال الفٌض )البحر الخفٌؾ(:

ٌّا  طاب من عاشق فً رضاك حٌاة  لم ٌعش من عصاك عٌشاً رخ

 227ص –

( أٌضاً. ولكنها تسقط 57فكلمة "عاشق" المذكورة هنا جاءت فً الطبعة الدكنٌة )ص 

 ( أولى وهً "عاش" من العٌش، وبها ٌستقٌم الوزن.220الوزن فما فً األصل )ص 

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 210ص –دافعت شٌبنا عّنا خوافٌها  أما ورّبك لو كنا بخافٌة

(. وقع 222فقد سقط "ما" قبل "دافعت" فً عجز البٌت هو مذكور فً األصل )ص 

 ( التً ال ٌوجد فٌها هذا الحرؾ.60 هذا الخطؤ ألجل الطبعة الدكنٌة )ص

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 وَذْر وراءك طٌَب النوم منسٌا  اذكْر ضرٌحك إن ضّؽطَت فٌه ؼداً 

 212ص –
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( 62فسقطت "الواو" فً بدء صدر البٌت وكذا سقطت هً من الطبعة الدكنٌة )ص 

" -----م هدٌَت إلى ( وبها ٌتعلق البٌت بـ"واعل224إال أنها مذكورة فً األصل )ص 

 البٌت المذكور فً البداٌة.

 وقال الفٌض )البحر البسٌط(:

 وال ٌرى السٌا المكروه مرضٌا  طوبى لمن لٌس مؽٌراً بنصرته

 212ص  —

فـ"مؽٌرا" المذكور فً صدر البٌت ال ٌعطً المعنى الكامل حٌث "مؽتّراً" المذكور 

لة "بنصرته". ولعل الخطؤ ( ٌعطً المعنى كما هو ٌوافق وص224فً األصل )ص 

 ( التً جاءت فٌها هذه الكلمة.62وقع ألجل الطبعة الدكنٌة )ص 
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 "أكه نندن"

ستؽل إطار هذه األسطورة ألداء المعانً الفنٌة ا إال وقد اً قكشمٌرًٌا مفل شاعراً  م نجدل)

تصلح ألسلوبهم الرمزي حٌث  نهاأكثروا استخدامها ألفقد الشعراء الصوفٌة أما واألدبٌة، و

، وال انطمبناألمارة واال ؛النفس فً مرحلتً تطورها ،بطل القصة ،ل أكه  نندنٌمكن أن ٌمثّ 

 عادةالتقنٌة التً تتبع  ،إلى حد كبٌر ،أن القصة تفقد اكمٌوجد لهذه األسطورة أصل تارٌخً 

العصور  عبرا إلٌنحتفظ على هٌبتها ومادتها التً نقلت اأن  حرصتُ  .فً القصص الحدٌثة

 ، المترجم(لى بعض الجوانب الثقافٌة لكشمٌرع كً نتعرؾل ،ي تعدٌلأدون ب

سّمى ت ةزوجكانت له و "راز" ٌسّمى ًكان ملك هندوسفً قدٌم الزمان 

نه كان ألوذلك  ،طمؤنٌنة القلب سوىكل شًء له  قد حصل. كان الملك "هرنه"

ٌفوق ٌعتقد أن الذكر ذاك ألنه كان خمس بنات، و لو رزقو من ٌرثهم محروماً 

لٌس ف، الدولة عباءؤب حملنٌ ر فً نفسه: هذه البنات ال ٌستطعن أنْ ٌفكّ كان نثى، واأل

 نى من القلب ولو كان له خمس حواس؟ ٌخلفنً بعد موتً، هل للمرء ؼ أحدٌ لً 

بدأ  --- ٌخلفه بارّ  إلى ابنٍ  ةجاححزناً وازداد الملك وكلما مّرت األٌام اشتّد 

بها  وٌتصّدقاله ومأوٌنفق فً خبلء ٌتبتل فٌه زوجته  وٌتبعهالملك ٌتردد إلى المعابد 

هذه  حلّ إلى  ،فً المنام ،هداه الهاتؾذات ٌوم ، فمن ٌرثه ربّ اله رزقرجاء أن ٌ

 مالزمان ل ته أنّ آٌ ،ٌعٌش فً ؼابة دندك ،اسمه جورو، راهباً  نّ إالمشكلة، وقال له 

 ٌمنعه فاذهب إلٌه وحٌداً  أو أنْ  ده وهو ٌستطٌع أن ٌعطً شٌباً المكان ال ٌقٌّ  به وأنّ ٌشٌّ 

