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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

جمٌل نشرنا العدد الثانً للمجلة والحمد هلل على أنه لد عاد بثناء عاطر وتمٌٌم 

من لبل المّراء بمن فٌهم أساتذة الجامعات وشٌوخ المدارس ومدراء المعاهد 

والكتّاب األجبّلء ولد ؼمرنا السرور عندما استلمنا رباسل عدٌدة من لبل علماء 

وكتّاب ومحمّمً العالم العربً فإنهم المخاطبون األول لكّل ما نكتب وننشر. 

استطعنا بؤن ننشر العدد الثالث لهذه وعلى هذا التشجٌع المخلص جمعنا لوتنا و

المجلة العلمٌة التً هً حتى اآلن فً عهد طفولتها وتحتاج بشدة إلى إرشادات 

 ومشورات وتوصٌات من لبل العلماء والباحثٌن.

فالممالة األولى، حسب العادة، ترجمة لتفسٌر "تدبر لرآن" الذي بدأنا العدد 

اٌة سورة البمرة وسننشر فً العدد األول بترجمة ممدمته واآلن هً ترجمة بد

الرابع ما لد وفّمنا ترجمتها، اللهم وفّمنً ترجمة هذا التفسٌر المٌّم. الممالة الثانٌة 

للسٌدة عنترة صلحً عبد هللا التً لامت بشرح جمٌل لببلؼة المرآن الكرٌم عن 

جهة األصوات، ٌا لها كتبت أكثر من هذا وجاءت بتفصٌل جمٌل ولكنّما وصل 

ٌنا من لبل األخ المحترم صالح البلوشً ننشره رجاء أنها ستستمّر فً بجثها إل

هذا. والممالة هو المسط الثانً األخٌر لممالة الدكتور دمحم سعٌد الرهوان "وسابل 

إثبات ونفً النسب فً الشرٌعة اإلسبلمٌة بالنظر للتطوارت الطبٌة والنوازل 

دٌار اإلسبلم"، والممالة الرابعة الفمهٌة المعاصرة للمسلمٌن الممٌمن خارج 

للدكتورة ثناء عبد الرشٌد دمحم عن الفكر السٌاسً فً مصر المدٌمة. إنها مدرسة 

الفلسفة السٌاسٌة فً كلٌة اآلداب فً مصر. حاولت الدكتورة المحترمة أْن تثبت 

أّن مصر المدٌمة كانت متطورة للؽاٌة عن جهة السٌاسة كذلن. إنها محاولة 

و من المّراء أن ٌمرءوها وٌدلوا بآرابهم النمدٌة التً سننشرها فً لٌّمة نرج

مجلتنا إْن جاءت بؤسلوب موضوعً وعلمً حدٌث. والممالة الخامسة عن الفتح 

اإلسبلمً لببلد وادي السند. إنها ممالة مهّممة للؽاٌة تكشؾ الستار عن جوانب 

دد لسطها األول وأما خفٌة لتارٌخ اإلسبلم وحكمه فً الهند. نشرنا فً هذا الع
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المسط الثانً فسننشره ففً العدد المادم إن شاء هللا تعالى والممالة السادسة عن 

عبللات سرٌبلنكا )سٌبلن( مع الدول العربٌة. إنها ممالة لٌّمة للمحترم م.م.م. 

معروؾ نشرت فً مجلة "التارٌخ اإلسبلمً" الصادرة عن معهد الدراسات 

دلهً فؤخذناها من هنان ونملناها إلى العربٌة واآلن  العربٌة واإلسبلمٌة، نٌو

ننشرها لكً ٌستفٌد بها المّراء وٌتمدّم الباحثون ببحوث مفّصلة عن الموضوع، 

والسٌد معروؾ كاتب وسٌاسً كبٌر من دولة سرٌبلنكا. والممالة السابعة 

للحكٌم وسٌم أحمد األعظمً عن مخطوط "زبدة الطب"، والحكٌم األعظمً 

لٌل عن الطب اإلسبلمً من محافظة أعظم كره )الهند(، مإلفاته ٌربو كاتب ج

على الخمسٌن وكلها عن الطب الٌونانً العربً. هذه أول ممالة ننشرها فً 

المجلة عن شرح وبٌان المخطوطات وسنمفٌّها بمماالت أخرى عن المخطوطات 

جمال  العربٌة المتواجدة فً مكتبات الهند. والممالة الثامنة لشٌخً بدر

اإلصبلحً وهو ال تحتاج شخصٌته إلى أي تعرٌؾ فإننا لد نشرنا ممالتٌه فً 

هذه المجلة وهذه ثالثة ثبلث وسننشر فً العدد الرابع ممالته عن النمر. لد بلؽنا 

 أنه مرٌض منذ أسبوع، اللهم اشفه وطّول عمره بالصحة.

ً لكتاب علم ً ولصة هندٌة ولد أتبعنا، حسب العادة، هذه المماالت استعراضا

لصٌرة ومنظومات، وكلها مما اخترناها السٌما لصة "الحجاب" فإنها جمٌلة 

 للؽاٌة وتبلّػ الهدؾ بخٌر أسلوب هزلً.

ونشكر كل من ساعدونً فً إعداد ونشر هذا العدد السٌما أخً الفاضل دمحم 

 نازش األعظمً، اللهم زده علماً وتمًوى.

 د. أورنن زٌب األعظمً
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 تفسٌـر

 المـرآنتدبر 
 الشٌخ أمٌن أحسن اإلصالحً -

 

 تفسٌر

 سورة البمرة

 األلف: عمود السورة

عمود هذه السورة الدعوة إلى اإلٌمان ولد أشٌر إلى اإلٌمان، كما ذكرُت، فً 

سورة الفاتحة ولكن هنان كان اإلٌمان مجمبلً أي اإلٌمان الذي ٌولد بإثارة 

مة وفً هذه السورة تم تفصٌل عاطفة الشكر ورإٌة آٌات هللا للربوبٌة والرح

ذلن اإلجمال فمد صّرح فٌها عن الدعوة إلى اإلٌمان بالمرآن وصاحبه علٌه 

الصبلة والسبلم فكؤن سورة الفاتحة تذكر اإلٌمان باهلل بٌنما تحتوي سورة البمرة 

 على اإلٌمان بالرسالة.

ة فلن ٌمكن اإلٌمان بالرسالة هو مخ اإلٌمان باهلل فإن لم ٌكن اإلٌمان بالرسال

لئلٌمان باهلل أن ٌصبػ حٌاتنا بالصبؽة اإللهٌة فبل تصطبػ الحٌاة بصبؽة هللا ما 

 لم ٌكن اإلٌمان بالرسالة متواجداً مع اإلٌمان باهلل.

اإلٌمان بالرسالة ولٌد اإلٌمان باهلل فإن تفّكروا تجدوا أن الشٌا األول نتٌجة 

ً العبد ؼلٌل لهداٌة هللا وهٌام لها فطرٌة للشٌا الثانً فمن اإلٌمان باهلل ٌولد ف

وهذا الؽلٌل وذلن الهٌام اللذان ٌشٌر إلٌهما دعاء سورة الفاتحة "اهدنا الصراط 

المستمٌم" فكؤن العبد ٌشار علٌه أنه إذا احتاج إلى صراط هللا بعدما ألّر بعبادته 

 فلٌإمن بالكتاب وبالرسول الذي نزل علٌه هذا الكتاب.

هذه الحمٌمة تجدوا أنه ولو أّن سورة الفاتحة سورة  وإن تفّكروا فً ضوء

صؽٌرة للؽاٌة ولكنها فً الوالع سورة عظٌمة للؽاٌة فإّن أّول فرع خرج من 
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جذعها هو طوٌل إلى حدّ ٌحوي حٌاتنا كلها وبهذا ٌصدق رأٌنا الذي أشرنا إلٌه 

 حٌن تفسٌر سورة الفاتحة وهو أّن المرآن كله لد برز من بذر هذه السورة

 سورة الفاتحة وهذه أوراق وثمار لهذه الشجرة، منثورة فً ثبلثٌن جزًء للمرآن.

 الباء: خطاب هذه السورة

ولو أّن الخطاب فً هذه السورة وّجه إلى الٌهود ولكن فً بعض األحٌان 

 خوطب فٌها النبً والمسلمون وبنو إسماعٌل.

التً زعموا علٌها فمد خوطب فٌها الٌهود وُردّ على كافة خرافاتهم وأمانٌهم 

أنفسهم مفطورٌن على إمامة وسٌاسة الناس فظنوا من هتن عزتهم أن ٌإمنوا 

 بنبً لٌس منهم بل هو من العرب األمٌٌن.

ولد خوطب النبً فً ؼٌر موضع منها وأمر بالصبر والثبات وصرح له أنن 

ن بعثت طبك الدعاء الذي لدّمه إبراهٌم علٌه السبلم لجبللة الرب فستلمى دعوت

النجاح بالعكس من كافة محاوالت الخصم الحاسدة وسٌجعل هللا دٌنن ؼالباً على 

 ؼٌره.

كما خوطب المسلمون ولٌل لهم أّن هللا جعلهم أمة مستملة إلتمام حجة دٌنه على 

الناس وحّمل علٌهم أمانة شرٌعته النهابٌة فٌنبؽً لهم أن ٌحترموا هذه األمانة 

 س وٌصٌروا أسوة ونموذجاً للمتؤخرٌن.وٌحملوها حماً لكً ٌسودوا النا

ومن خبلل ذلن نبّهوا فً ؼٌر موضع عن فعالٌات الٌهود الحاسدة التً لاموا 

 بها لتشكٌن للوب المسلمٌن وتحضٌضهم وحرمانهم من نعم البعثة النهابٌة.

ً عن كافة البدع  وخوطب بنو إسماعٌل فمدّم لهم دٌن إبراهٌم الحك خالصا

بها المشركون والٌهود كما صرح لهم أنها منة كبرى من والخرافات التً جاء 

هللا علٌهم أنه بعث فٌهم آخر األنبٌاء وجعلهم أمة مسلمة فلٌحترموا تلن المنة 

 وال ٌؽتّروا بتدابٌر الٌهود الحاسدة وإال فسٌلمون خسارة كبرى.

 الجٌم: تحلٌل محتوٌات السورة

فّسر أجزاء اآلٌات على حدة ونموم بتحلٌل محتوٌات السورة بالتفصٌل حٌنما ن

ولكن نودّ أن نحلّل محتوٌاتها باإلجمال وهذا سٌعٌن فً فهم عمودها كما سٌمدّ 
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فً فهم ارتباط أجزابها بعضها بالبعض ونلمً به نظرة خاطفة على السورة 

 كلها.

ونظراً لمسمة الموضوعات فتحتوي هذه السورة عندي على مدخل وأربعة 

 ا اإلجمال كما ٌلً:أبواب وخاتمة. ونفّصل هذ

( هذه اآلٌات جاءت كمدخل فمد أوضح فٌها أوالً أّي الناس ٌإمنون بهذا 1-39)

الكتاب وأٌّهم ال ٌإمنون به ثم ذكرت عرالٌل من ال ٌإمن به كما ذكرت 

تعمٌداتهم الذهنٌة التً ولعوا فٌها بعد نزول المرآن وخبلل ذلن نُبّه بنو إسماعٌل 

لد أتّم حجته علٌهم فمن ولع فً فتنة الٌهود فهو ٌحرم بؤن هذا الكتاب السماوي 

 نفسه هذه النعمة الكبرى.

ٌنتهً هذا المدخل على خبلفة آدم ولصة معارضة الشٌطان الملٌبة بالحسد 

فمصة آدم والشٌطان تلن مرآة تتجلى فٌها صورة كل أنواع المعارضة 

سلّم ودعوة المرآن والمعاضدة اللتٌن ثارتا بعد بعثة النبً صلّى هللا علٌه و

فاعتراض المبلبكة على خبلفة آدم واطمبنانهم بالرد على اعتراضهم مثاٌل بٌٌّن 

لمعارضة من لم ٌفهم بعض جوانب دعوة النبً فتذبذبوا فً لبول دعوته أو 

عارضوها ولكنهم بما كانوا صلحاء وأهل الحك ولم ٌكونوا حاسدٌن وعنٌدٌن 

 اتضح لهم الحك.فتبدّلوا نصراء له وظهٌرٌن حٌنما 

وبالعكس من ذلن فمعارضة الشٌطان مثال لمن كانوا ٌخالفون النبً ألجل 

اؼترارهم بالنسب أو المنصب أو ألجل البؽض الخفً فٌهم مثبلً الٌهود وسادة 

المرٌش، ومن ٌمع فً مثل هذا النوع من المعارضة ال تزول معارضته ولو 

فكلما اتضح لهم صدق النبً  اتضح له الحك ولكنها تزداد فتزداد وعلى هذا

 وحمٌمته ازدادت معارضتهم.

فعن طرٌك هذا التمثٌل أوضح على الٌهود وأتباعهم أنهم ٌطوون بٌن جنبٌهم 

من الؽم والؽضب والحسد ضداً للنبً الخاتم ما كان ٌطوٌه إبلٌس بٌن جنبٌه 

ضد خبلفة آدم كما اتضح لهم أّن رسالة هذا النبً األمً ستثبت وتموم على 

 الرؼم من عداوتهم وبؽضهم كما لامت خبلفة آدم ضد ؼّم وؼضب إبلٌس.

( فً هذه اآلٌات خوطب بنو إسرابٌل مباشرة ثم وّجهت الدعوة 40-121)

إلٌهم بؤن ٌإمنوا بهذا النبً األمً الذي تتواجد نبوءات بعثته فً صحفهم ثم 
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عوة الحك التً نُبّهوا بؤال ٌمعوا فً حّب الدنٌا والبؽض فٌسابموا فً معارضة د

عمد معهم المٌثاق لتعضٌدها فً التوراة وٌجتنبوا خلط الباطل بالحك وٌستعٌنوا 

 (46-40بالصبر والصبلة فً سبٌل جهادهم لهواهم. )

ثم كشؾ الستار عن الوالع أّن األمر الذي ٌسبّب العزة والتمرب إلى هللا هو 

ماء إلى جماعة فمد اإلٌمان والعمل الصالح ال االنتساب إلى عشٌرة أو االنت

اؼتّرت الٌهود بؤّن العزة التً تمتعوا بها هً ألجل أنهم أوالد إبراهٌم وٌعموب 

وعلى هذا فمد وثموا بانتسابهم إلى عشٌرتهم وجماعتهم فمد أوضح لهم هنا أّن 

الفضل كله بٌد هللا فما تمتعتم به من الفضل هو من عنده وما ستمتعون به من 

وحده فمد أنعم علٌكم نعماً كبرى كما عالبكم ؼٌر مرة المزٌد سٌكون من عنده 

ألجل كفركم فاجتنبوا نسبتكم إلى عشٌرتكم وارجعوا إلى هللا وال ترؼبوا عن 

 (63-47الحك سالطٌن فً األوهام واألمانً. )

ثم ذكر جّل تارٌخ عدم وفاء الٌهود بالمٌثاق أْن كٌؾ لم ٌوفوا بالمواثٌك التً 

متثلوا باألحكام التً أمرهم بها والنفسٌة اآلثمة التً كانت عمدها هللا معهم ولم ٌ

تنشؤ وتنمو فٌهم منذ البداٌة لنمض العهد كما ذكرت أمانٌهم وأوهامهم التً 

 ولعوا فٌها فلم ٌبك فٌهم شوب من تكرٌم هللا وشرٌعته وكتابه العزٌز.

هل الكتاب جاء هذا التفصٌل كله لكً ٌبٌّن للٌهود أنه ولو أنهم ٌدّعون بؤنهم أ

ولكنهم فً الوالع نبذوه وراء ظهورهم ونمضوا كافة العهود التً عمدوها مع 

هللا فوجب أن ٌعزلهم هللا عن منصب المٌادة وٌحّمل هذه األمانة من هو جدٌر 

 (121-64بها. )

( فً هذا الباب ذكر جزء من لصة إبراهٌم، ٌتعلك ببناء الكعبة 122-162)

النبً ولد بٌّن فً هذا أوالً أّن دٌن إبراهٌم وجعل أمة مسلمة ودعاء بعثة 

وذرٌته كان هو اإلسبلم ولم ٌكن الٌهودٌة أو النصرانٌة وألجل الدعوة إلى هذا 

ً لبلتها، حسب دعاء إبراهٌم، هً المسجد الحرام ال  الدٌن جعل هللا أمة وسطا

 تحوٌلها. البٌت الممدس فتولٌها نحو البٌت الممدس كان أمراً مولتاً ولذلن فمد تمّ 

ثم أشٌر بلطافة إلى أّن المإمنٌن ٌجب علٌهم أن ٌضّحوا بؤموالهم وأنفسهم 

إلعادة السلطة على هذه المبلة بما أنها محتلة من لبل المشركٌن وسٌفوزون فً 

 هذا الجهاد بعون من هللا ٌمكن الحصول علٌه عن طرٌك الصبر والصبلة.
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ضٌح أن النبً واألمة اللذٌن دعا وبما أّن الهدؾ وراء ذكر هذه المصة كلها تو

لهما إبراهٌم هما هذا النبً وأتباعه، ودعوتهم هً دعوة الملة اإلبراهٌمٌة الحمة 

ولبلتهم هً المبلة اإلبراهٌمٌة الحمة فمد كشؾ الستار عن كافة تحرٌفات الٌهود 

عن البٌت الحرام والمروة، التً ارتكبوها ظانٌن أنهم سٌحذفون كافة الشهادات 

 نسبة إلبراهٌم علٌه السبلم والبٌت الحرام ومذبح المروة.بال

( هذا باب األحكام واألوامر فمد ذكر فٌه مبادئ أحكام الشرٌعة 163-242)

التً أعطٌت الملة اإلسبلمٌة كما كشؾ الستار عن البدع والخرافات التً لام 

هً فً بها الٌهود والمشركون بالنسبة إلى تلن األحكام ولكن لم ٌرع ترتٌب فم

ذكرها بل ذكرت طبك الظروؾ ومصالح التربٌة، وأما تلن األحكام فهً 

-178( والمصاص والدٌة )177( والصبلة والزكوة )176-163التوحٌد )

( والمنع عن أكل 187-183( والصٌام )182-180( والوصٌة )179

( والحج ثم الجهاد واإلنفاق ألن المشركٌن لد سٌطروا 188السحت والرشا )

( والمنع عن الخمر والممار، وضم 218-189كعبة منذ ذان الحٌن )على ال

شبون الٌتامى إلى شبون الكفٌل ألجل إصبلح الظروؾ والمنع عن نكاح 

( والنكاح والطبلق واإلٌبلء والخلع 231-219المشركٌن والمشركات )

والرضاعة ونفمة الزوجة المتوفى عنها والصداق والمضاٌا األخرى المتعلمة 

 (.242-222العابلٌة ) بالحٌاة

( فً هذا الباب ُحّث المسلمون على الجهاد لتحرٌر مركز الملة 243-283)

اإلبراهٌمٌة، الكعبة عن لبضة الكفار وألجل هذا الجهاد أثٌرت فٌهم عاطفة 

اإلنفاق ولد أحٌل لذلن إلى الحرب التً خاضها بنو إسرابٌل لتحرٌر لبلتهم عن 

ة لؽزوة بدر من مختلؾ الجهات ثم جاءت جملة الفلسطٌنٌٌن والتً كانت مشابه

معترضة وبعد تلن تم التوكٌد على اإلنفاق وفً هذا بٌُّن باألمثلة أي نوع من 

الناس ٌخرجهم هللا من الظلمات إلى النور وأي نوع من الناس ٌتركهم هللا فً 

الظلمات ٌعمهون ثم أشٌر إلى بركات اإلنفاق وشرابطه وخصابصه وبعض أهم 

ع التً تصرؾ فٌها األموال ثم حّرمت الربى التً هً ضد اإلنفاق كما المواض

أعطٌت األحكام عن أخذ الدٌن بالنسبة لرعاٌة الحذر عن وجهة النظر 

 اإلسبلمٌة.
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( هذه اآلٌات جاءت كخاتمة فمد بٌُّن فٌها أوالً أّن كل شٌا فً 284-286)

ثم ٌؽفر لمن  السماوات واألرض بٌد هللا فهو ٌحاسب كل ما خفً وما ظهر

ٌشاء وٌعذب من ٌشاء ثم كشؾ الستار عن الوالع أّن هذا الكتاب الذي أنزله هللا 

ٌإمن به النبً والمإمنون ولو آمن به أحد أم ال ٌإمن به ثم ختمت السورة على 

دعاء المإمنٌن فكل كلمة من هذا الدعاء تشٌر إلى الشعور بتلن المسبولٌة 

والنصارى والتً ٌتم تحمٌلها على هذه األمة الكبرى التً لم ٌحملها الٌهود 

 الجدٌدة.

 سورة البمرة

 286مدنٌة                                                     آٌاتها: 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

"آلم ذلن الكتاب ال رٌب فٌه هدًى للمتمٌن الذٌن ٌإمنون بالؽٌب وٌمٌمون 

ٌإمنون بما أنزل إلٌن وما أنزل من لبلن  والذٌنالصلوة ومما رزلناهم ٌنفمون 

 هم المفلحون"أولبن على هدًى من ربهم وأولبن  وباآلخرة هم ٌولنون

 تحمٌك الكلمات وتوضٌح اآلٌات

آلم: هذه جملة مفٌدة ولد حذؾ المبتدأ هنا طبماً لمواعد اللؽة العربٌة العامة وإن 

 أعدنا الحذؾ لكانت الجملة "هذه آلم".

وأمثالها التً جاءت فً بداٌة مختلؾ سور المرآن تسّمى  إن هذه األحرؾ

 "األحرؾ الممطعة" لما أنها تمرء مفردة.

السورة التً جاءت فٌها هذه األحرؾ تصدّرتها مثلما تؤتً العناوٌن فً بداٌة 

الكتب واألبواب والفصول فٌبدو من هذا أنها أسماء لتلن السور ولد أشار 

بـ"ذلن" و"تلن" وهذا صّرح عن كونها اسماً  المرآن إلٌها فً ؼٌر موضع منه

 من أسماء السورة وكذا ثبت من األحادٌث أنها أسماء للسورة التً جاءت فٌها.

السور التً تسّمت بهذه األحرؾ لٌست كلها مشهورة معروفة بهذه األسماء بل 

هنان سور جاءت فٌها هذه األحرؾ ولكنها اشتهرت بؤسماء أخر وأما السور 

 رت بتلن األسماء فهً طه وٌس وق ون وؼٌرها من السور.التً اشته
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وبما أنه ٌصعب لنا أن نحكم شٌباً على معانً هذه األسماء فٌمكن أن ٌثور هنا 

سإال فً ذهن أحدنا: أنه لما ادّعى المرآن بؤنه كتاب مبٌن ال معمًّى فٌه وال لؽز 

 فلم سّمى السور بما ال ٌظهر معناه على أحد من العالمٌن؟ 

ئلجابة على ذان السإال نمول: إن تلن األحرؾ لم تكن ؼرٌبة للعرب أنفسهم ول

بل كانوا أعلم باستخداماتها فإْن سّمى المرآن سوره بتلن األحرؾ التً عرفها 

المخاطبون فبل ٌعٌبه هذا وال ٌنال من منزلته األدبٌة إال أنه ٌثور سإال: هل 

م ال؟ فؤكبر شهادة على عادة كان العرب معتادٌن على التسمٌة بتلن األحرؾ أ

العرب تلن أن المرآن اختار هذه الطرٌمة من التسمٌة فإن كانت هذه الطرٌمة 

مما لم ٌؤنس إلٌه العرب فبل بدّ لهم من االعتراض علٌه وانتمدوا من خبللها 

 ولالوا إن الكتاب الذي لن نفهم معانً أسمابها فكٌؾ لنا أن نمّر بؤنه كتاب مبٌن.

رب اعتراضات جمة على المرآن ولد ذكر المرآن جّل اعتراضاتهم لد أورد الع

ً ٌشبه هذا االعتراض وهذا ٌدّل  تلن ولكن ال نجد فً أي موضع منه شٌبا

 واضحاً على أنهم لم ٌظهروا أنفهم من تلن األسماء.

وصرفاً عن ذلن فمن له أدنى إلمام بتمالٌد العرب وأدبهم ٌعرؾ جٌداً أن العرب 

مثل تلن األسماء فحسب بل كانوا ٌسّمون رجالهم وأشٌابهم لم ٌؤنفوا من 

وأفراسهم وراٌاتهم وسٌوفهم وحتى لصابدهم وخطبهم بما ٌشبه تلن فمد كانت 

هذه األسماء مشتملة على أحرؾ مفردة ومركبة كذلن كما لم ٌكونوا مهتمٌن 

لهذا  بمناسبة معنوٌة بٌن االسم والمسّمى بل كان االسم نفسه ٌدّل على أنه وضع

 المسّمى أو ذان.

وهذا أوضح وأبٌن أنه لما اشتهر عن شٌا أنه اسم فبل ٌخطر ببال أحد أن 

ٌتعرؾ على معناه فإن المراد باالسم اختصاص المسّمى بذان االسم ال بمعناه. 

وعلى األلّل فإن تحمٌك معانً تلن األسماء بالنسبة لفهم المرآن ال ٌهّمنا إال أنه 

 فٌخطر ببال المرء أنها وضعت لمناسبة ما فإن كلما بما أنها وضعت بٌد هللا

ٌفعله هللا سبحانه ال ٌخلو من سبب أو فابدة. وهذا هو الخٌال الذي ٌثٌر فً نفس 

المرء أن ٌتعرؾ على معانٌها وعلى هذا فمد تفّكر العدٌد من علمابنا فً هذه 

المرآن شٌباً  األسماء وحاولوا البحث عن معانٌها ولو أن محاولتهم تلن لم تفد

ولكنها لٌست بباطلة عندنا فهً محاولة ولكل محاولة بشرٌة جزاء، وعلى هذا 

فإن تفّكرنا فً الموضوع مرة أخرى فبل تكون محاولتنا هذه باطلة كذلن فإن 
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اتضح لنا شٌا عن هذه الطرٌمة فهو ٌفٌدنا واألمة وإن لم نفز بشٌا فهو ألجل 

على كل حال ال ندلً برأي أن هذه لصر باعنا وطول باع المرآن ولكننا 

 األسماء تخلو من معاٍن ومفاهٌم.

فشعور المرء بمصر باعه وطول باع المرآن علٌم ذاته فإن هذا الشعور ٌفتح 

ً لهذا  ً مؽلمة عدٌدة للعلم والمعرفة فإن ثبت أول حرؾ للمرآن مفتاحا أبوابا

تعدّ وهذا من االكتشاؾ الباهت فهذا معجزة من معجزاته التً ال تحصى وال 

نهاٌة إعجازه أّن حرفه الذي لم ٌكشؾ معناه على أحد لد أصبح سعً فهم معناه 

 دلٌبلً على اكتشاؾ آالؾ من أسراره وؼٌوبه.

وبما أّن آراء علمابنا السلؾ عن تلن األحرؾ ال تبنى على أساس ثابت فبل 

راهً من رأي ٌفٌدنا ذكرها إال أنً أذكر باإلجمال ما أدلى به أستاذي اإلمام الف

ولو أنه ال ٌحّل عن المضٌة ولكنه ٌهدي إلى سبٌل جدٌد لحلها وٌمكن أن 

ٌستهدي أحدٌ ما دّل علٌه اإلمام الفراهً فٌمدّم خطوة أخرى فً تحمٌك تلن 

 األسماء ومعانٌها.

من ٌعرؾ تارٌخ الخط العربً ٌعرؾ أّن أحرؾ العربٌة مؤخوذة من اللؽة 

ذة من األحرؾ التً كانت رابجة فً عرب العبرٌة، وأحرؾ العبرٌة مؤخو

الجاهلٌة، وٌرى األستاذ اإلمام عن أحرؾ عرب الجاهلٌة تلن أنها لم تكن 

ً فحسب كؤحرؾ اإلنجلٌزٌة والهندٌة بل هً كانت تدّل على المعانً  أصواتا

واألشٌاء مثل أحرؾ الصٌنٌة ولد كانت تكتب على صور وهٌبات المعانً أو 

ّل علٌها. فٌرى األستاذ أّن هذه هً األحرؾ التً أخذها األشٌاء التً كانت تد

المصرٌون المدامى ولاموا بتصرٌؾ أو تصلٌح حسب أخٌلتهم فشّكلوها فً 

 الخط التمثالً الذي توجد معالمه فً نموش ولوحات أهرام مصر.

ولو أّن علم المعانً لتلن األحرؾ لد ذهب به الدهر ولكن معانً بعضها تحٌى 

ح خّطها إلى صورها المدٌمة ولو للٌبلً مثل "ألؾ" أنها كانت حتى اآلن وٌلم

تدّل على "البمرة" وكانت تكتب على شكل رأس البمرة و"ب" تدّل بالعبرٌة على 

"البٌت" و"ج" تتلفظ بالعبرٌة بـ"جٌمل" التً تعنً "الجمل" و"ط" تعنً 

ا "األفعى" وكذلن تكتب على صورتها و"م" كانت تدّل على موج الماء وكذ

 تشبه صورتها صورة الموج.
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ٌستدّل األستاذ على دعواه بسورة "ن" وحرؾ "ن" حتى اآلن ٌستخدم لمعناه 

المدٌم وهو "الحوت" والسورة التً سّمٌت بها لد ذكر فٌها ٌونس علٌه السبلم 

بـ"صاحب الحوت" فٌمول األستاذ مستدالً بهذا االسم إّن الذي ٌمرء هذا الحرؾ 

لسورة سّمٌت بهذا االسم ألنها لد ذكر فٌها لصة "صاحب ٌخطر بباله أّن هذه ا

الحوت" )ٌونس( الذي ابتلعه الحوت فبل ٌبعد أّن األحرؾ التً تّم استخدامها 

 فً بداٌة السور جاءت لمناسبة ما بٌنها وبٌن معانً تلن السور.

ٌإٌد دعوى األستاذ أسماء السور األخرى للمرآن فمثبلً "ط" كانت تدّل على 

ى" كما كان خّطها ٌشبه األفعى فاآلن الرء سورة طه التً تبتدئ بالطاء "األفع

فمد جاء فٌها بعد مدخل وجٌز ذكر موسى علٌه السبلم الذي لد تحّولت عصاه 

إلى الثعبان وكذا تبتدئ طسم وطس بالطاء ولد ذكرت فً كل منها معجزة 

 صٌرورة عصا موسى علٌه السبلم ثعباناً.

تً كانت تكتب على شكل رأس البمرة كما كانت تعنً ولد كتبنا عن األلؾ ال

"البمرة" ذاتها وهً كذلن تعنً "هللا الواحد" واآلن الرء المرآن الكرٌم فتجد أن 

سورة البمرة التً ٌبتدئ اسمها باأللؾ ذكر فٌها لصة ذبح البمرة والسور 

ها األخرى التً ابتدأت باأللؾ كلها متحدة على موضوع التوحٌد الذي رّكز فٌ

على ذكره، وهنان جانب آخر مهّم لهذه األسماء أّن السور التً تتشابه اسماً 

 تتشابه موضوعاً حتى أّن بعض السور تتشابه أسلوباً.

ً جدٌداً للتفكٌر  لد ذكرت وجهة نظر األستاذ، كما أشرت إلٌه، ألنها تفتح بابا

نظرٌة ال على األحرؾ الممطعة. إنّما لدّمه األستاذ اإلمام لٌس عندي سوى 

ٌصّح الثمة بها ما لم تتضح معانً كافة األحرؾ ومناسبتها مع المعانً 

المذكورة فً تلن السور. هذه مجرد إشارة لمن ٌرؼب فً علوم المرآن فمن له 

عزٌمة على مزٌد البحث فً هذا المجال فلٌتمدّم فٌه عسى أْن ٌحدث له هللا 

 أمراً.

 (2) ذلن الكتاب ال رٌب فٌه هدًى للمتمٌن

ٌرى النحوٌّون أّن "ذلن" لئلشارة إلى البعٌد بٌنما "هذا" لئلشارة إلى  ذلن:

المرٌب وبهذا ٌفهم الناس عامة، وهو خطؤ، أنه ٌجب استخدام "ذلن" إذا أرٌد 

اإلشارة إلى شٌا بعٌد كما ٌستخدم "هذا" إذا أرٌد اإلشارة إلى شٌا لرٌب ولكن 
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لى المرٌب أو البعٌد بل أرادوا أنه إذا النحوٌٌن لم ٌرٌدوا بمولهم هذا اإلشارة إ

أرٌد اإلشارة إلى الشٌا الذي ٌعلمه المخاطب أو لد مضى ذكره فٌجب له 

استخدام ذلن وإن أرٌد اإلشارة إلى شٌا سٌؤتً ذكره فحٌنذان ٌستخدم "هذا" 

وهكذا ٌستخدمهما الناطمون بالضاد وإن خالفوا الماعدة العامة فبل ٌفعلون إال 

بلؼٌة فً أذهانهم. فمثبلً لو استخدموا "هذا" لشٌا مضى ذكره ألجل نكتة ب

فالمراد منه استحضار ذان الشٌا وإن استخدموا "ذلن" فً موضع "هذا" 

 فالمراد منه اإلشارة إلى علّو شؤن المذكور عن البٌان.

وهنا أشٌر إلى اسم السورة الذي مضى ذكره والمراد منه بٌان أّن آلم جزء من 

. ولد كثرت فً المرآن أمثلة هذا النوع من اإلشارة فمثبلً "حم المرآن العظٌم

-1عسك. كذلن ٌوحً إلٌن وإلى الذٌن من لبلن هللا العزٌز الحكٌم" )الشورى: 

 (.1( و"طس تلن آٌات المرآن وكتاب مبٌن" )النمل: 3

 استخدمت كلمة "الكتاب" فً المرآن لخمسة معان مختلفة كما ٌلً: الكتاب:

كما لال تعالى: "لوال كتاب من هللا سبك لمّسكم فٌما أخذتم عذاب  ما لدّر هللا .1

 (68عظٌم" )األنفال: 

 (4كتاب هللا ٌحوي ما لدّر هللا كما لال تعالى: "وعندنا كتاب حفٌظ" )ق:  .2

ًّ كتاب كرٌم" )النمل:  .3  (29الرسالة وما ٌبلّؽون كما لال تعالى: "ألمً إل

 (2لّمهم الكتاب والحكمة" )الجمعة: الشرابع واألحكام كما لال تعالى: "وٌع .4

ما أنزل هللا، وبهذا المعنى ٌطلك على كتاب هللا تعالى للٌله وكثٌره، فٌمول  .5

تعالى فً سورة األعراؾ وهو مثال للكتاب بؤسره "والذٌن ٌمّسكون بالكتاب 

( ولال تعالى فً سورة آل عمران وهو 170وألاموا الصلوة" )األعراؾ: 

ً من الكتاب ٌدعون إلى مثال للمعنى اآلخر " ألم تر إلى الذٌن أوتوا نصٌبا

 (22كتاب هللا لٌحكم بٌنهم" )آل عمران: 

وكما تختص كلمة بمعنى أعلى وأسمى من مختلؾ معانٌها فكذلن جعلت 

تستخدم كلمة "الكتاب" للكتاب المنزل من هللا واستخدامها لهذا المعنى ٌجري 

كل صحٌفة من صحؾ األنبٌاء بالسفر  من لدٌم الزمان فمد كانت الٌهود ٌسّمون

الذي ٌعنى به "الكتاب" ولد سّمى المترجمون النصارى هذه الكتب بـ"باببل" 

(Bible" الذي ٌعنى بالٌونانٌة "الكتاب" وكذا استخدمت كلمة )Scripture "

لمثل هذه الصحؾ، التً تعنً بالبلطٌنٌة "الكتاب" وبالجملة فاستخدام كلمة 
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 لٌس ببدٌع فهذا استخدام لدٌم كما ذكرنا ولد استخدمها "الكتاب" لكتاب هللا

المرآن لهذا المعنى وأوضح هذا المعنى باستخداماته إلى حدّ جعل المخاطبون 

 ٌفهمون هذا المعنى للكلمة بكل سهولة.

كلمة "الرٌب" تعنً "الشن" ومعنى "ال رٌب فٌه" أنه ال شن فً  ال رٌب فٌه:

ً منزالً  فهذه الجملة لٌست بخبر للجملة األولى بل هً  كون هذا الكتاب كتابا

جاءت للتؤكٌد فمعنى "ذلن الكتاب" ذلن كتاب ربانً ثم مجٌا هذه الجملة ٌإّكد 

 تلن الحمٌمة مزٌداً أي ال رٌب فً كونه كتاباً إلهٌاً.

فإن لم نرد من هذه الجملة المعنى المذكور أعبله فبل ٌبمى لهذه الجملة محّل 

للنا أمثلة المرآن فمال تعالى فً هذه السورة بعد آٌات "وإن مناسب وٌإٌّد ما 

( و"آلم 23كنتم فً رٌب مما نّزلنا على عبدنا فؤتوا بسورة من مثله" )البمرة: 

( و"حم تنزٌل الكتاب 1تنزٌل الكتاب ال رٌب فٌه من رّب العالمٌن" )السجدة: 

 (2-1من هللا العزٌز العلٌم" )المإمن: 

الجملة تعنً أنه لٌس فً هذا الكتاب شٌا ٌشّن فٌه ولو أّن  وٌرى العامة أن هذه

هذا والع أن المرآن ٌخلو من شٌا ٌشّن فٌه ولكن هذه الجملة ال تعنً ما ذكروا 

 ولهذا وجوه تالٌة:

 أوالً: أمثلة المرآن التً لدّمناها تخالؾ ذان المعنى.

رء فمن وثانٌاً: أن الشن لٌس من صفات الكتاب بل هو من صفات ذهن الم

ذهنه مفطور على اإلنكار ٌمكن أن ٌبحث عن عوج فً كبلم صحٌح فبل فابدة 

 إلعادة هذه الجملة.

وثالثاً: أن السإال عن أي شن ٌثور بعد دعوى، والدعوى هنا هً أن الكتاب 

 كتاب إلهً فإن احتٌج إلى إزالة الشن فهً عن الدعوى ال عن الكتاب.

ٌزٌد الكتاب علواً فً شؤنه وذلن فإنه ٌمكن ورابعاً: إزالة الشن فً الكتاب ال 

 إزالة مثل هذا الشن عن كتاب الرٌاضٌات.

وخامساً: لم تتعمد أذهان أول من خاطبهم المرآن أنهم ٌشكون فً بعض 

مشتمبلت المرآن بل تعمدت أذهانهم فً أنهم بُلّؽُوا أن هذا الكتاب منزل من هللا 

 وهم ال ٌإمنون به.

شن من الكتاب فهو ال ٌفٌد الكتاب أكثر وذلن ألن لضٌة وساذساً: ولو أزٌل ال

ً فٌها، نعم إذا ثبت أنه منزل من هللا فسٌكون  كونه منزالً من هللا تبمى مشكوكا

 خالٌاً من كل نوع من الشكون والشبه.
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استخدمت كلمة "هدى" بالعربٌة وفً المرآن لمعان عدٌدة. ونذكر منها هدى: 

 ما ٌإٌده نظابر المرآن:

الملب وبصٌرته كما لال تعالى: "والذٌن اهتدوا زادهم هدى" )دمحم: نور  .1

17) 

والدلٌل والحجة وما تهتدي به كما لال تعالى: "أو أجد على النار هدى"  .2

 (8( و"بؽٌر علم وال هدى وال كتاب منٌر" )الحج: 10)طه: 

والطرٌك الواضح الصحٌح كما لال تعالى: "وإنن لعلى هدى مستمٌم"  .3

ومن هنا استخدمت الكلمة للطرٌمة والشرٌعة فمثبلً لال تعالى: ( 68)الحج: 

 (72( و"وإن الهدى هدى هللا" )آل عمران: 90"فبهداهم التده" )األنعام: 

واسم لفعل الهداٌة كما لال تعالى" "لٌس علٌن هداهم ولكن هللا ٌهدي من  .4

 (272ٌشاء" )البمرة: 

 أعبله. فالمرآن هدى بالنسبة للمعانً األربعة المذكورة

البلم هنا جاءت للنفع أي ٌنتفع بهذا الكتاب من هم متمون مثل الشمس  للمتمٌن:

التً تطلع لكل من الناس ولكن ال ٌنتفع بها إال من لهم بصارة ومن ٌفتحون 

عٌونهم للنظر وهكذا فمد نزل هذا الكتاب هدى لكافة الناس ولكنه ٌنتفع به من 

متمٌن. المتمً فاعل لبلتماء ولد استخدمت ٌخاؾ هللا وعلى هذا فمال إنه هدى لل

 هذه الكلمة فً المرآن لمعان عدٌدة. نوضح كبلً منها بذكر األمثلة:

التحفظ عما ٌخاؾ الضرر كما لال تعالى: "فكٌؾ تتمون إن كفرتم ٌوماً  .1

 (17ٌجعل الولدان شٌباً" )المزمل: 

لذٌن ظلموا والخوؾ عن بدّو الشر كما لال تعالى: "واتموا فتنة التصٌبن ا .2

 (25منكم خاصة" )األنفال: 

والتخشع بٌن ٌدي المنعم المدوس الذي ٌرحم على عبده الشاكر البار وال  .3

ٌرضى بالكفر واإلثم وهو العالم بكل شٌا كما لال تعالى: "وسٌك الذٌن 

 (73اتموا ربهم إلى الجنة زمراً" )الزمر: 

ثم من خوؾ نتابجه وهو الوجه الجامع للوجوه الثبلثة وهو التحفظ عن اإل .4

ً إذا جاء  السٌبة ومن خوؾ سخط الرب وهذا المعنى الجامع ٌراد منه كثٌرا

مجرداً من المفعول وٌعبّر عنه بالتموى كما لال تعالى: "وإن تإمنوا وتتموا 

 (179فلكم أجر عظٌم" )آل عمران: 
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ً من للبه ملٌا بعظمة الرب والخوؾ من  ففً ضوء هذا الشرح ٌعتبر متمٌا

 والشعور التام بنتابج اإلثم السٌبة.سخطه 

ولو أن التموى ٌبرز فٌها جانب الكٌفٌة بالنسبة للعمل وجانب الترن ممابل الفعل 

وٌمكن لنا أن نمول عن هذه الجهة إن النفً ٌؽلب اإلثبات ولكنه بما أنها دلٌل 

على صحة الملب وإذا صّح الملب صّح الجسد كله وعلى هذا فهً تتفجر منها 

 العلم والعمل كلٌهما. ٌنابٌع

 (3) الذٌن ٌإمنون بالؽٌب وٌمٌمون الصلوة ومما رزلناهم ٌنفمون

اإلٌمان من األمن وهو ٌعنً أصبلً إعطاء األمن ألحد فإن ٌؤمنون بالغٌب: 

جاء بصلة البلم فهو ٌعنً التصدٌك وإن جاء بصلة الباء فهو ٌعنً الٌمٌن 

ٌن واالعتماد واالعتماد فالٌمٌن الذي واالعتماد على الشٌا فؤصل هذه الكلمة الٌم

ٌؽمره التخشع والتوكل واالعتماد ٌسّمى "اإلٌمان" فمن ٌإمن باهلل وآٌاته 

وأحكامه وٌفّوض إلٌه كل ما لدٌه وٌرضى عن أحكامه وٌطمبّن إلٌها فهو 

 المإمن الحك.

والً وإذا جاء هذا اللفظ مع مفعوله فالمراد منه اإلٌمان بالشٌا الذي ٌتم ذكره مفع

له ولكنه إذا جاء مجرداً من مفعوله فهو ٌشمل كافة األشٌاء التً أمر اإلٌمان 

 بها فً المرآن أو التً تدّل علٌها المرابن.

 استخدمت كلمة "الؽٌب" فً المرآن لمعان تالٌة: غٌب:

عالم الذي ٌؽٌب عن أعٌننا وٌمابله الشهادة وهذا من صفات هللا تعالى أنه  .1

ه تعنً أنه ٌعرؾ ما هو ٌؽٌب عن أعٌننا كما هو ٌعلم وهذ الؽٌب والشهادة

 ما هو بؤعٌننا.

والذي ال ٌمتلن المرء ذرٌعة لمعرفته فمد نمل المرآن على لسان النبً صلّى  .2

هللا علٌه وسلّم "ولو كنت أعلم الؽٌب الستكثرت من الخٌر" )األعراؾ: 

188) 

عالى: "ذلن من أنباء والذي لٌس بؤعٌن المرء أو الجهة التً ال تتحدّد فمال ت .3

 (102الؽٌب نوحٌه إلٌن وما كنت لدٌهم إذ أجمعوا أمرهم" )ٌوسؾ: 

 (34والسّر فمد جاء عن األزواج الصالحات "حافظات للؽٌب" )النساء:  .4

 وٌمكن أن نؤّول الباء فً "بالؽٌب" على وجهٌن: بالغٌب:

عنى عدٌد من أحدهما: أنها ظرفٌة أي هم ٌإمنون مع أنهم بالؽٌب وٌإٌّد هذا الم

آٌات المرآن فمثبلً لال تعالى "الذٌن ٌخشون ربهم بالؽٌب وهم من الساعة 
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( و"إنما تنذر الذٌن ٌخشون ربهم بالؽٌب وألاموا 49مشفمون" )األنبٌاء: 

 (18الصلوة" )فاطر: 

ففً هذا الوجه ٌشمل "ٌإمنون" كل ما ٌجب اإلٌمان به وتعنً اآلٌة أنهم ال 

ٌشهدوا كافة الحمابك بؤعٌنهم بل هم ٌإمنون بكل ما ٌنتظرون لئلٌمان، بؤن 

طلبوا اإلٌمان به على مجرد شهادة عمولهم وفطرتهم ودعوة الرسول إلٌها. 

ً رّجحناه فً  وممن اختار هذا التؤوٌل من السلؾ الربٌع بن أنس ونحن أٌضا

 ترجمة اآلٌة.

لـ"ٌإمنون"  وآخرهما أن نمّرر الباء صلة لئلٌمان فآنذان ٌكون الؽٌب مفعوالً 

ولو أن هذا الرأي أدلى به معظم المفسرٌن وهو لٌس كذلن بؽلط طبك اللؽة 

 ولواعدها ولكنه لٌس بؤلوى مما ذهبنا إلٌه ألسباب تالٌة:

أوالً: ولو اعترفنا بهذا الرأي فٌبمى اإلٌمان مختصاً بمجرد الؽٌب فكل ما ٌجب 

ً عن دابرة اإلٌمان وبالعكس من ذلن فإن  اإلٌمان به سوى الؽٌب ٌبمى خارجا

لّررنا الرأي األول فسٌؤتً تحت اإلٌمان كل ما ٌجب اإلٌمان به وما أوضحه 

 المرآن فً المواضع األخرى.

وثانٌاً: ولو تطلك كلمة الؽٌب على كل ما ٌجب اإلٌمان به ولكنها ال تطلك على 

ان الرسول والكتاب فاآلن ٌثور سإال: لم طرد عن دابرة اإلٌمان الشٌبان اللذ

 ٌجب اإلٌمان بهما أكثر مما سلؾ بعد هللا تعالى.

وثالثاً: لم تستخدم كلمة الؽٌب هلل جل مجده كذلن فإن الؽٌب لٌس من أسماء هللا 

وبعبارة أخرى أن هللا تعالى أٌضاً لٌس بداخل هنا فٌما ٌجب اإلٌمان به فإن لم 

ٌمان بالؽٌب ٌضّم هللا تعالى إلى ما ٌجب اإلٌمان به فبل ٌبمى شٌا تحت اإل

سوى اآلخرة والمبلبكة أو ما ٌمع فً المستمبل فما هو السبب وراء تضٌٌك 

 دابرة اإلٌمان إلى هذا الحد؟

رابعاً: من ٌرجح التؤوٌل الثانً ٌمول إن المراد بالؽٌب ما ٌمع فً الٌوم اآلخر و

خرة فإن أرٌد ما لالوا فلٌعلموا أن اآلخرة لد استملّت بذكرها فٌما بعد أي "وباآل

 هم ٌولنون" فما هً الحاجة إلى ترداد ذكر شٌا فً سٌاق واحد؟

وخامساً: التؤوٌل األول ٌكشؾ عن حمٌمة كبرى ٌخلو منها التؤوٌل الثانً وهً 

أنه ال ٌوثك باإلٌمان أو التخشع ما لم ٌلده البصٌرة أو التموى فاإلٌمان أو 

ال ٌتم لبوله فمد لال هللا التخشع الذي ٌولد بعد مشاهدة نتابج اإلثم ال ٌوثك به و
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تعالى فٌمن آمن بعد رإٌة عذاب هللا: "أ ثّم إذاما ولع آمنتم به اآلن ولد كنتم به 

 (51تستعجلون" )ٌونس: 

وٌمكن أن ٌستدّل أحد خبلؾ دعوانا بصلة اإلٌمان فً اآلٌات األخرى للمرآن 

ن هذا الدلٌل بؤنه حٌثما جاء اإلٌمان بصلة الباء فً المرآن لم ٌجا للظرفٌة ولك

لٌس بموي وال مهماً وذلن ألنه ٌمكن أن نمول إنه حٌثما استخدم المرآن اإلٌمان 

بصلة "الباء" استخدمه لهذا المعنى وال ؼٌر فالمرآن ٌإٌّد ما ذهبنا إلٌه أكثر مما 

 ٌعّضد التؤوٌل الثانً.

شٌا اإللامة تعنً جعل أحد لابماً أو سوٌاً بحٌث ال ٌبمى فٌه  ٌمٌمون الصلوة:

من العوج. فالمراد من إلامة الصلوة لٌس بؤنهم ٌصلّون بل لد أشار المرآن إلى 

 حمابك جمة بهذه الكلمة، نذكرها فٌما ٌلً:

أوالً: هو اإلخبلص فً الصلوة أي ال تتم الصلوة إال هلل تعالى فبل ٌشرن فٌها 

ن هذه أحد ؼٌره. فكلمة "اإللامة" بالنسبة لها تتطلب الهدوء والعزلة ولد بٌّ 

الحمٌمة فً موضع آخر حٌث لال: "وألٌموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 

(. ولد بدا من هنا أن ٌتوجه الناس إلى المبلة 29مخلصٌن له الدٌن" )األعراؾ: 

 فً الصلوة فإنها مركز التوحٌد واإلخبلص.

وثانٌاً: هو توطٌن النفس على الؽرض األصلً للصلوة فاألصل فً الصلوة هو 

عند ذكر هللا فإن صلّى المرء وهو ؼافل عن هذا فبل ٌإدي معنى إلامة  التخشع

الصلوة بل ٌكون من نوع أداء المسبولٌة ولد نبّه المرآن على هذه الحمٌمة فً 

( ولال فً موضع آخر 4بعض مواضعه فمال مثبلً "ألم الصلوة لذكري" )طه: 

 (2-1ن: "لد أفلح المإمنون الذٌن هم فً صبلتهم خاشعون" )المإمنو

وثالثاً: أن تإدّى الصلوة على الطرٌمة التً دّل علٌها هللا ورسوله بدون أي 

نمص وال لصور فمال تعالى: "فإذا أمنتم فاذكروا هللا كما علّمكم" )البمرة: 

239.) 

ً من اإللامة ولذلن فمال  فتسوٌة الصفوؾ وأداء كافة األركان كما ٌنبؽً أٌضا

 "تسوٌة الصفوؾ من إلامة الصلوة".النبً صلّى هللا علٌه وسلّم: 

ورابعاً: رعاٌة أولات الصلوة رعاٌة تامةً فمال تعالى: "ألم الصلوة لدلون 

 (78الشمس إلى ؼسك اللٌل ولرآن الفجر" )اإلسراء: 

وهذا هو الشٌا الذي سّمً فً موضع آخر بـ"المحافظة على الصلوات" فمال 

 (238تعالى: "حافظوا على الصلوات" )البمرة: 
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وخامساً: االستمامة على الصلوة كما لال تعالى: "هم على صبلتهم دابمون" 

 (23)المعارج: 

وسادساً: إلامة الجمعة والعناٌة بالجماعة السٌما حٌنما ٌخاطب األمة أو اإلمام 

فمثبلً لال تعالى: "الذٌن إن مّكناهم فً األرض ألاموا الصلوة وآتوا الزكوة 

( ودعاء إبراهٌم علٌه السبلم 41لمنكر" )الحج: وأمروا بالمعروؾ ونهوا عن ا

الذي ذكر فٌه مؤمورٌة ذرٌته كلماته هكذا "ربّنا إنً أسكنت من ذرٌتً بواد 

 (38ؼٌر ذي زرع عند بٌتن المحّرم ربّنا لٌمٌموا الصلوة" )إبراهٌم: 

الصلوة أصبلً هً المٌل إلى شٌا ومن ثم استخدمت الكلمة للركوع ثم  صلوة:

لتضرع والدعاء فٌرى األستاذ اإلمام أنها لدٌم استخدامها لمعنى للتعظٌم وا

العبادة ففً الكلدانٌة أنها تستخدم للدعاء والتضرع وفً العبرٌة للركوع 

والصلوة، أما فً المرآن فهً جاءت كمصطلح أوضحه المرآن ذاته كما بٌّنه 

ولاتها فإن السنة النبوٌة وزدْ على هذا وذان تواتر األمة حٌث عٌّن شكلها وأ

 جاء اختبلؾ فً أي جزء منها فهو بالنسبة للفروع وال ٌمّت باألصل صلة.

 (4) والذٌن ٌإمنون بما أنزل إلٌن وما أنزل من لبلن وباآلخرة هم ٌولنون

فالمراد من اآلخرة مصطلح اآلخرة أو الحٌاة األخروٌة  وباآلخرة هم ٌولنون:

إلٌمان وهنا فرق لطٌؾ بٌن اإلٌمان ولد استعملت لها كلمة "اإلٌمان" بدالً من ا

واإلٌمان، ال بدّ لنا من توضٌحه فاإلٌمان، كما أوضحنا، ٌعنً التصدٌك والتسلٌم 

وضده الكفر والجحود والتكذٌب بٌنما اإلٌمان ٌعنً الٌمٌن وضده الظن والشن 

وكما ال حاجة لئلٌمان بشٌا إلى أن ٌإمن المرء به وكذلن ال حاجة لئلٌمان 

ولن به المرء فٌمكن أن ٌبنى إٌمان المرء على ظنه الؽالب وٌتدرج بشٌا أن ٌ

على مّر الزمان من الظن إلى الٌمٌن وهكذا فٌكمل إٌمانه فمد ذكر هنا اإلٌمان 

بعد اإلٌمان وبعض مظاهره العملٌة الشهٌرة، األمر الذي ٌشٌر إلى أن الذٌن 

 رة.ٌتصفون باألوصاؾ المذكورة أعبله هم الذٌن ٌولنون باآلخ

 (5) أولبن على هدى من ربهم وأولبن هم المفلحون

ولد ذكرنا مختلؾ معانً الهدى وهنا ٌمكن أن ٌراد بها النور  على هدًى:

ً منهما اخترت أصبت تؤوٌل اآلٌة، وٌإٌده  والبصٌرة أو الصراط المستمٌم أٌا

 اللؽة واستخدامات المرآن.
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لمراد منه ذان الفبلح الذي روح هذه الكلمة االنشراح واالنكشاؾ وا المفلحون:

ولو ٌتّم الحصول علٌه بعد جهاد ملٌا بالمصابرة والتضحٌة باألنفس ولكنه كلما 

 حصل علٌه سّر المرء وألنعه فمصر عن تمدٌره ممٌاسه.

 ترجمة من األردوٌة: د. أورنن زٌب األعظمً
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 مالحظات على األصوات فً المرآن

 خواطر: عنتر صلحً عبد الاله

حتتتول إذا كتتتان  Zoe Toftأستتتتاذة علتتتم األصتتتوات البرٌطانٌتتتة اختلفتتتت متتتع 

لؤلصوات داللة فً حدّ ذاتها أم ال. وكان متن رأٌهتا أن األصتوات إنمتا تكتستب 

ال معنى له إال إذا ارتبط بؤصوات   /p/دالالتها من تجمعها معاً فصوت مثل ال

علتى /pet/فداللته هنا هو أنه ٌمٌز بٌن هتذه الكلمتة وبتٌن   / pen/ أخرى مثل

سبٌل المثال. إال أننً كنت أرى أن األصوات لتد تحمتل معانٌتاً فتً ذاتهتا بتدون 

ارتباطها بؤي صوت آخر. وكنت أرى أنه ألمر ما افتتح هللا بعض سور المرآن 

بممتاطع صتتوتٌة مفتتردة )مثتل طتته وٌتتس وآلتتم وكهتٌعص( وهتتً ممتتاطع صتتوتٌة 

تنتً األستتاذة أّن بؽتض النظتر عتن أنهتا حتروؾ ممطعتة فتً العربٌتة. ولتد أخبر

هنان عدداً ؼٌتر للٌتل متن أستاتذة علتوم اللستانٌات ٌإمنتون بمتا أومتن بته وأنهتم 

ثتم ” sound symbolism“ٌطلمون على هذه الظتاهرة "الرمزٌتة الصتوتٌة" 

ذهبت إلى مسجد لندن المركزي ألداء صبلة التراوٌح. وبعد انتهاء الصبلة لعتد 

ً  –اإلمام  آٌات من المترآن بتالمراءات المختلفتة. ٌجود بضع  -والذي كان مصرٌا

فكتتان ممتتا لتترأ لتتول هللا ستتبحانه وتعتتالى "تلتتن التتدار اآلختترة نجعلهتتا للتتذٌن ال 

ٌرٌتتدون علتتواً فتتً األرض وال فستتاداً" و لتتد لرأهتتا المتتارئ بمتتراءة ورش فكؤنتته 

اااااااااااااختترة لرأهتتا هكتتذا " تلتتن التتداااااااااااااااااااااااااار االااااااااااااااااااااااااااااااا

 نجعلها للذٌن ال ٌرٌدووون علوووووووان فً الرض و الاا فسااااادااااااا"

من صفاته أنه   /ae/وتفكرت فً لراءة هذه اآلٌة، لمد درسنا أن صوت ال 

وأنه إذا استطال   continuant مستمر  front أمامً   highصوت علوي 
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ٌضاح لكل هذه الصفات ثم فهو ٌكون موضحاً تمام اإل  long vowel فصار 

تفّكرت فً الكلمة التً ورد بها هذا الصوت وهً كلمة "اآلخرة" هنا فوجدت 

 –التً هً مإنث أدنى  –التمدم على الدنٌا  –أن من صفات اآلخرة )العلو 

 واالستمرار( 

  shortأنته صتوت لصتٌر   /i/ثم تذكرت أننتا درستنا أن متن صتفات الصتوت 

إذا ٌتمتدم فٌته   low صتوت مخرجته متنخفض  وأنته  long vowel ولتٌس 

اللسان ناحٌة األسنان األمامٌة بانخفاض شدٌد فً جسم اللسان )وجدت أن كلمتة 

 –كمتتا ٌمرأهتتا ورش بحٌتتث ال تكتتاد تستتمع األلتتؾ وكؤنهتتا "التترض"  –األرض 

تحمل كل هذه المعانً فاألرض ممارنة باآلخرة لصتٌرة ضتبٌلة ذلٌلتة منخفضتة 

 الوضع والمدر( 

ٌوصتتؾ بؤنتته صتتوت علتتوي بالدرجتتة األولتتى إذ   /u/رأٌتتت أن صتتوت الثتتم 

ٌتراجع فٌه اللسان إلى خلؾ الحنن ثم ٌرتفع بجسمه كله وأنه صوت عتال وأنته 

صتتوت خلفتتً. وجتتدت أن كلمتتة "علتتواً" تبتتدأ بصتتوت العتتٌن ٌلٌهتتا هتتذا الصتتوت 

 long العتالً ثتم صتوت التبلم ٌلٌهتا نفتس الصتوت ثتم الصتوت نفسته طتوٌبلً 

vowel   ثم تنتهً الكلمة بصتوت النتون الرنتان. وعجبتت متن كلمتة تعبتر عتن

 -العلو والتكبر فً األرض تحوي كتل هتذا المتدر متن أصتوات العلتو التتً تعبتر

عن استمرار العلو كذلن بما ٌإدي إلى النتٌجة الحتمٌة  –فضبلً عن العلو نفسه 

 وهً "الفساد".

  /s/وضتح أصتواتها هتو الستٌنوحتى هذه الكلمة األخٌرة "فساداً" الحظتت أن أ

وهو صوت له خصوصتٌة ولصتص لتدى علمتاء األصتوات، ولكنته بشتكل عتام 

 تنفٌستتً كمتتا وستتمه نحتتاة العربٌتتة، احتكتتاكً   hissing صتتوت هتتامس

fricative    فإذا تفكرت فً معنى الفساد وجتدت أنته نشتاط احتكتاكً بالدرجتة
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وهتو  –نفس البشترٌة ذاتهتا سواء كان احتكاكاً بآخرٌن أو احتكاكتاً بتال –األولى 

احتكان ٌشً بالسوء، ثم وجدت أنه نشتاط تنفتٌس ٌمتوم بته أفتراد ٌستٌطر علتٌهم 

وأنته فتً بداٌتته  –والمهانتة  1سواء كان تكبراً أو إحساساً بالذل –مرض نفسً 

 ً أو عتتواً. كمتا  2ٌكون دلٌماً هامساً ال تكاد تشعر به حتى إذا استفحل صار ستفكا

وهو صوت ٌدل كمتا رأٌنتا   /long /aeوت الفتح الممدودأن الكلمة تنتهً بص

 –وهنا ٌشٌر إلى االستمرار فً الفساد و بذلن ٌكون المعنى  –على االستمرار 

أن الدار اآلخرة العالٌة المستمرة  المفضلة على األرض الخفٌضتة  –وهللا اعلم 

ن وال إنمتتا تكتتون للتتذٌن ال ٌتكبتترون فتتً األرض وال ٌفستتدو –الذلٌلتتة الزابلتتة 

وبذلن فهنان فرصة للعصاة الذٌن أفسدوا فتً األرض  –ٌستمرون فً إفسادهم 

 كً ٌتوبوا وال ٌستمروا فً إفسادهم. وهللا تعالى أعلى وأعلم.

                                                           
ٌشٌر إلى  /u/وهو أن صوت الضم  –لة لنفس السبب ٌوصف اإلنسان بالذل وتوصف الدابة بالذ 1

 –الحظ كٌف وصف هللا سبحانه و تعالى الٌهود  –ٌشٌر إلى التدنً   /i/وصوت الخفض  ءاالستعال

( ولٌس الذل، ألنهم ال ٌستحمون ان ٌوصفوا 16بانهم ضربت علٌه الذلة )البمرة:  –رغم أنهم بشر 

 –أحفاد المردة والخنازٌر فٌحذوا حذوهم فً صفاتهم الذلٌلة بما ٌوصف به البشر العاللون، وإنما هم 
 وهللا تعالى أعلى وأعلم. 

 03"لالوا أ تجعل فٌها من ٌفسد فٌها وٌسفن الدماء ونحن نسبح بحمدن ونمدس لن" البمرة:  2
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وسائل إثبات ونفً النسب فً الشرٌعة 

اإلسالمٌة بالنظر للتطوارت الطبٌة 

والنوازل الفمهٌة المعاصرة للمسلمٌن 

 المالممٌمن خارج دٌار اإلس

 (ثانً)المسط ال

 

 د. دمحم سعٌد متولً الرهوان -

 

 المبحث الثانً: طرق نفً النسب

 أوالً: اللعان:

 ثانٌاً: نفً النسب بطرٌك الحمل:

الفمهاء اتفك
1
واألطباء 

2
 ال فإنه وعلٌه أشهر، ستة هً للحمل مدة ألل أنّ  على 

مرآن من لوله أشهر. ودلٌلهم ما ثبت فً ال ستة تمام لبل ٌولد أن لحمل ٌتصور
ً وحمله  ً ووضعته كرها ً حملته أمه كرها تعالى: "ووّصٌنا اإلنسان بوالدٌه إحسانا

"---وفصاله ثبلثون شهراً حتى إذا بلػ أشده وبلػ أربعٌن سنة 
3

، ولوله: "ووّصٌنا 
ً على وهن وفصاله فً عامٌن  "---اإلنسان بوالدٌه حملته أمه وهنا

4
. وجاء فً 

فان أتى بامرأة لد ولدت فً ستة اشهر فؤمر بها أْن ترجم الموطؤ أّن عثمان بن ع
فمال له علً بن أبً طالب لٌس ذلن علٌها. إن هللا تبارن وتعالى ٌمول فً كتابه 
"ووّصٌنا اإلنسان بوالدٌه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله 
                                                           

1
 ،، وؾف اٌمٕبع6/37 ،، سٚمخ اٌطبٌج2/92ٓ١ ،، وفب٠خ اٌطبٌت اٌشثب2/116ٟٔأؽىبَ اٌمشآْ،  

  4/229 ،، اٌجؾش اٌضخبس10/131 ،اٌّؾٍٝ، 4/463
2
ألً ِذح اٌؾ١ل ٚإٌفبط ٚاٌؾًّ ٚأوضش٘ب،  

http://islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/gayar.htm 
3
 15األؽمبف: عٛسح  
4
 14ٌمّبْ: عٛسح  

http://islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/gayar.htm
http://islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/gayar.htm
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ثبلثون شهراً 
 
---"

1
ن كاملٌن لمن أراد ولال: "والوالدات ٌرضعن أوالدهن حولٌ 
"---أن ٌتّم الرضاعة 

2
فالحمل ٌكون ستة أشهر فبل رجم علٌها فبعث عثمان بن  

عفان فً أثرها فوجدها لد رجمت
3

. وال ٌتولؾ األمر على اللعان بل ٌنتفً دون 
مبلعنة. لال ابن لدامة "ومن ولدت امرأته ولداً ال ٌمكن كونه منه فً النكاح لم 

لى نفٌه ألنه ٌعلم أنه لٌس منه فلم ٌلحمه كما لو أتت به ٌلحمه نسبه ولم ٌحتج إ
عمٌب نكاحه لها.

4
" 

 ثالثاً: عدم أهلٌة الزوج لإلنجاب:

ال ٌثبت نسب لمن لٌس أهبلً ألن ٌنجب كمن ال ٌولد لمثله. لال السرخسً "وإذا 
كان ال ٌولد لمثله لم ٌثبت النسب وال ٌفرق بٌنهما

5
". لال الحطَّاب، "وإذا كان 

ً ال ٌولد لمثله وهو ٌموى على الجماع فظهر بامرأته حمل لم ٌلحك بهالصب
6
 ،"
ًٌّ دُوَن اْلعَْشِر لَْم ٌَْلَزْمهُ؛ أِلَنَّ اْلِعْلَم  والماوردي "َولَْو َجاَءْت بَِحْمٍل َوَزْوُجَها َصبِ

ٌُِحٌُط أَنَّهُ اَل ٌُولَدُ ِلِمثِْلِه"
7

لمثله عن ، وابن لدامة "وإذا مات الصؽٌر الذي ال ٌولد 
زوجته فؤتت بولد لم ٌلحمه نسبه"

8
. واختلفوا فً السّن الذي ال ٌولد لمثله 
 والصحٌح الرجوع فً الطب لبٌان ذلن، الختبلفه باختبلؾ األماكن واألزمنة. 

ومثل الصؽٌر الذي ال ٌولد لمثله من كان به عٌب خلمً ٌمنع من أن ٌنجب لمثله، 

 ً ولكن العلماء اختلفوا اختبلفا
9
عاً فً العٌوب التً ال ٌولد لصاحبها أو ٌولد له واس 

ً أو عنٌناً. والصواب فً هذه   كاختبلفهم فٌمن كان ً أو مجبوبا ً أو خصٌا ممسوحا

المسابل أن ٌرجع إلى الطب الحدٌث للفصل فً هذه المضاٌا فمتى لامت الدالبل 

 الماطعة بعدم اإلنجاب وجب نفً النسب.

 طبٌة المعاصرةنفً النسب باستخدام الوسائل ال

الوراثٌة فمط دون  اختلؾ الفمهاء المعاصرون فً صحة نفً النسب بالبصمة
 اللعان وٌمكن تلخٌص ألوالهم على النحو التالً:

                                                           
1
 15األؽمبف: عٛسح  
2
 233اٌجمشح: عٛسح  
3
  2384اٌّٛهأ ثشٚا٠خ ٠ؾ١ٝ ا١ٌٍضٟ:  
4
 9/52 ،اٌّغٕٟ 
5
 5/264 ،اٌّجغٛه 
6
 5/486ِٛا٘ت اٌغ١ًٍ،  
7
 11/19 ،اٌؾبٚٞ 
8
 9/117 ،اٌّغٕٟ 
 ،حاشٌة ،601-4/621 ،شرح مختصر خلٌل ،0/22 ،تبٌٌن الحمائك ،2/390 ،رد المحتار 9

 3/434،4360 ،كشاف المناع ،4/43،33
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باللعان، وال ٌجوز تمدٌم  ال ٌنتفً النسب الشرعً الثابت بفراش الزوجٌة إال .1
من بٌنهم البصمة الوراثٌة على اللعان، وهو لول عامة الفمهاء المعاصرٌن و

 .2، ودمحم األشمر1الدٌن المرة داؼً وعبد الستار فتح هللا سعٌد علً محًٌ
وعلٌه لرار مجمع الفمه اإلسبلمً بالرابطة وجاء فٌه "ال ٌجوز شرعاً 
 االعتماد على البصمة الوراثٌة فً نفً النسب، وال ٌجوز تمدٌمها على

ن فحسب بموله تعالى: . واستدلوا على أن النسب ال ٌنفى إال باللعا3اللعان"
"والذٌن ٌرمون أزواجهم ولم ٌكن لهم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات باهلل إنه لمن الصادلٌن. والخامسة أن لعنت هللا علٌه إن كان من 
الكاذبٌن. وٌدرإا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهلل إنه لمن الكاذبٌن. 

. ووجه الداللة أن 4إن كان من الصادلٌن" والخامسة أن ؼضب هللا علٌها
ذكرت لجوء الزوج للعان إن لم ٌملن الشـهادة إال بنفسه، وإحداث  اآلٌة

اآلٌة تزٌد على كتاب هللا، ومن أحدث فً أمرنا هذا ما لٌس منه  البصمة بعد
. واستدلوا أٌضاً بحدٌث عابشة رضً هللا عنها لالت كان عتبة عهد 5فهو رد

أن ابن ولٌدة زمعة منً فؤلبضه إلٌن، فلما كان عام سعد  عهد إلى أخٌه
عهد إلى فٌه فمام عبد بن زمعة فمال أخً  الفتح أخذه سعد فمال ابن أخً

صلّى هللا علٌه  –وابن ولٌدة أبً ولد على فراشه فتساولا )تدافعا( إلى النبً 
 عهد إلً فٌه، فمال عبد بن فمال سعد: ٌا رسول هللا ابن أخً لد كان -وسلّم

صلّى هللا علٌه  – زمعة أخً وابن ولٌدة أبً ولد على فراشه، فمال النبً
لسودة  هو لن ٌا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم لال -وسلّم 

. 6بنت زمعة احتجبً منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لمً هللا
لشبه البٌن وهو الذي أهدر ا -صلّى هللا علٌه وسلّم  –ووجه الداللة أن النبً 

األصلً وهو "الولد للفراش" فبل  ٌعتمد على الصفات الوراثٌة وأبمى الحكم

                                                           
1
ثؾش  18 ،، اٌجقّخ اٌٛساص١خ فٟ مٛء اإلعال25َ ،اٌٛساص١خ ِٓ ِٕظٛس اٌفمٗ اإلعالِٟ اٌجقّخ 

 .٘ـ1422ِقٛس ِمذَ ٌٍّغّغ اٌفمٟٙ ثبٌشاثطخ 
2
 –اإلعال١ِخ ٌٍؼٍَٛ اٌطج١خ  ، مّٓ ِطجٛػبد إٌّظّخ460 – 441 ،إصجبد إٌغت ثبٌجقّخ اٌٛساص١خ 

 اٌٛساصخ ٚإٌٙذعخ اٌٛساصٟ –
3
اٌمشاس  ٚعبء ٘زا ،٠2002َٕب٠ش  11٘ـ اٌّٛافك 10/1422/ 27بس٠خ عش٠ذح اٌؾشق األٚعو ثز 

 . ثبألغٍج١خ
4
 ٩ –٦إٌٛس:  
5
َ 2001 ٘ـ1422ِٕبلؾبد اٌجقّخ اٌٛساص١خ ثبٌّغّغ اٌفمٟٙ ثبٌشاثطخ فٟ اٌذٚسح اٌغبدعخ ػؾشح  

 ٚاالعزذالي ٌقبٌؼ اٌفٛصاْ
6
وزبة ، 17، ، ِٚغ6749ٍُ ثبة اٌٌٛذ ٌٍفشاػ ثشلُ ،18 ،وزبة اٌفشائل ،85 ،أخشعٗ اٌجخبسٞ 

 " ث١ٕب  ثؼزجخ ٚف١ٗ ٌفع "فشأٜ ؽجٙب   1457ثبة اٌٌٛذ ٌٍفشاػ ٚرٛلٟ اٌؾجٙبد ثشلُ  ،10 ،اٌشمبع
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واستدلوا أٌضاً بحدٌث ابن عباس فً لصة . 1ٌنفى النسب إال باللعان فحسب
جاءت به أكحل العٌنٌن سابػ اإللٌتٌن، خدلج  المبلعنة وفٌه: "أبصروها فإن
صلّى هللا  –كذلن فمال النبً  ءت بهفجا… السالٌن فهو لشرٌن بن سحماء 

. ووجه 2شؤن" : لوال ما لضً من كتاب هللا لكان لً ولها-علٌه وسلّم 
 الداللة إذا نفى الزوج ولداً من زوجته ولد على فراشه فبل ٌلتفت إلى لول
المافة وال تحلٌل البصمة الوراثٌة ألن ذلن ٌعارض حكماً شرعٌاً ممرراً وهو 

صلّى هللا علٌه وسلّم  –لزوجٌن، ولذلن ألؽى رسول هللا اللعان بٌن ا إجراء
ودلٌل الشبه الذي أهدره … الزانً والولد المبلعن علٌه  دلٌل الشبه بٌن
هنا ٌعتمد على الصفات الوراثٌة فهو  -صلّى هللا علٌه وسلّم  –رسول هللا 

على معارضة األصل الذي نزل به  أشبه بالبصمة الوراثٌة ومع ذلن لم ٌمو
فٌه  . لال ابن المٌم تعلٌماً على الحدٌث السابك أن3اللعان" مرآن فً إجراءال

 إلى اعتبار الحكم بالمافة، وأّن للشبه -صلّى هللا علٌه وسلّم  –"إرشاد منه 
مدخبلً فً معرفة النسب، وإلحاق الولد بمنزلة الشبه، وإنما لم ٌُلحك 

ذي هو ألوى منه الشبه له، أّن الشبه له، لمعارضة اللعان ال بالمبلعن لو لدر
ولو أّن الزوجة ألّرت  فالطرٌك الشرعً الوحٌد لنفً النسب هو اللعان

 –لموله  بصدق زوجها فٌما رماها به من الفاحشة فإن النسب ٌلحك الزوج
 . وال ٌنتفً عنه إال4الولد للفراش وللعاهر الحجر" -صلّى هللا علٌه وسلّم

 5رعً بناء على نظرٌات طبٌة مظنونةباللعان، ثم كٌؾ ٌجوز إلؽاء حكم ش
الزنا على  كما أننا ال نستطٌع أْن نعتمد على البصمة فحسب ونمٌم حد.

 الزوجة، بل ال بد من البٌنة، فكٌؾ تمدم البصمة على اللعان وال نمدمها على
  .6الحد

                                                           
1
ِؾشٚػ١خ  ، اٌجقّخ اٌٛساص١خ ِٚذ19ٜ ،اٌجقّخ اٌٛساص١خ فٟ مٛء اإلعالَ ٌؼجذ اٌغزبس فزؼ هللا 

 44 –43 ،اعزخذاِٙب ٌؼّش اٌغج١ً
2
 اٌجخبسٞ ِٚغٍُ 
3
  18 ،ٛساص١خ فٟ مٛء اإلعالَاٌجقّخ اٌ 
4
 5/403صاد اٌّؼبد،  
5
ف١ٙب ٔظش  ٚلٌٛٗ إٔٙب ِظٕٛٔخ 30–29 ،اٌجقّخ اٌٛساص١خ ِٚذٜ ِؾشٚػ١خ اعزخذاِٙب ٌؼّش اٌغج١ً 

اٌّغبئً اٌزٟ رخقُٙ.  فبٌزٞ ػ١ٍٗ لٛي أً٘ االخزقبؿ أٔٙب لطؼ١خ ٚاٌّزؼ١ٓ اٌشعٛع إٌٝ ألٛاٌُٙ فٟ

، ثؾش اٌجقّخ 350 ،فذ٠مخ اٌؼٛمٟ اخزجبساد األثٛح ٌٍطج١جخ ثؾش دٚس اٌجقّخ اٌٛساص١خ فٟ :أظش

، اٌجقّخ اٌٛساص١خ ِٚذٜ ؽغ١زٙب 387 ،عف١بْ اٌؼغٌٟٛ اٌٛساص١خ ِٚذٜ ؽغ١زٙب فٟ إصجبد اٌجٕٛح ٌٍطج١ت

مّٓ اٌجؾٛس اٌّمذِخ  455 ،إٌغت ثبٌجقّخ اٌٛساص١خ ٌّؾّذ األؽمش ، إصجبد432 ،ٌغؼذ اٌؼٕضٞ

 ٘ـ1419شح ِٓ أػّبي إٌّظّخ اإلعال١ِخ ٌٍؼٍَٛ اٌطج١خ اٌؾبد٠خ ػؾ ٌٍٕذٚح اٌفم١ٙخ
6
 اٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚإصجبد إٌغت 



 مجلة الهند

 

 31 

واالكتفاء بنتٌجة البصمة الوراثٌة  المول الثانً: ٌمكن االستؽناء عن اللعان .2
، 1ذهب إلٌه دمحم المختار السبلمً ن الزوج أّن الحمل لٌس منه.إذا تٌمّ 

. واستدلوا بمول هللا 3، وعبد هللا دمحم عبد هللا2المرضاوي والدكتور ٌوسؾ
"والذٌن ٌرمون أزواجهم ولم ٌكن لهم شهداء إال أنفسهم فصهادة تعالى: 

لعان ٌكون ووجه الداللة أن ال 4أحدهم أربع شهادات باهلل إنه لمن الصادلٌن"
 الزوج فمط حٌنبذ ٌكون اللعان ٌكون عندما ٌنعدم الشهود ولٌس ثمة شاهد إال

كالبصمة الوراثٌة تشهد لموله أو تنفٌه فلٌس  أما إذا كان مع الزوج بٌنة .
اآلٌة. وأن اآلٌة ذكرت درء  هنان موجب للعان أصبلً الختبلل الشرط فً

ن ونفً النسب، فٌمكن أْن النسب وال تبلزم بٌن اللعا العذاب، ولم تذكر نفً
العذاب وال ٌمنع أن ٌنسب الطفل إلٌه إذا ثبت  ٌبلعن الرجل وٌدرأ عن نفسه

واستدلوا أٌضاً بموله "لال هً راودتنً عن نفسً  .5ذلن بالبصمة الوراثٌة
وشهد شاهد من أهلها إن كان لمٌصه لدّ من دبر فكذبت وهو من الصادلٌن 

ووجه  6 إنه من كٌدكّن إن كٌدكن عظٌم"فلّما رآ لمٌصه لدّ من دبر لال 
من جهة معٌّنة اعتبرت نوعاً من الشهادة والبصمة  الداللة أّن شّك الممٌص
 فنتابج البصمة ٌمٌنٌة لطعٌة لكونها مبنٌة على .7الوراثٌة تموم ممام الشهادة

الحس، واستدلوا من المعمول بؤنا لو أجرٌنا تحلٌل البصمة الوراثٌة وثبت أّن 
فكٌؾ نمطع النسب ونكذّب الحس والوالع  من الزوج وأراد أن ٌنفٌه،الطفل 

الحكٌم مع العمل السلٌم  ونخالؾ العمل، وال ٌمكن البتة أن ٌتعارض الشرع
فإنكار الزوج  . فً مثل هذه المسابل المعمولة المعنى وهً لٌست تعبدٌة

 ٌثبتوطلب اللعان بعد ظهور النتٌجة نوع من المكابرة والشرع ٌتنزه أن 
 حكماً بنً على المكابرة.

ً أّن الشارع ٌتشوؾ إلى إثبات النسب رعاٌة لحك الصؽٌر  وذكروا أٌضا
الشرٌعة  ومخالفة البصمة لمول الزوج فً النفً ٌتنافى مع أصل من أصول

                                                           
1
ٌٍٕذٚح اٌفم١ٙخ  مّٓ اٌجؾٛس اٌّمذِخ –405 ،إصجبد إٌغت ثبٌجقّخ اٌٛساص١خ ٌّؾّذ اٌّخزبس اٌغالِٟ 

  ٘ـ1413اٌؾبد٠خ ػؾشح ِٓ أػّبي إٌّظّخ اإلعال١ِخ ٌٍؼٍَٛ اٌطج١خ 
2
 /http://www.scribd.com/doc/7262441-إصجبد إٌغت، اٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚ 
3
 اٌّقذس ٔفغٗ 
4
 6إٌٛس: عٛسح  
5
روش اٌذوزٛس ػجذ اٌشؽ١ذ دمحم أ١ِٓ ثٓ لبعُ ٌغٍغبد االعزّبع  :٘زا اٌزٛع١ٗ ٌٍقذ٠ك اٌنش٠ش، أظش 

 تفٟ ثؾضٗ اٌجقّخ اٌٛساص١خ ٚإصجبد إٌغ
6
 28-26عٛسح ٠ٛعف:  
7
فزٍه  "ل١ّـ ِؾمٛق ِٓ دثش فمبي ِغب٘ذ: (ٚؽٙذ ؽب٘ذ ِٓ أٍ٘ٙب)اخزٍف اٌّفغشْٚ فٟ ِؼٕٝ  

ٚسعؼ اثٓ عش٠ش أٔٗ  اٌؾٙبدح، ٚلبي عؼ١ذ ثٓ عج١ش: وبْ فج١ب  فٟ ِٙذٖ، ٚلبي ػىشِخ: سعً ؽى١ُ،

 ،، رفغ١ش اٌمشهج7/194ٟ ،اٌطجشٞ رفغ١ش :فٟ رٌه أظش فجٟ فٟ اٌّٙذ ٌٛسٚد اٌخجش ػٓ سعٛي هللا

 2/476 ،، رفغ١ش اثٓ وض١ش9/172

http://www.scribd.com/doc/7262441/-
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فً حفظ األنساب، وإنفاذ اللعان مع مخالفة البصمة لمول الزوج مع خراب 
وتعدّد حاالت باعث الكٌد للزوجة  عند بعض الناس فً هذا الزمان الذمم

ً الستمرار األوضاع  ٌوجب عدم نفً نسب الطفل ً للحك وباعثا إحمالا
 .1الصحٌحة فً المجتمع

إّن الطفل ال ٌنفى نسبه باللعان إذا جاءت البصمة الوراثٌة  المول الثالث: .3
العن، وٌنفى النسب باللعان فمط إذا جاءت  تإكد صحة نسبته للزوج ولو

وهذا الرأي ذهب إلٌه الدكتور نصر  .إكد لوله وتعتبر دلٌبلً تكمٌبلً البصمة ت
 .2اإلفتاء المصرٌة فرٌد واصل، وعلٌه الفتوى بدار

4.  ً بالبصمة الوراثٌة أّن الحمل أو الولد لٌس من  المول الرابع: إذا ثبت ٌمٌنا
النسب بذلن، إال أنه ٌكون للزوجة  الزوج فبل وجه إلجراء اللعان وٌنفى

الحد عنها الحتمال أن ٌكون حملها بسبب وطء  طلب اللعان لنفً الحك فً
أّن الولد من الزوج وجب علٌه  شبهة، وإذا ثبت عن طرٌك البصمة الوراثٌة

 . 3سعد الدٌن هبللً وهذا الرأي ذهب إلٌه. حدّ المذؾ
 الترجٌح

الراجح عندي أن دعوى نفً النسب الثابت بالفراش الشرعً ال تموم إال باللعان 
كن ال ٌجوز للماضً سماع الدعوى دون عمل البصمة الوراثٌة أوالً فإن أتت ل

النتابج مثبتة لنسب الولد ألبٌه انتفت الدعوى ورفضت عمبلً بالمرٌنة المستٌمنة 
وإن أتت النتابج نافٌة لنسب الولد ألبٌه خٌر الزوج بٌن إجراء اللعان لنفً نسب 

عمبلً بالفراش. وفٌما ٌلً مجموعة من المولود أو التنازل عن دعواه الستلحاله 
 األدلة على ذلن: 

ًَّ صلّى هللا علٌه  أوالً: ما رواه الشٌخان من طرٌك أبً هرٌرة أَنَّ َرُجبلً أَتَى النَّبِ
وسلّم، فَمَاَل: ٌَا َرُسوَل هللاِ ُوِلدَ ِلً ُؼبلٌَم أَْسَودُ، فَمَاَل: َهْل لََن ِمْن إِبٍِل لَاَل: نَعَْم، 

ا أَْلَوانََها لَاَل: ُحْمٌر لَاَل: َهْل فٌَِها ِمْن أَْوَرَق لَاَل: نَعَْم لَاَل: فَؤَنَّى ذَِلَن لَاَل: لَاَل: مَ 
. ووجه الداللة أن النبً صلّى هللا 4لَعَلَّهُ نََزَعهُ ِعْرٌق لَاَل: فَلَعَلَّ اْبنَن هذَا نََزَعهُ 

لال إنه صرح له  علٌه وسلّم لم ٌسلم بدعوى نفً النسب للرجل على لول من
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ً للبخاري ، بل ساق له ما ٌثنٌه عن التمادي فً ذلن، ولو 1وهو الصحٌح خبلفا
ثبتت الدعوى بمجرد االدعاء النتفى نسب الولد باستدعاء الزوجة لحلؾ 
األٌمان لكن النبً صلّى هللا علٌه وسلّم ألجؤه إلى احتمال والع وهو أّن اختبلؾ 

النسب. لال الصنعانً: "فحكم النبً صلّى هللا اللون ال ٌعنً بالضرورة انتفاء 
علٌه وسلّم بؤّن الولد للفراش ولم ٌجعل خبلؾ الشبه واللون داللة ٌجب الحكم 
. 2بها وضرب له المثل بما ٌوجد من اختبلؾ األلوان فً اإلبل ولماحها واحد"
لوٌة والحنابلة ٌمولون بجواز النفً مع المرٌنة مطلماً، فمرٌنة البصمة الوراثٌة 

 ٌستؤنس بها لبل الشروع فً المبلعنة. 

ثانٌاً: أّن النبً صلّى هللا علٌه وسلّم استؤنس بشهادة المدلجً فً بٌان الشبه بٌن 
أسامة بن زٌد وأبٌه وُسرَّ النبً صلّى هللا علٌه وسلّم بذلن على الرؼم من لٌام 

بذلن وفٌه  فراش الزوجٌة الذي به ٌثبت النسب دون اللجإ لدلٌل أو بٌنة وُسرّ 
تمرٌر باللجوء إلى المرٌنة حال ظهور التهمة، ألن الناس لما تكلموا فً أسامة 
وأبٌه دعى المدلجً فلما أثبت الشبه ُسّر وجه النبً صلّى هللا علٌه وسلّم. لال 

بِِه لََما أبو الولٌد الباحً: "َولَْواَل أَنَّ لَْولَُهْم ذَِلَن َصاِدٌر َعْن ِعْلٍم ٌَْلَزُم التَّعَلُُّك 
" ُسرَّ

. لال الصنعانً: "فاستبشر صلّى هللا علٌه وسلّم بموله ولّرره على 3
. فوجه الداللة أّن النبً صلّى هللا علٌه وسلّم لجؤ لمرابن تدفع ؼابلة 4لٌافته"

 الصدور وترفع اللجإ للعان. 

ِ صلّى ثالثاً: ما ورد فً الصحٌحٌن َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ ذُِكَر التَّبَلعُ  ًّ ُن ِعْندَ النَّبِ
هللا علٌه وسلّم فَمَاَل َعاِصُم ْبُن َعِدّيٍ فًِ ذَِلَن لَْوالً ثُمَّ اْنَصَرَؾ فَؤَتَاهُ َرُجٌل ِمْن 
ٌِْه أَنَّهُ لَْد َوَجدَ َمَع اْمَرأَتِِه َرُجبلً فَمَاَل َعاِصٌم َما اْبتُِلٌُت بَِهذَا اأْلَْمِر  لَْوِمِه ٌَْشُكو إِلَ

ٌِْه إِالَّ لِ  ِ صلّى هللا علٌه وسلّم فَؤَْخبََرهُ بِالَِّذي َوَجدَ َعلَ ًّ مَْوِلً فَذََهَب بِِه إِلَى النَّبِ
ٌِْه  ُجُل ُمْصفَّراً لَِلٌَل اللَّْحِم َسْبَط الشَّعَِر َوَكاَن الَِّذي ادََّعى َعلَ اْمَرأَتَهُ َوَكاَن ذَِلَن الرَّ

ًُّ صلّى هللا علٌه وسلّم اللَُّهمَّ  أَنَّهُ َوَجدَهُ ِعْندَ أَْهِلِه َخْدالً  آدََم َكثٌَِر اللَّْحِم فَمَاَل النَّبِ
ًُّ صلّى هللا  ُجِل الَِّذي ذََكَر َزْوُجَها أَنَّهُ َوَجدَهُ فبََلَعَن النَّبِ ً بِالرَّ بٌَِّْن فََجاَءْت َشبٌِها

ٌْنَُهَما لَاَل َرُجٌل اِلْبِن َعبَّاٍس فًِ اْلَمْجِلِس  ًُّ صلّى  علٌه وسلّم بَ ًَ الَّتًِ لَاَل النَّبِ ِه
ٌ َكانَْت  ٌِْر بٌَِّنٍَة َرَجْمُت َهِذِه فَمَاَل اَل تِْلَن اْمَرأَة هللا علٌه وسلّم لَْو َرَجْمُت أََحداً بِؽَ
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ْسبَلِم السُّوءَ  تُْظِهُر فًِ اإْلِ
. ووجه الداللة أّن النبً صلّى هللا علٌه وسلّم لم 1
 بمرٌنة الشبه بالرجل الذي ذكره عاصم.  ٌبلعن بٌنهما حتى تبٌّن له 

رابعاً: لموله صلّى هللا علٌه وسلّم "البٌنة على المدعً والٌمن على من أنكر" 
 فإلامة البٌنة باختبار الحامض النووي لبل الشروع فً اللعان إعمال لؤلدلة كلها. 

ٌن فلو خامساً: أما المعمول ففً الشرٌعة ما ٌعّظم لدر المرابن التً ترلى للٌم
من ال ٌولد لمثله أو رجل رجبلً ٌساوٌه فً العمر وادّعى أنه أبوه فإننا  استلحك

ٌمكن أْن ٌتساوى أب وابن فً السن مع  نرفض ذلن لمخالفته للعمل والحس فبل
 . أن االستلحاق فً األصل مشروع

ولم ٌلتمٌا وأتت  ولد ردّ جماهٌر العلماء دعوى امرأة مشـرلٌة تزّوجْت بمؽربً
والعمل وهذا  لد، فإّن الولد ال ٌكون لزوجها المؽربً البتة لمخالفة ذلن للحسبو
ً لموله  النفً : "الولد للفراش" إنما لمخالفة  صلّى هللا علٌه وسلّم –لٌس تمدٌما

 لال ابن تٌمٌة: "فبل تتنالض األدلة الصحٌحة العملٌة ذلن لصرٌح العمل والحس.
إذا كانت صحٌحة، وداللة الخطاب إذا  والشرعٌة، وال تتنالض داللة المٌاس

فإن المٌاس الصحٌح حمٌمته التسوٌة بٌن المتماثلٌن وهذا هو  كانت صحٌحة
الكتب وأرسل به الرسل والرسول ال ٌؤمر بخبلؾ  العدل الذي أنزل هللا به

 .2العدل"

أما أصحاب المول األول ففً لولهم بعدم العمل بالبصمة البتة لبل اللعان فٌه 

لحدٌث األعرابً الذي تثبت منه النبً صلّى هللا علٌه وسلّم وسلم فً  مخالفة

دعواه ولحدٌث عبد بن زمعة ألن أّن النبً صلّى هللا علٌه وسلّم لضى بالشبه 

فً ضرورة احتجاب سودة وتحرٌمها على المستلحك وهو عمل بؤحد الدلٌلٌن، 

الفراش لكن لما تعارضا بشؤن إثبات النسب لضى باألثبت منهما وهو 

فإما أنه ٌكون على  الشرعً. لال ابن المٌم: "وأما أمره سودة باالحتجاب منه،

البٌِّن بعُتبة، وأما أْن  طرٌك االحتٌاط والورع لمكان الشبهة التً أورثها الشَّبَهُ 

لحوق النسب، والشبه  ٌكون مراعاة للشبهٌن وإعماالً للدلٌلٌن فإن الفراش دلٌل

لموته، وأعمل  عمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدّعًبؽٌر صاحبه دلٌل نفٌه فؤ

أحسن  الشَّبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمٌة بٌنه وبٌن سودة، وهذا من

… األحكام وأبٌنها، وأوضحها، وال ٌمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه 
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ٌتخلؾ بعض أحكام النسب مع ثبوته لمانع، وهذا كثٌر فً الشرٌعة،  ولال: ولد

تخلُّؾ المحرمٌة بٌن سودة وبٌن هذا الؽبلم لمانع الشبه بعتبة،  كر ِمنفبل ٌن

 . 1الفمه" وهل هذا إال محض

أما استدالهم بحدٌث عبد بن زمعه فعلٌهم فٌه تعمٌبات األول أن النبً صلّى هللا 

علٌه وسلّم لضى بإثبات النسب للفراش ولم ٌمض به للشبه البٌّن فاألمر مختص 

ٌن لضى فٌهما رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم باأللوى، فاألمر بالتنازع بٌن دلٌل

مختص بحال التنازع  واألمر الثانً أّن دعوى عدم التفاته صلّى هللا علٌه وسلّم 

الحدٌث  ألمر الشبه )البصمة الوراثٌة( واستداللهم بالحدٌث استدالل بعٌد، بل

 أمر الشبه لذا أمر -صلّى هللا علٌه وسلّم –حجة علٌهم حٌث اعتبر الرسول 

ما المانع أن  ففً حال التنازع على طفل ولد على فراش صحٌح، باالحتجاب.