، فؤخبر زوجته ؼمره السرور بالرإٌامن نومه  الملكمرادك. فلما أفاق ب ظفرحتى ت

ه أسرع من مركبه انٌ، كانت أمتلك الؽابةإلى  ،على الفور ،رحاله شدّ و له، هتؾبما 

ل الؽابة، ووجد الراهب فً عالم حتى دخؤخطاره ال بصعوبات السفر وفلم ٌشعر ب

بٌن  خاشع ماثبلً  وقلبخافض بصوت فعرض علٌه الملك حاجته  اً ؼنٌ السكر ؼٌوراً 

ال وٌضع معه إ شٌباً أحداً ٌمنح  الأنه الراهب  كان من عادةو .ٌدٌه كالعاجز المطٌع
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ًّ  ةطٌشر سؤعطٌك ابناً للملك: الشروط وٌعقد معه العهود. فقال الراهب  أن ترده إل

  .عشرة سنة من عمره ًبعد اثنت

ساحتال عسى ولكن  صعب للؽاٌةهذا شرط  شك أنّ  فً نفسه: ال الملكفقال 

هذا الشرط الملك ل ٌل قبِ ٌتلطؾ بنا وال ٌحرمنا من ابننا الوحٌد، وبعد تفكٌر قل أنْ 

ه زوجتإلى بٌته وأكلت  الملكرجع  .فاكهة عجٌبة لٌطعمها زوجته الراهبؤعطاه ف

وأخبرت  أٌما سرور، تْ فسرّ فً بطنها  ثقلت األٌام حتى شعرت بومرّ  ،الفاكهة

مولده ببعد تمام تسعة أشهر، فاحتفلوا  الزوجة وضعت .زوجها به ففرح هو أٌضاً 

 وأمبلً  فشؽفهما حباً  حبٌباً لدى أبوٌه بلً ٌجم الولد وترعرع شؤن "،أكه نندنبـ"وه وسمّ 

، فكلما حضر لهم طٌؾ ذلك المٌثاق المعهود مع الراهب لم وكفراً  وأرهقهما طؽٌاناً 

الولد سّن ولما بلػ  ،ٌلتفتا إلٌه كراهة له ولم ٌستعدا له عدة، حتى أنسٌاه وأذهبل عنه

خر اآل تلوَ  قضت األعوام واحداً  .القراءة والكتابةعلم تاب لٌأرسبله إلى الكتّ القراءة 

اب ظهر الراهب ذات ٌوم إذ هو فً الكتّ  .من عمرهسنة عشرة  ًاثنت الولدحتى بلػ 

وفزعت  الملكفذعر  مهٌب وٌسؤل شٌباً ال هبؤعلى صوت يفً فناء البٌت وهو ٌناد

عما  تجاهبلً وتذكرا فً أنفسهما الوعد عن ابنهم، فعرضا له الذهب والفضة   زوجته

  .ٌسؤل فً الحقٌقة

  كله. ملكالفعرضا له  ----، ٌوّطؤها قدمايهذه األشٌاء  إنّ  :فقال الراهب

  ملك مستقّل بالحكم. ناأ :فقال الراهب

  ؟ماذا تطلب منا س: إذاً إبوٌابس  فً هالسؤف

ال و ابنك الوحٌدوأرٌد ذبح  ،بن آدماشتهً لحم اقال الراهب: أنا جوعان و

 .ؼٌر

 السٌاهذا الكبلم بك  ملأنت رحوم وهل ٌج !ٌا بابا : له فً لهجة خافضةفقاال

وقال له فً لهجة هّدده الملك بعقاب شدٌد، ، فالولد: أسرعن وأحضرن الراهبقال ف

فٌضربوك مبّرحاً اس ؤنادي العبٌد والحرّ س: اخرج من هنا وإال والبرق رعدملإها ال

فً جمٌع الؽرؾ  الراهبَ  وجد إذمن كبلمه الملك فما فرغ  من هنا،ٌخرجوك و

 الراهبلكن و هجاءت بولد شبٌه بف الولدت حٌلة لصٌانة فّكرو مكراً  الزوجةمكرت ف
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ه. فاضطرت دونب ىولن أرض ،ابٌدرس اآلن فً الكتّ  الولدرفض أن ٌقبله وقال: بل 