لوجود  نعمل دلٌل الشبه ونثبت ممتضاه نفٌاً وإثباتاً وٌكون درء الحد عن الزوج

شبهة التصرٌح بالمذؾ وبهذا نعمل باألدلة كلها السٌما وأّن الطفل ولد على 

للطفل من جهة "الولد للفراش"، ومن جهة البصمة  فٌتموى إثبات النسب الفراش

فً حال نفً النسب وثبوت خبلؾ ذلن من جهة البصمة، أما إذا  الوراثٌة، هذا

الزوج فٌجتمع دلٌبلن المرٌنة الموٌة بالبصمة ثم  جاءت البصمة تإكد ادعاء

اللعان الذي به ٌنتفً النسب وتدرأ الحدود عن الزوجة الحتمال أن ٌكون الوطء 

 شبهة أو بإكراه أو نحوه.ل

والتعمٌب الثالث أن النبً صلّى هللا علٌه وسلّم لم ٌمض باللعان الستحالة اللجوء 

ً ألنها كانت  إلٌه عمبلً لوفاة صاحب الفراش وعدم إمكانٌة إجراءه شرعا

 مستولدة، فثبت النسب باالستلحاق. 

ضة أٌضاً ووجه استداللهم بحدٌث ابن عباس فً لصة شرٌن ابن سمحاء منتم

ألن النبً صلّى هللا علٌه وسلّم لضى باللعان لعدم إمكانٌة التثبت من صورة 

المولود إلثناء شرٌن عن دعواه كما فعل مع األعرابً إذ كان الولد جنٌناً ولد 

ألسم شرٌن أنه رآها تزنً، وفً لوله صلّى هللا علٌه وسلّم "لوال ما لضً من 

ه لوال أّن المرآن حكم بعدم الحد على شؤن" معنا كتاب هللا لكان لً ولها

المتبلعنٌن وعدم التؽرٌر لفعلت بها ما ٌكون عبرة للناظرٌن وتذكرة 
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. وهذا ال ٌتعارض مع نفً النسب بالبصمة الوراثٌة والعمل به 1للسامعٌن

كإجراء ولابً حال طلب الزوج المبلعنة. وفً تلن الحالة ال ٌحكم علٌها بإلامة 

د تشترط البٌنة أربعة شهود ولذا لضى مالن بحد من لذؾ الحد ألن إلامة الح

 المبلعنة. 

وٌبعد األخذ بالمول الثانً ألن اللعان جعل سبباً فً درء حدّ المذؾ عن الزوج 
وحدّ الزنا عن الزوجة وهً األٌمان وفٌه ٌمول النبً صلّى هللا علٌه وسلّم "لوال 

لتً درأت عنها الحد. وعن ابن األٌمان لكان لً ولها شؤن" أي أّن األٌمان هً ا
عباس رضً هللا عنهما "أن رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم أمر رجبلً أْن ٌضع 
ٌده عند الخامسة على فٌه ولال إنها الموجبة" أي للفرلة ولعذاب الكاذب. فبل 
ٌدرأ الحد عنها أو عنه إال باألٌمان ألنه أمر تعبدي الزم ال ٌنتمض وال ٌتخلؾ 

  تطبٌمه.  

وٌلزم من األخذ بالمول الثالث إلؽاء اللعان بعد ثبوت صحة نسب الولد للرجل 

عن طرٌك البصمة الوراثٌة، وفٌه مخالفة للنص الثابت بوجوب التفرٌك بٌنهما 

بعد المبلعنة، فمد جاء فً الحدٌث "إن جاءت به أصٌهب أرٌضخ أثٌبج حمش 

ً خدلج السالٌن سابػ جمالٌ السالٌن فهو لهبلل، وإن جاءت به أورق جعداً  ا

 –رواٌة البخاري  وهو شرٌن بن سمحاء كما فً –اإللٌتٌن فهو الذي رمٌت به 

ً لشرٌن بن  فجاءت به أورق جعداً خدلج السالٌن سابػ اإللٌتٌن، أي شبٌها

: "لوال األٌمان -صلّى هللا علٌه وسلّم –فمال النبً  –سمحاء الذي رمٌت به 

لحدٌث أنه حتى لو تمت المبلعنة بٌن الزوجٌن لً ولها شؤن" فمد أفاد ا لكان

؛ ألّن –شبٌهاً بالزوج صاحب الفراش فإنه ٌنسب له وال ٌنفى عنه  وولد الطفل

ألنه ألوى بكثٌر من مجرد التشابه الظاهري الذي أخذ  النص جاء بنسبته إلٌه

فً إثبات النسب وٌدرأ الحد عن الزوج  -صلّى هللا علٌه وسلّم  –به رسول هللا 

ولذا فالفارق بٌن ما رجحناه وبٌن  لولوع األٌمان وبهذا عملنا باألدلة كلها.

المول الثالث فارق إجرابً ٌموم به الماضً أي أن الماضً ال ٌمضً بالشروع 

فً اللعان إال بعد استبٌان نتٌجة الحامض النووي فإن كانت المرٌنة مرجحة 

ربما ٌختار التستر على لنفً النسب خٌر الزوجان للعان وعدمه. ألن الزوج 

زوجته وٌلحك الولد به على الرؼم من لوة المرٌنة وال حرج فً ذلن ألن النبً 

 صلّى هللا علٌه وسلّم لضى بعبد بن زمعة للفراش.

                                                           
1
 9/21 ،رؾفخ األؽٛرٞ 
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وٌلزم من المول الرابع وجوب حدّ الزنا علٌها ودرأه عنها بتحلٌل البصمة 

مخالؾ للدلٌل ألّن حدّ  الوراثٌة ولزوم حدّ المذؾ للزوج  بالتحلٌل ذاته وهو

 الزنا ال ٌمام إال بالبٌنة. 

 الخاتمة:

ٌثبت النسب فً الشرٌعة بخمسة أشٌاء ثبلثة محل اتفاق وهً الفراش 

واالستلحاق والبٌنة واثنان محل اختبلؾ بٌنهم وهما المافة والمرعة، وال ٌثبت 

د على بثبلثة هً تحوٌل النسب والتبنً واستلحاق الزانً ولد الزنا إذا ول

فراش، ولثبوته بالفراش الصحٌح شروط منها إمكانٌة الدخول ومكانه، وأال 

ٌتجاوز الحد األدنى أو األلصى لفترة الحمل وأن ٌكون ممن ٌتصور منه الحمل 

وٌثبت النسب بعمد النكاح الفاسد بشرط ولوع الدخول الحمٌمً أو الحكمً بٌن 

اح الصحٌح ما ذكره الفمهاء من الرجل والمرأة، وبالعمد المولوؾ. وٌلحك بالنك

أّن الوطء بشبهة ٌثبت به النسب أٌضاً وهو الوطء فً نكاح فاسد أو شراء فاسد 

أو وطء امرأة ظنّها امرأته. والراجح صحة اعتبار الحكم بالمٌافة فً إثبات 

النسب عند االشتباه والتنازع، وبه لال جمهور العلماء  من الشافعٌة والحنابلة 

 والمالكٌة فً أوالد اإلماء فً المشهور من مذهبهم.والظاهرٌة  

ً ولم  كما ٌترجح لدٌنا صحة نسبة ولد الزنا ألبٌه الزانً إذا استلحمه مطلما
ٌعارضه معارض ولامت الدالبل على ثبوت الحالة التً أدّت إلى وصول مابه 

 إثبات فً الفراش لدّمت إلى رحم المرأة المزنً بها ألسباب منها أّن النصوص
 وهذا الفراش، ممابل مردودة فً الزانً من النسب فدعوى الزنى؛ على النسب
 طرٌك الزنى وطرٌك والعة، حمٌمة إثبات هو النسب فٌه وألن مرٌة ال حك

 لم إذا أما النسب، إثبات فً الفراش معارضة على ال ٌموى لذلن ضعٌؾ؛
ه صلّى ولكون لول به فٌلحك واستلحمه الزانً؛ منه، ألوى معارض ٌعارضه

هللا علٌه وسلّم "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ممٌد بكون الزنا ال ٌعارض 
دعوى الفراش بحال، أما لو لم ٌعارضه فراش فبل مانع من إثبات ولد الزنا، 
وألّن دعوى اإلجماع على أّن ولد الزنا ال ٌثبت نسبه ألبٌه منتمضة بإلحاق 

عابشة فً اختبلؾ سعد وعبد بن  عمر أوالد الجاهلٌة بآبابهم، ولداللة حدٌث
زمعة أّن النبً صلّى هللا علٌه وسلّم لضى بالشبه فً احتجاب زمعة ولو لم تمم 
دعوى الفراش لمضى بالنسب لسعد، والنبً صلّى هللا علٌه وسلّم التفت للمرابن 

 فٌحتاج فٌه مشكون للزانً الزنى ولد نسبة فً تحرٌم دخوله على سودة، وعدم
 ولٌست حمٌمة به، وألّن البنوة حكم تلن الدالبل؛ وجدت فإذا ٌه،تمو دالبل إلى
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تبنى على  وأحكام الشرٌعة الحمٌمة، هذه إلثبات ٌؤتً إنما والحكم حكماً،
 كإلامة متعذرا الحمابك على الولوؾ ٌكون عندما الظاهرة؛ والدالبل األمارات
 على الولوؾ ٌمكن ال صفة العمدٌة إنّ  حٌث العمد، المتل داللة على اآللة

 البنوة حمٌمة على ظاهرة داللة الزنى الزانً البن من واالستلحاق حمٌمتها،
 .منها ألوى بدلٌل تعارض لم إذا بها؛ فٌعمل

 كما ٌصّح االحتكام للبصمة الوراثٌة إلثبات النسب فً الحاالت التالٌة:

 حاق. أال ٌلجؤ إلٌها فً إثبات النسب إال عند انعدام الفراش والبٌنة واالستل .1

 أْن تتعارض بٌنتان متساوٌتان على ثبوت النسب أو نفٌه. .2

 الشن فً أّن ألل مدة الحمل ستة أشهر بعد الزواج.  .3

 أْن ٌختلط األطفال الحدٌثو الوالدة فً المستشفى وٌشتبه األمر. .4

فً حاالت نسب الولد الناتج عن الوطء بشبهة أو من النكاح الفاسد مثل  .5
ن تتزوج المطلمة أو األرملة لبل انمضاء عدتها المتعة وزواج الشؽار، أو أ

 ثم تلد فهل ٌنسب الولد إلى زوجها األول أم إلى زوجها الثانً.

 أْن ٌختلط األطفال فً حالة الحروب والكوارث ولم ٌعرؾ بالضبط آباإهم. .6

 االشتباه فً حالة أطفال األنابٌب.  .7

 االستفادة منها إلثبات الجرابم. .8

عزم الزوج على أْن ٌبلعن زوجته لنفً نسب ولده لمنع اللعان، وذلن إْن  .9
منه لوجود شن كبٌر فٌه، فإنه ٌمكنه اللجوء إلى البصمة الوراثٌة لدفع هذا 

 الشن.

 االستفادة منها فً حاالت االؼتصاب ونحوه. .10

 استلحاق مجهول النسب حك للمستلحك إذا تّم بشروطه الشرعٌة. .11

ون حجة على بالً إلرار بعض اإلخوة بؤخوة مجهول النسب ال ٌك .12

اإلخوة وال ٌثبت النسب وآثار اإللرار لاصرة على الممّر فً خصوص 

 نصٌبه من المٌراث وال ٌعتدّ فً ذلن بالبصمة الوراثٌة. 

 والستخدامها ال بدّ من توافر الضوبط الشرعٌة والفنٌة التالٌة:
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أْن ٌكون استعمالها عند الحاجة إلٌها فً إثبات نسب ؼٌر مستمر وأال  .1

 تعمل فً التؤكد من نسب ثابت.تس

أْن تنفن النتٌجة عما ٌكذبها، فإذا كانت نتٌجتها مستحٌلة عمبلً أو حساً  .2

 فهذا ٌوضح ما اعتراها من خطؤ ٌسوغ رفضها وعدم االعتماد علٌها. 

أْن تكون أوامر التحلٌل البٌولوجٌة للبصمة الوراثٌة بناء على أوامر  .3

ولً األمر، حتى ٌمفل باب  من المضاء أو من له سلطة نٌابٌة عن

 التبلعب واتباع األهواء عند أصحاب النفوس الضعٌفة. 

المبول العام ألهل االختصاص، أي عدم األخذ بالكشؾ العلمً فً  .4

 مرحلة التجرٌب إلى أن ٌعبر مرحلة الثبوت والتطبٌك. 

اختبار الموضوعٌة، وٌمصد به وجوب إجراء تحلٌلٌن من عٌنتٌن  .5

 لممارنة واالطمبنان لسبلمة النتٌجة.مختلفتٌن إلمكان ا

الولوؾ على طبٌعة آلٌات التمٌنة بمعنى التؤكد من سبلمة األجهزة  .6

 ودراٌة الفنٌٌن فً تشؽٌلها.

الحذر من التمنٌة المتطورة، أي عدم التسلٌم المطلك بنتابجها لبل  .7

 اختبار الموضوعٌة والولوؾ على طبٌعة التمنٌة. 

بفحص البصمة الوراثٌة تابعة للدولة أْن تكون المختبرات الخاصة  .8

 وتحت رلابتها. 

أْن تكون المعامل والمختبرات مزّودة بؤفضل ما توّصلت إلٌه التمنٌة  .9

 الحدٌثة وبؤعلى مواصفات التصنٌع بها.

توثٌك كافة خطوات التحلٌل بدأ من نمل العٌنات البلزمة إلى ظهور  .10

ً ل ً على سبلمة تلن العٌنات، وضمانا صحة نتابجها مع النتابج حرصا

 حفظ الوثابك للرجوع إلٌها عند الحاجة. 
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بهما على أْن   ومعترؾ  فً مختبرٌن على األلل  أْن ٌجرى التحلٌل .11

تإخذ االحتٌاطات البلزمة لضمان عدم معرفة أحد المختبرات التً 

 تموم بإجراء االختبار بنتٌجة المختبر اآلخر.

ختبرات المعنٌة بإجراء ٌشترط أْن ٌكون المابمون على العمل فً الم .12

التحالٌل ممن ٌوثك بهم علماً وخلماً وأال ٌكون أي منهم ذا صلة لرابة 

أو صدالة أو عداوة أو منفعة بؤحد المتداعٌن أو حكم علٌه بحكم مخّل 

 بالشرؾ أو األمانة.

أْن تحاط اإلجراءات الفنٌة والنتابج التحلٌلٌة بسرٌة تامة، سواء التً   .13

ٌة، أو فً الدوابر ذات العبللة، لما ٌحٌط بهذا فً المختبرات الفن

 الموضوع من خصوصٌة تامة.

وال ٌجوز إلحاق ولد الزنا بمجرد استخدام البصمة الوراثٌة. إال أْن تدعً المرأة 

زواجها من شخص زواجاً صحٌحاً لكنها ال تستطٌع إثبات هذا الزواج الصحٌح 

حٌث إن الشهود لد ؼابوا  -كما تدعً-الذي تّم بؤركانه، وشروطه الشرعٌة 

بسفر أو موت أو نحو ذلن، مع إنكار الرجل ذلن فٌجوز حٌنبذ استعمال 

 ".DNAالـ"

أما دعوى نفً النسب الثابت بالفراش الشرعً فبل تموم إال باللعان لكن ال 

ٌجوز للماضً سماع الدعوى دون عمل البصمة الوراثٌة أوالً فإْن أتت النتابج 

بٌه انتفت الدعوى ورفضت عمبلً بالمرٌنة المستٌمنة وإْن مثبتة لنسب الولد أل

أتت النتابج نافٌة لنسب الولد ألبٌه خٌّر الزوج بٌن إجراء اللعان لنفً نسب 

 المولود أو التنازل عن دعواه الستلحاله عمبلً بالفراش.
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 المصادر والمراجع

 )المختارة(

ألندلسً المرطبً ابن حزم، أبو دمحم علً بن أحمد بن سعٌد بن حزم ا .1
(، المحلى، تحمٌك الشٌخ أحمد دمحم شاكر، إدارة الطباعة 456الظاهري )ت 

 المنٌرة، مطبعة النهضة، الماهرة، مصر. 
 -ابن المٌم: الطرق الحكمٌة بدابع الفوابد، تحمٌك هشام عبد العزٌز عطا  .2

مكة  -أشرؾ أحمد، مكتبة نزار مصطفى الباز  -عادل عبد الحمٌد العدوي 
 مكرمةال
ابن رشد، دمحم بن أحمد بن دمحم بن رشد المرطبً: بداٌة المجتهد ونهاٌة  .3

 الممتصد، دار المعرفة، بٌروت
ابن عابدٌن: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوٌر األبصار )تحمٌك:  .4

 عادل أحمد عبد الموجود وعلً دمحم معوض(، دار عالم الكتب، الرٌاض
حكام فً أصول األلضٌة ومناهج األحكام ابن فرحون المالكً: تبصرة ال .5

األولى،  دار الكتب العلمٌة، الطبعة )تعلٌك: الشٌخ جمال مرعشلً(، 
 م1995

ابن لدامة، موفك الدٌن أبو دمحم عبد هللا بن أحمد: المؽنً )تحمٌك عبد هللا بن  .6
 عبد المحسن التركً وعبد الفتاح دمحم الحلو(، دار عالم الكتب، الرٌاض

أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرشً الدمشمً: تفسٌر ابن كثٌر،  .7
 المرآن العظٌم، تحمٌك سامً بن دمحم سبلمة، دار طٌبة للنشر والتوزٌع

 ابن مودود الموصلً: االختٌار لتعلٌل المختار، دار الكتب العلمٌة، بٌروت . .8
 أبو الحسن المالكً، ، كفاٌة الطالب الربانً، تحمٌك ٌوسؾ الشٌخ دمحم  .9

 ه1412البماعً، دار الفكر، بٌروت 
أبو الحسن، عبلء الدٌن، علً بن خلٌل الطرابلسً الحنفً: معٌن  .10

 الحكام فٌما ٌتردد بٌن الخصمٌن من األحكام، دار الفكر، بٌروت
أبو الحسٌن مسلم بن الحجاج النٌسابوري، الجامع الصحٌح، ترلٌم دمحم  .11

 هـ. 1419ر فإاد عبد البالً، بٌت األفكار الدولٌة للنش
، وضة  المضاه،  أبو الماسم علً بن دمحم بن احمد الرحبً السمنانً .12

 ه1404تحمٌك صبلح الدٌن الناهً، مإسسة الرسالة، الطبعة الثانٌة 
أبو داود سلٌمان بن األشعث السجستانً، سنن أبً داود، دار الكتاب  .13

 العربً ـ بٌروت
اؼب الطباخ، المطبعة أبو سلٌمان الخطابً، معالم السنن، تحمٌك دمحم ر .14
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 . 1351/1932العلمٌة بحلب 
أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن أبً بكر بن فرح األنصاري الخزرجً  .15

شمس الدٌن المرطبً: الجامع ألحكام المرآن، دار عالم الكتب، الرٌاض، 
 م2003المملكة العربٌة السعودٌة، 

النمري أبو عمر ٌوسؾ بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم  .16
هـ(، الكافً فً فمه أهل المدٌنة، تحمٌك دمحم دمحم 463المرطبً )المتوفى : 

أحٌد ولد مادٌن المورٌتانً، مكتبة الرٌاض الحدٌثة، الرٌاض، المملكة 
 م.1980هـ/1400العربٌة السعودٌة، الطبعة الثانٌة 

أحمد بن علً الرازي الجصاص أبو بكر: أحكام المرآن )تحمٌك: دمحم   .17
 ه1405ق لمحاوي(، دار إحٌاء التراث العربً، بٌروت، الصاد
أحمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسمبلنً الشافعً، فتح الباري  .18

 1379بٌروت ،  -شرح صحٌح البخاري، دار المعرفة 
أحمد بن دمحم بن سبلمة بن عبدالملن بن سلمة أبو جعفر الطحاوي،  .19

بٌروت  –ار الكتب العلمٌة شرح معانً اآلثار، تحمٌك دمحم زهري النجار، د
 هـ. 1399

أحمد بن دمحم بن علً الممري الفٌومً، المصباح المنٌر فً ؼرٌب    .20
 بٌروت.  –الشرح الكبٌر للرافعً، المكتبة العلمٌة 

اإلمام أحمد بن ٌحٌى المرتضى: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء  .21
 األمصار، مكتبة الٌمن

دمحم زهٌر بن ناصر الناصر(، دار البخاري، الجامع الصحٌح )تحمٌك  .22
 طوق النجاة

، والمانون اإلسبلمٌة الشرٌعة فً األوالد حموقبدران أبو العٌنٌن:  .23
 م 1981شباب  الجامعة،اإلسكندرٌة، جمهورٌة مصر العربٌة، 

البٌهمً،  أبو بكر أحمد بن الحسٌن بن علً البٌهمً، السنن الكبرى  .24
وفً ذٌله الجوهر النمً، مجلس دابرة المعارؾ النظامٌة الكابنة فً الهند 

 هـ 1344ببلدة حٌدر آباد، لطبعة : األولى ـ 
 بن علً: التعرٌفات )تحمٌك: إبراهٌم الجرجانً، علً بن دمحم .25

 ه1405األبٌاري(، دار الكتاب العربً، بٌروت، 
 جرٌدة الشرق األوسط .26
الخرشً، الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل، دار الفكر للطباعة.   .27

 بٌروت. 
الخطٌب الشربٌنً، اإللناع فً حل ألفاظ أبً شجاع، دار الفكر:  .28

 بٌروت
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مشروعٌة استخدامها، أعمال  ة ومدىد. عمر السبٌل، البصمة الوراثٌ .29
وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفمهً اإلسبلمً فً مكة المكرمة، 

 ه1422شوال  26 – 21التً عمدت فً الفترة من 
د. دمحم عملة، نظام األسرة فً اإلسبلم، مكتبة الرسالة الحدٌثة، عمان  .30

1983 . 
ستفادة منها ص د. نصر فرٌد واصل، البصمة الوراثٌة ومجاالت اال .31

 .هـ1422بالرابطة  بحث ممدم للمجمع الفمهً الحادي عشر – 30
د. وهبة الزحٌلً، البصمة الوراثٌة ومجاالت االستفادة منها، أبحاث  .32

الدورة السادسة عشرة للمجمع الفمهً اإلسبلمً المنعمد بمكة المكرمة فً 
 . 1422من شوال  26إلى  21الفترة من 

س الدٌن، حاشٌة الدسولً على الشرح الكٌٌر، الدسولً، دمحم عرفة شم .33
 دار إحٌاء الكتاب العربً

الراؼب األصبهانً، أبو الماسم الحسٌن بن دمحم، المفردات فً ؼرٌب  .34
 المرآن، تحمٌك دمحم سٌد كٌبلنً

الرصاع، دمحم األنصاري، شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداٌة  .35
ة الوافٌة، تحمٌك دمحم أبو األجفان، الكافٌة الشافٌة لبٌان حمابك اإلمام ابن عرف
 الطاهر المعموري، دار الؽرب اإلسبلمً

الرملً: شمس الدٌن دمحم بن أبً العباس أحمد بن حمزة بن شهاب  .36
 الدٌن الرملً، نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر: بٌروت

الزٌلعً، فخر الدٌن عثمان بن علً الحنفً، تبٌن الحمابك شرح كنز  .37
 ابك، دار الكتاب اإلسبلمًالدل
زٌن الدٌن ابن نجٌم الحنفً: البحر الرابك شرح كنز الدلابك، دار  .38

 المعرفة، بٌروت 
سعد الدٌن مسعد الهبللً، البصمة الوراثٌة ومجاالت االستفادة  .39

 هـ1422للمجمع الفمهً الحادي عشر بالرابطة  منها،بحث ممدم
أبحاث التمرٌر الفمهً السٌد دمحم الحسٌنً: البصمة الوراثٌة، ضمن  .40

 1428/2007لمركز ابن إدرٌس الحلً، العدد األول 
 الشافعً، دمحم بن إدرٌس، األم، دار المعرفة: بٌروت .41
الشربٌنً، شمس الدٌن دمحم بن الخطٌب، مؽنً المحتاج إلى معرفة  .42

 معانً ألفاظ المنهاج، تحمٌك دمحم خلٌل عٌتانً، دار المعرفة: بٌروت، لبنان
أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الرحمن الطرابلسً شمس الدٌن   .43

عٌنً: الحطاب، الحطاب الرعٌنً،  المؽربً ، المعروؾ بالحطاب الرُّ
 م2003مواهب الجلٌل )تحمٌك: زكرٌا عمٌرات(، دار عالم الكتب، 
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شمس الدٌن دمحم بن أبً العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدٌن   .44
، نهاٌة المحتاج إلى شرح المنهاج. دار الرملً الشهٌر بالشافعً الصؽٌر

 م.1984 -هـ 1404الفكر للطباعة، بٌروت  
شهاب الدٌن أحمد بن أحمد بن سبلمة الملٌوبً، حاشٌتان. للٌوبً:   .45

على شرح جبلل الدٌن المحلً على منهاج الطالبٌن، تحمٌك مكتب البحوث 
 م.1998 -هـ 1419والدراسات، دار الفكر 

لً بن دمحم، نٌل األوطار من أحادٌث سٌد األخٌار الشوكانً، دمحم بن ع .46
 شرح منتمى األخبار، إدارة الطباعة المنٌرٌة

 الشٌبانً: نٌل المآرب .47
شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، تمً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن  .48

 تٌمٌة الحرانً، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمٌة
ل، شرح الجمل على المنهج ، شٌخ اإلسبلم زكرٌا األنصاري: الجم .49

 دار الفكر، بٌروت
شٌخ اإلسبلم زكرٌا األنصاري، أسنى المطالب فً شرح روض  .50

، الطبعة : األولى، 2000 –ه  1422الطالب، دار الكتب العلمٌة، بٌروت  
 تحمٌك : د . دمحم دمحم تامر

الشٌخ الدرٌر، أبو البركات أحمد بن دمحم العدوي، حاشٌة الدسولً على  .51
 بٌر وبهامشه الشرح الكبٌر للدرٌر، الك
 الشٌخ حبٌب الرحمن األعظمً: محمك مصنؾ عبد الرزاق .52
الشٌخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندٌة، دار الفكر  .53

1411/1991 
صالح عبد السمٌع اآلبً األزهري: جواهر اإلكلٌل شرح مختصر  .54

 خلٌل، المكتبة الثمافٌة
األمٌر الكحبلنً ، سبل السبلم، مكتبة  الصنعانً، دمحم بن إسماعٌل .55

 مصطفى البابً الحلبً
عبد الستار فتح هللا سعٌد: البصمة فً ضوء اإلسبلم ومجاالت  .56

االستفادة منها فً جوانب النسب والجرابم وتحدٌد الشخصٌة ، بحث ممدم 
 هـ1422للمجمع الفمهً برابطة العالم اإلسبلمً 

م، التاج واإلكلٌل لمختصر خلٌل، العبدري، دمحم بن ٌوسؾ بن أبً الماس .57
 دار الفكر: بٌروت

عبلء الدٌن أبو الحسن علً بن سلٌمان المرداوي الدمشمً الصالحً،  .58
اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من الخبلؾ على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، 

 دار إحٌاء التراث العربً بٌروت ــ لبنان
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اب العربً، بٌروت عبلء الدٌن الكاسانً، بدابع الصنابع، دار الكت .59
1982. 

علً محًٌ الدٌن المرة داؼً: البصمة الوراثٌة من منظور الفمه  .60
اإلسبلمً، أعمال وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفمهً اإلسبلمً 

 ه1422شوال  26 – 21فً مكة المكرمة، التً عمدت فً الفترة من 
: فمه المضاٌا الطبٌة علً ٌوسؾ الدمحمي ،علً محًٌ الدٌن المره داؼً  .61

  2005المعاصرة، دار البشابر اإلسبلمٌة، 
 علٌش، منح الجلٌل شرح على مختصر سٌد خلٌل، دار الفكر: بٌروت .62
مشروعٌة استخدامها، أعمال  عمر السبٌل: البصمة الوراثٌة ومدى .63

كرمة، وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفمهً اإلسبلمً فً مكة الم
 ه1422شوال  26 – 21التً عمدت فً الفترة من 

(؛ االنووي والمطٌعً، المجموع شرح 2/460عٌسى البابلً الحلبً ) .64
 المهذب، مكتبة اإلرشاد، جدة

الماضً أبو الولٌد سلٌمان بن خلؾ بن سعد بن أٌوب الباجً، المنتمى  .65
 شرح موطؤ مالن، تحمٌث مجمد عبد المادر عطا، دار الكتب العلمٌة

لرارات مجمع الفمه اإلسبلمً التابع لرابطة العالم اإلسبلمً، المرار  .66
السابع بشؤن البصمة الوراثٌة ومجاالت االستفادة منها، الدورة السادسة 

 مكة المكرمة -هـ  1422م 26/10-21عشرة 
الكاسانً، عبلء الدٌن، بدابع الصنابع فً ترتٌب الشرابع، دار الكتاب  .67

 1982العربً، بٌروت: 
الن بن أنس، المدونة الكبرى، تحمٌك زكرٌا عمٌرات، دار الكتب م .68

 العلمٌة: بٌروت
مالن بن أنس، الموطؤ برواٌة ٌحٌى اللٌثً، تحمٌك بشار عواد  .69

 .1417/1997معروؾ، دار الؽرب اإلسبلمً 
مالن بن أنس، الموطؤ، نسخة ٌحٌى بن ٌحٌى اللٌثً، تحمٌك دمحم فإاد  .70

 ث العربًعبد البالً، دار إحٌاء الترا
الماوردي، أبو الحسن علً بن دمحم بن دمحم بن حبٌب البصري البؽدادي  .71

 ، الحاوي فً فمه الشافعً، دار الكتب العلمٌة.
المباركفوري، دمحم عبد الرحمن بن عبد الرحٌم المباركفوري أبو   .72

 –العبل، تحفة األحوذي، ب شرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمٌة 
 بٌروت.

بٌة للدراسات األمنٌة والتدرٌب الصادرة عن جامعة ناٌؾ المجلة العر .73
 العربٌة للعلوم األمنٌة

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%DA%E1%ED%20%E3%CD%ED%ED%20%C7%E1%CF%ED%E4%20%C7%E1%DE%D1%E5%20%CF%C7%DB%ED
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%DA%E1%ED%20%E3%CD%ED%ED%20%C7%E1%CF%ED%E4%20%C7%E1%DE%D1%E5%20%CF%C7%DB%ED
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%DA%E1%ED%20%ED%E6%D3%DD%20%C7%E1%E3%CD%E3%CF%ED
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%DA%E1%ED%20%ED%E6%D3%DD%20%C7%E1%E3%CD%E3%CF%ED


 مجلة الهند

 46 

الوراثٌة، أبحاث ندوة الوراثة  بالبصمة النسب إثبات دمحم األشمر: .74
 والهندسة الوراثٌة

دمحم المختار السبلمً: إثبات النسب بالبصمة الوراثٌة، ضمن البحوث  .75
أعمال المنظمة اإلسبلمٌة للعلوم  للندوة الفمهٌة الحادٌة عشرة من الممدمة
 . هـ1413الطبٌة 

دمحم بن أحمد بن عبد العزٌز بن علً الفتوحً تمً الدٌن ابن النجار،  .76
معونة أولً النهى شرح المنتهى، تحمٌك عبد الملن بن عبد هللا بن دهٌش، 

 مكتبة األسدي، الطبعة الخامسة. 
أبو جعفر الطبري:  دمحم بن جرٌر بن ٌزٌد بن كثٌر بن ؼالب اآلملً،   .77

جامع البٌان فً تؤوٌل المرآن )تحمٌك: أحمد دمحم شاكر(، مإسسة الرسالة، 
 م2000الطبعة األولى، 

دمحم بن صالح العثٌمٌن، الشرح الممتع على زاد المستمنع، دار ابن  .78
 الجوزي، الطبعة األولى

دمحم بن عبد البالً بن ٌوسؾ الزرلانً، شرح الزرلانً على سٌدي  .79
 تحمٌك، عبد السبلم دمحم أمٌن، دار الكتب العلمٌة. خلٌل، 

دمحم بن عبد البالً بن ٌوسؾ الزرلانً، شرح الزرلانً على موطؤ  .80
 . 2007اإلمام مالن، دار الفكر للطباعة والنشر 

دمحم بن ٌعموب الفٌروزآبادي، الماموس المحٌط ، نسخة مصورة عن  .81
ٌبة المصرٌة العامة للكتاب هـ، اله 1301الطبعة الثالثة للمطبعة األمٌرٌة 

1398/1978. 
دورة مجمع الفمه اإلسبلمً السادسة عشرة المنعمدة بمكة  ممررات  .82

م 10/1/2002-5هــ الموافك 26/10/1422-21المكرمة فً المدة من
وانظر د. علً محً الدٌن المره داؼً، البصمة الوراثٌة من منظور الفمه 

 اإلسبلمً، 
ٌة حول حجٌة البصمة الوراثٌة فً إثبات ملخص أعمال الحلمة النماش  .83

النسب، 
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/basma/ba
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 الفكر السٌاسً فً مصر المدٌمة

 ثناء عبد الرشٌد دمحم د. -

 ممدمـــــة:

إن الفكر السٌاسً على اختبلؾ أنماطه وموضوعاته، صفة ٌنفرد بها اإلنسان 

هذا الكون، وهو ثمرة من ثمار العمل دون سواه من بٌن سابر المخلولات فً 

البشري ٌنشؤ وٌتراكم على مّر العصور، نتٌجة للجهد الذهنً الذي ٌبذله 

  اإلنسان فً سعٌه لمعرفة الظواهر المتعددة والمتباٌنة التً ٌعٌش فً كنفها

واإلنسان هو مصدر الفكر ووسٌلته وؼاٌته فً نفس الولت، وٌرجع ذلن إلى 

والمعنوي والنفسً فمد وصفه الفبلسفة منذ المدم بؤنه كابن  طبٌعة تكوٌنه المادي

ناطك عالل ومفكر مدنً بالطبع وسٌاسً بالفطرة، وثمافً بالوعً ٌدرن 

األشٌاء وٌنفعل باألحداث وٌشعر باأللم وٌحّس بالسعادة فً الحٌاة، لذلن فهو 

للتمٌٌز ٌرالب وٌتؤمل وٌتدبر حاجاته وعبللاته وٌملن المدرة الحسٌة والذهنٌة 

بٌن ما ٌحمك له السعادة التً ٌنتفع بها، وٌحاول االبتعاد عما ٌجلب له األلم 

ً الموازنة بٌن ما ٌعرض له من أمور وأشٌاء،  والمعاناة لذا فهو ٌحاول دابما

 وهذا فً الحمٌمة ما ٌدفعه دابماً إلى التفكٌر والتؤمل لكً ٌحمك االرتماء والتمدم.

كر فمن الخطؤ إذن أن نمصر الفكر على إنسان ولما كان اإلنسان مصدر الف

دون آخر، فهنان من ٌدعً أن الفلسفة الٌونانٌة أصٌلة النشؤة والمولد ومن 

ً وزٌلر وبرنٌت ً حٌث ٌمول زٌلر ()هإالء أرسطو لدٌما إن الفلسفة  "حدٌثا

الٌونانٌة هً ابتكار إؼرٌمً أصٌل لم ٌشاركهم فٌها أحد، وإننا ال نجد عند األمم 
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الحضارات الشرلٌة فلسفة بمعناها الصحٌح المابم على التفكٌر المستمل عن فً 

الدٌن، وصحٌح توجد فلسفة عند الهنود والفرس والصٌن، ولكن اللؽة 

المستخدمة ولتذان لم تكن مبلبمة للتعبٌر الفلسفً، كما أن النظم الفلسفٌة التً 

ستبدلوا بالتصورات ظهرت عند الهنود لم تنفصل عن الدٌن، أما اإلؼرٌك فمد ا

ً ٌموم على الفكر المادر وحده  ً صارما ً عملٌا الخرافٌة واألسطورٌة للعالم نظاما

 على تفسٌر الحمٌمة بشكل طبٌعً.

ً ٌمول بنظرٌة األصل الشرلً فً الحضارة  وفً الجانب اآلخر نجد فرٌما

من  "جورج سارتون"من المدامى، و "دٌوجٌن البلبرسً"الٌونانٌة ومنهم 

إنه لم ٌكن باإلمكان أن تحمك العبمرٌة الٌونانٌة "ثٌن والذي ٌمول المحد

معجزاتها العلمٌة بؽٌر أصولها الشرلٌة، ومن ثم فلٌس للؽربٌٌن استبعاد األب 

واألم الذٌن نشؤت عنهما هذه العبمرٌة، أما األب فهو كناٌة عن التراث 

دجلة  النهرٌن: المصري المدٌم، وأما األم فهً كناٌة عن ذخٌرة ببلد ما بٌن

 والفرات.

ونحن مع هذا الفرٌك األخٌر، فنبوغ الٌونانً لم ٌنشؤ من فراغ وإنما من تؤثره 

بما سبمه، فالفكرـ كما سبك أن ذكرنا ـ سلسلة من الحلمات ال ٌجوز أن نمصره 

فالحمٌمة الثابتة التً ال مناص  على شعب دون شعب أو حضارة دون أخرى.

بمدمها وتضرب بجذورها فً عصور سحٌمة  منها أن حضارة مصر تمتاز

فضبلً عن أنها تمتاز بشمولها لمختلؾ مظاهر الحٌاة اإلنسانٌة، وما تنطوي 

علٌه من مشكبلت ولذلن تعتبر الحضارة المصرٌة المدٌمة بحك المهد األصٌل 

 .والمعٌن األول الذي استمت منه حضارات الشعوب األخرى المجاورة مادتها

ن الفبلسفة والمفكرٌن حول نشؤة الفكر هنان خبلؾ آخر وكما حدث خبلؾ بٌ

حول وجود نظام سٌاسً فً مصر المدٌمة، حٌث رفض البعض االعتراؾ 
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بوجود فكر سٌاسً شرلً بعامة، وبالتالً وجود فكر سٌاسً مصري جدٌر 

بالدراسة وهم ٌذهبون، لتؤٌٌد وجهة نظرهم، إلى المول بؤن السٌاسة كانت تإلؾ 

لسفة النظرٌة، ولم ٌعرؾ عن المشارلة المدامً ومن بٌنهم أحد ألسام الف

وإذن فلٌس هنان من أفكار شرلٌة  المصرٌٌن براعتهم فً حمل التفلسؾ.

سٌاسٌة تستحك الذكر، فضبلً عن أن النظم السٌاسٌة الشرلٌة المدٌمة، ومن بٌنها 

 .النظام المصري، كانت عبارة عن نظم دٌكتاتورٌة جملة وتفصٌبلً 

رون إلى أن الفكر السٌاسً فً الحضارة المصرٌة كان بسٌطاً وذهب آخ

ً ٌكتفً بالوصؾ وتمجٌد الوالع والتسلٌم به، ذلن ألنه لم ٌعثر حتى  وشكلٌا

الولت الحاضر على آثار تدل على وجود محاوالت للتفكٌر فً الظاهرة 

السٌاسٌة أو إعطاء تفسٌرات موضوعٌة لطبٌعة العبللة بٌن الحاكمٌن 

 .ٌنوالمحكوم

إال أّن هذا الكبلم مردود علٌه فمد فات هإالء الباحثٌن أّن العصر الذي عاش 

فٌه سمراط كان عصر الحكم الدٌكتاتوري فً ببلد الٌونان، ولد ذهب سمراط 

نفسه ضحٌة لوانٌنه الجابرة ناهٌن عن أّن الدول األوروبٌة وحتى المرنٌن 

امن عشر، لد سادها نوع السادس عشر والسابع عشر وجزء كبٌر من المرن الث

من أنظمة الحكم الدٌكتاتوري التً تمخض عنها فٌما بعد نشوء نظرٌات سٌاسٌة 

ً بؤن النظام السٌاسً المصري كان نظاماً  متعددة، ثم إننا لو سلمنا فرضا

 دٌكتاتورٌاً أو شكلٌاً أو جامداً فهذا ال ٌمنع من دراسته والنظر فٌه.

بحث أصالة الفكر السٌاسً المصري المدٌم وسوؾ ٌتبٌن لنا من خبلل هذا ال

وكٌؾ أن المصري المدٌم هو ألدم سٌاسً عرفه التارٌخ اإلنسانً كله، سٌاسً 

عمره من عمر الزمن، علم الدنٌا كٌؾ تحكم بالعدل بٌن الناس، وكٌؾ تضع 

الموانٌن التً تساوي بٌن الحاكم والمحكوم، وكٌؾ ٌتكلم الحك فً حضورها 
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و أول من اشتؽل بالسٌاسة ٌوم أن كون أول حكومة منظمة وٌسكت الباطل، وه

وأول دولة عرٌمة فً التارٌخ المكتوب كله، وهً التً أعلنها مٌنا عام 

م ولبل أن ٌخرج اإلنسان األوروبً الذي ٌتكبر اآلن بما وصل إلٌه .ق3150

من الكهوؾ التً كان ٌعٌش فٌها فوق الجبال وداخل الودٌان والؽابات بمرون 

 ة.طوٌل

ولد ساعد المصري المدٌم مجموعة من العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة وفرت له 

هذه النهضة، فمد وفرت عناصر البٌبة الطبٌعٌة للبٌبة الحضارٌة كل عوامل 

النهوض واالرتماء واالستمرار واالستمرار، فنهر النٌل ٌجري وسط سهول 

دم الزراعة منبسطة خصبة، سهل على المصري استخدامه فً رّي األرض وتم

ومجرى النهر صالح للمبلحة فً جمٌع فصول السنة، مما ساعد على سهولة 

االتصال بٌن جمٌع أجزاء اإلللٌم المصري من الجنوب إلى الشمال وبالعكس، 

وانحسار النٌل بٌن الصحاري التً تحٌط به من الشرق والؽرب، جعل 

عضها مما أوجد المصرٌٌن ٌجتمعون حوله وٌمٌمون المدن والمرى لرٌبة من ب

تجمعات بشرٌة لامت بٌن أفرادها عبللات اجتماعٌة والتصادٌة وثمافٌة ودٌنٌة 

لوٌة، فمصر من ألدم الدول التً عرفت ما نسمٌه الٌوم بالمنطك السٌاسً 

 .بالوحدة المومٌة بٌن أبناء شعبها

أضؾ إلى ذلن المولع الجؽرافً الممتاز الذي انفردت به مصر بٌن ألطار 

إذ تمع فً ملتمى لارتٌن، أوالهما وفر هللا لها الكثٌر من الخٌرات وهً العالم 

إفرٌمٌا وجعل من الثانٌة وهً آسٌا مهد الحضارات ومهبط الرساالت السماوٌة، 

كما تطل على بحرٌن من أهم بحار الدنٌا، مما أثر فً مناخها الذي ساعد على 

ا هٌؤ لها هللا نشاط المصري وسعٌه فً طرٌك الحضارة بخطى واسعة، كم

بفضل صحارٌها حماٌة طبٌعٌة ضد المعتدٌن، باإلضافة إلى ما أودعه هللا فً 
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باطن هذه الصحاري من معادن وصخور متنوعة ساعدت اإلنسان على صنع 

 آالته وأدواته وأسلحته.

ولكن الطبٌعة وحدها ال تمٌم الحضارات وإنما تمدم األسباب، ومن هنا ٌؤتً 

د لتذلٌل الكثٌر من الصعاب والعمبات وبذل الجهد دور المصري الذي جاه

لمكافحة لوى الطبٌعة، ولهذا كانت حضارتهم نتٌجة لعملهم اإلٌجابً المثمر 

 .وذكاءهم وحرصهم على االتحاد والتعاون

ومن البدٌهً أن بناء حضارة ـ كما ذكرنا ـ ال ٌتم فً ٌوم واحد ولن ٌكون 

ً دون أن ٌكون هنان لدٌر من المر كزٌة السٌاسٌة واالستمرار الذي تحمك ممكنا

فً وادي النٌل وهذا ما ٌسمى بالمعجزة المصرٌة، ألنه كان فً مصر حوالً 

م نوع من الوحدة السٌاسٌة، مع العلم بؤن هذه الوحدة لم تكن .ق2000عام 

آنذان تشمل جمٌع أراضً مصر، بل كانت هنان مملكتان وهً مملكة الوجه 

الوجه المبلً )الصعٌد( ولكن عندما وّحد الملن هاتٌن البحري )الدلتا( ومملكة 

المملكتٌن بدأ عصر األسرات وأطلك على نفسه اسم ملن الوجهٌن المبلً 

والبحري ولد مّرت على مصر ثبلثة عصور من االستمرار هً الدولة المدٌمة 

 12ـ  11الدولة الوسطى األسرات  (م.ق 2475ـ  3400) 6 -1ـ األسرات 

 1090 – 1580) 20ـ  18الدولة الحدٌثة األسرات  (م.ق 1788ـ  2160)

ً تخللتها   49ـ  372ـ  925وامتدت هذه العصور على التوالً  (م.ق عاما

مدتان من الفوضى أو عدم االستمرار، ولكن لحسن حظ المصرٌٌن كانت 

عصور االستمرار طوٌلة، وخاصة العصر األول حٌث تمكنوا من توطٌد 

وسٌكون  ما ساعدنا على إبراز الفكر السٌاسً لدٌهم. .أركان نظمهم السٌاسٌة

ذلن من خبلل عرضنا لمجموعة من المفاهٌم السٌاسٌة األساسٌة التً ٌموم 

 علٌها الفكر، وأهّمها:
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 مفهوم الدولة: أوال:

إن مفهوم الدولة كما أبدعه المصري المدٌم ال ٌزال كما هو فً العصر الحدٌث 

ً هً المنطلك األساسً للعلوم السٌاسٌة ولم ٌتؽٌر األمر كثٌراً، فال دولة حدٌثا

وهً المإسسة التً نشؤت حولها مختلؾ النظرٌات السٌاسٌة، وتعدّدت تعارٌفها 

الذي عرفها بؤنها التشخٌص  "اسمان"من لبل فبلسفة هذا العلم فمنهم الفرنسً 

ن الذي عرفها بؤنها مجموعة م "هوالند"ومنهم اإلنجلٌزي  المانونً ألمة ما.

 ()األفراد ٌمطنون إللٌماً معٌناً وٌخضعون لسلطة األؼلبٌة أو سلطان طابفة منهم 

وٌرتبط مفهوم الدولة بمفهوم السلطة وكبلهما ٌنبثك منه وعنه مفهوم الحكومة، 

فالدولة هً األعم واألهم باعتبارها إشارة إلى مجموع المواطنٌن الذٌن ٌمطنون 

ً فً ظل نظام سٌاسً مع ً معٌنا ٌن، بٌنما الحكومة تمثل إحدى سلطات مكانا

ثبلث فً الدولة وهً السلطة التنفٌذٌة  بٌنما توجد إلى جوارها سلطة تشرٌعٌة 

 وسلطة لضابٌة.

وهذا المفهوم واالرتباط بٌن الدولة والحكومة لم ٌتؽٌر، عما كان فً مصر 

بلػ  المدٌمة وفٌه ما ٌإكد من جانب آخر أن النظام السٌاسً فً مصر المدٌمة لد

درجة كبٌرة من الوعً بمفهوم الدولة والحكومة وارتباطهما معاً، وإن كان 

أي العدالة والنظام، ولد  "الماعت"المفهوم المصري المدٌم لد تمٌز بمٌامه على 

ساهم هذا المفهوم فً نجاح هذا النظام السٌاسً فً مصر المدٌمة، حٌث كان له 

إلى الجندل تحت سٌادة واحدة وهً  الفضل فً جمع سكان وادي النٌل من الدلتا

السٌادة الملكٌة حٌث كان الملن هو مركز الجاذبٌة فً الببلد، فكل مبادرة كانت 

تمال وتطبك ألن  تؤتً منه وكل سعً ٌنبثك من نظامه لٌنتهً بعرفانه فالماعت

 .الملن ٌحبها، مما ٌعنً أن الماعت هً إرادة الملن وهو مإسسها

أنها تهٌا للفبلحٌن  ة تموم بالعدٌد من المهام منها:والدولة فً مصر المدٌم
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السبل الكفٌلة بحسن استؽبلل الحمول فتشك المنوات وتطهرها من الرواسب، 

ولكن إن أهمل الفبلحون زراعة األرض المعطاة لهم ٌعهد لؽٌرهم زراعتها، 

وذلن ألن األرض ملكٌة عامة ال ٌجوز التفرٌط فٌها، وبالمثل كان لكل 

ن الصناع والعمال ربٌس هو المسبول عن تسلٌم إنتاجهم المطلوب مجموعة م

للجهات المعنٌة، وذلن حسب المواصفات التً تعد بكل دلة فإن تماعسوا عن 

تؤدٌة واجباتهم، عهد إلى ؼٌرهم بتنفٌذ برنامج الدولة، وكانت الحكومة تصرؾ 

 .للجماعة المنتجة ما ٌلزمها من ؼذاء وشراب وكساء

ا أّن المصري المدٌم لد عرؾ مفهوم الدولة وما ٌتعلك به من وهكذا ٌتضح لن

مفاهٌم كالسلطة والحكومة بل األكثر من ذلن، هو اصطباغ المفهوم بالصبؽة 

 الدٌنٌة ألنه كان لابماً على العدالة وهً مٌزة انفرد بها المصري المدٌم.

 ما له  وما علٌه: --ثانٌاً: الحاكم الفرعون 

المصري صورة من الصور الناضجة للتمسٌم اإلداري عرؾ النظام السٌاسً 

فضبلً عن أنه عرؾ تعدد السلطات، كما عرؾ صورة أولٌة من صور ما 

إن السلطة الحكومٌة فً مصر  .نسّمٌه الٌوم نظام الفصل بٌن هذه السلطات

كانت تتكون من الملن والوزٌر وموظفوي الببلط واإلدارات المحلٌة، وهذا 

التنفٌذٌة كان لابماً على أساس مركزٌة المرار وال مركزٌة التدرج فً السلطة 

 .التنفٌذ

ً فً ٌدٌه كّل السلطات  ٌؤتً الملن اإلله على رأس حكومة مركزٌة جامعا

وتصور األساطٌر المصرٌة الصراع الطوٌل على إلامة مصر المتحدة بؤنه 

صاحب الوجه  صراع طوٌل بٌن اآللهة ثم تطور إلى صراع بٌن )حور(

صاحب الوجه المبلً، ثم انتهى المطاؾ إلى إلرار حك  ري، و)ست(البح
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فً ملن مصر بؤسرها وبذلن أصبح الفرعون هو تجسٌد اإلله حور،  )حور(

ومن هنا ٌبدو أن العملٌة المصرٌة لد ربطت منذ عهد مٌنا بٌن المجتمع ونظام 

ً على مصر وانحدر منه جمٌع فراعنة  الكون، فاآللهة لد فرضت حور ملكا

مصر، فالملن والحالة هذه إله ٌتجلى على األرض بشراً سوٌاً، وبالتالً ٌحرز 

طالات ال تتوافر ألي إنسان فالملكٌة المصرٌة بل ونظام الحكم بصفة عامة، 

ظلت المجرى الذي تتدفك منه لوى الطبٌعة لدراتها وتصب فً جهاز الدولة 

بٌن الناس والطبٌعة، السٌاسً لتإتً جهود األمة ثمارها فالحاكم صلة الوصل 

وإذا كان الفرعون هو اإلله فمد وجبت طاعته وعدم مخالفته فضبلً عن عبادته 

 .وتمدٌسه وتمدٌم المرابٌن له لنٌل رضاه ورحمته

ً ببعض األلماب التً  ولد استلزمت فكرة ألوهٌة الملن أن ٌظهر اسمه ممترنا

ا والسفلى، توضح حمله للصفة اإللهٌة وحمه اإللهً فً حكم مصر العلٌ

ً بؤنه ورٌث اآللهة والصورة الحٌة لئلله حور على  وتذكٌره لشعبه دابما

 األرض، وبلػ عدد هذه األلماب عند نهاٌة الدولة المدٌمة خمسة ألماب ربٌسٌة:

 اللمب الحوري: .1

وٌإكد هذا اللمب على انتماء حامله إلى عالم اآللهة إلى اإلله حور، وٌجعل منه 

ً لحور ٌحكم با سمه وٌتجسد فً شخصٌته، ذلن ألن حور إنما لد ورث ورٌثا

 حكم مصر عن أبٌه اوزٌر ثم ورثه للملن الفرعون.

 اللمب النبتً: .2

وهو الذي ٌلً اللمب الحوري مباشرة على اآلثار، وٌشٌر إلى الموة التً تربط 

الملكٌة المزدوجة بوادي النٌل، فضبلً عن عبللة الملن باإللهتٌن الربٌسٌتٌن فً 

د والدلتا فٌما لبل الوحدة، وأنهما لد اتحدتا فً شخص الملن الذي ٌمثل الصعٌ
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 .مكانتهما الدٌنٌة فً الببلد وتمومان بحفظه

 اللمب النسوبٌتً: .3

ٌدل هذا اللمب على أن الملن إنما ٌنتسب إلى نبات البوص أو األسل، شعار 

ملن مصر مملكة الصعٌد، وإلى النحلة شعار مملكة الدلتا، ومن ثم فهو ٌمثل )

وكان الملون عندما ٌستعملون اللمبٌن النبتً والنسوبٌتً إنما  العلٌا والسفلى(

ً وأبداً ٌمدمون آلهة الصعٌد وشعاره على آلهة الدلتا وشعارها، ألن  كانوا دابما

ملون التوحٌد إنما كانوا من الصعٌد، ومن ثم فمد جعلوا آلهة ملوكهم وشعارهم 

ً أوالً ثم آلهة الدلتا وشعاره  .ا ثانٌا

 لمب حور الذهبً: .4

أو حور الذي من ذهب ولد ترجم البعض هذه العبارة بمعنى الطفل الذهبً أو 

طفل الذهب، وترجمها آخرون بمعنى االسم الذهبً أو اسم الذهب، وما ٌزال 

معناها ؼامضاً فمد ٌشٌر إلى انتصار حور على عدوه ست، ولد ٌشٌر استخدام 

كٌة لملون األسرات األولى إلى تمدٌس الملن، عبلمة الذهب فً األلماب المل

وذلن بتجسٌده لحور الذي ال ٌفمد لمعانه مثل الذهب، أو الذي ٌشع مثل الذهب 

 .وعلى أي حال فاللمب إنما ٌعبر عن الموة العظٌمة والمجد

 ابن رع: .5

ً من الملن  وٌإكد هذا اللمب صلة الملن باإلله رع، بل إنه إنما كان تصرٌحا

 .وته لئلله رعالفرعون ببن

وعلى الرؼم من هذه األلماب إال أّن كتاب الدولة الحدٌثة لم ٌروا فً تلن 

األلماب الخمسة ما ٌكفً إلظهار الوالء واإلخبلص للملن، ومن ثم فمد أضافوا 

ً أخرى منها الثور الموي ومحبوب إلهة الحك وحامً مصر ولاهر  ألمابا
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نتصارات، رع الموي فً الحك، الشعوب األجنبٌة وكثٌر األعوام وكثٌر اال

 محبوب آمون، رع رب الكرنن، اإلله الطٌب.

وهكذا ٌتضح لنا من ألماب الحاكم الفرعون اصطباؼها هً األخري بالصبؽة 

الدٌنٌة مما ٌكسب الملن صفة المداسة واأللوهٌة، إال أّن الملن لم ٌحتفظ 

ً و ً وسٌداً لشعبه، بؤلوهٌته طوال الولت، فإذا كان فً الدولة المدٌمة إلها حاكما

فها هً األسرة الخامسة ترجع حمها فً العرش إلى إرادة ربانٌة لدٌمة وأصل 

ممدس، فتخرج على الناس بؤسطورة تجعل ملوكها أبناء لئلله رع من صلبه ـ 

وكانت دٌانته لد أصبحت الدٌانة الرسمٌة للببلد منذ ذلن الحٌن ـ ولعل لٌام هذه 

هة للملكٌة اإللهٌة، كما ظهرت البلمركزٌة فً األسرة بذلن كان ضربة موج

الحكم فملّلت هً األخرى من ألوهٌة الفرعون ورلّمت من هالة التمدٌس الذي 

كان ٌحٌط نفسه بها، بل لمد وجد فً هذا العصر من تجرأ على التشهٌر 

بالفرعون وباتهامه بؤنه سبب الببلٌا واالضطرابات التً سادت الببلد ثم التمنً 

ٌنال نصٌبه منها، وحٌن ٌرد الفرعون على االتهام بؤنه حاول جهده أن له بؤن 

 ٌحمً شعبه بتهمه محدثة بالجهل وعدم الكفاءة للمنصب الخطٌر.

ولم ٌتولؾ األمر عند هذا الحد بل تطور فً الدولة الوسطى إلى حدّ مهاجمة 

ر، إنما الملن وتعرضه للمتل، فلم ٌعد الملن ذلن اإلله الجبار الحاكم فوق البش

ؼدا إنساناً له ما لئلنسان من ضعؾ ونزوات وحاكماً ٌعمل لخٌر شعبه وٌجهد 

نفسه على أن ٌكون دابم الٌمظة حتى ال ٌإخذ على ؼرة شؤنه مع شعبه وشؤن 

 .شعبه معه

إال أّن األمر فً الدولة الحدٌثة اختلؾ حٌث عادت للفرعون المداسة التً كان 

ن الدولة الحدٌثة، أن ٌكونوا لمصر ٌتمتع بها من لبل واستطاع فراعٌ

إمبراطورٌة واسعة وظل المبدأ المابل بؤن الملن وحده هو الدولة وهو المبدأ 
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الرسمً وظل الفرعون على رأس الكهانة واإلدارة المدنٌة والجٌش سٌداً 

وهكذا فحكم الفرعون فً الدولة الحدٌثة هو حكم مطلك وأن المانون لم  مطاعاً.

د تعبٌر رسمً إلرادته فضبلً عن أنه ٌتفك مع ما ٌصدره ٌكن أكثر من مجر

الحو والسبا والماعت  فرعون من أوامر تسند إلى صفاته اإللهٌة الثبلثة هً 

 أي  السلطة واإلدران والعدل.

وهكذا كان الحاكم فً مصر المدٌمة إلهاً ٌعبد وهو نفسه الدولة ولذا كان ٌجمع 

 فً ٌدٌه كل السلطات.

 ما لهم وما علٌهم: ---اء ثالثاً: الوزار

استتبع اإلٌمان بؤن الفرعون هو مصدر السلطات بؤسرها، حك كل مصري فً 

ً فمد نشؤت مناصب الوزراء  اللجوء إلٌه واسترحامه وإذا استحال ذلن عملٌا

الذٌن أصبحوا المركز الحمٌمً لتوجٌه دفة الشبون اإلدارٌة، وكان على الوزٌر 

  رفع إلٌه تمرٌراً عن حالة األمة فً مجال تخصصه.أن ٌمابل الفرعون ٌومٌاً لٌ

وكانت الوزارة تسند فً بداٌة األمر إلى أحد أبناء الملن لكن أصبحت بعد ذلن 

تسند إلى أبناء الشعب األكفاء، وكان الوزٌر ربٌساً ألعٌان الببلد وعظمابها، أما 

بون اإلدارٌة سلطة الوزٌر فكانت تتلخص فً أنه ٌمثل األداة المنفذة لكافة الش

فً الدولة والتً تدخل ضمن اختصاصات الملن باستثناء الناحٌة الدٌنٌة، 

وتشٌر وثٌمة تارٌخٌة ترجع إلى عهد األسرة الثانٌة عشرة دونت على جدران 

 وهً وثٌمة من ملن إلى وزٌره ٌبدأها الملن ببٌان .معبد الوزٌر )رخ ـ م ـ رع(

"اعلم أّن الوزارة لٌست حلوة المذاق  أهمٌة هذا المنصب الخطٌر فٌمول جبللته

 ()"فالوزٌر األعظم هو النحاس الذي ٌحٌط بذهب بٌت سٌده" ...بل إنها مرة 

وبعد أن ٌبٌن له خطورة المنصب، ٌضع  له بعد ذلن التفاصٌل التً ٌجب أن 
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ال تنس أن  "والتً ٌستهلها بموله ٌسٌر على نهجها فً المضاٌا التً تمدم إلٌه:

ألن التحٌز ٌعدّ طؽٌاناً على اإلله وهذا هو التعلٌم الذي أعلمن إٌاه  تحكم بالعدل

 :ولكن كٌؾ ستتحمك هذه العدالة؟ اإلجابة ستتحمك باآلتً فاعمل وفماً له.

: أن ٌعامل الوزٌر جمٌع المواطنٌن على لدم المساواة فبل ٌفرق بٌن من أوالً 

ً كان شؤنه فً الدولة  ن تعرفه معامله من ال عامل م"ٌعرفه ومن ال ٌعرفه أٌا

تعرفه والممرب من الملن كالبعٌد عنه، واعلم أن األمٌر الذي ٌعمل بذلن 

 ."سٌستمر هنا فً هذا المكان

وهكذا ٌتبٌن لنا مدى حرص الملن على ضرورة معاملة الجمٌع معاملة واحدة 

 .فالمساواة المطلمة فً المعاملة هً شرط الستمرار الوزٌر فً وظٌفته

عندما ٌؤتً إلٌن شاٍن من الوجه المبلً أو الوجه "رد لاببلً له ولذلن ٌستط

البحري أو من أي بمعة فً الببلد علٌن أن تطمبن إلى أن كل شًء ٌجري وفك 

  المانون وأن كل شًء لد تّم حسب العرؾ الجاري فتعطً كل ذي حك حمه.

ؼٌظ  ولم ٌكن فً لدرة الملن أن ٌمضً بعموبة على أحد من الناس بكٌد له أو

منه أو بؤي دافع ظالم آخر، بل علٌه أن ٌتصرؾ وفك ما تنص علٌه الموانٌن 

فً كل حالة وأكثر من ذلن فإن واجب العدل الذي ٌمع على عاتك الملن، لم 

ٌكن مجرد واجب أخبللً وإنما كان واجباً دٌنٌاً وسٌاسٌاً فً الولت نفسه، فرؼم 

ى السماء عند موته، لم ٌكن فً النظر إلى الفرعون بوصفه إلهاً فإن صعوده إل

االعتماد الدٌنً المصري المدٌم ٌتّم بصورة آلٌة، وإنما كان مشروطاً بؤن ٌكون 

لد أمضى على األرض حٌاة فاضلة لام خبللها بواجباته نحو اآللهة شؤنه شؤن 

البشر، ٌسؤل عن أفعاله ٌوم الحساب ولكن علٌه أن ٌدافع عن تصرفاته أمام 

ر، ولم ٌكن ٌسمح له بالصعود إلى السماء، إال بعد أن ٌمتنع لضاة العالم اآلخ
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المضاة بؤنه فعبلً عاش حٌاة طٌبة وأدّى واجباته على النحو المطلوب، وإذا ثبت 

 عكس ذلن أّن حٌاته لم تكن فاضلة وأّن أفعاله كانت آثمة كان مصٌره جهنم.

 ً ٌستحك األمر  : عدم التسرع فً الؽضب على أي فرد من المواطنٌن ما لمثانٌا

الؽضب من أجله إذ ٌمول الملن لوزٌره "ال تؽضبن على رجل لم تتحر 

وهً دعوة  الصواب فً أمره، بل اؼضب على من ٌجب الؽضب علٌه"

لمعاملة الناس باللٌن، وعدم األخذ بظاهر األمر بل ٌنبؽً تحري الدلة لبل 

 الحكم والثورة على الناس.

 ً ً علثالثا ى ما بٌنه وبٌنهم من مسافة تكسبه الهٌبة فً : أن ٌموم بعمله محافظا

اجعل نفسن مهٌباً ودع الناس ٌهابونن واألمٌر ال ٌكون أمٌراً إال إذا "نفوسهم 

 واعلم أن الخوؾ من األمٌر ٌؤتً من إلامة العدل.  ...هابه الناس

وهذا أمر ضروري، فاالحترام المتبادل بٌن المابد ومرءوسٌه ضرورة ٌفرضها 

اسً، وإذا لم تمم على أساس من الهٌبة واالحترام الذي ٌتولد فً النظام السٌ

نفوس المرءوسٌن من الربٌس، افتمد الربٌس صفة مهمة من الصفات التً 

ٌنبؽً أن تتوافر فٌه. ولكن ٌنبؽً هنا اإلشارة إلى الفرق بٌن الهٌبة والخوؾ، 

فهو  ته للعدل"اعلم أن الخوؾ من األمٌر ٌؤتً من إلام ولذلن لال الملن لوزٌره

ٌتحدث هنا عن الخوؾ والهٌبة التً تتولد فً نفوس المرءوسٌن نتٌجة أن 

الوزٌر ٌطبك العدل على أي إنسان أٌاً كان مولعه، وأٌاً كانت طبمته التً ٌنتمً 

إلٌها، ومن هنا تؤتً الهٌبة من إلامة العدل، ولٌس بمركز الوزٌر أو منصبه أو 

 .اس والتنكٌل بهمبما ٌمتلكه من وسابل البطش بالن

وهكذا عرؾ المصري المدٌم الوسطٌة فً المناصب السٌاسٌة الحساسة، 

فضرورة تحمٌك الهٌبة فً نفوس المحكومٌن هً الدرجة الوسط ما بٌن 
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ممارسة العمل السٌاسً بفوضوٌة، وفرض الخوؾ على نفوس اآلخرٌن 

ً إلى وجود ن مص ما فً بممارسة األعمال المرعبة والمفزعة التً تسٌر حتما

شخصٌة المسبول السٌاسً، وخاصة إذا كان ممن ٌتولون مثل هذا المنصب 

ً فً كبلمه مع وزٌره "اعلم أن اإلنسان إذا  الرفٌع ولذلن كان الملن واضحا

جعل الناس ٌخافونه أكثر مما ٌنبؽً دّل ذلن على ناحٌة نمص فٌه فً نظر 

أن رهبة األمٌر تبعث الموم فلن ٌمولوا عنه إنه رجل بمعنى الكلمة، واعلم 

 الرعب فً نفس الكاذب عندما ٌعامله األمٌر بما ٌفزعه منه.

ولعل كلمة أمٌر هنا تذّكرنا بالسٌاسً الكبٌر مكٌافٌلً الذي اهتم كثٌراً بمشاكل 

السٌاسة والحكم والذي كان حرٌصاً على تحمٌك الوحدة لببلده ولن ٌتٌسر ذلن 

ب احترام شعبه بما تفرضه إال بوجود حاكم لوي مرهوب الجانب ٌكس

شخصٌته الموٌة وأعماله من هٌبة فً نفوس الناس فهو ٌمول فً كتابه السٌاسً 

من الضروري لكل أمٌر أن ٌكسب صدالة شعبه وإال فإنه "إنه  األمٌر""الشهٌر 

 ال ٌجد ملجؤ له فً أولات الشدة والضٌك.

ووصاٌا  ولكن ٌجّب التنوٌه على فرق ضروري بٌن نصابح الملن لوزٌره

مكٌافٌلً ألمٌره، وهو أن األمٌر عند مكٌافٌلً الذي ٌتحلّى بالفضٌلة فٌكسب 

صدالة شعبه هذا التحلً لٌس ؼاٌة، بل هو وسٌلة ألن ٌكسب صدالة شعبه 

لٌصل من خبللها إلى المجد ولٌس لمجرد الوصول إلى الحكم، أما وصاٌا الملن 

ظر عن النتابج، فالملن لوزٌره فالفضٌلة فٌه ممترنة بالسٌاسة بؽض الن

المصري حرٌص على تحمٌك العدل كؽاٌة أساسٌة، وهذا العدل هو الذي 

ٌفرض هٌبة الوزٌر فً النفوس لذلن فهو ٌمول لوزٌره: "اعلم أنن ستصل 

للؽرض من منصبن إذا جعلت العدل رابدن فً عملن، إن الناس ٌنتظرون 

حدٌثه عن التكالٌؾ  ثم ٌستطرد الملن فً بالعدل فً كل تصرفات الوزٌر".
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 المنوطة بالوزٌر ومنها:

 ً اعلم أّن نجاح الرجل هو أن ٌعمل  ": العمل حسب األوامر التً تلمى علٌهرابعا

 حسبما ٌمال له ـ انظر دع هذا الرجل ٌإدي وظٌفته ٌعمل حسبما ٌإمر به".

 الوزٌر هو المسبول األول فً السلطة التنفٌذٌة، والذي ٌتلمى األوامر من الملن 

 .فالملن ٌؤمره وهو بدوره ٌؤمر من هم دونه من المسبولٌن

لما كان الؽرض األساسً فً خطاب الملن لوزٌره هو تحمٌك العدل، خامساً: 

فإنه ٌنصحه بؤن ال ٌتوانى فً إلامة العدل لتحمٌك المساواة بٌن الجمٌع، فالملن 

 ٌرٌد من وزٌره أن ٌنصؾ الضعٌؾ وٌنصره، فما أروع أن ٌكون الحاكم

الذي شبه  نصٌراً للضعفاء ومن هنا كانت هذه الشهادة من المإرخ )برستٌد(

 Magna)هذه الكلمات للملن المصري بدستور إعبلن الحموق للفمراء

Karta)  أّن هذا المٌل نحو إنصاؾ الضعفاء ً ، فالملن كان ٌعً تماما

لوزٌره  والمستضعفٌن هو المعٌار الحمٌمً لعدالة الحكم لذا ختم كبلمه وتكلٌفه

 ()."لاببلً: "راع المانون الذي ألمً على عاتمن

ما أروعها من نصابح وما أبلؽها من تكلٌفات من الربٌس األعلى للدولة إلى 

معاونه األول، واألجمل أن هذه النصابح لد ظل العمل بها لٌس مع الوزٌر 

 فحسب بل لمد انتملت من الوزٌر إلى من سٌتولى شبون الببلد من بعده، وهم

 حكام األلالٌم بل وإلى كل مستوٌات السلطة التنفٌذٌة فً الببلد.

فهذا حاكم )أمٌنً( فً بنً حسن على باب لبره بٌاناً ٌسّجل العدالة االجتماعٌة 

فً معاملته للكل كؤحسن جواز سفر، ٌمكن أن ٌبتدعه ألجل الرحلة الطوٌلة 

م: "ال توجد ابنة عن سٌاسته اإلدارٌة كسٌد إللٌ"أمٌنً"رحلة األبدٌة ٌمول 

مواطن لد عبثت بها، وال أرملة عذبتها، وال فبلح طردته وال راع ألصٌته، وال 
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وال ٌوجد بابس بٌن  ربٌس خمسة سلبته رجاله ممابل ضرابب )ٌعنً لم تسدد(

عشٌرتً وال جابع  فً زمنً، وعندما كانت تحّل بالببلد سنون مجدبة كنت 

مماطعته إلى حدودها الجنوبٌة وإلى ٌعنً  أحرث كل حمول مماطعة )الؽزال(

حدودها الشمالٌة محافظاً بذلن على حٌاة أهلها، وممدماً لهم الطعام حتى أنه لم 

ٌوجد بها جابع لط ولد أعطٌت األرملة مثل ذات البعل، وإنً لم أرفع الرجل 

العظٌم فوق الرجل الحمٌر فً أي شًء أعطٌته، ثم ألبل بعد ذلن الفٌضان 

ل الؽنٌة والخٌرات الكثٌرة ولكنً مع ذلن لم أجمع المتؤخر على العظٌم بالؽبل

 ."الحمول ٌعنً من الضرابب

وإذا كانت هذه شهادة من حاكم إللٌم لذا ٌنبؽً أن نتعرؾ على حكام األلالٌم 

 وما لهم وما علٌهم.

 رابعاً: حكام األلالٌم:

ً ٌموم بكل النشاط الح كومً فً كان الملن ٌعٌّن على رأس كل إللٌم حاكما

إللٌمه، وترجع نشؤة وظٌفة حاكم اإلللٌم إلى أن مصر كانت منمسمة إلى 

مماطعات وكان المصرٌون ٌعتمدون على الزراعة وفٌضان النٌل الذي كان 

ٌتولؾ علٌه نظام الري، ومن ثم فمن الطبٌعً أن تبلػ طرٌمة الري درجة 

ا الترع والمنوات الكمال بسرعة فابمة ما دامت موضع عناٌتهم من لدٌم، فحفرو

وألاموا الجسور ولد استدعى ذلن وجود موظؾ ٌشرؾ على هذه األعمال 

 .لٌموم بالتفتٌش على هذه المنوات والمحافظة علٌها وعلى تطورها

ً لشخصٌاتهم وشخصٌات الفراعنة الذٌن  ولد اختلؾ نفوذ حكام األلالٌم تبعا

ٌرد وجوه نشاطه فً عملوا فً عهودهم، أو عملوا فً خدمتهم فاستمر أؼلبهم 

إللٌمه إلى أمر الفرعون وتوجٌهه وفضله، بٌنما امتاز إلى جانبهم عدد للٌل آخر 
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حرص أفراده على أن ٌإكدوا مجهوداتهم الشخصٌة ومآثرهم الفردٌة فً نموش 

ممابرهم، فشرحوا كٌؾ عملوا على تعمٌر ألالٌمهم، ووّطدوا األمن فٌها وكٌؾ 

دوهم، وأن لم ٌؤبوا فً الولت نفسه أن ٌوفوا ساروا بالعدل بٌن أهلها وأسع

بالتمالٌد الشكلٌة حمها فسّجلوا إلى جانب مآثرهم من طاعتهم لفرعونهم 

 وحرصهم على المرب منه وإرضابه.

أما عن وظٌفة حكام األلالٌم فمد كانوا مسبولٌن عن األمن وتنظٌم جمع األفراد 

حدود، كما كانوا ٌمومون لتجنٌدهم وإرسالهم فى حمبلت لصد ما لد ٌتهدد ال

بدور الوسٌط بٌن الحكومة المركزٌة ورعاٌاهم، فكانوا ٌتلمون أوامر الملن 

ومراسٌمه ثم ٌذٌعونها فٌما بٌن الملكٌة، كما كانوا ٌرأسون محاكم األلالٌم وما 

ٌتصل بها من إدارات، فمد كانت هنان فً األلالٌم محاكم محلٌة تموم بمحاسبة 

وظفٌن حتى حكام اإلللٌم نفسه، إذا لاضاهم أحدٌ من أفراد الزراع ومحاكمة الم

الشعب إصابة ضرر من تصرفاتهم اإلدارٌة، أما عن الناحٌة الدٌنٌة فمد جرت 

العادة على أن ٌكون أمراء األلالٌم فً الولت نفسه كبار الكهنة اإلله الربٌسً 

 فٌها.

ا ٌمومون بدور الوساطة ٌتبٌن لنا من الوظابؾ المنوطة بحكام األلالٌم أنهم كانو

بٌن الشعب والفرعون، كما كانوا ٌمومون ببعض المهام التنفٌذٌة والمضابٌة 

والدٌنٌة وكانوا ٌبذلون ألصى جهدهم لنٌل رضى الفرعون، ألنهم إن لصروا 

فإّن مصٌرهم إلى العزل، وكانوا بعد وفاتهم ٌدفنون فً جبانة العاصمة على 

كانت الممبرة ومطالبها الجنابزٌة جمٌعها هبة ممربة من ممبرة الملن اإلله، و

من الملن ٌمدّمها لمن ٌشاء من رعاٌاه المخلصٌن، ولد نال ذلن العطؾ الملكً 

كثٌرون ومن هنا بدأت أول خطوة فى الطرٌك إلى انهٌار الملكٌة المطلمة إذ بدأ 

ٌظهر مبلن جدد، ٌمابله من الناحٌة األخرى نمص فً أمبلن التاج الخاصة 
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عان ما بدأ حكام األلالٌم خطوة أخرى نحو البلمركزٌة، والبعد عن رلابة وسر

الفراعٌن فبدأوا ٌبتعدون بممابرهم عن ممبرة الملن ولم ٌمتصر األمر على ذلن، 

بل إن األراضً الممنوحة أصبحت خاضعة للتورٌث، وأخذت تنتمل عن طرٌك 

، وهكذا تكونت الزٌجات إلى أسرات أخرى ثم خضعت لعملٌات البٌع والشراء

عند بعض الشخصٌات البارزة إلطاعٌات واسعة، ولم ٌستطع الملن أن ٌكبح 

جماح هإالء المتمردٌن من حكام األلالٌم، ولم ٌهتدوا إلى وسٌلة إلنماذ عرشه 

 من االنهٌار.

وهكذا وصلت الملكٌة إلى مرحلة خطٌرة نتٌجة سٌاستها نحو الكهان ونحو 

بؽً من ورابها ضّمهم إلى صفوفها تاركة الشعب حكام األلالٌم، والتً كانت ت

دونما أي اعتبار، ومن ثم فعندما ثار علٌها هإالء اللذٌن أؼدلت علٌهم المنح 

والهداٌا لم تحرن جماهٌر الشعب ساكناً، ولم تمم بؤي جهد لحماٌة اإلله الجالس 

رة على العرش بل إّن هذه الجماهٌر إنما لد انتهزت تؤزم المولؾ، فمامت بثو

عاتٌة ضد الجمٌع وضد الملن وضد الكهانة وحكام األلالٌم هذه الثورة التً 

 عرفت فً التارٌخ  الفرعونً باسم الثورة االجتماعٌة األولى.

ولد لامت هذه الثورة لمجموعة من األسباب التصادٌة واجتماعٌة وسٌاسٌة منها 

ة الدولة ما ال اهتمام ملون الدولة المدٌمة ببناء األهرامات، مما كلؾ خزان

تطٌك، فضبلً عما لام به حكام األلالٌم من التطاعهم ألراضً الدولة وبنابهم 

ممابر خاصة بهم وكان ذلن أٌضاً من خزانة الدولة ـ كما سبك أن ذكرنا ـ كل 

ذلن باإلضافة إلى ضعؾ الملون أمام حكام األلالٌم مما جعل الشعب ٌفمد ثمته 

عة إلى ضعؾ الببلد باإلضافة إلى الؽزو بهم، كل هذه العوامل أدّت مجتم

 األجنبً.

ولكن هذه الثورة لد حمّمت النتابج المرجوة منها من تحمٌك العدالة االجتماعٌة، 
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كما رسمت للحاكم مهامه التً ٌنبؽً أن ٌموم علٌها، وهً أن ٌخدم مصالح 

الدولة وأن ٌرعً شبونها وٌعمل على وحدتها، كما للّلت من هالة التمدٌس 

ً أكثرمن كونه إلهاً، كما ال خاصة بالحاكم اإلله الذي أصبح بعد الثورة إنسانا

  نجحت الثورة بالفعل فً تحمٌك العدالة االجتماعٌة.

 خامساً: العاللة بٌن الحاكم والمحكوم فى مصر المدٌمة:

تبٌن لنا خبلل عرضنا للحاكم فً مصر المدٌمة، والوزراء وحكام األلالٌم أن 

فً مصر المدٌمة تمحور الكل فٌه حول الملن رمز العدالة  النظام السٌاسً

وراعٌها، وهذا اإلصرار المشترن بٌن الملن والشعب فً مصر المدٌمة، على 

ً بٌن االستمرار واالزدهار فى  ً شرطٌا أن ٌطبك الماعت وأّن هنان ارتباطا

الدولة المصرٌة وبٌن تطبٌك الماعت بؤوامر الملن، والتزام الموظفٌن 

واطنٌن بالتنفٌذ، ونفهم كذلن االرتباط الشرطً بٌن االنحبلل واالنهٌار والم

للدولة المركزٌة وضٌاع هٌبتها وبٌن فمدان الجمٌع للماعت وإدراكهم لعدم 

 وجودها.

إذن فالعبللة بٌن الحاكم والمحكوم ٌحكمها مبدأ واحد أساسه العدل والمساواة 

ضنا له فً نصابح الملن لوزٌره بٌن الجمٌع ولعله فً خطاب الملن ـ  الذي عر

ً أن العبللة بٌن الحاكم والوزٌر كانت تموم على النصح  ـ تبٌن لنا أٌضا

 .واإلرشاد فمد أرشده إلى كل ما ٌنفع الناس والشعب

وهذا لٌس بؽرٌب على المصري المدٌم فمبل هذا الملن بسنوات أعلنها مٌنا 

لواعد ثابتة للحكم أساسها موّحد المطرٌن ومكّون أول حكومة عرفها التارٌخ 

العدل والمساواة بٌن الجمٌع، فٌعلن حك كل فرد فً الهواء والماء وفً أن 

ٌعٌش آمناً مطمبناً ال ٌظلم وال ٌظلم، وضرورة أن تسود روح المودة والتسامح 
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بٌن الجمٌع ٌتساوى فً ذلن فمٌرهم وؼنٌهم، وضعٌفهم ولوٌهم، وحاكمهم 

لمد خلمت الرٌاح األربع "زٌره بما لاله اإلله ومحكومهم، استمع إلٌه ٌوصً و

والمٌاه العظمى حتى ٌستطٌع  ---حتى ٌستطٌع كل إنسان أْن ٌتنفس مثل أخٌه 

لمد خلمت كل  ---الفمٌر أن ٌشرب منها وٌروي حمله وزرعه كما ٌفعل سٌده 

 ً ً ولكن  ---إنسان مثل أخٌه تماما ولمد حرمت أن ٌظلم الناس بعضهم بعضا

 ضت ما أمرت به وما شرعتللوبهم نم

ً رابعاً   -كا -إلى إبنه )مرى كما تعد تعالٌم الملن خٌتى الثالث رع( نموذجا

لخبلصة تجارب حاكم البنه للتؤكٌد على العدالة، والدعوة إلى المساواة 

االجتماعٌة واالهتمام بشباب األمة باعتبارهم أساس نهضتها وعدة مستمبلها 

ألم العدالة ما دمت تعٌش على  "فً لوله البنه فهو أوالً ٌلخص مهمة الحاكم

ولكن كٌؾ ستمٌم العدالة، إن العدالة فً الدولة ال تتحمك إال فً ظل  "األرض

استمرار النظام السٌاسً فً الدولة ومن هنا تبدأ النصابح بؤن ٌبعد الحاكم كل 

ت ما من شؤنه أن ٌثٌر أي لبللل أو اضطرابات تعكر صفو الملن فإذا ما التمٌ

ً فً أعٌن رجاله   ---برجل كان أنصاره كثٌرٌن إذا ما اجتمعوا، وكان محببا

أزْل ذكراه وذكرى  ---وهو خطٌب مسهب فاطرده والض علٌه وامح اسمه 

  أنصاره أٌضاً.

وإذا كان هنان رجل عنٌؾ الملب مصدر لبللل بٌن المواطنٌن ٌثٌر الفرلة بٌن 

شؤنه فً حضرة رجال الببلط الشباب ٌخضع المواطنون لتؤثٌره فحمر من 

 اخضع الجموع وادرأ عنها اإلثارات. ---واطرده 

فمفهوم العدالة إذن ٌرتبط بموة من ٌحممه، وبمدرته على السٌطرة على الجموع 

وعدم سماحه ألحد أن ٌنافسه أو ٌنازعه السٌطرة على المواطنٌن، وحتى تتحمك 

وة هنا لٌست مجرد الموة العدالة ال بد على الحاكم أن ٌتحلى بالموة، والم
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العسكرٌة أو لوة العصبٌة لؤلسرة المالكة، وإنما لد تكمن لوة الحاكم فً لدرته 

الفابمة على اإللناع، فمد ٌكون الكبلم أشدّ لوة من المتال فً تؤثٌره على اآلخرٌن 

ولد أدرن الملن خٌتى ذلن، ونصح به ابنه فً عبارة بلٌؽة لال له فٌها: "وكن 

الكلمات ألوى من  ---راً للكبلم لتكون لوٌاً، لدرة اإلنسان فً لسانه صانعاً ماه

إن اإلنسان الحكٌم مدرسة للعظماء وال ٌمع الشر أبداً فً محٌطه.  ---أي لتال 

 الحمٌمة والعدالة تؤتٌان إلٌه، ولد عجبنا طبماً للنصابح التً أعطاها األجداد.

بٌن الحمٌمة والعدالة والحكمة والموة وٌتبٌن لنا من كلمات الملن االرتباط الشدٌد 

وهذه هً العناصر التً بها تتحمك السٌادة للملن على شعبه، فبل ٌكفً أن ٌكون 

ً الحمٌمة  لد ورث العرش عن آبابه وأجداده، بل ال بد من أن ٌرث عنهم أٌضا

والعدالة وأن ٌكون لادراً على الخطابة الممنعة، فموة المرء الحمٌمٌة فً لسانه 

 الكلمات ألوى من أي لتال.ألن 

ولكن العدالة ال تتحمك فً الدولة بمجرد معرفتها ولكن تتحمك بما ٌفعله الحاكم، 

وما ٌصدره من أوامر لموظفٌه كً ٌنفذوا ما ٌرى فٌه تحمٌك العدالة بٌن 

مواطنٌه، وهذا ما أدركه الملن خٌتى، ولذلن فهو ٌنتمل بعد ذلن فً خطابه 

جموعة من األوامر والنصابح الجزبٌة لتحمٌك العدالة. السٌاسً إلى ابنه إلى م

حتى  "أْن ٌظهر االحترام للكبار وأن ٌولّر العظماء "فالعدالة ال تتحمك إال

ٌطبموا لوانٌنه، فاإلنسان الثري فً داره لن ٌكون منحازاً ألنه ٌمتلن الخبرات 

ً للحمٌمة  وفً الولت ولٌس له احتٌاجات، أما اإلنسان المعوز فلن ٌتحدث طبما

الذي ٌراعً فٌه الحاكم حموق شعبه وعظماء بلده، علٌه بنفس المدر أن ٌحافظ 

على حموق ؼالبٌة الشعب من الفمراء والكادحٌن، إذ علٌه أْن ٌهدئ من روع 

ً من ممتلكات أبٌه  وٌتجنب  ---المنتحب وال ٌمهر األرملة، وال ٌطرد إنسانا

وإذا ولع  و ؼٌر ذي فابدة له.تولٌع عموبة بالباطل، وال ٌمضً على من ه
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 .ومن ثم تستمر أحوال الببلد ---عموبة فلتكن بالضرب أو بالسجن 

إن إلامة العدالة على األرض ال تكون إال بمراعاة الفوارق الطبمٌة، والحفاظ 

على حموق عامة الناس وعدم لهرهم أو معالبتهم، ما عدا المتمرد الذي تنكشؾ 

سان صاحب الملب الخسٌس، وهللا سٌعالب بالدم مخططاته ألن هللا ٌعرؾ اإلن

 العمل السٌا.

ولكن ٌنبؽً أْن ننوه أّن الملن لٌس من دعاة التمٌٌز بٌن الطبمات فهو أبعد ما 

ٌكون عن ذلن، ألنه ٌدرن أّن كل إنسان حسب مإهبلته وطبمته ٌموم بدور مهّم 

كتابه الشهٌر فً خدمة الدولة. وهذا ٌذّكرنا بحدٌث أفبلطون عن العدالة فً 

"أعط أهمٌة لعظمابن،  "الجمهورٌة" ففً الولت الذي ٌنصح فٌه خٌتى ابنه

وضع فً الممدمة الشباب المنتمٌن لحاشٌتن، وخّصص لهم الخٌرات، ووفّر لهم 

"ال تفضل ابن  ٌستطرد وٌضٌؾ لاببلً   الحمول وكافبهم بهبات من المطعان".

لرجل حسب أفعاله، ألن كل مهنة إنسان ثري على ابن إنسان فمٌر ولّرب منن ا

 تإدى من أجل رب الموة.

ٌتبٌن لنا مما سبك إٌمان الملن خٌتى إٌماناً كامبلً بالمساواة وأهمٌتها فً الدولة، 

لٌس هذا فحسب بل إن حدٌثه عن المساواة لد عبّر أٌضا عما ٌتمتع به الملن 

الحاضر وال ٌنسى من الدهاء السٌاسً، والجدٌد هنا فً نصابح الملن أنه ٌهتم ب

 المستمبل بل ٌضع المستمبل فً حسبانه، ولذلن ٌطالب الملن خٌتى ابنه بؤن

 ---وأن ٌشٌد العمابر  ---"ٌعلً من شؤن الجٌل الجدٌد لٌحبن أهل الحاضرة 

وهكذا فالمستمبل فً مفهوم خٌتى لٌس فمط ما تجري   فهً تخلد اسم صاحبها.

أٌضاً ما سٌحدث فً الحٌاة األخرى، فاإلٌمان به األٌام فً هذه الحٌاة الدنٌا، بل 

ً من  ً من أركان العمٌدة السٌاسٌة، وأساسا باهلل وبالمصٌر األخروي ٌعدّ ركنا

األسس التً تتحمك بممتضاها العدالة على األرض، إذ أن األفعال الحمٌدة 
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ً من نور ذلن الذي ٌرتكب الشر، وعلى اإلنسان أن  لئلنسان العادل أكثر نفعا

لمد خلك  ---من أجل اإلله فلمد أنعم اإلله بالكثٌر من النعم على البشر ٌعمل 

إنه ٌتؤلك  ---أنهم صوره المنبثمة من جسده  ---نسمة الحٌاة من أجل أذوالهم 

فً السماء حسب رؼبتهم ومن أجلهم خلك النبات والماشٌة والطٌور واألسمان 

 ؼذاء لهم، وخلك النور حسب رؼبتهم ولٌبحر لٌشاهدهم.

وهكذا ٌهتم الملن بتحمٌك العدالة على األرض بٌن شعبه لٌكسب محبتهم ورضا 

 .اآلله الخالك فً نفس الولت

ً نهاه  ً فً إسداءه النصح البنه فً شكل أوامر فؤٌضا وكما كان الملن حرٌصا

عن إتٌان بعض األمور، وٌبدأها بتحذٌره من ظلم األرملة وٌوصٌه بؤال ٌحرم 

حاذر أن  "أال ٌطرد الموظفٌن من وظابفهم، وٌمول له شخصاً من ثروة ابنه، و

تعالب الناس دون خطؤ جنوه، ال تمتل فإّن ذلن ال ٌجدٌن شٌباً، ولكن عالب 

بالضرب واالعتمال فتصلح األمور فً الببلد، اللهم إال الثابر علٌن الذي تتثبت 

لجنوب من أمره كما ٌحذر ابنه من االعتداء على آثار اآلخرٌن، ومن محاربة ا

ألن ذلن ٌعطً الفرصة للبدو األسٌوٌٌن فٌعٌثون فساداً فً الدلتا. وٌذكر الملن 

انظر لمد حدثت نكبة فً عهدي لمد تحطمت "ما جّر علٌه اصطدامه بالجنوب 

مناطك عدٌدة حدث ذلن حماً بسبب ما فعلت، ولكن لم أعلم به إال بعد حدوثه، 

 انظر لمد جوزٌت على ما الترفت".

جدٌدة من التواضع فلم ٌعد الملن ذلن اإلله المترفع فوق البشر  وهذه نؽمة

والذي ٌرجو جمٌع الناس تعطفه ورضاه، لٌصٌبهم شا من إحسانه فى الدنٌا 

ً ٌتحدث عن ضعفه وٌردد عبارات ندمه كسابر  واآلخرة، بل أصبح شخصا

 .البشر
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ذي كان أي دٌممراطٌة هذه التً تمتع بها النظام السٌاسً المصري المدٌم ال

حرٌصاً كل الحرص على تحمٌك العدالة، وإنكار الظلم بل والتحذٌر من عوالبه 

وأي لانون هذا الذي ٌحكم على الؽنً مثل الفمٌر، وأي روح تلن التً كان 

ً على أن ٌراعٌها ابنه حٌن ٌحكم على الظالم، وأي حكمة ألب  الملن حرٌصا

لنصابح وٌحكٌها فً النهاٌة ٌعترؾ بما الترفه خشٌة على ابنه، ٌجسد كل هذه ا

 .شا واحد أال وهو مصلحة الشعب

امنح حبّن  "ولذلن فمد عبر خٌتى عن كل ذلن حٌنما لال البنه فً ختام نصابحه

لشعب الببلد أجمعٌن فالناس ٌتذكرون الكابن الجمٌل عندما ٌنمضً زمنه ذلن 

وم، أن الممربٌن من لصر خٌتى سٌمولون عنن، وهم ٌفكرون فٌما ٌحدث الٌ

انظر لمد أخبرتن بما ٌمكن أن ٌكون  ---ذلن الذي لضى على فترة المعاناة 

 اعمل اآلن وفماً لما ثبتت صحته أمامن. ---مفٌداً أو بما هو لدّي 

ولذلن ٌحذر الملن ابنه حتى ال ٌكّرر اإلثم الذي الترفه أبوه، فالعماب فً الدنٌا 

الدنٌا، فؤلول مرة فً تارٌخ هٌّن ولكن عند المصري المدٌم المشكلة لٌست فً 

مصر نمرأ فً تلن النصابح عن وجود محكمة بعد الموت، ٌمؾ اإلنسان 

صاؼراً أمامها وال ٌنفعه أمام لضابها إال العمل الصالح فإن أعماله توضع 

إن االنسان ٌبعث ثانٌة بعد الموت وتوضع أعماله  "مكدسة إلى جواره فهو ٌمول

والؽبً من ال ٌكترث  واه هنان )ٌعنً فً اآلخرة(بجانبه كالجبال، إن الخلود مث

لذلن، أما اإلنسان الذي ٌصل إلى اآلخرة دون أن ٌرتكب خطٌبة فإنه ٌمشً 

 مرحاً مثل األبرار المتوفٌن.