اب: آه، ما أظلمك وما أقسى ة وهً ذاهبة إلى الكتّ تضرع، وقالت له باكٌة مالزوجة

وجه أصفر من شدة الحزن والٌؤس: ٌا ، بمن الكتاب ةبًٌ قروه الولد. ونادت قلبك

 كبدي ٌا أكه  نندن! فلذة 

 عن سبب روعتها. الولدفسؤلها 

ة بطشكبلهما عن  ٌفرّ  فذكرت له قصة الراهب وإرادته واقترحت له أنْ 

 ىذلك فرجعا إل ىأقنع أمه علكما وتهٌؤ للذبح  رفض أن ٌفرّ  الولدولكن  الراهب

ه أن ٌبطشا زوجتو الملكمزج ؼضبه بفرح وأمر  الولدا رأى الراهب لمالراهب و

 بّداً لم ٌجدا  بما أِمرا حٌنماأطراؾ ابنهما بالضبط واإلتقان حتى ٌحسن ذبحه فامتثبل 

قطع  الراهب للجبٌنه ا تلّ لمالوهن والفتور والذبول، فبه زوجتو الملكمنه بٌنما أحس 

ثم  إرباً  ثم ذبحه وقطع لحمه إرباً  من رأسه بسكٌن حادّ  خصلة هندوسٌة لشعره أوالً 

فً القدر كما ٌؽلً  الولد ً، فؽلذات لهبأمر بؽلً هذا اللحم فً قدر مؽطاة فوق نار 

 وحسرة. فناح الجمٌع وصرخوا على هذه المصٌبة وبكوا بكاءً  قلب العاشق حباً 

 ضعهر بتسعة صحون لٌأملم ٌتحّسر علٌهم. ثم ٌبال بهم و مل الراهب، ولكن شدٌداً 

 نفسه وخصّ الراهب ه وزوجتو الملكعه بٌن تسعة نفر وهم خمس بنات وفٌها وٌوزّ 

رت كٌؾ وسخرٌة، ثم فكّ  لهواً  ظنتهوالملك  زوجة، فازداد ألم بالولد واحداً  صحناً 

وأمرها باللهجة اللٌنة  ،إلٌها نظرة تفٌض رحمة ورأفة الراهبمن مات، ونظر  ىٌحٌ

للمشاركة فً األكل، وأمر الجمٌع باللهجة العالٌة  الولداب وادعً ى الكتّ :اذهبً إلقاببلً 

 .الولد ًفً األكل حتى ٌؤت ٌباشر أحدٌ  ال لهم: مخاطباً 

 وإنْ  الراهبوهً ال تفهم معنى ما قاله  حزٌنة مهتمة زوجة الملكفذهبت  

تصدق  ال تاب فكاداب، حتى وجدته ٌرجع من الكتّ ٌقودها إلى الكتّ  الولد كان حبّ 

عن هذه المعجزة  سؤلته أوالً ثم  عٌنٌها حتى وصل إلٌها فضمته إلٌها وعانقته طوٌبلً 

الؽلً، ولم  والمن القتل  شٌباً  عرؾإنه لم ٌ الولدوعن لؽز الحٌاة بعد الموت، فقال 

توجد فٌه أمارات ذلك إال خصلة شعره التً كانت ؼٌر موجودة فوق رأسه اآلن، 

 الولده كل ما وقع فً البٌت فؤسرع ومعرفة وشرحت له أمّ  ولسانه كان ٌتدفق علماً 
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 من الضٌافة. وصرخ الكلّ  منه وال وأمه إلى البٌت لٌلقٌا الراهب فلم ٌجدا أثراً 

 فً فراق الراهب وفهموا أنه كان أصل الحٌاة السرمدٌة. صرخات حنٌن وحبّ 

بال ترجمة من اللغة الكشمٌرٌة: جاوٌد أحمد  

                          

 

 

 

 



 مجلة الهند

 210 

 