وهذا اعتراؾ صرٌح لٌس من رجل عادي، بل من ملن لشعبه ٌعترؾ فٌه بؤن 

تتولؾ على رضاه  سعادة اإلنسان فً آخرته تتولؾ على عمله فً الدنٌا، وال

كما أن هذه البردٌة تمّر صراحة بؤن كل امرئ مهما كان مركزه سٌحاسب  .فمط
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على أعماله أمام محكمة اآللهة، وأنه سٌجد تلن األعمال مكدسة إلى جانبه بما 

فٌها من خٌر وشر، وأن السعادة فً اآلخرة لم تعد تتولؾ على لبر ٌبنى أو 

 ٌعرؾ ما فً الملوب وٌطلب من عباده أن على لرابٌن تمدم بانتظام، ولكن هللا

تحسن نٌاتهم وٌذرون وراءهم الطمع والشر، ألن النٌات الحسنة هً التً ٌمبلها 

وهً ألرب إلٌه من المرابٌن التً ٌمربها المذنبون لٌكفروا بها عما الترفوه من 

 إثم.

 وهكذا فلكل حاكم سٌاسة فً الحكم، ووسابل مختلفة لتحمٌمها ولكن هإالء

ً ٌحكمهم مبدأ واحد فً الحكم هو تحمٌك العدالة. ولكن  الحكام والملون جمٌعا

التساإل اآلن هل تختلؾ العبللة بٌن الحاكم والمحكوم فً ولت االستمرار 

ً آخر من  والرخاء عن أولات الشدة والضٌك؟ لذا فمد رأٌنا أن نؤخذ نموذجا

ً مصر المدٌمة، وتتمثل فً التعالٌم  التً تحكم العبللة بٌن الحاكم والمحكوم ف

تعالٌم الملن امنمحات األول إلى ابنه سنوسرت، فإذا كانت تعالٌم الملن خٌتً 

تعد داللة على الفكر السٌاسً فً عصر االزدهار واالستمرار للببلد وللحاكم، 

فإن تعالٌم الملن أمنحمات داللة على وضع مختلؾ فمد لالها فً عصر الملك 

ز الحكم، لذلن تحمل تعالٌمه البنه نؽمة التشاإم واالضطراب داخل دهالٌ

والحذر، ولعل ذلن ٌرجع إلى الظروؾ السٌاسٌة التً كتب فٌها تلن التعالٌم 

فالملن امنمحات هو مإسس األسرة الثانٌة عشرة، وحول كٌفٌة التؤسٌس لٌلت 

ً للعرش من األسرة السابمة  رواٌات كثٌرة فمن المإرخٌن من اعتبره مؽتصبا

ومنهم من ٌمول أنه لم ٌؽتصب العرش، بل اعتلى العرش بعد أن عجز  ().له

أولبن الورثة عن االحتفاظ به، وبعد أْن مّرت الببلد بفترة عّز علٌها فٌها 

 االستمرار والحكم الصالح.

وعلى أي حال فهذه الرواٌات تكشؾ عن أنه لم ٌتوّل الحكم عن رضا أو طلب 
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إامرات التً دبرت فً لصره الؼتٌاله من ورثة العرش، وهذا ٌفسر تلن الم

ً نظرته المتشابمة فً كتابته هذه الوصٌة  والمضاء على حكمه، وٌفسر أٌضا

أنت ٌا من ظهرت بجبلل كإله  "البنه وٌدل على ذلن حدٌثه البنه إذ ٌمول له

أصػ لما سؤلوله لن حتى تصٌر ملكاً على الببلد، وحتى تصبح حاكم الشاطبٌن 

رن أن تزٌد من خٌرات الببلد، لّو نفسن أمام جمٌع كل وحتى ٌكون فً ممدو

أتباعن، ألن الناس ٌصؽون لمن ٌرهبهم، وال تمتربن منهم على انفراد وال 

تمؤلن للبن بؤخ، وال تعرفن صدٌماً وال تتخذن لنفسن خبلناً )تضع فٌهم ثمة( ال 

ٌوم  نهاٌة لها وحٌنما تنام حافظ بنفسن على للبن، ألن اإلنسان ال أناس له

الكرٌهة، لمد أعطٌت السابل وأطعمت الٌتٌم ولبلت الحمٌر والعظٌم )فً 

ؼٌر أن الذي أكل زادي لد عصانً ومن مددت له ٌدي لد بعث فٌها  حضرتً(

 الخوؾ.

معنى هذا أّن على الحاكم الناجح أْن ٌوازن بٌن الحفاظ على حٌاته الشخصٌة 

ات ضده، وبٌن مهامه بالحذر المطلوب فً فترات الملك، وتولع المإامر

السٌاسٌة التً ال ٌنبؽً أن تتؤثر بما ٌحدث له، فمصلحة الببلد فً اإلدارة الموٌة 

الحاسمة وتحمٌك الخٌر للشعب، ومصلحة الحاكم فً الحفاظ على حٌاته وتربٌة 

 .ابنه تربٌة سلٌمة إذن هما مصلحتان عامة وخاصة ال تتعارضان بل تتكامبلن

ى الحكم بهذه الطرٌمة إال أنه لم ٌكن طاؼٌة وال وعلى الرؼم من أنه تولّ 

ً من كبار اإلدارٌٌن فً العالم المدٌم،  دكتاتوراً بل كان بشهادة برستٌد حما

واستطاع بما وهبه هللا من فطنه عظٌمة أن ٌعٌد ببل نزاع ذلن النظام المدٌم 

الماعت، بمدر ما سمحت له األحوال، ولذلن مهمته كانت صعبة فً ظل ما 

اح الببلد من اضطرابات ولبللل، فالمعركة لم ٌعد ٌدرن خطورتها أحد ألن ٌجت

فبل وجود للسعادة الكاملة  "الناس ٌتماتلون فً الساحة بعد أن نسوا األمس
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 بالنسبة لمن ٌجهل ما كان ٌنبؽً أن ٌعرفه.

 ولعل هذا ٌذكرنا بما سٌموله الفٌلسوؾ الٌونانً الشهٌر سمراط )شهٌد الكلمة(

فوّحد بٌن حٌاة الفضٌلة وتحمٌك  مبدأه الشهٌر)الفضٌلة هً المعرفة( حٌن أعلن

السعادة فإذا عمل اإلنسان الخٌر هو عن علم، أما إذا ارتكب الرذٌلة فهذا ٌنّم 

عن جهل ولذلن فالفضٌلة علم والرذٌلة جهل. وهذا نفسه ما عبّرعنه امنمحات 

املة بالنسبة لمن ٌجهل ما فً عبارته البلٌؽة حٌنما لال: "ال وجود للسعادة الك

كان ٌنبؽً أن ٌعرفه، فالمعرفة هً طرٌك السعادة، والجهل هو طرٌك الشماء 

  والرزٌلة

وعلى الرؼم من الظروؾ االجتماعٌة والسٌاسٌة المضطربة فً عصره إال أن 

أمنمحات نجح فً تحمٌك وإحٌاء العدالة الماعت كحمٌمة والعة، أعاد بها الشعب 

-عهده، وهكذا ربط هذا الملن بٌن )العدالة ـ المعرفة المصري إلى سابك

السعادة( بعد أن نسً الناس مفهوم العدالة والنظام لما تعرضت له الببلد من 

فوضى وظلم ولذلن أعلن هذا الملن أنه ال وجود للسعادة لمن ٌجهل ما كان 

ٌنبؽً أن ٌعرفه فمعرفة معنى العدالة والنظام ضرورة الستمرار النظام 

ً فً إشاعة األمان والوبام بٌن الناس.الس إذن حدٌث  ٌاسً، وٌلعب دوراً هاما

سمراط وأفبلطون عن الفضٌلة والسٌاسة وارتباط األخبلق بالسٌاسة لٌسا من 

صنعهم، بل عن المصري المدٌم لد أدرن منذ فجر التارٌخ هذا االرتباط، ولم 

هذا  وا ٌطالبون بعودته.ٌحٌدوا عنه أبداً حتى فً فترات االنهٌار والتدهور كان

  فضل آخر للحضارة المصرٌة ورثته عنهم جمٌع الحضارات.

وفً سبٌل تحمٌك العدالة والنظام ٌتحدث امنمحات فً تعالٌمه التً بٌن أٌدٌنا 

عن إنجازاته المتعددة إلعادة النظام والطمؤنٌنة إلى الببلد وتؤمٌن حدودها، 

من حصون، وما أخمده من فتن فً وٌذكر ما ألامه فٌها من معابد وما شٌده 
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الشمال والجنوب وهدفه من ذلن هو أمران، األول: إصبلح النظام الداخلً 

بحٌث تعود العدالة وٌنتفً الظلم وتتحمك رفاهٌة الشعب، وٌتوفر الحد األلصى 

لم ٌكن هنان جوعى طوال سنوات  "من الخٌرات لهم، وهو ٌفتخر بذلن لاببلً 

عطش بفضلً، وبسبب ما فعلته كان الناس ٌجلسون حكمً ولم ٌعرؾ الناس ال

 وٌحكون عنه وكل ما أمرت به كان فً مكانه السلٌم.

أما األمر الثانى: المضاء على المؽٌرٌن وأخذ العدة لدفع الؽارات الممبلة فكان 

حرصه الشدٌد على الحفاظ على تراب وطنه، وتوسٌع رلعة ملكه وهو ٌفتخر 

د مشٌت ووصلت حتى مستنمعات الدلتا وولفت عند لم "بذلن أٌضاً، حٌنما ٌمول

حدود الببلد، وشاهدت ما كان بها ودفعت حدود السلطة إلى الخلؾ بفضل 

ساعدي وبفضل هٌبتً، لمد روضت األسود وأبعدت التماسٌح وأخضعت أهل 

 .ببلد واواتواصطحبت المجاىوعملت على أن ٌمشً اآلسٌوٌون كالكبلب

الحاكم الحكٌم الذي أوجز فً كلمات للٌلة  وهكذا ٌتضح لنا مدى حرص هذا

معانً ومهام جلٌلة ٌنبؽً على الحاكم أن ٌلتزم بها فً حكمه وحٌال رعاٌاه، 

وأوجزها فً أمرٌن: األول داخلً ٌتعلك بحرصه على رفاهٌة شعبه والثانً 

 خارجً وهو تؤمٌن حدود ببلده والمحافظة على تراب وطنه.

 :الخاتمة ونتائج البحث سادساً:

 :ٌتبٌن لنا من خبلل تناولنا للفكر السٌاسً فً مصر المدٌمة ما ٌؤتً 

: أصالة الفكر السٌاسً المصري المدٌم، فالفكر لٌس حكراً على شعب من أوالً 

الشعوب وال على حضارة من الحضارات، بل هو سلسلة متصلة الحلمات 

حضارات والفكر ال ٌبدأ من فراغ فالحضارة الٌونانٌة تمتد بجذورها إلى 

 الشرق المدٌم ومنها الحضارة المصرٌة.
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 ً : المصري المدٌم ألدم سٌاسً عرفه التارٌخ اإلنسانً كله، سٌاسً عمره ثانٌا

من عمر الزمن، علّم الدنٌا كٌؾ تحكم بالعدل بٌن الناس، وكٌؾ تضع الموانٌن 

وهو أول من اشتؽل بالسٌاسة، وأول من كّون حكومة منظمة فهم أول من علّم 

الم كٌفٌة االنتمال من الحٌاة البدابٌة الفوضوٌة ؼٌر المنظمة إلى الحٌاة الع

االجتماعٌة ـ المدنٌة ـ السٌاسٌة المنظمة التً تموم على تحمٌك العدالة والنظام 

 ساعده فً تحمٌك ذلن مجموعة من العوامل الطبٌعٌة والبشرٌة. )الماعت(

 ً عن الفكر الحدٌث بل تمٌز  لم ٌختلؾ مفهوم الدولة فً الفكر المصري :ثالثا

عنه بمٌامه على الماعت مما ساهم فً نجاح النظام السٌاسً فً مصر المدٌمة 

 فالماعت هنا تمال وتطبك فهً تعبر عن إرادة الملن.

 ً : تركزت السلطة فً مصر المدٌمة فً الملن اإلله الذي ٌجمع بٌن ٌدٌه كل رابعا

ة، ولم ٌمبع فً برج عاجً بل هو السلطات ومع ذلن لم ٌكن دكتاتوراً وال طاؼٌ

إله ٌتجلى على األرض بشراً سوٌاً، هو همزة الوصل بٌن الناس والطبٌعة لذا 

 وجبت طاعته.

عبرت تعالٌم تحوتمس الثالث إلى وزٌره )رخ ـ م ـ رع( أصدق تعبٌر  خامساً:

عن التكلٌفات المنوطة بالوزٌر واألعباء الملماة علٌه، وكؤنه فً تعالٌمه ٌصدر 

انوناً حدٌثاً من لوانٌن حموق اإلنسان التً نسمع عنها فمط نظراً وال تطبك فً ل

والع الحال ولكنها فً مصر المدٌمة كانت ألواالً وأفعاالً، عبرت أصدق تعبٌر 

 عن كٌفٌة العبللة بٌن الحاكم والمحكوم المابمة على:

 المساواة .أ 

 معاملة الناس باللٌن وعدم األخذ بالظاهر .ب 

 الحترام المتبادل بٌن المابد ومرإسٌها .ج
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 المساواة أمام المانون فكل شًء ٌجري وفماً للمانون  .د 

 تحمٌك العدالة حتً ٌتم لبوله فً اآلخرة  .ه 

 الصداله بٌنه وبٌن الشعب فهً الطرٌك إلى المجد  .و 

 إنصاؾ الضعفاء .ز 

 ً عن المسبولٌة الملماة  : ال تمل المسبولٌة الملماة على عاتك حكام األلالٌمسادسا

على عاتك الوزٌر فالكل ٌعمل داخل منظومه هدفها النهابً )العدالة( لذلن كان 

الجمٌع ٌتفانى فً أداء واجباته، ألن العوالب نتٌجة االخبلل بالواجبات فهً 

 .جسٌمة وخطٌرة

المصري المدٌم هو ثابر منذ نعومة أظفاره، فلم تكن ثورة الخامس  سابعاً:

من ٌناٌر المجٌدة هً األولى فً تارٌخ هذا الشعب، بل إنها تتشابه والعشرٌن 

إلى حدّ كبٌر مع الثورة االجتماعٌة األولى التً لام بها المصري فً عهوده 

السحٌمة، ثورة ضّمت كل فبات الشعب هب الجمٌع وكان هدفهم واحداً وهو 

الكهانة تحمٌك )الماعت( فكانت ثورة ضد الظلم واالستبداد ضد الملن وضد 

 وضد حكام األلالٌم.

 ً : ضربت تعالٌم الملن خٌتً الثالث البنه )مري ـ كا ـ رع( نموذجاً رابعاً ثامنا

لخبلصة تجارب حاكم البنه للتاكٌد على العدالة والدعوة إلى المساواة بكافة 

أشكالها واالهتمام بشباب األمة، وضع فٌها هذا الملن الصفات التً ٌنبؽً 

كم وهً الموة والسٌطرة على الجمٌع والمدرة على اإللناع توافرها فً الحا

ً ٌعمل للمستمبل وأن ٌولر الكبٌر وفً نفس الولت  والتواضع وأن ٌكون حكٌما

ٌراعً حموق الرعٌة من الفمراء والكادحٌن واألرامل والمعوزٌن، كل هذا 

ٌصب فً بوتمة واحدة وهً تحمٌك العدالة على األرض بٌن الشعب لٌكسب 
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 ، لٌس هذا فحسب بل ٌكون هدفه أٌضاً رضا الخالك فً نفس الولت.محبته

 ً اهتمام المصري المدٌم بتحمٌك العدالة، لٌس فً ولت االستمرار والرخاء  :تاسعا

ً ولت االضطرابات، ولذا كان  ً على ذلن أٌضا فحسب بل إنه كان حرٌصا

ذكرنا  عرضنا لتعالٌم الملن امنمحات األول إلى ابنه سنوسرت وتؤتً ضرورة

لها ألنها تعبر عن تجربة حاكم دام حكمه حوالً ثبلثٌن عاماً وهً مدة تذكرنا 

 بربٌسنا السابك.

ولكن الفارق هنا أنه على الرؼم من طول المدة وصعوبة المهمة، إال أن هذا 

ً كل الحرص على تحمبك النظام واالستمرار فً الداخل  الملن كان حرٌصا

هذا فحسب، بل كان حرٌصاً كل الحرص على وتؤمٌن الحدود فً الخارج لٌس 

 رفاهٌة شعبه وتوفٌر الخٌرات له.

ٌا له من نموذج مشرؾ لملن ٌنبؽً أن ٌكون لدوة لكل صاحب منصب صؽٌراً 

 فهل من ممتٍد؟ ---كان أو كبٌراً 
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 الفتح اإلسالمً لبالد وادي السند
 )المسط األول(

 

 أ. د. سعد دمحم حذٌفة الغامدي -

 تمهٌد:

ى الناس كافة، بكتاب منّزل، فّصلت أٌاته من لدن حكٌم بعث هللا دمحماً، ملسو هيلع هللا ىلص،  إل

علٌم، والدلٌل على بعثه، ملسو هيلع هللا ىلص، آٌات لرآنٌة تحوٌها سور فً الكتاب، الذي ال 

ٌؤتٌه الباطل، حٌث لال هللا تعالى "وما أرسلنان إال كافة للناس بشٌراً 

، وصلت دعوة الحك إلى حدود وفً خبلل المرن األول لهجرته، ملسو هيلع هللا ىلص 1ونذٌراً..."

الصٌن شرلاً وإلى المحٌط األطلسً وجبال البرانس وجنوب فرنسا ؼرباً، حٌث 

أوصلها الرجال األشاوس، كخالد، وسعد، وأبً عبٌدة، وعمبة، وموسى بن 

نصٌر، ولتٌبة، ودمحم ابن الماسم، فرضً هللا عنهم أجمعٌن وأرضاهم، وأثابهم 

صادلٌن. فمد كانوا رجاالً صدلوا ما عاهدوا هللا علٌه، وما ثواب المجاهدٌن ال

 بدلوا تبدٌبلً.

شرلاً وؼرباً، بنوع من التفصٌل،  ،لمد بُِحثَْت فتوحات أولبن المادة الؽّر المٌامٌن

وبشكل أو بآخر، فً مصادر ومراجع تارٌخنا التً كتبت باللؽة العربٌة. ومع 

ٌتعلك بفتوحاتهم فً األراضً التً  ذلن فمد وجدت أن هنان ثؽرة كبٌرة فٌما

عّرفها جؽرافٌونا ومإرخونا بـ"ببلد الهند والسند "، لذلن عمدت العزم، متوكبلً 

على هللا الحً الذي ال ٌموت، فكتبت هذا البحث المتواضع، لعله ٌكون باكورة 

لمجموعة من البحوث  المتتالٌة، عن الفتوحات اإلسبلمٌة فً "شبه لارة الهند 

 ".والسند

إن فتوحات دمحم بن الماسم فً "ببلد الهند والسند" لم تُطرق، ال فً مصادرنا 

وال فً مراجعنا العربٌة إال فً شكل سرد األحداث، فً كبلم عابم وعادي؛ فلم 

ٌورد هذا المصدر أو ذان المرجع، تحدٌداً ألسماء مدن، أو أماكن، أو أسماء 

                                                           
 22سورة سبأ:  1
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دمها. لذلن فمد فات، على ما أشخاص مع شرح لهذه الشخصٌة، وأهمٌتها من ع

ٌبدو لنا، على من كتب فً هذا الموضوع فً مصادرنا اإلسبلمٌة، التً كتبت 

باللؽة الفارسٌة، والتً ٌكاد بعضها أن ٌكون معاصراً لؤلحداث، كمبولؾ "شش 

نامة". إضافة إلى مصادر هامة أخرى، وردت فً طٌات بحثنا، فً هذا الشؤن، 

ومراجعنا العربٌة، ال تكاد تضع تارٌخاً محدداً لفتح  باإلضافة إلى أن مصادرنا

هذه المدٌنة، أونشر اإلسبلم لتلن المنطمة، أو التحام للعة معٌنة، وإنما ٌورد 

ً وسرد أحداث، دون تحدٌد لتوارٌخ أو لسنوات ولوعها. لذلن  أصحابها كبلما

صلة فمد حاولت، بجهد الممل، وبعد االطبلع على مصادر ومراجع جدٌدة ذات 

د موالع المدن والمبلع، وأعّرؾ أسماء الشخصٌات الواردة  بالموضوع، أن أحدِّ

 فً فتوحات دمحم بن الماسم فً "ببلد الهند والسند".

وحسبً أننً فً رأًٌ لد أدٌت بعض الواجب تجاه أمر رأٌُت أن أنوه إلٌه، 

 ٌل.وهللا من وراء المصد، وهو ٌتولى الصالحٌن، وهو الهادي إلى سواء السب

 ممدمة تارٌخٌة وجغرافٌة

 مولع "بالد السند والهند" وحدودها:

لهند" فإن تصور المرء وذهنه منا اعندما ننطك أو نسمع جملة "ببلد السند و

ٌتجهان إلى ما ٌعرؾ بـ"شبه المارة الهندٌة" أي إلى تلن األرضً التً تتكون 

فة إلى أراضً منها فً  الولت الحاضر جمهورٌتا "الهند، والباكستان"، إضا

جمهورٌة "بنؽبلدش" والتً كانت ضمن الجمهورٌة األخٌرة. وكما نعرؾ جٌداً 

فإن التمسٌم الجؽرافً، والسٌاسً الذي أضحت علٌه ببلد "السند والهند" فً 

الولت الحاضر، وبهذه الصورة، لم ٌتم إال على أٌدي المستعبد البرٌطانً، 

لمٌن، وؼٌر المسلمٌن،عشٌة جبلء عندما لام بتمسٌم هاتٌن البماع بٌن المس

البرٌطانٌن عن تلن الدٌار. إن ذلن التمسٌم لهو أبعد ما ٌكون عن العدالة، فلم 

ٌخدم السكان عامة، والمسلمٌن بشكل خاص. وكلنا نعرؾ أن برٌطانٌا جلت 

 Theعن "شبه المارة الهندٌة" أو باآلحرى "شبه المارة الهندٌة الباكستانٌة" )

Indo- Pakistan Subcontinent إن صح لنا التعبٌر، فً  عام )

م. وبذلن استمل مواطنو "ببلد السند والهند" بشإنهم عن 1947هـ/1366

المستعبد اإلنجلٌزي، ولكن بعد أن لسمت أراضٌهم بٌن المسلمٌن وؼٌر 

المسلمٌن، بشكل عام، فؤعطً المسلمون ما ٌعرؾ الٌوم بـ"باكستان 

لنا، سٌاسة حالدة، من البرٌطانٌن، على  وبنؽبلدش". وهذه، على ما ٌبدو
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اإلسبلم والمسلمٌن، ففّرلت شملهم، وهدرت طالاتهم، وأعادت أكثر من ثبلثة 

أرباع مساحة "شبه المارة الهندٌة الباكستانٌة" لؽٌر المسلمٌن، وبذلن حصرت 

مسلمٌها فً مساحة تمل عن ثلث المساحة العامة لهذه الببلد الواسعة، والمارٌة 

اع. وبالرؼم من هذا فلم تكتؾ بذلن التمسٌم الجابر، بل جعلت المسلمٌن االتس

لسمٌن عرفا إلى عهد لرٌب "باكستان الشرلٌة والؽربٌة". وفً عام 

م انفصل الشطر الشرلً عن نظٌره الؽربً، وأضحى األول 1971هـ/1391

ٌعرؾ اآلن بـ"جمهورٌة بنؽبلدش اإلسبلمٌة" والثانً "جمهورٌة باكستان 

 بلمٌة" وهذا وذان خارجان عن نطاق بحثنا هذا.اإلس

ه المارة فإنه ٌحتل المسم الجنوبً من لارة آسٌا، وهً أكبر ذأما مولع شبه ه

لارات العالم المسكونة، كما نعرؾ؛ وتمع بٌن درجات الطول والعرض 

التمرٌبٌة التالٌة، حٌث تحدها درجتا الطول من الشرق والؽرب على التوالً، 

جتا الؽرب، من ألصى الشمال إلى ألصى الجنوب على ، ودر60و 97

كما تحدّها من الشمال أراضً نٌبال، وجمهورٌة الصٌن  8و 36 1/2التوالً، 

الشعبٌة، ومن الجنوب خلٌج البنؽال وجزر سرندٌب )سٌبلن أو سٌرٌلنكا( 

 والبحر العربً  ومن الشرق بورما، ومن الؽرب أراضً أفؽانستان، وإٌران.

، وهً ما فتحه العرب 1لك بحدود أراضً "وادي نهر السند"أما ما ٌتع

المسلمون، فً العهد الذي عرؾ بـ"عصر الفتوحات اإلسبلمٌة" فإن ما عرؾ 

ً ٌختلؾ عما هو معروؾ به فً الولت الحاضر . فإذا كانت مماطعة 2به سابما

السند الحالٌة ال تشمل سوى أراضً وادى نهر السند السفلى، فإن هذا األمر 

                                                           
ّّ  ،"٘جخ ٔٙش٘ب اٌىج١ش" ل١ٍُ ٚادٞ اٌغٕذ"إ١ًٌٕ" فئْ أسامٟ "٘جخ ا" "إرا وبٔذ "ِقش 1  ١ٗ،ٚاٌزٞ رغ

ٌٝ إِٓ ؽّب١ٌٗ  "ِٙشاْ" ٚلذ ٔغت ع١ّغ اٌٛادٞ،ـِقبدسٔب اٌؼشث١خ ٚاإلعال١ِخ ِٚؼبعّٙب اٌغغشاف١خ ث

فٟ ٌّؼٍِٛبد أٚفٝ  .برٙب١فجذْٚ ٘زا إٌٙش ال ٠ّىٓ أْ رؼ١ؼ أسمٗ، فٙٛ ِقذس ؽ عٕٛث١ٗ ثبعُ إٌٙش،

وزبة  :ٚثؼذ٘ب؛ ِٚٓ اٌّؼبعُ اإلعال١ِخ أظش 1ربسثخ ٚؽنبسح اٌغٕذ، ؿ : ٔظشا ٌخقٛؿ،٘زا ا

 ـ ٚثؼذ٘ب 274ؿ: ،؛ ٚوزبة فٛسح األسك180ؿ  ِغبٌه اٌّّبٌه،

"ػقش اٌفزٛؽبد اإلعال١ِخ" ٠ّىٓ رؾذ٠ذٖ رمش٠جب  ِٓ خالفخ ـاٌؼقش اٌزٞ ػشف فٟ اٌزبس٠خ ث 2

ِٚغ رٌه فمذ أع١ض ٌٕفغٟ أْ  ٌؾٙذاء، أ٠بَ ثٕٟ أ١ِخ،ؽزٝ ِؼشوخ ثاله ا سمٟ هللا ػٕٗ، اٌفبسٚق،

دخبٌٗ فٟ اإلهبس اٌؼبَ  ٌزٌه اٌؼقش، ػٍٝ اػزجبس أْ اٌفزؼ ٌُ إأدػٟ أْ ػقش ثٕٟ أ١ِخ، ٠ّىٓ 

ِشٚاْ ثٓ دمحم  ؽزٝ أْ آخش خٍفبء ثٕٟ أ١ِخ، أٚ االعزؼذاد ٌٗ، ٠زٛلف، ػٍٝ األلً ِٓ ؽ١ش اٌزفى١ش ف١ٗ،

 .ٜ ثً رٛغً فٟ أسامٟ اٌذٌٚخ اٌج١ضٔط١خغ١ٛػ ٚ رقذّ َ( لبد ا127-132٘/744-750ٌ)
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ً عنه فً السابك، أٌام فتح المسلمٌن لهاتٌن الربوعٌخ فؤراضً  .1تلؾ تماما

"وادي السند" أٌام الفتح اإلسبلمً، تشمل مماطعات ثبلث، هً: السند، 

ً لما أوردته مصادرنا  والبنجاب، والحدود الشمالٌة الؽربٌة فً الباكستان، طبما

لجؽرافٌة اإلسبلمٌة، التارٌخٌة اإلسبلمٌة األولى، وكذلن بعض كتب المعاجم ا

 .2وما ٌفهم من بعضها اآلخر

 سكان الهند والسند

سعفنً الحظ، ال من خبلل لراءاتً البسٌطة، وال من خبلل سفراتً الملٌلة، لم ٌ

أن أطلع على معلومات تشٌر إلى أّن أحدأ من سكان "شبه لارة الهند والسند"، 

لد هجر موطنه إلى ؼٌره من المواطن أو األلالٌم األخرى البعٌدة فً شكل 

ً من الخارج إلى جماعات، بل على العكس فإننا نجد أن الهجرات كانت تؤت

 "أراضً الهند والسند".

فعلى الرؼم من أن شبه المارة هذه تكاد تكون محاطة بالمٌاه من جهاتها 

، إال أن الهجرات البشرٌة كانت تؤتً إلٌها، منذ مبات السنٌن لبل 3الثبلث

الهجرة النبوٌة الشرٌفة، إلى العصر الحدٌث، عن طرٌك البر، وخاصة من 

ؽربً، كذلن كانت تؤتٌها من البحر، وخاصة من لدم إلٌها الشمال، والشمال ال

 عن طرٌك البحر العربً، من جهاتها الؽربٌة.

ولد جاءت هاتٌن الهجرات إلى "الهند والسند" لسبب أو آلخر، وبشكل خاص 

فً حمبلت عسكرٌة؛ فاستوطن المهاجرون أرضها، وتزوجوا من نسابها، 

لهم فً الهجرة إلى هذه األراضً، وامتزجوا بالسكان المحلٌٌن والسابمٌن 

ً ٌحٌوي  فؤصبحوا جزءاً ال ٌتجزأ منهم. وبذلن أضحى السكان فٌها مزٌجا

                                                           
ٖ ِٓ اٌؾّبي ثٙىش ف١ؾذّ  مّٓ ٔطبق أسامٟ اٌٛادٞ اٌغف١ٍخ، رمغ ؽذٚد "ٚال٠خ اٌغٕذ" اٌؾب١ٌخ، 1

(Bahkkar ) إٌٝ وشارؾٟ عٕٛثب ، ِٚٓ اٌغشة و١شصش(Kirthar)  اٌؾشق فؾشاء صش ِٓٚ(Thar) .

 2ؿ: ،ربس٠خ ٚ ؽنبسح اٌغٕذ

 :رشعّخ)"ٔض٘خ اٌمٍٛة"  فٟ ِؼغّٗ ؽّذ هللا اٌّغزٛفٟ اٌمض٠ٕٟٚ، ،١ً اٌّضبيأٚسد، ػٍٝ عج 2

 ِٓ "ِذ٠ٕخ إٌّقٛسح" وال   مّٓ ؽذٚد "أسامٟ ٚادٞ اٌغٕذ" ،252ؿ: (،اٌّغزؾشق ٌٛ عزش٠ٕظ

 ِٟٚؼشٚف أْ األٌٚٝ رمغ ف ، فٟ اٌؾّبي."فٟ اٌٛعو، ٚ"ِذ٠ٕخ ثؾبٚس ،"ٚ"ِذ٠ٕخ ال٘ٛس فٝ اٌغٕٛة،

، ث١ّٕب رمغ األخ١شح فٟ ِمبهؼخ اٌؾذٚد اٌؾّب١ٌخ "ِمبهؼخ اٌجٕغبة"اٌضب١ٔخ فٟ "ِمبهؼخ اٌغٕذ"، ٚ

 ٚعغشاف١خ، رغؼً "ِذ٠ٕخ اٌٍّزبْ" خ،١اٌغشث١خ ٌذٌٚخ اٌجبوغزبْ اٌؾب١ٌخ، ٕٚ٘بن ثؼل اٌّقبدس، ربس٠خ

. فزغؼٍٙب مّٓ ِذْ "ثالد اٌغٕذ" داخً اإلهبس اٌؼبَ ٌٙزا اٌٛادٞ، ٌٍغٕذ، ٟٝٚ٘ فٟ األسامٟ اٌٛعط

 174-173ؿ  ،"ِغبٌه اٌّّبٌه" ،ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ،ٔظشا

 ٚاٌغٕٛة اٌغشثٟ ٚاٌغٕٛة اٌؾشلٟ، ِٓ اٌغٕٛة، 3
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أخبلطؤ كثٌرة من البشر، بالرؼم من أن ؼالبٌتهم من سكان أواسط آسٌا، وكذلن 

 من أوروبا، متعددو األدٌان، كثٌرو اللهجات، متباٌنو األصول والموطن.

راضً "الهند والسند" ٌؤتون، منذ أكثر من أربعة آالؾ كان أؼلب المادمٌن إلى أ

وخمسمابة سنة لبل الهجرة النبوٌة الشرٌفة )أربعة آالؾ سنة ونٌٍؾ لبل 

المٌبلد( فً شكل جماعً، إما فً صورة حمبلت عسكرٌة أو فً هٌبة 

جماعات مستوطنة سلمٌاً، حٌث تبدأ تستوطن الجهات الشمالٌة البعٌدة فً 

ٌران، ومرتفعات أفؽانستان الحالٌتٌن، ثم تتدرج فً سهول شمال شرق إ

ً إلى األعماق الداخلٌة من الجهات الجنوبٌة، والجنوبٌة  ً فشٌبا انحدارها شٌبا

 الشرلٌة، والجنوبٌة الؽربٌة.

بناًء على ذلن، نجد أن سكان شبه لارة "الهند والسند" أضحوا مزٌجاً من سكان 

لً، والممتزجون بالعنصر التركً، لارة آسٌا، فهنان الجنس الصٌنً المؽو

واإلٌرانً التركً، والتركً الذي دخل من جهاتها الؽربٌة، والذي اختلط مع 

العنصر البشري الذي ٌمطن أطراؾ لارة أوروبا من جهاتها الشرلٌة، ثم ٌجب 

أال نسى العنصر العربً، الذي لدم من الؽرب والجنوب الؽربً، فؤصبح لدٌنا 

ن التجاوزات، بمصطالح "العنصر اآلري"، وإن كان عنصر عرؾ، مع كثٌر م

هذا االسم ؼالباً ٌطلك على العناصر البشرٌة التً كانت تهاجر، من ولت إلى 

آخر، إلى "ببلد السند والهند" لادمة من أواسط لارة آسٌا وبذلن أضحى سكان 

"السند والهند" مزٌجاً من البشر، عرؾ هذا المزٌج بعنصر جدٌد هو "الهندي 

 (.Indo-Aryansري" )اآل

  Prof. Natarajanعلى الرؼم مما ذكر أعبله فإن األستاذ الدكتور نترجن 

ٌمول بؤنه ال ٌعلم بالتحدٌد أٌن الموطن األصلً لآلرٌٌن، وإن ما ٌورده 

المإرخون، فً هذا الخصوص ما هو إال أمر خبلفً، وال ٌمكن، بؤي حال من 

ومع ذلن فإنه ٌصل إلى النتبجة  األحوال، الوصول معه إلى نتٌجة محددة.

. أما سٌد 1المعروفة من أن "اآلرٌٌن" لوم خارجٌون، جاإوا إلى "الهند والسند"

لطٌؾ، فمد حدّد الموطن األصلً لآلرٌٌن بؤنه مناطك وسط لارة آسٌا، هاجروا 

إلى األلطار شرلاً وؼرباً، وعبرت إحدى فرلهم المهاجرة إلى "شبه لارة الهند 

                                                           
 15-14ؿ: ٔؾش فٟ "خو ػبَ ٌزبس٠خ ؽنبسح إٌٙذ"،" ١ذٞفِغزّغ ٚد٠بٔخ اٌؼقش اٌ" 1
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خبلل ممر خٌبر، فً كابل، كما حدّد أول مستوطنة لهم بؤنها والسند" من 

 .1(Brahman Varta"برهمان فرته" )

أما فترة هجرات اآلرٌٌن المادمة من الشمال إلى أرض "الهند والسند" فمد 

حددت بالفترة المعروفة بـ"العصر الفٌدي" أو "الفترة الفٌدٌة" أي ما بٌن عامً 

. ثم تبلها هجرات من الشمال 2م ق .600-2000ق. هـ/ 2622-1200

أٌضاً، عرؾ باسم "السٌثٌون" وهم أصل العناصرالطورانٌة، وذلن فً الفترة 

ق. م. ولد لٌل بؤن  327-600ق.هـ /  949-1200التالٌة، أي ما بٌن عامً 

هإالء األلوام هم أصل "الجات" أحد عناصر سكان "شبه المارة الهندٌة 

 ً ألمر فمد كانت ممرات جبال هندوكش، الشاهمة، ومهما ٌكن ا 3السندٌة" حالٌا

هً المعبر الربٌسً لتلن الهجرات، وخاصة تلن المادمة من أواسط وؼرب 

آسٌا بشكل خاص منذ العصور المدٌمة، إما فً مجموعات سلمٌة، وإما فً 

شكل حمبلت عسكرٌة، كما للنا آنفاً، وهذه األخٌرة هً الظاهرة من تلن 

 .4ه هجمات ألوام أواسط آسٌا السابمة الذكرالهجرات، كما كانت علٌ

من الحمبلت العسكرٌة المدٌمة، والتً تعرضت لها أراضً "الهند و السند"، 

ق.م ولد لدم هذه  327ق. ه/ 949حملة اإلسكندر الممدونً فً حوالً عام 

الحملة إلى أراضً إٌران، وذلن بعد أن اكتسح اإلسكندر الممودنً أراضً 

                                                           
ربس٠خٙب، ؛ "ال٘ٛس ؽغت لٛي ع١ذ دمحم ٌط١ف، ٌّغزٛهٕخ،ااٌّمذعخ" ؽ١ش رمغ ٘زٖ ٚرؼٕٟ "األسك  1

 فٟ ٚال٠خٚغّىش  ث١ٓ ٔٙشٞ عشعٛرٟ فٟ ص١ٕغش، 366-365ؿ:، خ"مآصبس٘ب اٌجبل١خ ٚػقٛس٘ب اٌغؾ١

 آِجٍخ.
، اٌزب١ٌخ زت إٌٙذٚع١خ األسثؼخ، اٌزٟ رٕزّٟ إ١ٌٙب اٌطجمبد األسثغ١ذا" ٚ ٟ٘ اٌىفٌٝ "اٌإٔغجخ   ١ذ٠خ"فاٌ" 2

 اٌزٟ ٟ٘ سٚػ ٘زٖ اٌذ٠بٔخ اٌطجم١خ:

 هجمخ اٌجشا١ّ٘ٓ، ُٚ٘ سعبي اٌذ٠ٓ اٌش٘جبْ –أ 

 سفبق اٌٍّٛن )اٌؼغىش٠ْٛ(ُٚٚ٘ هجمخ اٌّؾبسث١ٓ  ْٛ،ة ـ اٌؾزش٠ّ 

 عـ ـ اٌغٛدساط، ُٚ٘ هجمخ اٌخذَ، اٌؼج١ذ 

ٓ ِٕبهك عىٕٝ اٌمجبئً اٌّٙبعشح ؽّبي "ثالد إٌٙذ ػٌّٚؼٍِٛبد  .366، ؿ: أظش، اٌّشعغ اٌغبثك

 15 ؿ، خو ػبَ ٌزبس٠خ ؽنبسح إٌٙذ"ٔؾش فٟ " ١ذٞ"فاٌغٕذ" ساعغ: "ِغزّغ ٚد٠بٔخ اٌؼقش اٌٚ

 271 ؿ غٗ،فاٌّقذس اٌغبثك ٔ ،ٌٕٙذٚع١خا ٚثؼذ٘ب، ٚوزاٌه: اٌز١بساد اٌذ١ٕ٠خ اٌؾذ٠ضخ فٟ إٌٙذ

رؾذ ػٓ هج١ؼخ  29 :اٌؾبؽ١خ سلُ :أثٛ اٌش٠ؾبْ اٌج١شٟٚٔ ػٓ ٘زا اٌّقذس أظشً، ٌمذ فقّ  .ٚثؼذ٘ب

ٌفقً، ؽ١ش عؼٍذ اٚ ِب ثؼذ٘ب فٟ ٘زا  32ؿ ٌّغٍذ األٚي، اٌذ٠بٔخ إٌٙذٚع١خ فٟ اٌفقً اٌضبٟٔ 

 ٘زٖ اٌذ٠بٔخ ِغزّؼٙب هجمبد عجؼب .
 39 :خ سلُوزٌه ؽبؽ١ 367ؿ: ، خ مربس٠خٙب، آصبس٘ب اٌجبل١خ ٚػقٛس٘ب اٌغؾ١؛ ال٘ٛس 3

 أظش اٌؾبؽ١ز١ٓ اٌغبثمز١ٓ 4
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ومع ذالن، وكما ٌبدو لنا، لم ٌكن لتلن الحملة آثار  .1سإمبراطورٌة دارٌو

على مجتمع "الهند والسند"، فً نواحً حٌاته السٌاسٌة  ،كبٌرة، كؽٌرها

والثمافٌة واالجتماعٌة. فٌظهر لنا أنه كما جاء اإلسكندر بمضه ولضٌضه، 

بسرعة واستمر فً عملٌاته العسكرٌة ضد أراضً شبه تلن المارة، من الجهات 

مالٌة ثم انحداره مع مجرى "نهر السند" جنوباً، لرابة سنتٌن، فمد ؼادرها الش

بالسرعة التً لدم بها، وهً على حالها نفسه الذي كانت علٌه. فمد رفض جنود 

ً لاطعاً، وألموا أسلحتهم،  اإلسكندر، التمدم إلى ما وراء "نهر السند" رفضا

فمد انحدر بمواته بمحاذاة وآثروا العودة إلى دٌارهم فً شرق أوروبا. ولذلن 

"نهر السند" حتى وصل إلى مصبه، فً البحر العربً، وؼادر أرض "الهند 

والسند" فً فرلتٌن، بحرٌة، ركبت البحر العربً ثم الخلٌج إلى  العراق، 

 ..2وأخرى سارت بمحاذاة الساحل اإلٌرانً

ة ما بعد حملة اإلسكندر جاءت موجات طورانٌة أخر من الشمال، خبلل الفتر

مٌبلدي، ؼازٌة شمال "الهند  100-ق م100ق هـ/ 522-722بٌن عامً 

والسند" وخاصة شمال اإلللٌم األخٌر، وهو ما ٌعرؾ الٌوم  بـ"والٌة البنجاب" 

فً الباكستان. ومع ذلن فمد استطاع السكان المحلٌون طردهم منها، ولكن 

حتلوا الببلد خبلل لفترة، ولو أنها لٌست بالمصٌرة، إال أنهم عادوا بعدها فا

المٌبلدٌٌن، عندما هاجم  4و 3ق. ه/ المرنٌن 222-322الفترة بٌن عامً 

أكاسرة الفرس المنطمة، ثم جاءت بعدهم لبابل الهون البٌض، ثم الفرس، الذٌن 

كان أكاسرتهم ٌؽزون هذه األراضً كلما اطمؤنوا إلى أمن إمبراطورٌتهم من 

. 3، خبلل مراحله التارٌخٌة المعروفةالؽرب. ثم جاءت فترة الفتح االسبلمً

                                                           
اٌغشة لبئّب  ٚلذ رضػُ اٌفئخ األٌٚٝ، ثؾىً ػبَ، إِجشاهٛس٠خ اٌفشط، ٚوبْ اٌقشاع ث١ٓ اٌؾشق  1

ٚاٌفئخ اٌضب١ٔخ، اٌشِٚبْ اٌّمذ١ْٔٚٛ ثؾىً خبؿ، فمذ ثٍغذ لٜٛ األوبعشح أ٠بَ داسثٛط اٌىج١ش فٟ 

األخ١ش٠ٓ أ٠بَ اإلعىٕذس اٌّمذٟٚٔ، اٌزٞ اعزبػ  ٜلٛٚ اٌغبدط ق.َ./أٚاخش اٌمشْ اٌضبٟٔ ػؾش ق. ٘ـ

أظش:  إِجشاهٛس٠خ فبسط، أ٠بَ داسثٛط اٌضبٌش فٟ إٌقف األخ١ش ِٓ اٌمشْ اٌؼبؽش ق.٘ـ/اٌضبٌش ق.َ.

 519صُ ؿ:  ٚثؼذ٘ب، 505ؿ: "،ربس٠خ اإلِجشاهٛس٠خ اٌفبسع١خ" غش٠ك فٟ صٕب٠ب وزبةفبسط ٚاإل

مبف١خ ػٓ إٌّؼٍِٛبد ( Persepolis) "ط "ثشع١ٌٛ١ظٚثؼذ٘ب؛ ؽ١ش دخً اإلعىٕذس ػبفّخ فبس

 ؼذ٘بثٚ 1/91أظش: ربس٠خ ثبوغزبْ ٗ،فٟ إ٠شاْ ٚاٌؾشق ػِّٛب  ٚخو ػٛدر ٗذس، ِٚؼبسوٕعىغضٚح اإل
 1/59ذ، ربس٠خ إٌٙ 2
رؼبلجذ أعش إعال١ِخ، ِٓ اٌمشْ اٌخبِظ اٌٙغشٞ/اٌؾبدٞ ػؾش ا١ٌّالدٞ، ػٍٝ اٌؾىُ فٟ ؽجخ لبسح  3

 عال١ِخ رؼمت أخشٜ،إوبٌغض١٠ٛ٠ٓ، ٚاٌغٛس١٠ٓ، ٚدٌٚخ اٌّّب١ٌه فٟ دٍٟ٘ ٚ٘ىزا أعشح "إٌٙذ ٚاٌغٕذ" 

ٔٙٝ اٌجش٠طب١ْٔٛ اٌؾىُ اإلعالِٟ ثٙب. وً أؽزٝ عبء اٌّغٛي، ٚظٍٛا ٠ؾىّْٛ فٟ ٘بر١ه اٌذ٠بس ؽزٝ 
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ولد ظل المسلمون ٌحكمون فً أراضً "الهند والسند" إلى أن جاء المستعبد 

م 1857هـ/  1275البرٌطانً فمضى على حكمهم بها، وظل ٌحكمهم من عام 

م. حٌث كان عنصراً جدٌداً كؽٌره من العناصر 1947هـ/ 1366إلى عام 

 د والسند".األخرى الوافدة إلى "ببلد الهن

 لغة أهل الهند والسند

كانت اللؽة التً ٌتكلم بها ساكنو "شبه لارة الهند والسند" هً اللؽة 

السنسكرٌتٌة"، وهً، كما نعلم، المصدر الربسً للؽات الشعوب األوروبٌة، 

وشعوب جنوب وجنوب شرق آسٌا، ثم جاءت لؽات أخر، مع هجرات جدٌدة 

لفارسٌة المدٌمة والحدٌثة واألردٌة، من الشمال والؽرب، مثل العربٌة وا

واألوروبٌة كالبرتؽالٌة واإلنجلٌزٌة. بناًء على ذلن، فمد تشعبت، مع مّر الزمن، 

من هذه اللؽات، لؽات متعددة، حتى أصبح فً "الهند والسند" فً الولت 

الحاضر، لرابة خمس عشرة لؽة، معترؾ بها رسمٌاً، ومبات من اللؽات 

تكاد تحصى من اللهجات المحلٌة، لدرجة أصبح المرء من المومٌة، وأعداد ال 

الشمال أو من الجنوب أو من الشرق أو من الؽرب، ٌذهب إلى جزء آخر فٌجد 

نفسه ؼرٌباً، لٌس فً لؽته، بل وفً مجتمعه، وملبسه، ومطعمه. وهذا األمر 

شاهدته فً آخر سفرة لً إلى هاتٌن األراضً العجٌبة األطوار، وذات األمور 

 .1ؽرٌبةال

 المعتمد الدٌنً ألهل "الهند والسند"

إذا كانت لؽات أهل "الهند والسند" متعددة، كما رأٌنا أعبله، فإن المعتمدات 

الدٌنٌة، المنتشرة فً أوساط سكان هاتٌن الببلد، هً األخرى كثٌرة. ومع ذلن 

 فإن أهم ما ٌدٌن به سكان هنان اإلسبلم، والبرهمانٌة الهندوسٌة، والبوذٌة،

                                                                                                                                         
اإلعال١ِخ مشثذ ثغُٙ ٚافش فٟ عج١ً رٛع١غ ٚلؼخ اٌّغبؽخ اإلعال١ِخ ػٍٝ ؽجٗ  أعشح ِٓ رٍه األعش

 .بسح رٍهاٌم
اٌّؼشٚفخ ا١ٌَٛ ثبٌٕٙذ ٚاٌجبوغزبْ، خالي فقٍٟ خش٠ف ٚؽزبء  وبٔذ ص٠بسرٟ ٌجالد "إٌٙذ ٚاٌغٕذ" 1

ٌٝ إ ِٓ ِذ٠ٕخ وشارؾٟ ٚاٌّذْ اٌزبس٠خ١خ فٟ اٌغٕٛة، ٚلذ عجذ "ثالد اٌغٕذ" َ،1985٘ـ/1406ػبَ 

بٌّٙب اإِلعال١ِخ، ٌّخزٍف رمش٠جبُ، ِٓ ِذٔٙب ِٚؼ% 80 ٙبفمذ صسر ِذ٠ٕخ ال٘ٛس فٟ اٌؾّبي، أِب "إٌٙذ"

خش أثبهشح اٌّغٛي. آؽزٝ  فٟ دٍٟ٘، ١ِٓشاؽً أعش٘ب اإلعال١ِخ، ِٕز لطت اٌذ٠ٓ ا٠جه، ٍِّٛن اٌغٛس٠

 ٚاٌّغٍّْٛ ف١ٙب ال ؽٛي ٌُٙ ٚال لٛح ٌٝ االٔذصبس،إٚعذد ِغ األعف أْ رٍه اٌّؼبٌُ اٌؾنبس٠خ عبئشح 
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والٌانٌة، والزرادشتٌة، والمسٌحٌة، ودٌانة السٌخ، إلى جانب معتمدات دٌنٌة 

 ..1لبلٌة ومحلٌة أخرى ؼٌر هذه

فالدٌن اإلسبلمً حمل إلى "الهند والسند" من لبل عنصرٌن أساسٌٌن، هما 

العنصر العربً، لابده دمحم بن الماسم. إلى جانب أناس من التجار والمادة 

ٌن األول والثانً الهجرٌن/ الثامن والتاسع المٌبلدٌٌن؛ المسلمٌن، خبلل المرن

والعصر الثانً هو العنصر التركً، ولابدهم سبكتؽٌن وابنه محمود الؽزنوٌٌن، 

وتبلهم أبناإهما وأحفادهما؛ ثم الؽورٌون، إلى أن بلػ زخم ذلن الفتح أٌام 

 .2األباطرة المؽول

ترتهم ، التً سٌطروا فٌها، حٌث أما الهند وسٌة البراهمٌة، فمد سبك أن ذكرنا ف

ق .م وولت مجًء الدٌانة  2000ق. هـ/  2622كانت لهم الؽلبة بٌن عام 

 .3البوذٌة، التً أّسسها بوذا، ولد اتخذت من مدٌنة "بنارس" مدٌنتها الممدسة

أما البوذٌة، فمد ولد مإسسها من إحدى األسر المبلٌة اآلرٌة، فً حدود سنة 

"ولعل أكثر األدٌان  Goatamaاسمه "ؼوتمة ق.م، و 622ق.هـ/ 1222

اتباعاً، فً جنوب شرق آسٌا بشكل عام، بما فً ذلن "شبه لارة  الهند والسند " 

هم أتباع الدٌانة البوذٌة، حتى إنه لٌمال بؤن خمس سكان العالم ٌدٌنون بالدٌانة 

 .4البوذٌة

ولة الربط بٌن أما الدٌانة الٌانٌة، التً حاءت بعد البوذٌة، فإن مبدأها محا

اإلنسان واألرض، أي أنها تعالج العبللة بٌن اإلنسان والعالم المحٌط به. 

فالمطلع على أسس هذه الدٌانة ومبادبها، كؽٌرها من الدٌانات الوثنٌة، ٌجد أنها 

لرٌبة الشبه بالبوذٌة، حتى أنها لتعتبر، ألول نظرة فٌها، جزءاً منها. ومع ذلن 

ً ع ن التشابه الكبٌر بٌنهما فً بعض الطموس. وهذه فهً لٌست بوذٌة، رؼما
                                                           

ثالد "إٌٙذ ٚاٌغٕذ" أٚ أٔٗ أوضش  بوٕٛعٌزٟ اػزٕمٙب ٚثبٌزأو١ذ، أٚي األد٠بْ ا ٌُ ٠ىٓ اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ، 1

رزجغ لجً ِغٟء اإلعالَ ٚلذ عؼٍذ " اٌّؼزمذاد اٌذ١ٕ٠خ ارجبػب ، فمذ وبٔذ وٍٙب، ِب ػذا "د٠بٔخ اٌغ١خ

 ػٓ اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ ٚفزؼ اٌّغ١ٍّٓ ٌٙبر١ه اٌشثٛع. اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ أٚي األد٠بْ ألْ ِٛمٛع ثؾضٕب

 71-50ؿ:، أ. ة.ط.ٌٍفٓ إٌٙذٞ :اٌخقٛؿ أظش فٟ ٘زا
 وضش ِٓ صالصّبئخ ١ٍِْٛ رمش٠جب  أ ٠جٍغ ػذد عىبْ اٌّغ١ٍّٓ فٟ ثالد "إٌٙذ ٚاٌغٕذ" 2
ٚرمغ ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ  رجبع اٌذٔبٔخ إٌٙذٚع١خ.أسئ١غ١ب  ٌذٜ  ِمشا   رؼزجش ِذ٠ٕخ "ثٕبسط" اٌّذ٠ٕخ اٌّمذعخ، 3

أظش:  ،ػٓ ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ، ٚد٠بٔخ إٌٙذٚطد٠بٔزُٙ.  ٟٚ٘ ِمشّ  ٌٝ اٌؾشق ِٓ ِذ٠ٕخ هللا أثبد،إ

ربس٠خ ـ"ٌ فٟ "خو ػبَ ١ذٞ"فِغزّغ ٚد٠بٔخ اٌؼٙذ اٌٚ" ،119-110ؿ:، "أ.ة.ط.ٌٍفٓ إٌٙذٞ"

 367-366ؿ، خمربس٠خٙب، آصبس٘ب اٌجبل١خ ٚػقٛس٘ب اٌغؾ١؛ ال٘ٛسٚ ،46-14ؽنبسح إٌٙذ"،. ؿ
ب اٌمبسٜء أوضش ٌذٜ األعزبر اٌذوزٛس ِب ٠زؼٍك ثفٍغفخ ٚهجؼ١خ دػٛح ٚسٚػ اٌذ٠بٔخ اٌجٛر٠خ، ٠غذ٘ 4

 57-48ؿ: ،17ٔزشعٓ، اٌّقذس اٌغبثك فٟ ؽبؽ١خ 
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الدٌانة ما تزال حٌة تتبع، كدٌن ربٌسً فً أرضها التً نبعت منها فً األصل، 

وبعكسها البوذٌة، فما زالت الٌانٌة تتمتع بتؤثٌر لوي على لسم كبٌر فً أوساط 

ذات السكان فً "شبه لارة الهند والسند" عامة، وخاصة األلالٌم الؽربٌة، وبال

 .1فً إللٌم الؽجرات بالهند

أما الدٌانة "الزرادشتٌة" فهً دٌانة الفرس، التً كانت مهٌمنة على شعوب 

اإلمٌراطورٌة الفارسٌة من حدود "نهر السند" شرلاً إلى البحر المتوسط ؼرباً، 

ومن وراء جبال المولاس شماأل إلى البحر العربً جنوباً، إال أنها فً الولت 

دٌانة تذكر، مع أنه ما ٌزال لها أتباع فً إٌران الحالٌة، بشكل  الحاضر، لم تعد

للٌل جداً، ال ٌكاد ٌذكر، كما ٌوجد لها أتباع فً ألصى الشاطًء الؽربً لشبه 

تلن المارة، وبالذات لرب مدٌنة بومبً الحالٌة فً إللٌم "مهر شتره 

(Maharashtraبالهند ")2.. 

ت على مسرح حٌاة ساكنً شٌه لارة أما دٌانة السٌخ فهً دٌانة حدٌثة ظهر

م وتتركز كثافة أتباع هذه الدٌانة 15"الهند والسند" فً المرن التاسع الهجري/ 

فً إللٌمً راجستان والبنجاب الهندٌٌن، ومركز دٌانتهم فً مدٌنة "أمرٌتسر" 

(Amritsar فً اإلللٌم األخٌر على الحدود، تمر ٌباً، مع دولة الباكستان )

( وهو أحد Nanakلد أّسس هذا الدٌن شخص ٌدعى "ننن" )اإلسبلمٌة. و

 ..3مصلحً الدٌانة الهندوسٌة

 العاللة بٌن جزٌرة العرب و"الهند والسند"

                                                           
رجبع أفٟ خبسهخ ٌٙب ػٓ عٕٛة آع١ب ٔغجخ  اٌزٟ رقذس فٟ ٚاؽٕطٓ، أٚمؾذ "اٌّغٍخ اٌٛه١ٕخ" 1

ٌٝ أْ اٌٛهٓ إمبفخ إرجبع اٌذ٠بٔبد اٌّخزٍفخ أٚاٌضائش ٌزٍه إٌّبهك لذ ٠ؾب٘ذ  األد٠بْ فٟ رٍه اٌذ٠بس.

 ٌٝ اٌغٕٛة،إل١ٍُ أزؾشد ِٚٓ ٘زا اإل اٌؾبٌٟ فٟ ثبوغزبْ. ل١ٍُ "اٌجٕغبة"إاألفٍٟ ٌٍذٔبٔخ اٌج٠ٛخ، ٘ٛ 

 ذ ِؾٍٙب د٠بٔبد أخش، ِضً اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ،إال أٔٙب اخزفذ ِٓ ٘زا اٌّىبْ، ٚؽٍّ  ٚاٌغٕٛة اٌؾشلٟ.

َ اٌّشفمخ ثبٌؼذد 1984أظش فٟ ٘زا خبسهخ ػذد د٠غّجشػبَ  ٚاٌّغ١ؾ١خ، ٚإٌٙذٚع١خ، ،ٚد٠بٔخ اٌغ١خ

 اٌّزوٛس.
ٌّؼٍِٛبد ؽٛي ٘زٖ  ١خ فٟ أٚاعو اٌمشْ اٌضبٟٔ ػؾش ق.٘ـ / اٌغبدط ق.َ.زظٙشد اٌذ٠بٔخ اٌضسادؽ 2

 ِب ؛108-94 ؿ، ربس٠خ اإلِجشاهٛس٠خ اٌفبسع١خٚ ،80-64 ؿ، غش٠كأظش: فبسط ٚاإل اٌذ٠بٔخ،

خ وزت ض١ِٕٕٛ٘ عزبر اٌذوزٛس/اعغ ِمبٌخ األس ح فٟ ؽجٗ لبسح "إٌٙذ ٚاٌغٕذ"ذاٌذ٠بٔبد اٌغبئ ٠زؼٍك ثأُّ٘ 

ٚوٍزب اٌّمبٌز١ٓ ٔؾشرب  عالَ فٟ إٌٙذ"وزت ػٓ "اإل سؽّخ هللا خبْ، عزبر اٌذوزٛس/األٚ ػٓ إٌٙذٚع١خ

ٚاٌّمبٌزبْ عبئزب ثؼٕٛاْ "اٌز١بساد اٌذ١ٕ٠خ اٌّؼبفشح فٟ  فٟ "خو ػبَ ٌزبس٠خ اٌؾنبسح فٟ إٌٙذ"

 .298-281 ؿ، إٌٙذ"
 .109-104 ؿ، إٌٙذٞ أ.ة.عٟ.ٌٍفٓ 3
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إن مجرد نظرة خاطفة ٌمكن معها االستدالل على مدى لصر المسافة البحرٌة 

التً تفصل بٌن السواحل الشرلٌة والجنوبٌة الشرلٌة لشبه الجزٌرة العربٌة 

شواطىء "شبه لارة الهند والسند" من جهاتها الجنوبٌة الؽربٌة والؽربٌة  وبٌن

معاً. بناًء على ذلن المرب ال ٌستؽرب المرء وجود صبلت لوٌة، كانت تربط 

بٌن ساكنً الجهتٌن الساحلٌتٌن، الشرلٌة والؽربٌة للبحر العربً، وخاصة من 

 لتارٌخٌة.الناحٌة التجارٌة، على مدّ العصور، منذ ألدم الحمب ا

فمن المعروؾ أن أراضً "شبه لارة الهند والسند" مشهورة بإنتاج الكثٌر من 

الحاجٌات النادرة، والتً ٌكثر الطلب علٌها فً بلدان كثٌرة، كتلن التً تمع فً 

جنوب ؼرب آسٌا، وشمال أفرٌمٌا، وشرق وجنوب لارة أوروبا . ولعل التوابل 

من أهم المنتوجات لشبه الماره تلن،  والعطور وخشب الصندل والعاج والكافور

وال ننسى األسلحة، ولعل السٌوؾ الهندٌة من أهمها، هذا باإلضافة إلى ما 

تجلبه السفن من جنوب شرق آسٌا، وخاصة المنتوجات الحرٌرٌة، من الصٌن. 

ولد كان لهذه األصناؾ، وؼٌرها رواج تجاري، ال ٌفتر الطلب علٌها من 

ٌزٌد سنة بعد أخرى، على مر العصور وتعالب ساكنً تلن األلطار، بل و

األزمان. هذا باإلضافة إلى أن تلن السفن كانت تعود إلى"الهند والسند" محملة 

 بؤنواع من البضابع كالتمور والزجاج والبلور وؼٌرها.

كان فً أٌدي التجار العرب، بشكل خاص، بحكم مولعهم المتمٌز بٌن بلدٌن 

لن، أؼلب التجارة المتبادلة بٌن الطرفٌن. فمد مختلفٌن، بلد منتج وآخر مسته

نمل ما تنتجه أراضً "الهند والسند" وتمخر بها عباب تكانت سفن بحارتهم 

المحٌط الهندي، والبحر العربً، فترسو بها إما فً الموانا الجنوبٌة لشبه 

الجزٌرة العربٌة، وإما فً موانا الجهة الشرلٌة منها؛ ومن هاتٌن الموانا 

بضابع إلى أراضً ببلد الشام، ومنها إلى مصر، وإلى جنوب أوروبا تحمل ال

حٌث سولها االستهبلكً، ثم ٌحب أن ال ننسى جزر المحٌط الهندي )كجزٌرة 

سرندٌب وهً سٌبلن، وجزر جمهورٌة الملدٌؾ( التً لم تكن ألل من "الهند 

ٌس إال والسند" اتصاالً بالجزٌرة العربٌة وما أورده ابن بطوطه فً رحلته، ل

صورة مصؽرة لتلن العبللات السحٌمة العهد بٌن سكانها والببلد الؽربٌة 

 ..1والشمالٌة، المذكورة أعبله

                                                           
ّّ  "عضس اٌّذ١ٌف" 1 عض٠شح،  1087خ اًٌّٙ" ٠ٚمذس ػذد٘ب ثؾٌٛٙب ٠ج١ٙب اثٓ ثطٛهخ، "عضائش د٠غ

ٚعىبٔٙب ِغٍّْٛ. ٌّؼٍِٛبد ع١ذح ٚأوضش رفق١ال  ػٓ أٚمبع اإلعالَ، ٚاٌّغ١ٍّٓ، فٟ رٍه اٌغضس، 
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إضافة إلى الروابط التجارٌة، كان هنان روابط دٌنٌة تربط سكان "الهند 

والسند" بالجزٌرة العربٌة على وجه الخصوص. فٌوجد إشارات عابرة، فً 

ن "الهند والسند" و"سرندٌب" كانوا ٌذهبون إلى مصادر مادتنا، إلى أن سكا

 .1مكة لٌمدموا المرابٌن لمعبوداتهم، وٌتمربون إلى األصنام بها

استمر الوضع على حالته تلن، من الناحٌتٌن التجارٌة والدٌانٌة حتى جاء 

اإلسبلم، وبعث دمحم )صلّى هللا علٌه وسلّم( فً الجزٌرة العربٌة، فزاد من ذلن، 

جاراً من سكان الجزٌرة العربٌة نملوا معهم اإلسبلم إلى "جزر لدرجة أن ت

الملدٌؾ وسٌبلن" فهاجر إلٌها أناس، واستوطنوا هاتٌن الجزر، وتزوجوا من 

نسابها. كذلن نجد اإلسبلم ٌمتد إلى "شبه لارة الهند والسند" فٌصل، أول ما 

لؽربٌة، ٌصل، إلى إللٌم الؽجرات، وكتش، وخاصة على سواحل هذه المناطك ا

وخٌر برهان على ذلن أن المساجد والمستوطنات اإلسبلمٌة وجدت فً هاتٌن 

األصماع، على سواحل الدكن وملبار، حتى لبل أن ٌصل الفتح اإلسبلمً إلى 

"ببلد السند"، على ٌد دمحم بن الماسم الثمفً. ولعل السبب فً هذا، بدون شن، 

دلة ربطت بٌن ساكنً هو وجود صبلت وروابط لدٌمة جداً، ومصالح متبا

شواطا البحر العربً الشرلٌة والؽربٌة، فوصلت معها ثمة بعضهم فً بعض، 

لدرجة سمح فٌها حكام هاتٌن البماع للمسلمٌن لٌس بنشر الدٌن اإلسبلمً 

والدعوة له، بٌن مواطنٌهم، وممارسة شعابر دٌنهم بحرٌة تامة فحسب، بل 

ه الخصوص فً الدكن وسمحوا لهم بؤن ٌمٌموا مستوطنات وذلن بوج

 ..2والؽجرات

أما "جزر الملدٌؾ وسٌبلن" فمد كانت من أولى بلدان جنوب لارة آسٌا التً 

سكنها العرب واستمروا بها، حتى من لبل البعثة النبوٌة، كما سبك ذكر ذلن، 

وهذا ٌعود، كما للنا، للعبللات الطٌبة بٌن سكان البلدان المعنٌة هنا. لهذا، فبل 

ش عندما نسمع أن حكام تلن الجزر كانوا ٌرسلون ٌتامى وأرامل ٌجب أن ننده

                                                                                                                                         
"آصبس اٌجالد فٟ اٌمض٠ٕٟٚ أِب ِب أٚسدٖ ٚثؼذ٘ب. 2/654، سؽٍخ اثٓ ثطٛهخ "عض٠شح ع١الْ"، أظش:ٚ

ساعغ وزبة عٛسط ؽٛسأٟ "اٌؼشة ٚاٌّالؽخ  ِؼٍِٛبد غ١ش دل١مخ.ٟٙ ف ،44-42ؿ ، أخجبس اٌؼجبد"

 ٚثؼذ٘ب. 19 ؿ، فٟ اٌّؾ١و إٌٙذٞ"
 .4/233، ربس٠خ اٌّغ١ٍّٓ فٟ إٌٙذ 1
 ""ثٍٙبسا أٚ( Valabhraiٞ" )ٌٚجٙش"ل١ٍُ اٌغغشاد ٠ٚذػٝ إوبْ ِٓ أٌٚئه اٌؾىبَ، ٍِه  2

(Balhara)، ِغ اٌؾش٠خ  ،زٗٚلذ عّؼ ٌٍؼشة اٌّغ١ٍّٓ ثجٕبء ِغزٛهٕبد ِٚغبعذ ٌُٙ داخً ٍِّى

 .3/157، خ"١، اٌفزشح اٌؼشثذاٌّٛمٛع: ربس٠خ اٌغٕ اٌزبِخ فٟ ِّبسعخ ؽؼبئشُ٘ اٌذ١ٕ٠خ؛ ساعغ فٟ ٘زا
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المسلمٌن العرب وأراملهم، الذٌن كانت تنزل بهم مصٌبة الموت، وهم بهاتٌن 

الجزر، إلى ببلدهم فً الجزٌرة العربٌة، وهم مصحوبون بهداٌا، وتحؾ، 

مٌر، وخطابات تعبر عن روح الود والصدالة التً ٌكنها هذا الحاكم، أو ذان األ

لهذه الجزٌرة أو تلن، تجاه خلٌفة المسلمٌن، وأمٌر الوالٌات الشرلٌة للخبلفة 

اإلسبلمٌة. وفوق ذلن ما ٌلماه مواطنوه المسلمون فً جزٌرته، من إعراز 

إن شاء  -وإكرام، فً ظل حكمه. وسٌرد معنا ذكر شٌا من هذه العبللة الطٌبة

 ..1هللا

ٌختلؾ تمام االختبلؾ، على ما ٌبدو  كان الوضع فً "ببلد وادي نهر السند"

لنا، فً عبللته بسكان السواحل الشرلٌة للجزٌرة العربٌة، عما شاهدناه فً 

األلالٌم الجنوبٌة الؽربٌة لشبة "لارة الهند والسند" فلم نجد إشارات تدل على أن 

العرب كانت لهم صبلت تجارٌة لوٌة، كتلن التً شاهدناها إلى الجنوب من 

لسند". ربما كان السبب عدم وجود أمن مبلحً لرب سواحل مصب "نهر ا

"مماطعة السند"، حٌث نجد لراصنة ٌمومون بالترصد للسفن التجارٌة التً 

تمترب من سواحل موانبها، فٌستولون على ما تحمله، وٌمتلون وٌسرلون 

ركابها. وٌعزو أحد مإرخً ببلد "الهند والسند" فً الولت الحاضر ذلن، إلى 

. ومع ذلن فالذي 2ذلن الوادي كانوا شدٌدي الكره والعداء لؤلجانب أن حكام

ٌظهر لنا هو أن بعض سكان ذلن الوادي كانوا ٌسعون وراء الربح الذي ال 

ٌلكفهم عناء، سوى إرسال لراصنتهم، لترصد سفن التجار العرب وسلبها، لذلن 

نفسه  فمن الطبٌعً أال نجد هنان عبللة ودّ ومحبة وتجارة على المستوى

لموانا البحر العربً الجنوبٌة الشرلٌة، تربط بٌن حكام "وادي السند" 

ومواطنٌهم، وخاصة الجنوبٌٌن منهم، وبٌن العرب. لذلن سنجد أن سطو 

لراصنة حاكم السند "داهر" كان السبب الربٌسً الذي عجل بفتح هاتٌن البماع 

 وإدخال أهلها فً اإلسبلم.

مسؤلة "كره أهل السند لؤلجانب" دون  وبرؼم ذلن، فٌجب أال نمّر على

منالشتها، فبل بد أن ٌكون لها أسباب، وإال لما جاء بها أولبن المإرخون. إذن، 

ما هً أسباب هذا العداء من جانب حكام السند وأهله تجاه األجانب، بعكس 

                                                           
 رؾذ. 45 :ساعغ اٌؾبؽ١خ سلُ 1
 .156-155/ 3، ربس٠خ اٌغٕذ 2
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إخوانهم وبنً لومهم الهنود، إلى الجنوب، وما كان ٌكنّه هإالء من تمدٌر 

 ؟وإكرام للعرب

لعل السبب، كما ٌظهر لنا، ٌعود إلى عوامل خارجٌة، كانت مفروضة على 

أهل "وادي نهر السند" من لبل جٌرانهم، وخاصة من جانب الفرس، 

اإلٌرانٌٌن، وذلن بحكم مولع "وادي السند" المرٌب من مملكة إٌران الفارسٌة، 

ن علٌهم، وبعد مناطك الهند األخرى وما كان ٌموم به أكاسرة الفرس من عدوا

األمر الذي ٌجبر الكثٌر من سكان "السند" إلى الهجرة إلى خارج هذا البلد 

هرباً، إما إلى الجنوب أو إلى الشمال من أرض "السند" كلما أحّسوا بالخطر 

األجنبً. إن هذا األمر هو ما أمكننا استنتاجه من رواٌة جاء بها أبو الرٌحان 

اب كره الهندوس لؤلجانب، وذلن البٌرونً، وذلن فً معرض كبلمه عن أسب

أن كسرى الفرس، الذي أصبح ٌعتنك الدٌانة "الزرادشتٌه"، شرع فً العمل 

على فرضها بالموة على جمٌع ساكنً إمبراطورٌته، إما بالموة وإما 

. لذلن فمد اضطر الكثٌر من سكان ببلد وادي "نهر السند" 1بالمعاهدات

اً بدٌنهم، وخاصة البوذٌٌن، إلى خارج المسالمٌن بطبٌعتهم، إلى الهجرة، فرار

ً شدٌدٌن تجاه  ً وممتا وطنهم. ومنذ ذلن الولت أضحى أهل السند ٌكنون كرها

. وما ٌإٌد هذا ما شاهدناه سابماً، من أن إللٌم وادي 2ألالٌم خراسان )إٌران(

"نهر السند" كان هو الذي ٌتعرض، على الدوام، لهجمات الموى الخارجٌة، 

منه، حٌث كان اآلرٌون والطورانٌون، واإلسكندر الممدونً وخاصة الشمال 

وؼٌرهم، لد جاءوا مهاجمٌن لسكان هذا الوادي، لمولعه المرٌب من إٌران، كل 

ذلن بعكس التجار العرب، الذٌن كانوا ٌؤتون إلى ببلد الهند وجزر المحٌط 

ان هذا الهادي والبحر العربً، مسالمٌن، الٌإذون سكان هاتٌن الربوع. فربما ك

                                                           
ؽ١ش ٠زوش أْ رٌه وبْ ػٍٝ ٚعٗ )اٌّغٍذ األٚي(  ذ ػٕذ اٌج١شٟٚٔاٌخقٛؿ: إٌٙ ساعغ فٟ ٘زا 1

ٌٝ ؽذٚد ثالد إِٓ ؽذٚد اٌق١ٓ ؽشلب   ِجشاهٛس٠زٗ رّزذّ إعفٕذ٠بس ٚاٌزٞ وبٔذ إفٟ أ٠بَ  اٌخقٛؿ،

ّزٛعو فٟ ٌٙش فٟ اٌؾشق إٌٝ اٌجؾش إٌٕب ِٓ أسامٟ ِب ٚساء اٌ ػٍٝ ِب ٠جذٚ ٚ٘زا غش٠ك غشثب ؛اإل

 إٌٝ عجبي اٌمٛلبط ؽّبال ؛ وّب ٠ؾ١ش اٌج١شٟٚٔ، ٚثؾش اٌؼشة عٕٛثب  ذ" اٌغِٕٚٓ ٚساء "ٔٙش  اٌغشة،

لذ ارجغ ٘زٖ  ظ ِؼبثذ إٌبس فٟ ؽزٝ أٔؾبء دٌٚزٗ،ٚاٌزٞ أعّ  عفٕذ٠بس"إ إٌٝ أْ ع١ب٠خ "وغشٜ فبسط،

وّب ٚسدد سٚا٠خ رؾ١ش إٌٝ أْ "داس٠ٛط  .24-1/24ِٓ ثؼذٖ، اٌغ١بعخ ٔفغٙب األوبعشح اٌز٠ٓ عبءٚا

فمذ  ثً ِٚزؼقجب ، فأخز ٠فشك اٌذ٠بٔخ "اٌضسادؽز١خ" ػٍٝ إٌبط ثبٌمٛح، ْ ؽذ٠ذ اٌزذ٠ٓ،اٌىج١ش" وب

أظش: فبسط ، أػطزٗ اٌؾك ثأْ ٠خنغ اٌؼبٌُ ٠ٚفشك ؽىّٗ ػٍٝ عىبٔٗ ٚوزٌه د٠بٔزٗ ٘زٖ

 .80-64، ٚاإلغش٠ك"
 ٚاٌقفؾبد ٔفغٙب. اٌّقذس اٌغبثك ٔفغٗ، 2
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سبب االختبلؾ. لذلن، فبل ؼرابة أن نجد أهل السند ٌكرهون األجانب، أٌاً 

 كانوا، فرساً أم عرباً، أم ؼٌرهم. 

لعل الذي خلك ذلن الكره، فً للوب سكان وادي السند، لكل ما هو أجنبً، هو 

حكام الوادي من الهندوسٌٌن، الذٌن ٌمٌلون بطبعهم إلى العنؾ، بعكس أتباع 

لبوذٌة، الذٌن ٌكرهون العنؾ، والحرب والمتل، وٌمٌلون إلى السلم الدٌانة ا

أنهم  -فٌما بعد -واالستسبلم بطبعهم، لمن ٌحكمهم، أو ٌؽزو أرضهم. وسنشاهد

ٌستمبلون جٌش المسلمٌن بالؽناء، والرلص، واالحتفال، وخاصة بعد المضاء 

ان "وادي على لوة الهندوس، التً كانت جاثمة علٌهم. لذلن تؽٌرت نظرة سك

السند" وخاصة تجاه اإلسبلم والمسلمٌن، بعد الفتح اإلسبلمً، تحت مبدأ اآلٌة 

فؤلبل األهلون  1الكرٌمة )ال إكراه فً الدٌن لد تبٌّن الرشد من الؽً.... اآلٌة"

 ٌدخلون فً هذا الدٌن أفواجاً، كما سٌرد معنا ذكر ذلن.

ي السند كره األجانب، لهذا، نجد أن الحكام الهندوس ٌفرضون على سكان واد

فؤضحوا أعداًء لكل أجنبً، فلم ٌسمحوا، على ما ٌظهر لنا، للتجار األجانب 

بااللتراب منهم، ما لم ٌطمبنوا لجانبهم، وهذا أمر ربما كان السبب وراء السطو 

على سفن العرب المسلمٌن، فً أواخر المرن األول الهجري/ الثامن المٌبلدي. 

ً من مجًء الدٌن اإلسبلمً إلٌهم، فربما كان حاكم "السند  " وراء ذلن خوفا

    وفرضه علٌه بالموة، كما فعل كسرى فارس، اآلنؾ الذكر. 

فً أوابل العمد األخٌر من المرن الهجري/ أواخر العمد األول من المرن الثامن 

ً تجارٌة للمسلمٌن، فً  المٌبلدي، هاجمت مجموعة من لراصنة الهندوس سفنا

ربً، على ما ٌبدو لنا، بعد أن جرفتها الرٌاح إلى الشواطا مٌاه البحر الع

المرٌبة من ساحل أراضً وادي السند الجنوبٌة، فؤخذت السفن إلى مٌناء عرفه 

وٌمع، على ما أظن، بالمرب من  Debulالجؽرافٌون والمإرخون باسم دبل 

 . وهنان لام2مدٌنة كراتشً الحالٌة فً أراضً جمهورٌة باكستان اإلسبلمٌة

                                                           
 .256 :عٛسح اٌجمشح 1
"د٠جً" أٚ "اٌذ٠جً" ا١ٌّٕبء اٌشئ١غٟ ٌّٕطمخ "ٚادٞ ٔٙش اٌغٕذ" ػؾ١خ اٌفزؼ دثً" أٚ "وبٔذ ِذ٠ٕخ  2

ٚلذ وبٔذ ثٍذح وج١شح رؾ١و ثٙب أعٛاس ػب١ٌخ ل٠ٛخ اٌجٕبء، ِؾىّخ اٌزق١ُّ؛ وّب وبٔذ  اإلعالِٟ.

ٌٝ إِؾٙٛسح ثقٕبػخ اٌٍؤٌؤ اٌّغزخشط ِٓ ١ِبٖ اٌجؾش، اٌزٞ رطً ػ١ٍٗ، ثى١ّبد وج١شح، ٘زا ثبإلمبفخ 

ٚلذ اخزٍف فٟ  ػٍٝ اٌجؾش اٌؼشثٟ. ٌٚمذ وبْ ِٓ اٌقؼت عذا  الزؾبِٙب. ٔذ ِشفأ  رغبس٠ب  ِّٙب ،أٔٙب وب

ؼقش، فُّٕٙ ِٓ لبي ثأٔٙب "ِذ٠ٕخ رزب" اٌرؾذ٠ذ ِىبٔٙب، فٟ اٌٛلذ اٌؾبمش ث١ٓ ِؤسخٟ ٚعغشاف١ٟ ٘زا 

ك "ثٕجٛس" ٕجٙٛس" ٕٚٔط"ث"ثٕٙجٛس" أٚ  ُِٕٚٙ ِٓ لبي ثأٔٙب رٌه اٌّىبْ اٌزٞ ٠طٍك ػ١ٍٗ ؽب١ٌب  
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أولبن المراصنة بنهب األموال، ولتل الرجال، وأسر النساء واسترلاق األطفال، 

حٌث حظً هذا العمل برضى وارتٌاح، وربما كان بتحرٌض، من لبل حاكم 

. وربما لام بالتر تٌب لهذا العمل لكً ٌرهب األجانب من 1"السند" آنذان

ٌملن أٌة سلطة  االلتراب من أرضه، على الرؼم من ادعابه فٌما بعد بؤنه ال

على أولبن المراصنة، عندما طلب تسلٌم األسرى من المسلمٌن، وردّ أموالهم، 

. وهنا نرى لزاماً علٌنا أن نعطً المارىء 2كما سٌرد معنا فً ثناٌا هذا البحث

والباحث الكرٌمٌن نبذة تارٌخٌة شدٌدة االختصار عن أسرة هذا الحاكم 

 الفتح اإلسبلمً لها. الهندوسً، فً ببلد وادي السند، عشٌة

 بالد السند عشٌة الفتح اإلسالمً

                                                                                                                                         
ِب ٠زؼٍك ثٙزٖ  س ال٘ٛس".ذ"ثٕ ٚآخشْٚ ٠مٌْٛٛ ثأٔٙب ٟ٘ ِذ٠ٕخ "وشارؾٟ" اٌؾب١ٌخ، ٚلبئً ٠مٛي ثأٔب

ربس٠خ إٌٙذ وّب أٚسدٖ ِؤسخٛ٘ب، اٌّغٍذ األٚي "اٌفزشح  :ِٚب عشٜ ِٓ ٔمبػ ف١ٙب أظش اٌّغأٌخ،

اعُ ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ فٟ ٚلذ ٚسد  .356-350ؿ ، ربس٠خ اٌغٕذ""ٚثؼذ٘ب ؛ وزٌه،  374ؿ ، اإلعال١ِخ"

ٚوزٌه ػٙذ اإلدس٠غٟ، ٚاثٓ ؽٛلً،  ، "ِغبٌه اٌّّبٌه"،خأغٍت اٌّؼبعُ اٌغغشاف١خ اإلعال١ِ

 55أِب "ثٕجٙٛس" فمذ وزت ػٕٙب وز١ت فٟ  فٟ ِؼغّٗ. ٠ٚبلٛد اٌؾّٛٞ، ،479ٚاٌّمذعٟ، ؿ 

، ١ِال   40 ف. أـ خبْ، ٟٚ٘ رمغ ػٍٝ ثؼذ ؽٛاٌٟاٌذوزٛس ففؾخ، ػٓ ؽفش٠بد ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ. ػٍٝ ٠ذ 

 س آثبد اٌغٕذ.ذٌٝ ِذ٠ٕخ ؽ١إٌٝ ا١ّ١ٌٓ ِٓ اٌطش٠ك اٌشئ١غٟ إؽشق ِذ٠ٕخ وشارؾٟ اٌؾب١ٌخ،  وُ( 64)

٠ٚمغ اٌىزبة فٟ  عزبر اٌذوزٛس أؽّذ ؽغٓ دأٟ،ٌأل ٕ٘بن وزبة آخش ػٓ "ِذ٠ٕخ رزب اٌؼّبسح اإلعال١ِخ"

 ففؾخ. 211

فطخشٞ، )ِغبٌه . ٚلذ أؽبس األ3 ؿ، عال١ِخ فٟ إٌٙذ ٚثبوغزبْإلأظش وزٌه: ربس٠خ اٌؾنبسح ا

 ٚأْ ٕ٘بن ٍِىب  عجبسا   أْ عضس ٚثؼل ِٛأٟء اٌجؾش اٌؼشثٟ غ١ش إِٓخ اٌّالؽخ،( 140 ؿ ،اٌّّبٌه

اٌغالَ( ... ٌُٚٙ  ٗٚأْ لٛرُٙ ِغزّشح ِٕز ػٙذ ِٛعٝ )ػ١ٍ ٚوبْ ٚساءُ٘ ٍِه ٠أخز وً عف١ٕخ غقجب  

 .140-133ؿ ، ٌغٍطبْ أْ ٠غ١شٌُ٘ٝ ٠ِٕٛب ٘زا ِٕؼخ ٚػذح ٚثأط ٚػذد ٚال ٠غزط١غ اإ
ٌٝ ػبَ إَ 669٘ـ/49وبْ اعُ ؽبوُ "اٌغٕذ" اٌؼبَ، ٍِه اٌغٕذ، ؽخـ ٠ذػٝ "دا٘ش" ؽىُ ِٓ ػبَ  1

 رؾذ. 34: اٌؾبؽ١خ سلُ :اٌٍّه أظش ٌّؼٍِٛبد ػٓ أعشح ٘زا َ.712٘ـ/94
ٚسد ثؼل ٚثؼذ٘ب ٌٚمذ أ 27-26ؿ ، ساعغ ٘زا اٌجؾش ؽٛي ؽبدصخ االػزذاء ػٍٝ عفٓ اٌّغ١ٍّٓ، 2

سد ػٍٝ خطبة اٌؾغبط ثٓ ٠ٛعف  ثأْ اٌٍّه "دا٘ش" ا اٌّٛمٛع،زاٌّؤسخ١ٓ اٌز٠ٓ وزجٛا فٟ ٘

هالق عشاػ إٌغٛح اٌألرٟ أخز٘ٓ أٌٚئه اٌمشافٕخ أع١شاد، ئاٌضمفٟ، اٌزٞ هبٌت ف١ٗ رٌه اٌٍّه ث

 ٘زٖ اٌشٚا٠خ، ٚلذ ٚسدد ٍطخ ػٍٝ أٌٚئه اٌمشافٕخ.عثأٔٗ ال ٠ٍّه أ٠خ  ٌٝ اٌّغ١ٍّٓ،إػبدح ِب عٍجٖٛ إٚ

فٟ وزبة ػٕٛأٗ "ؽؼ ٔبِخ" أٚ "ربس٠خٟ ٕ٘ذ عٕذ"، ٚ٘ٛ وزبة لبَ  ػٕذ: دمحم ػٍٟ اٌىٛفٟ، ،ِضال  

عالِٟ إلٌٝ اٌفبسع١خ ِٓ ِقٕف ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٌّؤٌف ِغٙٛي ػبفش أؽذاس اٌفزؼ اإثزشعّزٗ 

ْ ٠ؾًّ ػٕٛاْ "ربس٠خ ٌٍغٕذ، ٚوزت ػٓ ربس٠خ رٍه اٌجالد ِٕز ِب لجً رٌه اٌفزؼ. ٚاٌىزبة اٌؼشثٟ وب

ٛأٗ "ِٕٙبط اٌذ٠ٓ ٚاٌٍّه" ٚلذ رشعّٗ اٌىٛفٟ ثؼذ عٕخ ٕإٌٙذ ٚاٌغٕذ" أٚ "وزبة اٌفزؼ" ٚل١ً إْ ػ

 ٌّٚؼٍِٛبد ػٓ ٘زا اٌىزبة أظش، رشعّخ ا١ٍٍ٠ٛس، 92 ٔظش إٌغخخ اٌفبسع١خ، ؿا َ،1216٘ـ/613

ال ػٍٝ إٌغخخ  فٟ ثؾضٟ ٘زا، ع١ٍض٠خ،إلّخ اعٚلذ اػزّذد ػٍٝ ٘زٖ اٌزش ٚثؼذ٘ب. 1/131 ٚدٚعؤْ،

٠زغٕٝ ٌٗ اٌشعٛع  لذ ال ألْ اٌمبسٞء اٌجبؽش اٌىش٠ُ، اٌزٟ لذ ٠ؾبس إ١ٌٙب فٟ ثؼل األؽ١بْ بسع١خ،فاٌ

غخ ٘زا اٌىزبة "اٌفبسع١خ" أظش وزٌه: ربس٠خ ؽنبسح ٍٚسثّب ٌؼذَ ِؼشفزٗ ث ٌٝ ٘زٖ إٌغخخ ٌٕذسرٙب،إ

 .17 :ٚؽبؽ١خ سلُ 1ؿ ،اٌّغ١ٍّٓ..."
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كانت ٌحكم ذلن الوادي أسرة بوذٌة الدٌانة عرفت بـ"أسرة رابً" ولد أّسسها 

" آخر Sehasi. وكان لـ"سٌهاسً الثانً Dewaij"1رجل ٌدعى "دٌواٌج 

ملون هذه األسرة، وزٌر ٌدٌن بالدٌانة الهندوسٌة، من البراهمٌة المتطرفٌن، 

. دخل هذا الوزٌر فً نوع 2م(666-632هـ/ 46-1الملن جش بن سبلٌج )هو

دٌفً -من التفاهم التامري، بعد أن توفً ذلن الملن، مع زوجة األخٌر "سنها
3Senha Devi   لٌستولً على الحكم. بناء على ذلن التفاهم اعتلى هذا

ي الوزٌر عرش "وادي السند" ولذلن فمد أصبح حكام السكان فً ذلن الواد

 ٌدٌنون بؽٌر دٌانة أؼلب شعبه، وفرضت حكمها علٌهم بالحدٌد والنار.

ثم  4(666 -622هـ/ 46-1ظل هذا الملن ٌحكم لرابة ست وأربعٌن سنة، )

خلفه أخوه وٌدعى "راجاتشجند بن سبلٌج" حٌث دام حكمه لرابة أربع سنوات، 

ثم جاء "داهر بن جش بن سبلٌج" آخر الحكام  5م669-666هـ/46-49)

ً )ا  712-66هـ/94-49لهندوسٌٌن، وحكم لرابة خمس وخمسٌن سنة تمرٌبا

 .6م(

تمول الروٌات التً بٌن أٌدٌنا إن أولبن الملون الهندوس كانوا ٌشعرون بالتعالً 

الطبمً على الشعب، الذي ٌكون األؼلبٌة فٌه الجات والمٌد والكركٌون ولبابل 

ً من معتنمً الدٌانة . وهنا فرضوا علٌهم 7البوذٌة الوٌرسً والشدة، وهم جمٌعا

الضرابب الباهظة، وسنّوا لوانٌن ولٌوداً جابرة، لتسٌٌر حٌاتهم الٌومٌة العامة. 

كان من تلن المٌود، على سبٌل المثال، أن حرم علٌهم حمل أي نوع من 

السبلح، أو ارتداء المبلبس الحرٌرٌة؛ كما أجبروا على أن ال ٌركبوا الخٌول 

تعلوا أحذٌة، بل ٌسٌروا حفاة األلدام، وأن ال ٌضعوا شٌباً بسروجها، وأن ال ٌن

ً من  من اللباس على رإوسهم، بل ٌسٌروا حفاة األلدام، وأن ال ٌضعوا شٌبا

اللباس على رإوسهم، بل ٌسٌروا حاسري الرإوس. ولد نمل "باثان" فً 

                                                           
 .1/56، ٠خ اٌغٕذربس: أظش 1
 .1/138 ،أظش: ؽؼ ٔبِخ 2
 اٌغضء ٚاٌقفؾخ ٔفغ١ّٙب. أظش:اٌّقذس اٌغبثك، 3
 ٚثؼذ٘ب. 14ؿ، ربس٠خ ؽنبسح اٌّغ١ٍّٓ... :أظش 4
 ٚ ثؼذ٘ب. 1/138أظش: ؽؼ ٔبِخ، 5
 ٚاٌقفؾبد. اٌّقذس اٌغبثك ٔفغٗ، ٚاٌغضء، 6
 فٟ "ربس٠خ إٌٙذ"، فٟ اٌّالؽك، ؿ ٚدٚعْٛ أظش ِب لبٌٗ ا١ٍٍ٠ٛد، ٌّؼٍِٛبد ػٓ ٘زٖ اٌمجبئً، 7

ؿ  ٚثؼذ٘ب صُ 103،وزبة "ِغًّ اٌزٛاس٠خ " ٚوزٌه ،280-279 ؿ، فٛسح األسكٚ ؛503-531

507-508، 519-531. 
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، خطؤ، حٌث نسب هذه الموانٌن الجابرة واألعمال المبٌحة إلى 170ص

ً بؤن دمحم بن الماسم، بعد فتح "السند" استمر فً فرضها على  المسلمٌن، مدعٌا

 .1سكان "وادي السند"

ال ٌمكن أن نستبعد بؤن تكون سٌاسة الحكام الهندوس عدم ترن الفرصة 

لمواطنٌهم البوذٌٌن لبلتصال بؤي شعب أجنبً، ولكً ٌظلوا مستعبدٌن تحت 

كون أشٌع عن سكان وادي نهر حكم الطبمة الحاكمة من البراهمٌٌن. ولذلن لد ٌ

السند بؤنهم ٌكرهون األجانب، وربما أن الرواٌات التارٌخٌة، حول ما لمٌه 

المسلمون من رحابة الصدر، والحب والتمدٌر، من جانب سكان وادي ذلن 

النهر، عشٌة ممدم جٌشهم لفتحها، خٌر ما ٌمكننا تدوٌنه هنا إلثٌات هذه الناحٌة. 

التارٌخٌة تثبت، إلى حد كبٌر، أن ساكنً ذلن الوادي، وكل الشواهد والرواٌات 

بعد ممتل "داهر" وانتهاء حكم أسرته الهندوسٌة البؽٌضة والمؽتصبة لعرش 

ببلدهم، استمبلوا المسلمٌن العرب أحسن استمبال، والفرحة والبشر على 

 .2وجههم، كما سنشاهد ذلن فً هذا البحث

 اإلسالم ٌدخل وادي نهر السند

 تح اإلسالمً لـ"بالد السند":دواعً الف

إن مسؤلة فتح "ببلد وادي السند" أمر مفروغ منه، مهما لٌل فً أسباب 

ودواعً الحملة اإلسبلمٌة، التً لادها ذلن الشاب الثمفً المجاهد، دمحم بن 

الماسم. حٌث إن الرسالة الدمحمٌة جاءت لتنشر اإلسبلم بٌن الناس جمٌعاً؛ 

ابها ورجالها وكهولها، كدمحم بن الماسم، ولتٌبة بن وتدعوهم إلٌه، على أٌدي شب

مسلم، وعمبة ابن نافع وموسى بن نصٌر. لم ٌكن هإالء المادة األبطال إال 

خلفاء لسعد بن أبً ولاص، وخالد بن الولٌد، وأبً عبٌدة وؼٌرهم من أولبن 

الؽّر المٌامٌن، رضً هللا عنهم وأرضاهم أجمعٌن. فالرسالة النبوٌة لم تؤت 

تظل فً مكة أوالمدٌنة، أو تكون ممصورة على جزٌرة العرب، بل جاءت إلى ل

 الناس كافة )وما أرسلنان إال كافة للناس بشٌراً ونذٌراً..... اآلٌة(.