 رنفىري:االعالمة فيض الحسن السه

 وقال يرثي ولده الصغير

َٓ خٍّظ وخْ ٠ٍؼُذ وخٌفـٙذِ  ــّش رٗ ِخ وخْ أكـــٍٝ ِٓ حٌُؾـٙذِ  سص٠ُض حر َّ ف
1

 

ْٟ حٌّـٙذِ  وجزُض ػٍٝ أْ ِخص ار فــخس الػزخا   ٌُٚ أوظجْذ ٌٛ ِخص ار وخْ ف

 مــ١ُض ؽ١ـجخا ِٓ حٌــــٙذِ ػٍــ١ٗ ٚال أر فزشُص ٌٚٛال حٌقزُش ِخ صٌُض رخو١خا 

ْٟ ٚر١ٕـٗ ْٞ  ٌمــْذ كخٌِض حألفـــــالُء ر١ٕـ ْٟ ػٙــُذٖ ٚرـٗ ػٙـــذ ٝ ر ـَ  فال ٠شط

ْٟ لــوّ ِؼــٍٗ ْٟ ِخ ٌُ ٠ؼـــشٔ  ِٚخ رلُض ؽ١جخا ف١ٗ ِٓ عـخٌِف حٌؼـٙذِ  ػـــشحٔ

 ْٟ ْٟ حوظجخٌد ٚحمـطشحٌد فبٕٔ وخٕـغخَء غخرْض ػٓ فـش٠شٍ  ػــشحٔ
2
ٌٙخ لـٙذِ  

3
 

ٗ ُِ ًَ حٌؾــــــزخِد كّــــخ ُّ رــٗ لزـ ٜ ِٓ حٌٕـٙذِ  أٌــ َٛ فٍٛ ؽـّذ ؽ١جخا وخْ ألـ
4

 

ّٟ ؽز١ـــُٙٗ ْٟ فــز ْٟ ِٓ غ١ِش ؿٙـٍذ ٚال وٙذِ  ارح ِخ طـــَشحءٜ ٌ ّْ٘ض ِمٍظ
5

 

ْٞ حٌــّشؿخِي ٔؼ١ــَؾٗ ْٛ أْ أسحٖ ػٍٝ ٔٙـذِ  سأ٠ض ػٍٝ أ٠ــذ ٚلذ وٕـُض أسؿــ
6

 

ْٟ ٚوُٕض ٌّخ وخْٔض طـشحػــ١ ْٟ ِٙـــخسٌ ال طغــ١ُذ ػٓ حٌمـــــٙذِ  ٗ ِمـٍظـــ  وؤّٔ

ْٟ ِْز َِنٝ ٌغـز١ٍِٗ َُ ػّٕ َٞ اال ِٓ حٌؾـــٙذِ  َِنٝ حٌٕٛ  فّخ سِـذْص ػ١ـــٕخ

ْٟ رٙـخ  ٚاْ وخْ ٘ــزح ال ٠ُؼـــّذ ِٓ حٌض٘ــــذِ  عــجُّض ِٓ حٌذٔـــ١خ ٌّخ ٔخرٕـ

ْٛ أْ ٠فـخسَق ِٙــَذٖ ْٟ ِٙـذِ ِٚخ وُٕض  ٌمـذ وُٕض أسؿــ َٓ ف أخَؾٝ أْ ع١ُذف
7

 

 ْٓ ْٞ  رى١ــُض ٌُٚ أػــْٛي ػٍــ١ٗ ٌُٚ أوـ ُْ ؽٙــذ ًْ دحفٕــ١ٗ فٙ  ؿـذ٠شحا رٗ عـ

ِْ حفزشٚح ُْ رخٌٛفـخِس أ ْٞ  ػٙـذُص ا١ٌى ُْ ػٙـذ ّْ ٘زح ٌى ْٞ ا  ٚأٚفـٛح رؼــٙذ

                                                           
1
ٌُعصر من شمعه   الُشهد جمعه الِشهاد: العسل ما دام لم 
2
 فرٌر: ولد الغنم والماعزة 
3
 القهد جمعه الِقهاد: الصغٌر اللطٌف من البقر والذي ٌقرب خطوه فً المشً 
4
 النهد جمعه النهود: األسد 
5
 الكهد: الجهد 
6
 ن الجمٌل الجسٌمالنهد جمعه النهود: الفرس الحس 
7
 المهد ھنا لألرض المنخفضة فإن الطفل ٌدفن فً المكان المنخفض الذي ٌتصل باللحد 
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 الشيخ نظم الدين الفاروقي:

 ٠شػٟ حر١ٕٗ ػز١ذ هللا ٚؽؼ١ذ

 رالرً لٍزٟ وخٌؾؼـــــــــــًٚ ػزشحص ػ١ٟٛٔ فٟ حٌّٙــً

 فؤر١ض كض٠ٕــــــــخا فٟ حًٌٍٙ ٚطفّشُق ؽــــــــٍّٟ ٠مٍمٕٟ

ْْ ؽـــــــوّ ِٕخصٌُٙ ٚٔؤص  فخ١خٌُٙ ٌُ ٠ٕفقـــــــــــــً ا

 ٚؿشحكظٙخ ٌُ طٕذِـــــــــــً ؿشكٛح وزــــــــذٞ رفشحلُٙ

 ٌُ ٠زــــــــــشف لو ٌُٚ ٠ضي ٚسع١ظ ٘ٛحُ٘ ػٓ خٍذٞ

ًّ حٌـغــــــــُ ِٓ حٌؼًٍ ٌفشلظُٙ ٚطزخػـــــــــــذُ٘ٚ  حٔل

 لذ ٠قزـــــق لٍزٟ فٟ حألًٌ لذ طّغٟ ػ١ٕٟ فٟ ّ٘ــــً

 أسلٟ لٍــمٟ خفـمٟ ٚؿــٍٟ وُ ِٓ ١ٌـــــــــً لذ صحد رٕخ

 ٚأٔٛف رذِغ ِّٕٙـــــــــــً فزم١ض رٙخ ؿضػـــــــخا فضػخا 

 ِؼُٙ أطشفّــــــــً فٟ حٌلًٍ خهلل ١ٌـــــــــــــــــخي وٕض رٙ

 أطّخ٠ً فٟ ػ١ؼ خنــــٍٟ ٚرخّشس سإ٠ظُٙ عىـــــــشحا 

 وغقـــــــْٛ حٌزخْ ٚوخألػً ١ّٔٚظ رٍم١خُ٘ ٚؿــــــــذحا 

 فظزخػـــــــــــذٔخ ال ػٓ ًٍِ فمنٝ اسرٟ رظفــــــــــشلٕخ

 فٍؼــــــــــً رٗ ٠شٜٚ غٍٍٟ فٍُٙ اٌٝ طزوخس٘ـــــــــــــُ

 ٌُ ٠ضدد اال فٟ حٌخ١ـــــــــً فظزّوُشُ٘ ٚطقــــــــــُٛسُ٘

 ٠خ ػ١ٓ فـــــٛدٞ ٚحٍّٟٔٙ فٍؼً رىخثٟ ٠ٕفؼٕــــــــــــٟ

ّْ ٌٕخ ؽغــــــــــالا   رؼز١ذ ػُ أخ١ــــــــــــــٗ ٠ٍٟ فؤؿخرض أ

 ػزشحص ؿفٟٛٔ فٟ ِمــــٍٟ ٚرٕخس فشحلّٙــــــخ حكظشلض



 مجلة الهند

 212 

 صفــــــــــــشحص وخٔض أٚ أًٌ ِِٓغــــــــذٚد وً رسحثغ 

 رخهلل ا١ٌـــــــــــىُ ػٓ ػزٌٟ ال أرشف ػٓ ؽـٕـــــٟ أرذحا 

 رٛفخي ُِٕٙ ِظقـــــــــــً فخهلل طؼـــــــــــــخٌٝ ٠شكّٕخ

 ٚػٍٝ حٌٌّٛٝ حٌفـــــشد حطىً فخفزش ٠خ لٍذ ٚال طنـــش

 ًْ  ل٠ٍٟخ سّد حسكُ ٚحخنــً ل ٚارح ػظُ حٌزٍزـــــــخي فم

 فخفزش فزــــــــشحا لزً حٌضًٌ ٚارح كٍّض ره ٔخصٌــــــــــش

 أْ طـّغ ؽؼؼٟ رخٌؼـــــــــً أدػٛن اٌٟٙ ِزظٙــــــــالا 