                                                           
ربس٠خ اٌؾنبسح ٚ ،44 َ، ؿ1256-647ِٓ ػبَ  ربس٠خ إٌٙذ فٟ اٌؼقٛس اٌٛعطٝ أظش: 1

 .7إٌٙذ ٚاٌجبوغزبْ، ؿ  ٟخ ف١اإلعالِ
ل١ٍُ إٌٝ ؽذٚد إل١ٍُ اٌجٕغبة إل١ٍُ اٌغٕذ"، ٚلغّب  وج١شا  ِٓ إعال١ِخ ع١ّغ أسامٟ "فزؾذ اٌمٛاد اإل 2

 .6، ؿ ربس٠خ اٌؾنبسح أظش: ل١ٍُ "ساعجٛس"، ٌٝ اٌؾذٚد اٌغشث١خ إلإٚ فٟ اٌؾّبي، "وؾ١ّش"
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كانت فتوحات المسلمٌن لد وصلت إلى حدود الصٌن شرلاً، كما كانت تسٌر 

ً إلى جنوب ؼرب لارة أوروبا. إذاً، ففتح " ً مرضٌا ببلد وادي نهر سٌراً حثٌثا

السند" جاء كنتٌجة طبٌعٌة، وأمر حتمً، خاصة بعد أن فتحت ببلد إٌران، 

وألالٌمها، ودخل أهلها فً دٌن هللا. إذ أنه بعد أن دخل إللٌما كرمان ومكران، 

من أراضً فارس، تحت المظلة اإلسبلمٌة، كان ال بد أن تدخل األلالٌم 

فسها أٌضاً، سواء عاجبلً، أم آجبلً. المجاورة لهما، هً األخرى، تحت المظلة ن

ً مسؤلة االعتداء على سفن المسلمٌن على أٌدي  ومع ذلن، فمد ٌكون صحٌحا

رجال "داهر" وما جّره ذلن من نتابج، حٌث عجلت بإرسال حملة إسبلمٌة لفتح 

هاتٌن البماع. ثم إننً ال أستبعد أن ٌكون بعض البوذٌٌن، من "الجات" و"المٌد" 

مراسبلت سرٌة مع المسلمٌن، ولاموا بتشجٌعهم على فتح ببلدهم، لد دخلوا فً 

لٌتخلصوا من طؽٌان طبمة الهندوس الحاكمة؛ خاصة وأنهم ال بد لد سمعوا عن 

عدل اإلسبلم، وسماحة حملة لوابه، ودعاة دٌنه. وما ٌإٌد ذلن مجرٌات أحداث 

سكان أخذوا تمدم الجٌش اإلسبلمً، وما أوردته مصادرنا التارٌحٌة، من أن ال

ٌنخرطون فً صفوؾ المسلمٌن وكما سٌرد معنا، فمد ثار سكان مدٌنة 

. كما سنشاهد أن 1"ِسْهوان" ضد الهندوس الحاكمٌن، وأخذوا جانب المسلمٌن

الرهبان البوذٌٌن، فً مدٌنة "نٌرون" ٌرحبون بالمابد المسلم وبجٌشه، وٌدعون 

 .2له بالنجاح

حادثة االعتداء على سفن التجار العرب  أما مصادرنا التارٌخٌة فإنها تجعل

وبحارتهم من لبل لراصنة "داهر" السبب الكامن وراء حملة دمحم بن الماسم. 

تذكر تلن المصادر أن حاكم "جزٌرة سرندٌب" "سٌرلنكا أو سٌبلن" الحالٌة، 

كان لد أرسل هداٌا وتحفاً، ومعها خطاب ودي إلى الخلٌفة األموي فً دمشك 

العراق، الحجاج بن ٌوسؾ الثمفً، مع بعض التجار المسلمٌن  وإلى والٌه على

العابدٌن إلى تلن الدٌار، فً إحدى رحبلتهم التجارٌة، ومعهم أرامل وٌتامى من 

                                                           
 اٌؾب١ٌخ، (Dadu) "ِذ٠ٕخ رمغ فٟ ٚال٠خ "دادٚ( Sihwan,Sindiman" )أٚ "عٕذ٠ّبْ "عٙٛاْ" 1

ٚلذ  .3/50، ربس٠خ اٌغٕذ أظش:ِذ٠ٕخ ؽ١ذسآثبد اٌغٕذ،ػٍٝ اٌنفخ ا١ٌّٕٝ ٌٕٙش اٌغٕذ؛ ثبٌمشة ِٓ 

 ّّ  "ع١ٛعزبْ". (ٚثؼذ٘ب 448،453 ؿ، )سؽٍزٗ ب٘ب اثٓ ثطٛهخ ،ع
ٚرمغ ػٍٝ اٌطش٠ك  ؽذٜ اٌّذْ راد اٌّٛالغ اٌؾق١ٕخ فٝ "ثالد ٚادٞ اٌغٕذ"،إ أٚ "ث١شْ" "١ٔشِٓ" 2

ث١شْٚ" ٚػّب إرا وبٔذ ِذ٠ٕخ "أٚ  ""١ٔشْٚ ًٚ٘ رمشأ: ٘زٖ اٌّذ٠ٕخ،اٌؼبَ "رزبـ ؽ١ذس آثبد اٌغٕذ"ؽٛي 

ألٔٗ  ،401ـ1/376 ربس٠خ إٌٙذ، ٟٚٔ، روش اٌّؼبعُ اٌغغشاف١خ ٌٙزٖ اٌّذ٠ٕخ أظش:شثٟ اٌش٠ؾبْ اٌج١أ

 .ٚاٌّقبدس اٌٛاسدح ف١ٙب رؾذ، 66 :ؽبؽ١خ سلُ :أظش داػٟ ٌزىشاس ٔمبػ رٌه ٕ٘ب. وزٌه ،
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. وكما مّر معنا سابماً، اعترضتهم 1كانوا لد توفوا فً ببلده من المسلمٌن

"راجا  مجموعة من المراصنة، ولعلهم لاموا بذلن العمل بإٌعاز من ملكهم

( واستولوا على سفن المسلمٌن  Nakamarahداهر" وٌدعون  بـ"نكامره" )

لة بالبضابع واألموال؛ فسبوا النساء واسترلوا األطفال ولتلوا مالثمان المح

الرجال، ولم ٌنج إال من حمل خبرهم إلى والً العراق. وفً هذا المعنى ٌورد 

وت نسوة ولدن فً ببلده الببلذري ما نصه: )...فؤهدى...ملن جزٌرة الٌال

مسلمات ومات آباإهن وكانوا تجاراً فؤراد التمرب بهن، فعرض للسفٌنة التً 

وهنان رواٌة  2كن فٌها لوم من مٌد الدٌبل فً بوارج فؤخذوا السفٌة بما فٌها...(

تذكر أن الرٌاح لد جرفت السفن، وعددها ثمان ولٌس سفٌنة واحدة كما ٌفهم 

رت مسارها إلى السواحل المرٌبة من مٌناء "دبل" من رواٌة الببلذري، وؼٌ

 . 3وهنان سطا لراصنة، وربما ٌكون األهلون، علٌها فنهبوا، ولتلوا

إضافة إلى هذه الرواٌة هنان رواٌة أخرى، تفٌد أن الخلٌفة عبد الملن بن 

ً وجواري،  مروان كان لد بعث له وكبلء إلى ببلد الهند، لٌسشتروا له ؼلمانا

حلة العودة هاجمتهم سفن المراصنة بالمرب من "دبل" فمتل عدد من وفً أثناء ر

المسلمٌن، وأخذ البالون أسرى، ولم ٌنج إال من نمل خبر تلن الكارثة. ورواٌة 

تمول بؤن أولبن المراصنة هاجموا سفن بحارة المسلمٌن وهً تحمل حجاجاً 

 .4لادمٌن من جزر البحر العربً، "الملدٌؾ، وسٌبلن(

"باثان" لصة سطو لراصنة الملن "داهر" على سفن المسلمٌن، ولال لمد استعد 

بؤن هذه مسالة مصطنعة، اختلمها المإرخون المسلمون، "لٌبرروا اعدوانهم 

والسبب الحمٌمً عند "باثان" مسؤلة ذات شمٌن، الشك  5على ببلد السند....

وأن "راجا  األول هو ما ٌتعلك بتمرد دمحم ومعاوٌة، وهما ابنا الحرث العبلفً،

داهر" لم ٌستؤصل شؤفتهما، بل آواهما، وأكرمهما فً ببلده، فما كان أمام 

                                                           
أِب ٚال٠خ اٌؾغبط ثٓ ٠ٛعف  َ،715٘ـ/96ٌٝ ػبَ إَ 705٘ـ/86ٌٍّه ِٓ ػبَ ؽىُ ا١ٌٌٛذ ثٓ ػجذ ا 1

 َ.714٘ـ/96َ ؽزٝ ٚفبرٗ فٟ ػبَ 694/ 75٘اٌضمفٟ ٌٍؼشاق فمذ وبٔذ ِٓ ػبَ 
 .423 ؿ، فزٛػ اٌجٍذاْ 2
 ،165-3/164، ربس٠خ اٌغٕذ.."ٚ ،44-43 ؿ، ربس٠خ إٌٙذٚ ٔفغٙب، اٌقفؾخ اٌّقذس اٌغبثك، 3

 .2/11 بْ،وزٌه ربس٠خ ثبوغزٚ
ِٚغ رٌه فال ٠ّىٕٕب األخز  ،70 ؿ "اٌزبس٠خ اٌّؼقِٟٛ"، ػٓ ٔمال   ،3/171"، ربس٠خ اٌغٕذ.. 4

آخش  َ وزت ِؤٌفٗ ف18ٟ-17ألْ فبؽجٙب ِٓ ػٍّبء اٌمش١ٔٓ اٌؼبؽش ٚاٌؾبدٞ ػؾش ٌٍٙغشح / ،ٗثشٚا٠ز

 اٌؼمذ األٚي ِٓ اٌمشْ اٌؾبدٞ ػؾش ٘ـ/ أٚائً اٌضبِٓ ػؾش ا١ٌّالدٞ.
 .168-166ؿ  5
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الخلٌفة، والوالً على العراق، الحجاج بن ٌوسؾ الثمفً، إال إرسال حملة لؽزو 

 .1"راجا داهر" لعماب ذٌنن األخوٌن

أما الشك الثانً، حسب رواٌة ذلن المإرخ الهندي، فهو حسب زعمه، السٌاسة 

 .2سعٌة االستعبادٌة التً كانت دٌدن الحجاجالتو

رداً على هذه الرواٌة، التً ٌبدو لً أنها مؽلوطة، ٌمكننً أن أوكد على ما سبك 

وذكرته، من أن فتح "ببلد وادي السند" مسؤلة حتمٌة، ونتٌجة طبٌعٌة تلت فتح 

ألالٌم إٌران المجاورة، كرمان، ومكران، وسجستان. وفوق ذلن إن مسؤلة 

ان على سفن المسلمٌن مسؤلة واردة، وإنها محتملة الولوع، بل ال بد أنها العدو

 -لد حدثت فعبلً، بدلٌل أن المإرخٌن المسلمٌن لم ٌؤتوا بمصص مختلمة، مشابهة

لٌبرروا فتوحات اإلسبلم األخرى، شرلؤ وؼرباً. والسبب  –كما ٌزعم "باثان" 

ٌحتم علٌهم نشر الدٌن  الوحٌد، أنهم كانوا، كما ٌبدو لً أمام واجب دٌنً

اإلسبلمً ، بدلٌل ".... وما أرسلنن إال كافة للناس بشٌراً ونذٌراً...." وما 

سكان "وادي نهر السند" وأهل "الهند" عامة إال أناس من جملة من ٌدخل فً 

"كافة الناس". هذه ناحٌة، والناحٌة األخرى هً أن الحجاج كان منشؽبلً جداً، 

، وهً فترة االعتداء على سفن المسلمٌن، بمتابعة الجهة وفً هذه الفترة بالذات

الشرلٌة فً أفؽانستان، وأراضً "ماوراء النهر" وما كان ٌبللٌه لتٌبة بن مسلم 

الباهلً من عناء هنان، ومطالباته المستمرة، والملحة فً إرسال تعزٌزات، من 

ممتلكاتهم، ولت آلخر. فبل بدّ أن حادثة سطو المراصنة على محارم المسلمٌن و

                                                           
ػٍٝ  خٓ عؼ١ذ ثٓ أعٍُ ثٓ صسػلذ ػ١ّ  َ(705ـ685٘ـ/86-65وبْ اٌخ١ٍفخ ػجذ اٌٍّه ثٓ ِشٚاْ ) 1

 ١ٍخ ثغ١نخ،جفٟ إؽٓ ٚصبساس ل )ِىشاْ ٚوشِبْ( ِٚب ٠غزط١غ فزؾٗ ِٓ ثالد ٚادٞ اٌغٕذ" إال أٔٗ لزً،

ّشاْ اثٓ ٘ٛ سثبْ ثٓ ؽٍٛاْ ثٓ ػ "ػالف"ٚ ّٚ٘ب دمحم ِٚؼب٠ٚخ اثٕب اٌؾشس ػٍٝ ٠ذ "اٌؼالف١بْ"

ٕٚ٘ب ػّذ اٌؾغبط ثٓ ٠ٛعف اٌضمفٟ فأسعً ِغبػخ ثٓ عؼذ  اٌؾبف ثٓ لنبػخ: فغٍجب ػٍٝ اٌجالد.

إال أْ ِغبػخ ِبد فٟ اٌغٕخ  ٌٝ اٌٍّه "دا٘ش"إفبعزشد اٌجالد ٚ٘شة اٌؼالف١بْ  اٌز١ّّٟ ٔبئجب  ِٓ لجٍٗ،

ػجذ اٌشؽّٓ اثٓ األؽؼش،  صُ عبء ثؼذٖ إٌٝ أْ ِبد. فخٍفٗ ؽخـ ٠ذػٝ ػجذ هللا ثٓ أثٟ ثىشح، ٔفغٙب،

ػٍٝ ٚال٠خ "صغش اٌغٕذ" دمحم ثٓ ٘بسْٚ؛ صُ ٌؾك ثٗ ػجذ هللا ثٓ ٔجٙبْ اٌغٍّٟ، ػٍٝ سأط ؽٍّخ  ٖصُ صال

صُ عبء ِٓ ثؼذٖ ؽخـ اعّٗ ثذ٠ً  ٚلذ لزً ػجذ هللا ٘زا أِبَ )ِد٠ْجًُ( ٚ٘ٛ ِؾبفش ٌٙب. مذ "دا٘ش".

ظً دمحم اثٓ ٘بسْٚ ثٓ  ش.١ال أٔٗ لزً ٘ٛ األخإ ؽ١ش أزذة ِٓ ػّبْ ٌؾشة "دا٘ش" ثٓ هّٙخ ا١ٌغٍٟ،

ال أْ اثٓ ٘بسْٚ رٛفٟ إٌٝ أْ عبء دمحم ثٓ اٌمبعُ فأٌؾك ثٗ إ رساع إٌّشٞ اٌّغئٛي ػٓ "صغش اٌغٕذ"

، أظش اٌؾبؽ١خ. وّب عٕزوش رٌه إٌٟ)دث١ً(، ِغ ؽٍّخ اثٓ اٌمبعُ ٚع١ؼ اٌّغ١ٍّٓ، ٚ٘ٛ فٟ هش٠مٗ،

 .36 ؿ، اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خٚ؛ 423ؿ ، اٌجٍذاْ فزٛػ: ساعغ فٟ ٘زا اٌخقٛؿ .61 سلُ:
 .3/167، ربس٠خ اٌغٕذ 2
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مسؤلة حتمت على الحجاج أن ٌؤخذ ذلن المولؾ، وأن ٌرسل حملة لوٌة ضد 

 "راجا داهر" وخٌر ما نستدل به هنا، على مسؤلة السطو تلن أمور لعل منها: 

إن دمحم بن الماسم كان لد أرسل فً مهمة عسكرٌة إلى خراسان، وكان  - أ

عروؾ أن لد وصل، فً طرٌمه إلى مهمته تلن إلى مدٌنة الري، وم

هذه المدٌنة تمع إلى الشمال وباتجاه معاكس لوجهة أراضً "وادي 

نهر السند" الذي ٌمع فً الجنوب، وبعٌداً عن منطمتها، فاستعاده 

الحجاج، وأرسله على رأس حملة ضد ملن السند، وبشكل كان 

 مستعجبلً جداً.

 -نوعٌة الجند الذٌن صاحبوا لابد تلن الحملة فهم من فبتٌن:  - ب

ن الحرس الخاص أو الجند االحتٌاطٌٌن، كما نسّمٌهم الٌوم، فبة م -1

والذٌن ال تلجؤ إلٌهم الدولة إال عندما تضطر إلى ذلن اضطراراً، 

فانتخب الحجاج منهم، وكانوا ممٌمٌن فً الشام، ستة آالؾ مماتل، من 

 الفرسان. 

فبة متطوعة، فمد أثٌرت مسؤلة االعتداء على المحارم، وانتهان   -2

المسلمٌن، ففتح باب التطوع البحت، فكانت البصرة خاصة،  أعراض

والعراق عامة، لد جعلت ممّراً لتجمع المجاهدٌن، وإرسالهم تباعاً 

 لتعزٌز حملة ابن الماسم.

ثم إن مسؤلة محاولة فتح "ببلد وادي السند" وما ٌتعلك بؽزو المسلمٌن   -جـ

د الخلٌفة عمر بن لهاتٌن الربوع، لد سبمت هذه الحملة بكثٌر، منذ عه

إن  –الخطاب، رضً هللا تعالى عنه وأرضاه، كما سٌرد معنا ذلن 

كما أن مدٌنة "دبل" سبك وحاصرها المسلمون، بل ولتل  -شاء هللا

بالمرب من أسوارها لادة مسلمون أثناء حصارهم لها وكانت لد 

 حوصرت أكثر من مرة، لبل مجًء هذه الحملة.

على سفن المسلمٌن، واالنتهان الذي ولع ولو لم تكن مسؤلة االعتداء 

على محارمهم، لما كان ذلن المولؾ المتشدد من جانب الخلٌفة ووالٌه، 

الحجاج، اللذٌن شعرا بؤن من واجبهما أوالً، ولبل كل شًء، حماٌة المسلمٌن، 

 وأعراضهم.

بناًء على ما سبك، ٌمكننا الخروج بنتٌجة من كل الرواٌات، بمختلؾ 

أن فتح "ببلد السند"، كان أمراً حتمٌاً، كان سٌحصل عاجبلً، أم مصادرها، هً 
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آجبلً، ولكن مسؤلة السطو على سفن المسلمٌن، وانتهان محارمهم،عّجلت ذلن 

 الفتح، وأإكد على المسؤلة األخٌرة.

 الغزوات التمهٌدٌة لفتح بالد السند:

نتٌجة طبٌعٌة  كانت حملة دمحم بن الماسم، لفتح "ببلد السند"، كما سبك المول،

ٌحتمها مولع هذه األراضً المجاورة أللالٌم إٌران الجنوبٌة الؽربٌة، فمد فتح 

م، كنتٌجة تالٌة 644ه/23المسلمون ألالٌم كرمان، وسجستان، ومكران، سنة 

. 1لفتح ألالٌم سابمة لها، كفارس، والعراق أٌام خبلفة الفاروق، رضً هللا عنه

ح هاتٌن البماع لبل ذلن بعشرات السنٌن، ال ولمد كان من المفروض أن ٌتم فت

كما حدث، حٌث لم تفتح إال فً منتصؾ العمد األخٌر من المرن األول 

الهجري/ أوابل الثامن للمٌبلد. والذي ٌبدو لً، هو أن المسلمٌن تؤخروا، 

وتباطؤوا كثٌراً فً دعوة "سكان السند" إلى اإلسبلم، ونشره بٌنهم، ولكن كلنا 

لكامن وراء ذلن التاخر، وهو حدوث تلن المآسً بٌن المسلمٌن، نعرؾ السبب ا

وأحداثها المإلمة، أٌام الخلٌفتٌن الراشدٌن )"ذو النورٌن عثمان" و"أبو الحسن 

والحسٌن علً"( رضً هللا عنهم، وأرضاهم. ثم تبلها بعد ذلن الصراع الدامً 

م بٌن األخٌرٌن على السلطة، بٌن أسرة علً )رضً هللا عنه( وبٌن بنً أمٌة، ث

وعبد هللا بن الزبٌر بن العوام )رضً هللا عنه(. لهذا فمد كان من نتابجها لٌس 

فمط تؤخر فتح "ببلد السند" بل وضاعت فتوحات المسلمٌن فً ألالٌم كثٌرة منها 

ً على المسلمٌن أن ٌعٌدوا  ألالٌم كرمان، وسجستان، ومكران، فؤصبح لزاما

 فتحها من جدٌد.

الثانً بعد األول بحوالً عشر سنوات، وإلللٌمٌن فمط، هما  كان ذلن الفتح

كرمان وسجستان، أما مكران، فمد تؤخر ألكثر من عشرٌن سنة، حٌث لم ٌتم 

فتحها، وعلى مراحل، إال فً زمن الدولة األموٌة، وخبلل فترات حكم الخلفاء 

. 2الولٌداألربعة األوابل، وخاصة، أٌام معاوٌة )رضً هللا عنه(، وعبد الملن، و

وفوق ذلن كله، فمد ظل حكم المسلمٌن علٌهما مهزوزاً، لم ٌمر له لرار، 

ً علٌها، من لبل  لعشرات من السنٌن، حتى جاء الحجاج إلى العراق، والٌا

م. أما مكران، فمد انتهى حكم 695هـ/75الخلٌفة عبد الملن ابن مروان فً عام 

                                                           
 اٌىبِووً فووٟ اٌزووبس٠خ،ٚ ؛182-4/180، رووبس٠خ اٌشعووً ٚاٌٍّووٛنٚٚثؼووذ٘ب؛  378 ؿ، فزووٛػ اٌجٍووذاْ 1

3/22-24. 
 ٚثؼذ٘ب. 383 ؿ، فزٛػ اٌجٍذاْ 2
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م، ورجعت تحت حكم 644ه/23المسلمٌن علٌها منذ فتحها األول فً عام 

"مرزباناتها" الذٌن كانوا ٌخضعون لنفوذ حاكم "السند" الهندوسً، الذي 

. ولد كان "مرزباناتها" ٌطلبون العون من ملن "السند" 1اؼتصب عرش ببلدها

الهندوسً من ولت آلخر، كلما أحّسوا بهجوم من لبل المسلمٌن، الذٌن كانوا 

ة مهتمة ومسإولة تواصل اإلمدادات تارة ٌنهزمون لملتهم، ولعدم وجود سلط

لهم، وتارة ٌمتل أمٌرهم، إما على أٌدي السكان، وإما على أٌدي إخوان لهم 

 .2مسلمٌن، فً ثارات وإحٍن لبلٌة منتنة

لبل أن أبدأ حدٌثً عن حملة ابن الماسم، رأٌت من األنسب أن استعرض هنا 

والتً لم ٌكن ؼرضها  بعض الؽزوات اإلسبلمٌة المبكرة، لـ"ببلد وادي السند"،

الفتح بالدرجة األولى، وبشكل سرٌع، بمدر ما كانت عبارة عن حمبلت 

استطبلعٌة، اختبارٌة إن صح لنا التعبٌر، لطبٌعة الببلد، وسكانها، وظروؾ 

 حٌاتهم، وما هم علٌه ومدى استعدادهم لتمبل اإلسبلم. 

سواحل "وادي  تذكر الرواٌات، التً بٌن أٌدٌنا، أن العرب المسلمٌن ؼزوا

السند" المطلة على شواطا البحر العربً، وذلن خبلل السنوات الخمس 

األخٌرة من العمد الثانً من المرن األول الهجري/ العمد الرابع من المرن 

السابع للمٌبلد، ولد شملت ؼزواتهم مدناً ساحلٌة، مثل "دبل" فً السند و"ثانا" 

ر بن الخطاب، رضً هللا م زمن عم637هـ/ 15و"بروتش" وذلن فً عام 

. حمّمت تلن الحمبلت بعض النجاح، برؼم صعوبات صادفتهم ، .3عنه وأرضاه

وخاصة فٌما ٌتعلك بملة خبرتهم فً ركوب البحر، والمبلحة البحرٌة. ومع ذلن 

فكلنا نعرؾ مولؾ الفاروق )رضً هللا عنه(، الذي كان ال ٌحبذ ركوب البحر. 

                                                           
ٕذٚط فٟ ِؤعظ اٌجشا١ّ٘ٓ اٌٙ (Raja Chach Ibn Saywayij) "٘ٛ "ساعب عؼ ثٓ ع٠ٛ١ٕظ 1

 .185 ؿ ربس٠خ اٌغٕذ..، أظش: اٌغٕذ،
 ٚثؼذ٘ب؛ 378 ؿ، فزٛػ اٌجٍذاْ ٠شاْ اٌّزوٛسح ساعغ فٟ رٌه:إلب١ٌُ أٌّؼٍِٛبد ؽٛي فزٛؽبد  2

 .ٔذ ٚثؼذ٘ب 23ٚاثٓ األص١ش، ؽغت ؽٛادس اٌغ١ٕٓ ّٔٓ عٕخ  وزٌه وزبثٟ اٌطجشٞ،
ّّ ( Thana) صبٔب 3 ؽذٞ اٌّذْ اٌغبؽ١ٍخ اٌّطٍخ ػٍٝ إٟ٘  (Tahnah" )١ٙب اٌجالرسٞ "ربٔٗاٌزٟ ٠غ

٘زٖ اٌّذ٠ٕخ اٌٛالؼخ ؽّبي ِذ٠ٕخ  اٌؾب١ٌخ فٟ إٌٙذ ِٚب رضاي، اٌجؾش اٌؼشثٟ، ثبٌمشة ِٓ ِذ٠ٕخ "ثِٛجٟ"

ٚلذ عبٔت اٌقٛاة ػٕذِب  .176 ؿ، اٌؼشة ٚاٌّالؽخ فٟ اٌّؾ١و إٌٙذٞ أظش: ،ٌٝ ا١ٌَٛإ ثِٛجٟ،

 "ؼرأِب "ثشٚط/ثشٚ ؛194 ؿ :أظش مفٟ،روش أْ اٌغٕذ فزؾذ ػٍٝ ٠ذٞ اٌؾغبط ثٓ ٠ٛعف اٌض

(Broach) . ً12 ؿ ي فٟ إٌٙذ،ٚأظش: اٌّغٍّْٛ األ فزمغ فٟ إل١ٍُ "اٌغغشاد" ػٍٝ اٌغبؽ. 
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رضً هللا عنه( لو استشٌر مسبماً، لما سمح وٌبدو لنا، أن عمر بن الخطاب )

 ً  . 1بذلن إطبللا

لهذ السبب، لم ٌحاول المسلمون ؼزو "السند" عن طرٌك البحر. وكان حتماً 

علٌهم أن ٌؤتوا إلٌه عن طرٌك البّر. وعلٌه كان ال بد لهم أن ٌفتحوا ألالٌم لبل 

ذا، لم تؽب "إللٌم السند" كفارس وكرمان، وسجستان، ومكران . ورؼماً عن ه

مع لهم جعن خلفاء المسلمٌن مسؤلة فتح "ببلد السند" فؤخذوا ٌرسلون من ٌ

أخبارها ولعل السبب فً تشوق المسلمٌن لفتح هاتٌن البماع، هو ما سبك 

وذكرناه، من النجاح الذي حظً به التجار المسلمون، ونشرهم اإلسبلم فً 

"جزر الملدٌؾ وسٌبلن"، ألالٌم" الؽحرات"، و"ملبار". ناهٌن عما حمموه فً 

ودخول اإلسبلم هنان، بجهود فردٌة، فؤنشؤوا المستوطنات، وعمروا المساجد، 

 كما مّر ذلن معنا. 

من الحمبلت، االستطبلعٌة األخرى تلن التً أرسلها علً )رضً هللا عنه( إلى 

"السند" ما لام به الحارث بن مرة العبدي؛ حٌث تذكر الرواٌات، التً بٌن أٌدٌنا 

م، ولد لتل الحارث مجاهداً فً سبٌل هللا، 661هـ/39-38نه ؼزاها فً عام أ

. لعل هذا 2م، فً إللٌم سّماه مإرخونا وجؽرافٌونا "المٌمان"664/ه42فً عام 

اإلللٌم، كان مٌدان نشاط تلن الحمبلت، التً لم ٌذكر مإرخونا أماكن محدّدة 

 لها، أو مسّمٌاتها زمن علً )رضً هللا عنه(.

الوضع على هذا المنوال طوال عمود من السنوات تلت، فلم ٌكن  استمر

للمسلمٌن نشاط عسكري ٌذكر، خبلل فترة معاوٌة )رضً هللا عنه( وابنه ٌزٌد، 

م، حٌث ولى 695ه/75وال حتى فً الفترة التً أعمبت وفاة األخٌر، حتى سنة 

عبد الملن بن مروان شخصاً، ٌدعى سعٌد بن أسلم بن زرعة )على ثؽر 
                                                           

ْ ٠خبهش أِب ٠زؼٍك ثٙزٖ اٌغ١بعخ اٌزٟ وبْ ٠شا٘ب ػّش ثٓ اٌخطبة سمٟ هللا ػٕٗ ٚاٌزٟ ال رؾت  1

ِٚغأٌخ اٌغضٚح اٌجؾش٠ٓ  420 ؿ، اٌجٍذاْ فزٛػ :اٌجؾش، ساعغ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ااٌّغٍّْٛ ٠ٚشوجٛ

خجشٖ ٚا١ٌٗ ػٍٝ اٌجؾش٠ٓ ٚلذ وبْ أإر أٔٗ ػٕذِب  َ،637٘ـ /15ثٟ ثٓ اٌؼبؿ اٌضمفٟ فٟ ػبَ أٌٍؾىُ 

ػّش سمٝ هللا  سدّ  ػضّبْ ثٓ أثٟ اٌؼبؿ ثأٔٗ أغضا أخبٖ، ٚسوت فٟ غضٚرٗ رٍه اٌجؾش ثبٌّغ١ٍّٓ،

ٍٝ ػٛد ٚإٟٔ أؽٍف ثبهلل أْ ٌٛ أف١جٛا ألخزد ِٓ لِٛه ؽٍّذ دٚدا  ػ !"٠ب أخب صم١ف ٌٗ: ػٕٗ لبئال  

 .420 ؿ، فزٛػ اٌجٍذاْ :ِضٍُٙ ..أظش
ٟ٘ ٚوبثً"، ٚلذ غضا٘ب اٌؼشة اٌّغٍّْٛ "رمغ ث١ٓ "اٌٍّزبْ"، ٚ  "اٌم١مبْ" أساك ِٕجغطخ، 2

ٚؽذح رؾٍّٙب ٚلذ وبْ اٌطٍت ػ١ٍٙب فٟ رضا٠ذ ِغزّش ِٓ  فخ ثبٌغٛدح فمٛرٙبِٚؾٙٛسح ثخ١ٍٙب اٌّؼش

ٌٝ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ عف١بْ سمٟ هللا ػٕٗ، إ٘بر١ه اٌشثٛع، ٚألِش ِب وبٔذ أٌٚٝ ٘ذا٠ب ػجذ هللا ٘زا 

"اٌم١مبْ" ِٚٓ وزت ػٕٙب ٚٚعٗ  ٌّٚؼٍِٛبد ػٓ .3/218، اٌىبًِٚ ؛421 ؿ، فزٛػ اٌجٍذاْأظش: 

 .383-1/381 ،أظش: ربس٠خ إٌٙذ.." االخزالف ؽٌٛٙب،
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السند(. وال ٌعنً هذا "ببلد السند" نفسها، ولكن ٌعنً الببلد التً كان المسلمون 

لد وصلوها، وهً مشارؾ الحدود الؽربٌة لذلن الوادي أي ألالٌم مكران، 

وسجستان، وكرمان. وبعد أن لتل سعٌد بن زرعة ألحمت تلن األلالٌم، على ما 

اج بن ٌوسؾ الثمفً، حٌث ٌبدو لنا، بؽٌرها من ألالٌم الشرق تحت نفوذ الحج

عٌّنه عبد الملن بن مروان، بعد االنتهاء من مسؤلة عبد هللا بن الزبٌر فً مكة، 

ً علٌها من لبله، 695هـ/75على العراق فً عام  م. وهنا أرسل الحجاج والٌا

فولعت صراعات وإحٍن لبلٌة بٌن المادة العرب بها، وتوالى المادة واحداً بعد 

 ابن هارون بن ذراع، فظل بها إلى أن جاء دمحم بن الماسم اآلخر، حتى جاء دمحم

 ..1بحملته المشهورة، التً فتح بها "ببلد السند"

 

                                                           
 .49 :أظش اٌؾبؽ١خ سلُ 1
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سرٌالنكا وصالتها مع العرب؛ مالحظات 

 تارٌخٌة

 م.م.م. معروف -

م أي لبل أن تصٌر جمهورٌة، 1972سرٌبلنكا أو سٌبلن التً تسّمت بها حتى 

وهً تمع على رأس الهند وتسٌطر على  مربع مٌل 25000جزٌرة مساحتها 

الطرق التجارٌة للمحٌط الهندي. وعلى هذا فمد اتصلت هً مع العدٌد من ببلد 

العالم وثمافاتها. وأما عبللاتها مع العالم العربً، تارٌخٌة كانت أو ثمافٌة، فمد 

كانت وطٌدة للؽاٌة. وتستهدؾ هذه الممالة إلى تخطٌط موجز لتلن التؤثٌرات 

 ٌخٌة واالجتماعٌة.التار

 العرب فً فجر تارٌخ سٌالن وعصرها المتوسط:

كانت لسرٌبلنكا حضارة هٌدرولٌكٌة بجانب الفوابد التً تتبعها مثل الفبلحٌن 

الناجحٌن الممٌمٌن ووفرة األؼذٌة والدرجة العلٌا من الحضارة والدراسة حتى 

نكا بـ"ٌفّانا" لبل المٌبلد بثبلثة لرون. عرب الجاهلٌة التً عرفت فً سرٌبل

(Yavvana كانوا تجاراً لد استوطنوها. والملن باندوكاباٌا )

(Pandukabhayaالذي حكم علٌها لبل المٌبلد بـ )سنة والذي كان لد  377

فاق معاصرٌه فً التفكٌر فً عمارة المدٌرٌات، لد شرع ٌستعمر عاصمته 

 The(. ٌسّجل المهافامسا )Anuradhapuraأنورادابورا )

Mahavamsa المسّجل أحداث المرن السادس للمٌبلد أن الملن لد حدّد )

( Yonasموالع ومساحات البٌوتات كما حدّد كبلّ من الموالع للٌونانٌٌن )

( على لرب من الباب House of Great Sacrificeومولع الذبح العظٌم )

 .1الؽربً"

اصمة وفً الببلد وهكذا فمد تّم اعتبار عرب الجاهلٌة مهّمٌَن جداً فً حٌاة الع

ً بالنسبة لنمل المإن للناس فمد  كذلن. والوالع أّن دور هإالء العرب كان مهّما

                                                           
1
 The Mahavamsa or the Great Chronicle of Ceylon 74، ؿ 
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زّودوا أسرة ملن سرٌبلنكا وفرسانها بالحصانات السندٌة وأشوان الرماح 

العربٌة وذلن ألّن جّوها الرطب والحاّر ال ٌوافك والتربٌة األهلٌة للحصانات 

ا فتطّور الببلد ٌثبت تطّور عرب الجاهلٌة والمحافظة على أنسابها. وهكذ

 وبالعكس.

وبجانب هذه العبللة التجارٌة بٌن عرب الجاهلٌة وسرٌبلنكا فمد كان لها بُعدٌ 

آخُر خاّص أوجده مجٌا اإلسبلم و بعد ذلن تؤسٌس الخبلفة األموٌة، وهو إٌمان 

ّجار. شعبً متواصل ٌوجد فً مسلمً سرٌبلنكا بؤنهم أجٌال أولبن العرب الت

 )ونفس اإلٌمان موجود فٌما بٌن موببلهً والٌة كٌراال فً الهند(.

والتؽٌّر المفاجا المثٌر الذي ولع مع هذا التملٌد الشعبً لد سبّب ولوع شبه 

تملٌد بحٌث إن بعض األعراب من البّر العربً الربٌسً اختلفوا مع خلٌفتهم 

ثامن المسٌحً. وهذا أسفر عبد الملن بن مروان الذي لد حكم علٌهم فً المرن ال

عن نفٌهم عن جزٌرة العرب فؽادر هإالء الرجال على متن السفٌنة وألاموا فً 

موانا شبه المارة الهندٌة بٌنما البعض استوطنوا موانا سرٌبلنكا بما فٌها جفنة 

(Jaffna( ومنّار )Mannar( ًوكودرٌماالب )Kudremalai وبوتاالم )

(Puttalam( وكولومبو )Colombo( وبٌرووٌبل )Beruwela ًّوؼال )

(Galle )كل هذه تمع على شمالً السواحل وشمال ؼربٌها وجنوبٌها( )

( )الساحل الشرلً(. ولد سّجل هذا التملٌدَ Trincomalleeوبترٌكوّمالً )

( العالم Sir Alexander Johnstonالشعبً السٌر اإلسكندر جونستون )

. وبطرٌك الصدفة ٌمٌم بهذه 1م1815بعلم اإلنسان ولاضً لضاة سٌبلن فً 

 المناطك كلها عددٌ هابٌل من المسلمٌن.

ووجود مثل هذا اإلٌمان التملٌدي باألصل جّر المسلمٌن إلى أْن ٌحافظوا 

بشجاعة على هوٌتهم اإلسبلمٌة وولوفهم المتواصل علٌها ولو لد أولِع فً 

لتً حكمت على سبٌلهم إلى تلن عرالل وعمبات من لبل الموات االستعمارٌة ا

سرٌبلنكا فً المرن السادس عشر المسٌحً فصاعداً )فمد تحّررت سرٌبلنكا 

 م(.1948عن لٌد برٌطانٌا فً 

                                                           
1
 Ethnological Survey of the Muslims of Sri Lanka 4، ؿ 
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" الذي A Concise History of Ceylonوبالجملة فمد ضبط كتاب "

 أعدّته جامعة سٌبلن، انتشاَر المسلمٌن وإلامتهم بها فٌمول:

( لد كان هنان عددٌ هابل Anuradhapura"وفً نهاٌة عصر أنورادهابورا )

 .1( وكولومبو"Mahatitthaللمسلمٌن على الموانا أمثال ماهاتٌتّها )

م. ولد كانت ماهاتٌتّها مانباً مركزٌاً على 900انتهى عصر أنورادهابورا حتى 

جانب شمال ؼربً سرٌبلنكا بٌنما كولومبو الوالعة على جانبها الؽربً هً 

. ولد كان آنذان مصطلح "العربً" مترادفاً اآلن عاصمة الببلد الكبٌرة

 لمصطلح "المسلم".

وبعد سنوات معدودات لد توّطدت عبللات مسلمً كولومبو مع خبلفة بؽداد 

وذلن بعد مجٌا العالم العربً الكبٌر ابن بلكا الذي أرِشد إلى بناء مسجد 

أِمر  ومدرسة، وتعلٌم مسلمً كولومبو مبادئ اإلسبلم فمد عمل ابن بلكاٌا كما

ودفن بعدما مات بجانب ذلن المسجد الذي لام هو ببنابه. والشاهد الضرٌح 

المنصوب على لبره ٌصؾ ما لام به ابن بلكاٌا من خدمات تجاه اإلسبلم 

والمسلمٌن. ولد تّم اكتشاؾ ذلن الرسم الحجري المنموش فً الخط الكوفً 

 .2م929بكولومبو وهو ٌعزى إلى 

لموٌس من جماعات العرب، كان لهم اتصال مباشر ولد ألام بالموانا عددٌ م

 بمركز الخبلفة ببؽداد، ٌمول كاتب ملّم بالتارٌخ:

"ولد وجد حجٌر نمش علٌه حروؾ عربٌة تعزى إلى المرنٌن الثانً عشر 

( فً محافظة مانّار Puliyanthevuوالثالث عشر للمٌبلد فً بولٌانثٌفو )

ً إلى وجود العرب الممٌمٌن بهذه الحالٌة )شمال ؼربً سرٌبلنكا(، حجٌر ٌوح

 .3المنطمة"

ولو أّن التجارة كانت لبنة زاوٌة لبٌت التؤثٌر الذي مارسه العرب فً سرٌبلنكا 

ولكنها ال تشٌر إلى أّن التجار العرب لد تمتّعوا بدرجة علٌا خبلل تلن األٌام 

                                                           
1
 A Concise History of Ceylon 174، ؿ 
2
 اٌّقذس ٔفغٗ ٚاٌقفؾخ رارٙب 
3
 Ethnological Survey of the Muslims of Sri Lanka 27، ؿ 



 مجلة الهند

 110 

لموثوق كتاب التارٌخ ا -مثبلً -وكانوا ألرب إلى أسرة سرٌبلنكا الملكٌة، فٌمول

 به:

"ولد ضبط مإرخوا العرب أّن ملن سٌبلن بعث إلى عامل الخبلفة للمنطمة 

الشرلٌة فً العمد األّول من المرن الثامن المسٌحً، ٌتامى التجار المسلمٌن 

 .1الذٌن ماتوا فً ظبلل حكمه"

لم تكن التجارة التً لد مهر فٌها تّجار العرب، كما ٌعتمد عموماً، مشتملة على 

المرٌحة إلثارة ذوق وهوى ملون وأشراؾ سرٌبلنكا المنهكً الموى  األسباب

فحسب بل إنها لد احتوت على األسباب التً كانت الزمة لرخاء المجتمع فمد 

أّن مصدّرات سرٌبلنكا خبلل عهد  -مثبلً -ضبط جؽرافٌوا العرب والهند

( الذي تبع عهد أنورادهابورا، اشتملت على Polonnaruwaبولونّارووا )

ًّ وأخشاب البناء ا لجواهر واألحجار الكرٌمة والنُُسج والتوابل والعطور والحل

 .2واألنبتة الطبٌة واألدوٌة

وكذا ذكر المزوٌنً جؽرافً المرن الثالث المٌبلدي أّن مصدّرات سرٌبلنكا 

 .3احتوت على األحجار الكرٌمة والتوابل واألخشاب الثمٌنة واألدوٌة

أْن نرّكز علٌها وهً أن تجار العرب باعتبارهم  وهنان ثبلث حمابك تحتاج إلى

ماهرٌن بعلم الجواهر، لد أعطوا أحجار سرٌبلنكا الكرٌمة من الشهرة ما 

ً من األحجار  استحمّت هً فمد ذكر زابر صٌنً لؤلماكن الممدّسة أّن أنواعا

الكرٌمة الزرلاء والٌوالٌت الحمراء لد ُعرفْت بالصٌن باسم 

"Muhammadan Stones " األحجار المحّمدٌة(. ولد مّست الحاجة إلى(

الخشب لوضع المراكب والسفن والسٌما أّن هذه األنواع من الخشب سهل 

إٌثالها بؤلٌاؾ جوز الهند ولم تدّق باألظفار. وحتى ٌشهد الٌوم العدٌد من 

األماكن على ساحل سرٌبلنكا الشمالً الؽربً بمهارة العرب فً هذا المجال. 

وؼومبو [( Negomboلموانا مانا ٌسّمى بـ"نٌؽومبو" )ومن مثل تلن ا

(Gombo "هنا كلمة عربٌة لدى الؽرب ٌرادفها كلمة "الؼون )
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(Lagoon)[( "ًوهنان مانا آخر ٌسّمى بـ"كّمال ثوراب .Kammal 

Thurai.)الكّمال" هنا ٌعنً صانع الماكٌنة أو حفر الحوض بدون الماء"( ) 

نً. وهذا من الممكن أن الطب الٌونانً باعتباره والدافع الثالث هو الطب الٌونا

ً تملٌدٌاً للعرب لد حملوه إلى سرٌبلنكا فؤعملوه ونشروه بحٌث عّرفوه على  طبّا

فرق سرٌبلنكا العرلٌة األخرى. وعلى كل حال فعادة سرٌبلنكا لمبول الطب 

 الٌونانً خاّصة بها.

من أبناء سلطان كونٌا "وهنان رواٌة أخرى تمول إّن سمّو األمٌر جمال الدٌن 

فً آسٌا الصؽرى فً المرن العاشر المسٌحً لد استوطن بٌرووٌبل )مانا على 

الجانب الؽربً لسرٌبلنكا( وتطبّب بها ومن ثّم بمً أوالده ٌسكنون هذه 

 .1المستوطنة"

الطب الٌونانً، بشمول الطب الٌونانً األصٌل والذي تبع كتب األدوٌة للطرق 

ألخرى، لم ٌزل ٌتطّور وٌزدهر فً سرٌبلنكا. فمد كان هذا الطبٌة التملٌدٌة ا

م. ففً 1796لابماً على لدم وساق حٌنما أؼارت برٌطانٌا على سرٌبلنكا فً 

هذا الشؤن ٌكتب السٌر اإلسكندر جونستون بالنسبة ألسرة الطب الٌونانً 

 التملٌدٌة:

للمسم الطبً م لد عٌّنُت ربٌس هذه األسرة الطبٌة المسبول األهلً 1806"فً 

تحت سٌطرة المحكمة العلٌا. اعتبره مواطنوا الببلد أحد األطباء الحذالٌن 

األهلٌٌن )لسٌبلن(، وامتلن أحد مجموعات الطب األهلً الرابعة التً لد حافظ 

على معظمها األسرة لمدة سبعمابة أو ثمانٌمابة سنة، المدة التً وجب فٌها على 

ختار هذه المهنة الطبٌة. ولد فّصل لً ذان أحد أفراد األسرة على األلل أن ٌ

الرجل الطبٌب عن كافة نبوت سٌبلن التً لم تزل تستخدم لمدة سحٌمة 

 .2لؤلؼراض الطبٌة من لبل األطباء األهلٌٌن المسلمٌن فً هذه الجزٌرة"

وعندما أرادت الحكومة البرٌطانٌة لسرٌبلنكا أن تجعل لجنة االختٌار للطرق 

م ولد 1929م( أّسست كلٌة للطب األهلً بكولومبو فً 1927األهلٌة للطب )

                                                           
1
 5اٌّقذس ٔفغٗ، ؿ  
2
 Hamdard Medicus ،xxxvii/3/14-ف 



 مجلة الهند

 112 

كانت طرٌمة الطب الٌونانً إحدى الطرق الطبٌة األهلٌة التً كانت تدّرس فً 

 .1تلن الكلٌة والتً تشتمل على ما تشتمل علٌه من الطب اآلٌورفٌدي والسٌدي

والٌوم ٌزدهر الطب الٌونانً فً سرٌبلنكا كبدٌل مإثر للطب الحدٌث. وهذا 

 من الصدفة أّن عدداً كبٌراً من األطباء هم لٌسوا بمسلمٌن.