 رخٌزٔذ ٍِٚظضَ حٌخــــــــــــً ٚحٌطْف رٕظخَ ِؼظــــــشف

 رّؾفؼٕخ خظُ حٌشعـــــــــــــً رظفّشؽ غّظٗ ػـــــــــــال

 ِخ عخي حٌٛدق ػٍٝ حٌـزـــــً ــٗ اٌٝفٍٛحص هللا ػ١ٍـــــ

 فخسٚق رٞ حٌٕٛس٠ٓ ػٍٟ ٚػٍٝ حٌخٍفخء أرٟ رىــــــش

 هشحا ِغ ػظشطٗ حٌٕزـــــــــــــً ٚؿ١ّغ فلخرظٗ حٌىـــــشِخ

 

 الشيخ عبد المعيد عبد الجليل:

 يا ابنتي!

غش )فٟ ح١ٌٍٍش أّسلٕٟ خ١خي حرٕظٟ حٌظٟ طشوظٙخ فٟ حٌٕٙذ ٟٚ٘ فٟ ػّش طٕخ٘ض حٌخّ

ّٟ كشوخص ٠ذ٠ٙخ، ٚرىخء٘خ، ٚحرظغخِخص ؽفظ١ٙخ(  أؽٙش ٚال صحٌض طظـغذ أِخَ ػ١ٕ

1 

 ٠خ هفٍظٟ ... ٠خ حرٕظٟ!

ّْ حٌؼ١ْٛ طشحن فٟ ح١ًٌٍ حٌز١ُٙ ٚأّخ ..  ا

 كشوخص أ٠ذ٠ه، ٚفٛص رىخثه ..

 ٚرغّخص ٚؿٙه، ٚحرظغخِخص ػغشن ..
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 فٟ حٌمٍذ طقٕغ ػخٌّخا ٌٛ أٔٗ ..

 س ..هٍؼض ػ١ٍٗ ك١خس د١ٔخن حٌقغ١ش

 السطؤص ...

 كِٛخا ك١خي حٌؼخٌُ حٌطخفٟ ػٍٝ حألكضحْ

 أْ طٙذِٗ ... طّأل ؿخٔزٟ

 ِٓ رٍغُ ٠قلٛ رٗ.

 ر١ذ٠ه أكشؿٟ ؽٛوٗ كظٝ أوْٛ ِشفشفخا ..

  فٟ حٌىْٛ ِزظٙـخا.

 ٚأٚطٟ د١ِش طٍٙٛ رٙخ

 ٚأمفٟ وٛٔخا صح١٘خا.

2 

 ٠خ لشس حٌؼ١ٓ حٌلض٠ظش

 اْ حٌل١خس عف١ٕش أٞ عف١ٕش

 ِٛؽ حٌمنخء فخسص رٗ

 كظٝ ٚفٍض رؼ١ذ أٔٙخس حٌفشحق ِشٚػخا 

 ٚأؽشف فٟ هُ حٌزلخس ٚأرلغ فشكٟ

 فؤ٠مٕض ٌٗ أٔض أ١ِٕش.

 ٠خ حرٕظٟ ... ٠خ فشكظٟ!!

 ً٘ ٔلٓ اال ِىشْ٘ٛ ػٍٝ حٌّشحَ ..

 ً٘ ٔلٓ ٔمذس أْ ٠ىْٛ ٌٗ خقخَ.

 أرذحا!
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 فبْ حٌغظش حٌؼ١ٍخإ طمذس أٔٗ

 طـشٞ حٌل١خس ػٍٝ حٌّؾمش ٚحٌّشحَ

 ٌىٕٗ ٠خ حرٕظٟ

 ٠ك ِٕٛع ..اْ حٌطش

 فخرلشٜ طٍه حٌغف١ٕش ..

 ر١ذ٠ٓ فغ١ش٠ٓ كظٝ أٔٙٝ حٌغشرش ..

 ألٔظش رغّش ر١نخء ..

 طشلـ ػغشن حٌزغخَ .

 طمظشر١ٓ فٟ كـشٞ ..

 ٚطزظٙـ١ٓ فشكخا رخٌذٚحَ.

 ٚرظشٚي طمقٝ ِطٍمخا ..

 ٚأوْٛ كشحا ِٓ ١٘خَ