وفً الفترة ما بٌن المرن العاشر المسٌحً والمرن السادس عشر المسٌحً 

ً فً المحٌط الهندي من حٌث الدول التجارٌة ومن  ً مهّما شاطر العرب سهما

حٌث الموات البحرٌة وهذا إلى حدّ أن ٌعتبر المحٌط الهندي بحٌرة عربٌة. 

ولهذا مضمون مهّم بالنسبة لسرٌبلنكا وؼٌرها من الببلد المجاورة للمحٌط 

الهندي. ولد كانت العامة ٌتجرون بلؽة التحدث العربٌة على سواحل هذه 

المنطمة، وهذا ؼرٌب جداً أّن مسلمً سرٌبلنكا لد فاتهم الٌوم اللؽة العربٌة فً 

 .2كبل المجالٌن؛ الكتابة والكبلم

هو إمبراطورٌة مصر المسلمة التً اعتبرها الببلد اآلسٌوٌة والمضمون الثانً 

لوة كبٌرة وأراد بعضها بما فٌها سرٌبلنكا أْن تظفر بدعمها لكً تحتمً من 

ً عن الملن بهوفانابكا باهو األول  الموات المحلٌة األخرى، ومتحدثا

(Bhuvanaika Bahu I:ٌسّجل تارٌخ سرٌبلنكا الموثوق به ) 

 ً بعمد أواصر التجارة مع الموة العربٌة التً كانت مسٌطرة  "كان الملن مولعا

على طرق السفن تلن األٌام فمد بعث سفارة إلى سلطان مصر، تم استمبالها 

م. ولد لال بهوفانابكا باهو فً رساالته إلى 1283بالماهرة فً شهر أبرٌل 

الببلط المصري أّن صٌد الآللً كان تحت سٌطرته وهو ٌمتلن عدٌداً من 

مراكب. وأما رؼبته فً توطٌد العبللة مع العرب فهً لٌست إال للتمتع من ال

 .3لوتهم البحرٌة ضدّ مملكة مبلٌو"

ولد تؤثرت موانا سرٌبلنكا التً كانت عامة تزّود وتنّظم بالرجال المسلمٌن، 

تؤثرت شدٌداً بالتراث العربً. ولد سّجل فً كتاباته السٌر اإلسكندر جونستون 

ً )مسلماً( فً الشكل أّن المانون ا لبحري النافذ فً السواحل كان عربٌا

 والمضمون.
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وبجانب هذه التؤثٌرات المانونٌة والتجارٌة فمد أثّر التراث العربً على جوانب 

أشٌاء فً  -مثبلً -من حٌاة الناس الثمافٌة فً سٌبلن الوسطى. فمد استعاروا

البناء. ومن طرٌك مجاالت الهندسة المعمارٌة بما فٌها أسالٌب الزخرفة و

ً مطرزاً فً معبد ؼاداالدٌنٌا الهندوسً بسٌبلن المركزٌة  الصدفة أّن نسٌجا

ٌصّور الفرسان الراكبٌن الجمال. ولكنه ال ٌتضح هل هذا شكل متكّرر أصلً 

 أم منظر عسكري أصٌل.

 عاللة العرب مع سرٌالنكا الحدٌثة:

لسادس عشر المٌبلدي أصبح تؤثٌر العرب على سرٌبلنكا ضبٌبلً حتى المرن ا

وهذا ألّن البرتؽالٌٌن لد مهروا فً فن وضع المراكب الضخمة مع المدافع 

الملتّؾ بعضها بالبعض. والعرب باعتبارهم لوة بحرٌة، لد تولّوا عن البحور 

اآلسٌوٌة. )ولو أّن الخبلفة العثمانٌة لد أصبحت لوة عسكرٌة كبرى خبلل تلن 

( Jean Bodinٌن األوربٌٌن مثل جٌن بودٌن )األٌام تناشد اإلعجاب بالمفّكر

 ولكنها لم تؽامر فً المٌاه اآلسٌوٌة(.

م كانت عصر سرٌبلنكا االستعماري. ٌنمسم 1948م حتى 1505الفترة من 

م(، والحكم الهولندي 1656-1505هذا العهد فٌما ٌلً: الحكم البرتؽالً )

الحكم  م(. ولد كان1958-1796م( والحكم البرٌطانً )1656-1796)

ً بٌنما الحكم البرتؽالً والهولندي لم ٌكونا فً عون  البرٌطانً تحررٌا

 . 1المسلمٌن

وعلى كل حال فمد كانت هنان دوافع أثناء حكم البرتؽالٌٌن والهولندٌٌن على 

سرٌبلنكا، بمٌت تحًٌ بعض التؤثٌرات العربٌة األثرٌة، ومن تلن الدوافع الحج 

رٌبلنكا فرلة صؽٌرة ولكن مإثرة للحّجاج السنوي الذي أوجد إلى حدّ فً س

الذٌن رجعوا إلى الببلد بمولؾ جدٌد ووجهة نظر بالنسبة لحٌاة سرٌبلنكا 

اإلسبلمٌة. والدافع الثانً كان مدارس شبه المارة والشرق األوسط التً التحك 

. ولد استوطن بعض هإالء الرجال 2بها بعض المسلمٌن لنٌل الدراسات العلٌا

 هند أو الشرق األوسط.المثمفٌن ال

                                                           
1
 Islamic Studies ،29ف-353؟4؟ 
2
 Islamic University Quarterly ،1/4/29-ف 



 مجلة الهند

 114 

اإلسبلمً اللطٌؾ فً المدارس المرآنٌة التً -ولد ظهر نوع من التؤثٌر العربً

تخّرج منها معظم أوالد المسلمٌن حتى العصر الراهن. إنهم تعلّموا فّن لراءة 

المرآن الكرٌم والعبادات اإلسبلمٌة وللٌل من اللؽات المحلٌة وعلم الحساب. 

حٌاة العرب وأفكارهم التً نملها األساتذة فً تبلمٌذهم  والمهّم هنا هو ممارسة

ولو خفٌفاً. وهذا سبب آخر وراء كون مسلمً سرٌبلنكا مدٌنٌن بالتزام تاّم 

العربٌة )اللؽة المحلٌة( التً ٌتّم -. وٌلحك بهذا اكتشاؾ اللؽة التامٌلٌة1باإلسبلم

شعوراً خطها بالحروؾ العربٌة. ولد أعطى هذا الخط مسملً سرٌبلنكا 

باالتحاد مع الجّو العربً ولو عن طرٌك اللؽة، وله منالص وعٌوب ال ٌعنً 

 .2هذا الموضع ذكرها

ً للنصوص -ولد خلمت اللؽة العربٌة ً خاصا التامٌلٌة والتامٌلٌة األصلٌة صنفا

فكان بعضها فً  3المصصٌة والؽٌر المصصٌة المصطبؽة بالخلفٌة اإلسبلمٌة

منها كان فً الشعر. وتتراوح موضوعاتها بٌن سٌر النثر بٌنما الجزء الكبٌر 

الرسول محمدّ صلّى هللا علٌه وسلّم وأصحابه رضً هللا عنهم وتراجم عرب 

 .4الجاهلٌة المشهورٌن مثل حاتم الطابً وؼٌره من العرب

ولد حّررت ؼارة برٌطانٌا على سرٌبلنكا التجارة كما جاءتها بالزراعة 

بعد فشل المهوة(. وهً أنتجت عن توطٌد العبللة الؽرسٌة مثل المهوة والشؤي )

 التجارٌة مع الدول العربٌة.

وفً الربع األخٌر للمرن التاسع عشر المٌبلدي لد حصل للتؤثٌر العربً على 

( Ahmad Urabi Pashaسرٌبلنكا زٌادة مفاجبة بمجٌا الجنرال عرابً )

شا بعد فشله فً المعروؾ بـ"عرابً باشا" فمد نفً المواطن المصري عرابً با

م حٌنما رجع 1901م ومنذ ذان حتى 1882معركة التل الكبٌر إلى سٌبلن فً 

إلى مصر بمً هذا البطل شخصٌة جذابة لوٌة فً سٌبلن لكل من المسلمٌن 

. إنه عّرؾ أو إلى حدٍّ ما شّجع 5والعامة والبٌرولراطٌة البرٌطانٌة فً سٌبلن
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اصة بالمسلمٌن وأخٌراً وال آخراً دراسة اللؽة العربٌة وإلامة المدارس الخ

 الطربوش )الملنسوة التركٌة( كملبس خاص للمسلمٌن المثمفٌن.

وفً بداٌة المرن العشرٌن لد استوطن سٌبلن بعُض العرب من الشرق األوسط 

كتّجار. وفً ؼضون ذان توّسع المجال إللامة المدارس العلٌا والدراسات 

ارس لتعلٌم العلماء فً الببلد )بما فٌها العربٌة فً سرٌبلنكا بسبب إلامة المد

مدرسة فً  80البارئ واإلبراهٌمٌة فً شمال سرٌبلنكا(. والٌوم هنان حوالً 

سرٌبلنكا، والعلماء الذٌن ٌتخرجون منها ال ٌمهرون فً العلوم اإلسبلمٌة 

على السواء.  1فحسب بل هم ٌتضلعون من اللؽة العربٌة؛ المدٌمة والجدٌدة

هم للٌل عددُهم لرسم منظر العربٌة الرٌفً من جدٌد فً وعلى كل حال ف

 سرٌبلنكا ولمنح علم العربٌة لكافة المسلمٌن.

إلى  Muslim Neisanوكافة المجبلت والجرابد اإلسبلمٌة الصؽٌرة من 

Muslim Guardian 2تحوي كثٌراً من أخبار العرب وشخصٌاتهم. 

ع العالم الناشا شٌباً م أعطى وض1948وحٌنما أصبحت سرٌبلنكا مستملة فً 

من البروز لدول العالم الثالث والسٌاسة العربٌة عن طرٌك التطورات األخٌرة 

مثل حركة عدم االنحٌاز. وهذه أسفرت عن أّن ثبلث دول العربٌة أوجدت 

سفاراتها لدى سرٌبلنكا. وهً مصر والعراق ولٌبٌا. إنها ساهمت فً رفاهٌة 

ً رفع المستوى االجتماعً للشعب العام المسلمٌن االجتماعٌة كما أعانت ف

لسرٌبلنكا. وكذا أسهمت فٌها كثٌراً السعودٌة العربٌة التً أوجدت لدٌها 

سرٌبلنكا سفارتها. وأما عن جهة الحكم فمد بمٌت حكومات سرٌبلنكا التابعة 

 معٌنة للمضاٌا العربٌة مثل لضٌة فلسطٌن.

كا والدول العربٌة تحتاج إلى وهنان جوانب عدٌدة للعبللة الراهنة بٌن سرٌبلن

التركٌز علٌها فؤلؾ لٌلة ولٌلة الذي هو ذخٌرة المصص العربٌة لد مارس تؤثٌره 

على األدب المعاصر للؽة السنهالٌة، اللؽة المحلٌة لسرٌبلنكا. فتمنٌة المصص 

فٌما بٌن المصص والوصؾ الوافر والتؽٌٌرات السرٌعة فً حركة المصص 

بعض مٌكانٌكٌات المصة التً استعارها المصة السنهالٌة  والنهاٌات المفاجبة هً

من كتاب ألؾ لٌلة ولٌلة منذ الربع األخٌر للمرن التاسع عشر المسٌحً. والوالع 
                                                           

1
 Journal of Islamic Studies ،6/1/25-ف 
2
 Muslim Education Quarterly ،11/4/32-ف 
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 Arabiأّن لصة المؽامرة الموجودة فً اللؽة السنهالٌة ربما تسّمى بـ"

Nischolaya.التً تعنً "أعمال البطولة العربٌة" باللؽة السنهالٌة " 

تصدٌر الشؤي عامة هو أكبر نافع للصرؾ األجنبً لسرٌبلنكا. ومصر و

والسعودٌة العربٌة واألردن هً على رأس الدول العربٌة الموّردة لشؤي 

سرٌبلنكا. وكذا لٌبٌا تحتّل أهمٌة كبرى فً هذا المٌدان. وهذه الدول تشتري 

ً له تسكٌن أكثر وهو ٌعنى فً الدوابر التجارٌة "الشؤي مع العبٌر  عامة شؤٌا

الصفو والذي ٌصلح لصنع مشروبات متعددة". وبجانب هذا تصدّر سرٌبلنكا 

ً من المنتوجات التً تشمل الخضراوات الطرٌة  إلى الدول العربٌة نوعا

 والنباتات التً تعود إلٌها بؤكثر ما تصرفه من لدر البترول.

حل نسمة سرٌبلنكٌة موّظفة فٌما وراء سوا 250000والٌوم ٌخّمن أّن 

سرٌبلنكا ومعظمهم ٌعملون فً الدول العربٌة. والمبلػ الذي ٌرسلونه إلى 

ً ثانً اثنٌن بالنسبة للتحوٌل الدولً إذ األول الشؤي. ومن  سرٌبلنكا هو أٌضا

( 1ٌعمل فً الدول العربٌة من أهالً سرٌبلنكا هم ٌمسمون فً خمس زمر )

( 2العلماء المحدثٌن، )المهنٌّون أمثال األطباء والمحاسبٌن والمعمارٌٌّن و

( 4( والعّمال المهرة، )3واألساتذة من الجامعات حتى مستوى المدارس، )

 ( والخدّامات.5والعمال العادٌّون، )

بٌنما ٌمكن عزل المسمٌن األول والثانً عن الجو العربً بسبب أشؽالهم 

بمة الشاؼلة التً ال تعطٌهم أي فرصة لبلختبلط فاأللسام األخرى لها عبللة دا

مع مناطك العرب ولؽتهم فهم ٌختارون اللؽة وٌعثرون ولو للٌبلً على معٌشة 

العرب. والوالع أّن هذه تجربة عادٌة للمسلمٌن )الذٌن اعتبروا حٌاة العرب 

 حٌاتهم فاستعدوا لمواجهتها عمبلً وفكراً(.

وعلى كل حال فالعدد الملموس من عّمال سرٌبلنكا فً الدول العربٌة هم لٌسوا 

مسلمٌن فهم ٌتصلون بنوع جدٌد للحٌاة حٌاة منتظمة ودٌنٌة. فمعظمهم ٌعودون ب

 بتلن الموالؾ حٌنما ٌرجعون إلى وطنهم.

وكذا تكّون الخدّامات عدداً ملموساً من أهالً سرٌبلنكا الذٌن ٌعملون فً الدول 

ة العربٌة. أما بالنسبة للمسلمات فهذه دار لهّن اعتادوا المكوث بها ولكن بالنسب

للؽٌر المسلمات فهذه طرٌمة مختلفة للحٌاة فهً معٌشة تمود فٌها النساء 
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مستمبلت ولكنهّن مفصوالت عن الرجال. إنه مجتمع تصان فٌه النساء عن أي 

نوع من االنحراؾ السلوكً والجرٌمة الكبرى. إنها معٌشة تنفذ فٌها لوانٌن 

 د له نظام محكم.المبلبس والسلوكٌات بصورة إجبارٌة، وبالجملة فهذا وجو

وبخصوص النساء الؽٌر المسلمات إنهّن ٌتعلّمن اللؽة العربٌة التً لم ٌؤنسن 

إلٌها فً سرٌبلنكا البتة كما ٌتمتّعن بشٌا من المعلومات عن الشخصٌات 

العربٌة والشبون الراهنة وعن األطعمة والمبلبس. ولكن أهّمها وأفضلها أنهّن 

ٌم أوالدهّن وإلامة الدكاكٌن وتزوٌج إخوانهّن ٌجمعن األموال لبناء البٌوت وتعل

أو أخواتهّن. وبهذا الشؤن فمكوثهّن فً الدول العربٌة ٌعٌنهم فً لضاء حٌاة فٌها 

 رخاء فً ببلدهّن. فمولفهّن مع العرب والمسلمٌن ٌثبت أكثر توكٌدٌاً.

 الختام:

عصر عبللة العرب مع سرٌبلنكا لدٌمة آلالؾ سنة وهً ٌرجع تارٌخها إلى ال

الجاهلً. وكانت التجارة كما هً اآلن العمود الفمري لهذه العبللة الوطٌدة. 

وفً هذه األٌام لد تعّززت هذه العبللة العربٌة، ومن أجذب التطورات الحدٌثة 

هً ظاهرة النساء السرٌبلنكٌات العامبلت فً الدول العربٌة. إّن هذه الفرصة 

 تبّصرهّن فً المعٌشة العربٌة.

 اإلنجلٌزٌة: د. أورنن زٌب األعظمً ترجمة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجلة الهند

 118 

 

 ثبت المصادر والمراجع

 The Mahavamsa or the Greatولهٌلم ؼٌؽر وم.ه. بودي:  .1

Chronicle of Ceylon ،م1912م وأعٌد طبعه فً 1950، كولومبو 

، Statistical Pocketbook of Sri Lankaلسم اإلحصابٌات:  .2

 كولومبو، سنة الطبع لم تذكر

 Ethnological Survey of theم. معروؾ وم. عزٌز: م.م. .3

Muslims of Sri Lanka ،مإسسة السٌر رازق فرٌد، كولومبو ،

 م1986

 A Concise History ofسً. و. نٌكوالس وس. بارانزفٌتانا:  .4

Ceylon --- to 1505 ،م1961، جامعة سٌبلن، كولومبو 

 تان" الصادرة عن كراتشً، الباكسHamdard Medicusمجلة " .5

" الصادرة عن كٌمبرٌج، Muslim Education Quarterlyمجلة " .6

 إنكلترا

 " الصادرة عن كراتشً، الباكستانHamdard Islamicusمجلة " .7

 " الصادرة عن إسبلم اباد، الباكستانIslamic Studiesمجلة " .8

 " الصادرة عن لندن، إنكلتراIslamic University Quarterlyمجلة " .9

 " الصادرة عن حٌدراباد، الهندIslamic Cultureمجلة " .10

" الصادرة عن جامعة Journal of Islamic Studiesمجلة " .11

 أوكسفورد، إنكلترا

 

 

 

 



 مجلة الهند

 

 119 

 

 مخطوط طبً لٌّم -زبدة الطب
 الحكٌم وسٌم أحمد األعظمً -

"زبدة الطب" مخطوط طبً لٌّم لمكتبة خدا بخش، بتنة، لام بتؤلٌفه الطبٌب 
الجرجانً فً اللؽة العربٌة وأهداه للسلطان اإلٌرانً الشهٌر السٌد إسماعٌل 

عبلإ الدٌن تكش خوارزم شاه. ومن أهّم مآثره الطبٌة األخرى "ذخٌرة خوارزم 
شاهً" و"خؾ عبلبً" و"األؼراض الطبٌة"، كلها باللؽة الفارسٌة. وبالعكس 
من مإلفاته األخرى الطبٌة فمد كتبه الجرجانً باللؽة العربٌة، واعتنى فٌه 

. وبما أّن الجرجانً لد ذاع صٌته فى اآلفاق بسبب مإلفاته الفارسٌة، بالجداول
فبل عثر العامة على أثره الطبً العربً هذا وال اطلع الخاصة علٌه وال ذكره 
معظم كتب التراجم والتذاكر. ونركب العجب العجاب عندما نرى أن الدكتور 

ً بؤّن الجرجانً لم ٌمم بتؤل ٌؾ كتاٍب ما باللؽة إٌدورد جً براون ٌنكر تماما
 العربٌة، فهو ٌمول:

"ولد كتب الجرجانً مإلفات طبٌة أخرى سوى "ذخٌرة خوارزم شاهً" وهً 
 .1أوجز من األخٌر، إال أّن كلها باللؽة الفارسٌة"

ومن األسؾ أّن المحمّك الكبٌر الحكٌم السٌد علً أحمد نٌر الواسطً ال ٌفنّد هذا 
ً ولك نّنا كلما راجعنا التراجم العربٌة وجدناها تذكر الرأي فٌمّر به مّراً سرٌعا

 هذا الكتاب ؼٌر مرة، فمد جاء فً اإلعبلم للزركلً:

"إسماعٌل بن حسٌن الحسٌنً أبو إبراهٌم زٌن الدٌن الجرجانً طبٌب باحث 
من أهل جرجان، ألام فً خوارزم، وبها صنّؾ كتب "الطب الملوكً" و"الرد 

 .2ة" و"زبدة الطب" فً مجلد"على الفبلسفة" و"تدبٌر ٌوم ولٌل

 وٌمول صاحب "كشؾ الظنون":

"زبدة الطب للخوارزم شاهً وهو مجدول مشتمل على حمابك األبدان الظاهرة 
 .3ودلابمها الباطنة"

                                                           
 ٩٢١ص طب العرب،  1
 ٩/٨٠٣اإلعالم،  2
 ٨/٩٨١كشف الظنون،  3
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ولد أمكن لنا العثور على نسختٌن أخرٌٌن لـ"زبدة الطب"؛ نسخة فً المكتبة 
وهً محفوظة فً فهرستها  الشرلٌة لدارالعلوم اإلسبلمٌة ببشاور ]الباكستان[،

، ونسخة أخرى مذكورة فً مكتبة رضا 1 ٦١٪٠المطبوع بالعدد المسلسل رلم 
 .2 ٩٩٥بـ"رام بور" بالعدد المضاؾ رلم 

تسّمٌه التراجم بـ"زبدة الطب". ولد كتب الجرجانً أٌضاً "زبدة  عنوان الكتاب:
ة فً الطب" الطب" فً ؼٌر موضع من مإلفاته. وإال أنه لد كتب "كتاب الزبد

)ألؾ(، وفً النسخة الموجودة فً رام بور  ٣٧على ورق المخطوط برلم 
 .3أٌضاً ٌوجد نفس العنوان

 اختلفت اآلراء واأللوال فً ذكر اسم الجرجانً وهً كما ٌلً: اسم المصنف:

 4إسماعٌل بن حسٌن الحسٌنً أبو إبراهٌم زٌن الدٌن الجرجانً .1

 5الشرٌؾ شرؾ الدٌن إسماعٌل .2

 6حكٌم أبو إبراهٌم إسماعٌل بن دمحم الحسٌنالسٌد ال .3

 7السٌد اإلمام زٌن الدٌن إسماعٌل الحسٌنً .4

 8إسماعٌل بن حسن الحسٌنً الملمب بـ"زٌن الدٌن" .5

 9زٌن الدٌن إسماعٌل بن حسٌن .6

 .10ولد لٌّد الدكتور عبد الممتدر خان أٌضاً هذا االسم األخٌر

ال نجد رواٌة موثولاً بها تمّل المعلومات عن شخصٌة الجرجانً، حتى  حٌاته:
( أنه تلمذ البن أبً Cyril Elgoodفً تارٌخ مٌبلده، وكما ٌرى ألؽود )

                                                           
 ٨٠٣بشاور، ص  ،فهرست المكتبة الشرلٌة لدارالعلوم 1
 ٢٣٨و ١/٢٣٢لائمة مكتبة رضا برامبور،  2
 ٢٣٨و ٢٣٢، ص المصدر نفسه 3
 6/032، اإلعالم 4
 ٢/٨٩عٌون األنباء فً طبمات األطباء،  5
 ٨٩٨ص ، باإلحالة إلى لغت نامه، ٣٣٨روضة الجنات، ص  6
 ٨٩٨، باإلحالة إلى لغت نامه، ص ٩٠٠درة األخبار، ص  7
 ٨٩٨، باإلحالة إلى لغت نامه، ص ٩٠٠درة األخبار، ص  8
 ٨/٨٨٠كشف الظنون،  9

 ٩/٣لائمة مكتبة خدا بخش،  10
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، فٌزعم من هذا أنه رزق الحٌاة فً المرن الحادي عشر 1صادق فً كبر سنه
 للهجرة. 

وعندما فتح الجرجانً عٌنٌه وجد أن الصراع السٌاسً بٌن العرب والعجم كان 
نت سلطة الدولة العربٌة تتضاءل، وكانت الصحوة لد بلػ نمطة حاسمة، فكا

تدّب فً نفوس األعاجم، األمر الذي سبّب تؽٌٌرات ثورٌة ملموسة فً مختلؾ 
نواحً الحٌاة، أثّرت على اللؽة وتعابٌرها. وكان آنذان كافة تراث الطب باللؽة 
هذه  العربٌة، واآلن بدأ ٌُنمل إلى اللؽات األعجمٌة. فطن الجرجانً بدولة الدهر

فاختار الفارسٌة ذرٌعة للتعبٌر. ولعله أول من ألّؾ الطب العربً فً الفارسٌة 
 على نحو أكمل.

وعلى مّر الزمن طار صٌته فً اآلفاق حتى بلؽت شهرته عتبة خوارزم شاه، 
فدعاه فً لصره وعرض علٌه الوظٌفة، فلبّى الجرجانً دعوته وذهب إلى 

ى راتب لدره ألؾ دٌنار شهرٌاً. هـ، ولبل وظٌفة شاه عل٩١٨خوارزم عام 
وهكذا فمد توفرت للجرجانً بٌبة مبلبمة ملٌبة باألمن والهدوء للتؤلٌؾ 

 والتحرٌر فلم ٌؤل بجهده فً خدمة الطب العربً.

 وكذا تختلؾ آراء المإرخٌن وألوالهم فً عام وفاة الجرجانً فهً كما ٌلً:

 2فٌرى ابن أبً أصٌبعة أنه توفً فً زمن خوارزم شاه

 3م٠٠٨١م أو ٪٠٠٧وٌكتب ألؽود أنه توفً فً مرو عام 

وجاء فً درة األخبار وتتمة صوانة الحكمة أن لد رآه بعض الناس فً سرخس 
 .4م، وهذه هً آخر أٌامه٪٠٠٧-٧٣هـ الموافك لسنة ٩٧٠عام 

ونمل الدكتور عبد الممتدر خان على الصفحة الرابعة للمجلد األول من لابمة 
بسات عدٌدة آخذاً من مختلؾ الكتب والرسابل، وهً كما مكتبة خدا بخش، ممت

 ٌلً:

  ألام الجرجانً لمدة طوٌلة فً خوارزم ثم ذهب إلى مرو حٌث توفً عام
 م.٪٠٠٧-٧٣هـ الموافك لسنة ٩٧٠

 ٧هـ الموافك لسنة ٩٧١وضبط حاجً خلٌفة وفاة الجرجانً سنة٪-
-٧٣هـ الموافك لسنة ٩٧٠م فً موضع، وفً موضع آخر سنة ٠٠٧٩

                                                           
 ٢٩٣مٌدكل هستري آف برشٌا، ص  ٌهإ 1
 ٢/٨٢عٌون األنباء فً طبمات األطباء،  2
 ٢٩٣ مٌدكل هستري آف برشٌا، ص ٌهإ 3
 ٨٩٨باإلحالة إلى لغت نامه، ص  4
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-٨٠هـ الموافك لسنة ٩٧٩م، و فً موضع ثالث ذكره سنة ٪٠٠٧
 م.٠٠٨١

وهكذا فبل ٌمكن تحدٌد عام مٌبلد الجرجانً ووفاته لطعاً، إال أن معظم 
 أصحاب التراجم اختاروا المول الثانً لحاجً خلٌفة.

 تفاصٌل الحجم والمماس هكذا:

 ٦٨*٠٢سم، ومماس النص الداخلً  ٧٧*٦٢ورلة، ومماسها ٠٩٨الورلات: 
 سم

النسخة المدٌمة هً فً خط النسخ، وهنان دابرة مزرلشة ومذهبة جمٌلة  كتابة:
زاوٌة مثل زهرة،  ٨١سم، وفٌها  ٦٠على الورلة رلم )ألؾ( تبلػ مساحتها 

 وفً الدابرة كتبت العبارة التالٌة بالحروؾ الذهبٌة:

لة الدولة "بخزانة كتب الملن المعظم العالم العادل المإٌد الظفر المنصور ص
والدٌن سعٌد اإلسبلم والمسلمٌن إعداد الملون فً العالمٌن، سلطان السعدة 
والنمباء مربً الملون والصدور والفضبلء مهدي بن الحسن الحسٌنً أعّز هللا 

 أنصاره وضاعؾ التداره".

ٌبدو من العبارة المذكورة أعبله أن هذه النسخة لد أصبحت زٌنة لمكتبة مهدي 
ٌنً، ومنها ٌمدّر لدمها وأهمٌتها، ولد نسخه محمود السمنانً، بن الحسن الحس

 ولكن ال ٌمكن لراءة اسمه الكامل ألّن األوراق لد أكلها الدود، وعبارته هكذا:

"و... )ؼٌر واضح ومعثوث( فرغ من انتساخه العبد الضعٌؾ الراجً رحمة 
نً ربه... )ؼٌر واضح ومعثوث( ولت الضحى... )ؼٌر واضح ومعثوث( الثا

والعشرون شهر جمادى األولى من شهور سنة سبعٌن وستمابة... محمود ... 
)ؼٌر واضح ومعثوث( السمنانً، الحمد لولٌه والصبلة... )ؼٌرواضح 

 ومعثوث(.

 بعد "محمود" كلمة "ع" واضحة جلٌة، والحروؾ بعدها معثوثة إال السمنانً. 

جمادى  ٦٨ب" فً وهكذا ثبت أن محمود السمنانً فرغ من كتابة "زبدة الط
 هـ.٣١٪األولى سنة 

وتوجد ثبلث كتابات زابدة على الورلة اإلضافٌة من النسخة المذكورة، وهً 
لدٌمة جداً، أما االثنتان األولٌان منها فتبحثان عن سنة تؤلٌؾ "زبدة الطب" 
ومصنفه وكتابته. وأما الثالثة األخٌرة منها فهً تتعلك بجمع ولّم شتات 

 احب الكتابة األولى أبو الماسم:المخطوط، فٌمول ص
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 هـ".٩٥١"صنّؾ زبدة فً عام 

 وٌكتب:

 "تّم تؤلٌؾ هذا الكتاب بعد زمن التصنٌؾ بسبعٌن عاماً تمرٌباً".

ً للكتابة اإلضافٌة برلم  هـ، وهً لٌست ٩٥١صنّؾ "زبدة الطب" عام  ٠ووفما
توفً  بصحٌحة، فإننً أثبّت اآلن محٌبلً إلى المصادر األخرى أّن الجرجانً

صحٌحة فٌثبت منها أّن سنة  ٠هـ. وإذا اعتبرنا الكتابة اإلضافٌة برلم ٩٧٠عام 
 عاماً بوفاة الجرجانً. وهذا أمٌر ُمضحن. ٩٥تؤلٌؾ "زبدة الطب" تتعٌن بعد 

ً للكتابة اإلضافٌة برلم  هـ بعد ١٠٪نملت هذه النسخة حوالً سنة  ٦وكذا وفما
ً تمرٌباً، مع أن كاتبه محمود السمنانً ٌكتب: "تّم  وفاة المإلؾ بسبعٌن عاما

 هـ".٣١٪جمادى األولى سنة  ٦٦نسخه فً 

وٌكتب السٌد أطهر شٌر عن "زبدة الطب" وهو ٌموم بالتعرٌؾ الموجز 
بالنوادر العربٌة على الصفحة ألؾ للمجلد الثالث من فهرست مفتاح الكنوز 

 المطبوع للمخطوطات العربٌة بمكتبة خدا بخش:

اب فً فن الطب، مإلفه السٌد إسماعٌل الجرجانً، ونملت هذه "زبدة الطب كت
 .1هـ بعد وفاة المإلؾ بؤربعٌن عاماً"٣١٪النسخة للسلطان خوارزم شاه عام 

هـ للسلطان خوارزم شاه ٣١٪ٌنتج عن هذا أّن نسخة "زبدة الطب" نملت عام 
لجرجانً هـ عام وفاة ا٩٧٠أي بعد وفاة المإلؾ بؤربعٌن عاماً، ولد لّررنا سنة 

فً ضوء الرواٌات الصحٌحة، وبناًء على هذا فمد نملت هذه النسخة بعد وفاة 
 الجرجانً بمابة وتسع وثبلثٌن أو مابة وإحدى وأربعٌن سنة.

وال ٌوجد شٌا فً المخطوط ٌوحً إلى أنه تّم نسخه بعد وفاة الجرجانً 
ة المإلؾ بؤربعٌن ، أو بعد وفا٦بسبعٌن عاماً تمرٌباً وفك الكتابة اإلضافٌة برلم 

ً لحاكم من حكام خوارزم وفك تحمٌك السٌد أطهر شٌر. وهكذا ال ٌصح  عاما
 كما ال ٌصح تحمٌك السٌد أطهر شٌر. ٦و ٠تحمٌك الكتابة اإلضافٌة برلم 

إن النسخة أهلكها الماء. وهً معثوثة أٌضاً. الوضع الراهن للمخطوط: 
العبارات بسبب  واختفت بعض الحروؾ بسبب المدم، كما انمحت بعض

التجلٌد. وهكذا فبل ٌمكن اتباع المإلؾ فً تعٌٌن األبواب والمباحث. وبعد لراءة 
تلن المباحث ٌجب علٌنا أن نعٌّن األبواب بؤنفسنا. وكذا بعض األوراق لٌست 

                                                           
 ٨/٩١٢مفتاح الكنوز،  1
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مرتبة كما ٌنبؽً، ففً بعض المواضع جاءت الورلة برلم ب بدل الورلة برلم 
 ألؾ وبالعكس.

بتدئ الكتاب بالحمد هلل والصبلة على الرسول، ثم ٌلمً الكاتب ٌبداٌة الكتاب: 
الضوء على فن الطب ومبادبه فً صفحة كاملة تمرٌباً، وكذا ضبط محتوٌات 

 الكتاب واإلهداء إلى حاكم العصر واسم الكتاب وؼٌرها من األشٌاء.

ذكر الجرجانً فً بداٌة الكتاب مباحثه باإلجمال، وسّمى كل تبوٌب المباحث: 
بحث بـ"الكتاب"، وأبدى رأٌه فٌه أنه ٌرٌد أن ٌإلّؾ كتاباً باسم "حفظ الصحة" 
وفك طراز "الجدول" كما ٌظهر أنه سّره "تموٌم الصحة" البن بطبلن أثناء 

 .1التصنٌؾ ألنه أٌضاً كتب على طراز "الجدول"

ً أراد أْن ٌإلّؾ لمثل هذا الكتاب، وكان ٌفهم تماماً  وبما أّن الجرجانً أٌضا
تكمٌل مماصده من "تموٌم الصحة" البن بطبلن. ولذلن أراد أْن ٌضّم "تموٌم 
 :٣٧الصحة" إلى "زبدة الطب"، فهو ٌكتب فً "زبدة الطب" على الورق برلم 

"لال السٌد اإلمام إسماعٌل الجرجانً رحمه هللا إعلم أنً ضمنت فً أول 
ثم رأٌُت الصواب الكتاب أْن أرتّب كتاب حفظ الصحة على هذا النسك مجدوالً 

أْن أضّم كتاب تموٌم الصحة باألسباب الستة الذي كان للشٌخ أبً الحسن بن 
بطبلن الطبٌب البؽدادي إلى هذا الكتاب على سبٌل التضمٌن وهو جابز 
مستحسن فً الشعر وال ٌنبؽً أن ٌستمبح فً التصانٌؾ وإنما ملُت إلى هذا 

سابك ال ٌمكننً المزٌد على ذلن التضمٌن ألنً وإن تكلفُت الوفاء بالضمان ال
 .2فإنه ال مزٌد علٌه"

 وٌضٌؾ لاببلً:

ألن الطّب واحد وإنما ٌختلؾ )تختلؾ( كتبه بتؽٌر النسك وجود االختٌار،  ----"
عن نسمه مطلباً  ----وحسن البسط واالختصار، وما لصر مصنفه وال ترن 
أولى وأحرى وهللا و)ال( مجاالً فالتضمٌن أحسن والمناعة به وااللتصار علٌه 

 .3أعلم" 

 ٌحتوي "زبدة الطب" حالٌاً على المباحث التالٌة:

جزء علمً: ولد كتب "المسم األول" أٌضاً. وبهذا ٌبتدئ أصل الكتاب.  .1
 ألؾ. ٪٦وهو ٌشمل تسع مماالت وٌختتم على الورلة برلم 

                                                           
 المصدر نفسه 1
 ألف ٣٨زبدة الطب، ورق  2
 ألف ٣٨، ورق المصدر نفسه 3
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كتاب التشرٌح: وهو ٌشمل شرح وتوضٌح األعضاء المفردة والمركبة.  .2
 ألؾ. ٩١الورلة برلم  وٌختتم على

كتاب الحّمٌات: وهو ٌشتمل على سبعة أجزاء وٌختتم على الورلة برلم  .3
 .1ب  ٣٦

كتاب المعالجات: ولد كتب "المسم الثانً" أٌضاً وهو ٌشتمل على عشرٌن  .4
 ب. ٠٧٣مماالً وٌختتم على الورلة برلم 

 ٠٨٩كتاب البثور واألورام: وفٌه خمس مماالت وٌختتم على الورلة برلم  .5
 ألؾ.

كتاب الزٌنة: وهو ٌحتوي على ثبلثة أجزاء وٌختتم على الورلة برلم  .6
 ألؾ. ٠٨٣

: وهو ٌحتوي على ست مماالت وٌختتم على 2كتاب فً السموم واألدوٌة .7
 . وٌختتم الكتاب على هذا البحث أٌضاً. ٠٩٨الورلة برلم 

اب وهكذا توجد فً "زبدة الطب" سبعة مباحث مختلفة. ولكن ال ٌوجد أي كت
باسم "تموٌم الصحة". وال توجد فً الممدمة أو المدخل ذكر "كتاب الحمٌات". 
ولكن ٌوجد فً التفاصٌل حٌث ٌتكلم الجرجانً فً نهاٌته عن شمول "تموٌم 
الصحة" البن بطبلن فً "زبدة الطب" عن طرٌك التضمٌن، ولكن الكتاب الذي 

 ٌبدأ به تواً هو ٌتعلك بالمعالجات، والعبارة هكذا...

 3"بسم ميحرلا نمحرلا هللا، المسم الثانً من كتاب زبدة الطب فً المعالجات" 

 ب. وألفاظه هكذا... ٠٧٣وٌختتم على الورلة برلم 

 4"تم كتاب معالجات األعضاء من الرأس إلى المدم بحمد هللا وحسن توفٌمه" 

وٌتضح من العبارات التً هً فى البداٌة والختام أّن هذا البحث هو "كتاب 
المعالجات". فٌعترٌنا الشن فً أّن الجرجانً لد كتب أنه سٌضّم "تموٌم 
الصحة" البن بطبلن ولكنه لم ٌُوفَّْك. ولو لّررنا "كتاب الحمٌات" "تموٌم 
الصحة" لما صّح، ألن نسخة للمٌة لـ"تموٌم الصحة" توجد فً حٌدرآباد، 

حالة األدوٌة  صفحة من المطع الكبٌر، وفٌها ذكر ٢٨الدكن. وهً تشتمل على 

                                                           
 الفهرست "وهً خمسة أجزاء" محرر، وهو لٌس بصحٌح ًف 1
 اختفت الحروف بسبب التجلٌد. 2
 زبدة الطب، ورق... ألف 3
 ب ٩٨٣، ورق المصدر نفسه 4
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مع أّن "كتاب الحّمٌات" ٌتعلك بالحمٌات تماماً. وهكذا  1وأفعالها وخواصها
فٌتحّول الشن إلى الٌمٌن بؤن "كتاب تموٌم الصحة" البن بطبلن لم ٌكد ٌنضّم 

 إلى هذه النسخة.

ومن الجدٌر بالذكر أن الكتابتٌن اإلضافٌتٌن األولٌٌن لبل بداٌة أصل الكتاب 
ٌل التحمٌك، فمثبلً ٌكتب كاتب الكتابة اإلضافٌة أبو الماسم وهو تعرلبلن فً سب

 أحد المشاٌخ واألولٌاء:

"كتاب زبدة الطب من بداٌته حتى بداٌة المعالجات الجزوٌة صنّفه السٌد 
إسماعٌل الجرجانً للسلطان عبلإ الدٌن تكش خوارزم شاه. والمعالجات 

بابن بطبلن، وها هو "تموٌم الجزوٌة صنّفه أبوالحسن مختار بن حسن الشهٌر 
 .2الصحة" الذي أدخله السٌد إسماعٌل فً كتابه عن طرٌك التضمٌن"

، ٠تّم تؤلٌفها بعد تؤلٌؾ الكتابة اإلضافٌة برلم  ٦وٌبدو أّن الكتابة اإلضافٌة برلم 
 وهً كما ٌلً:

"نمل هذا الكتاب بعد تؤلٌفه بسبعٌن عاماً. ألّفه السٌد إسماعٌل الجرجانً حتى 
احث المعالجات الكلٌة كما صنّؾ ذخٌرة خوارزم شاهً، وصنّؾ ابن بطبلن مب

 .3النصرانً المعالجات الجزوٌة كما صنّؾ تموٌم األبدان"

وفً الكتابة اإلضافٌة الثانٌة جاء "مصنّؾ كتاب ذخٌرة خوارزم شاهً" لمزٌد 
التعرٌؾ بـ"زبدة الطب" كما جاء "صاحب كتاب تموٌٌم األبدان" لمزٌد 

ٌؾ بـ"تموٌم الصحة" وال شن فً أّن مإلؾ "تموٌم الصحة" هو مختار بن التعر
عبدون المتطٌب الشهٌر بـ"ابن البطبلن" ولكن ال تصح نسبة "تموٌم األبدان" 

 إلٌه ألن مإلفه هو ابن جزلة الطبٌب الشهٌر، فمد جاء فً كشؾ الظنون:

عٌسى ابن  "تموٌم األبدان فً تدبٌر اإلنسان فً الطب ألبً الحسن علً بن
 .4هـ"٨٥٧جزلة المتطٌب البؽدادي المتوفى 

وتوجد عدة نسخ لـ"تموٌم األبدان" فً مكتبة خدا بخش، بتنة، وجمٌع النسخ 
معزوة إلى ابن جزلة، ونسخة مكتبة رضا أٌضاً منسوبة إلٌه، ولذا ال ٌصح ما 

 .٦فً الكتابة اإلضافٌة برلم 

                                                           
 ٨٩٣، باإلحالة إلى طب العرب ص ٣٣سالمً، ص طب إ 1
 ألف ٢ ة، رلم الورلةاإلضافٌ ةزبدة الطب، الورل 2
 ألف ٩١٣ ةألف، ورلم الورل ٢ ة، رلم الورلةاإلضافٌ ة، الورلالمصدر نفسه 3
 ٢/٨١٩كشف الظنون،  4
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الماسم تمّرر "المعالجات الجزوٌة" المعزوة إلى أبً  ٠والكتابة اإلضافٌة برلم 
، مع أن 1بؤنه "تموٌم الصحة". وٌإٌد رأٌه مرتّب فهرست مكتبة خدا بخش

الكتابة اإلضافٌة ال تنطك عنه شٌباً، ولكنهما ٌتفمان على أن "المعالجات 
 الجزوٌة" تؤلٌؾ ابن بطبلن.

نّؾ ثم هنان سإال: هل "المعالجات الجزوٌة" هو "تموٌم الصحة" أم هو مصَ 
مستمل البن بطبلن؟ ونسخة كتاب "تموٌم الصحة" البن بطبلن الموجودة فً 

، ولٌس عندنا 2حٌدرآباد، الدكن تختلؾ عن "المعالجات الجزوٌة" فً الموضوع
مصدر موثوق به ٌمكن فً ضوبه أْن نمّرر أّن "المعالجات الجزوٌة" من 

 مإلفات ابن بطبلن المستملة.

الجرجانً "كتاب المعالجات" أي "المعالجات وعلى الرؼم من ذلن فمد عدّ 
الجزوٌة" من مإلفاته فً السطور االبتدابٌة من "زبدة الطب". وبناًء على هذا 
ال تجوز نسبة "المعالجات الجزوٌة" إلى ابن بطبلن، وال ٌجوز أن ٌعترؾ 
بتحمٌك الكتابتٌن اإلضافٌتٌن وتحمٌك السٌد أطهر شٌر وتحمٌك مرتب فهرست 

 بخش، بتنة.مكتبة خدا 

وبعد البحث المذكور أعبله ٌمكن أن ٌمال بالتؤكد أّن المخطوط الطبً المٌّم 
الموجود فً مكتبة خدا بخش، بتنة هو من مإلفات السٌد إسماعٌل الجرجانً، 
وهو لٌس مهماً كوثٌمة لدٌمة فمط بل هو ٌحمل فً طٌّه محاسن منمطعة النظٌر 

جة هً أن ٌموم أحدٌ بترتٌبه من حٌث الموضوعات وطراز األداء، والحا
 ونشره.

 ترجمة من األردوٌة: دمحم أحمد بن عبد هللا السنابلً
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 (Lionاألسد )

 الشٌخ بدر جمال اإلصالحً -

األسد من السباع معروؾ، والجمع آساد وآُسد وأسود وأُُسد  تحمٌك كلمة األسد:

رض مؤَسدة: أرض كثٌرة األسود، المؤَسدَة: له وأُسد وأسدان واألنثى: أَسدَة، وأ

موضعان: ٌمال لموضع األسد مؤسدة، وٌمال لجمع األسد: مؤسدة أٌضاً، كما 

 ٌمال: مشٌخة لجمع الشٌخ، ومسٌفة للسٌوؾ، ومَجنَّة للجّن، ومضبَّة للضباب.

 واستؤسد األسد: دعاه، لال المهلهل:

 استؤسْدتهم أِسدواشبه اللٌوث إذا  إنً وجدت زهٌراً فً مآثرهم

وأِسد الرجل: استؤسد، صار كاألسد، ولٌل المرأة من العرب: أّي الرجال 

روجن لالت: الذي إن خرج أِسد، وإن دخل فِهد، وال ٌسؤل عما عِهد". وفً 

 حدٌث أم زرع كذلن.

 أي صار كاألسد فً الشجاعة. 

الجمع لبُإ، واللْبؤة ٌمال: أِسد واستؤسد: إذا اجترأ، واألنثى من األسود: اللبُإة و

واللبَؤة: كاللبإة، فإن كان مخفّفاً منه فجمعُه كجمعه، وإْن كان لؽة فجمعُه: لبَآت، 

 واللَْبوة )ساكتة الباء وؼٌر مهموزة( لؽة فٌها.

 .1اللبُو: األسد، لال: ولد أمٌت أعنً أنهم لّل استعمالهم إٌاه البتة

السباع، معروؾ وله أسماء  األسد من لألسد كثٌر من األسماء فً العربٌة:

كثٌرة، لال ابن خالوٌه: لؤلسد خمسمابة اسم وصفة، وزاد علٌه ابن لاسم بن 

جعفر اللؽوي مابة وثبلثٌن اسماً، فمن أشهرها أسامة، والٌهس، والنآج، 

والجخدب، والحارث، وحٌدرة، والدورس، والرببال، وزفر، والسبع، 

والعنبس، والؽضنفر، والفرافصة، والصعب، والضرؼام، والضٌؽم، والطٌثار، 

 والمسورة، وكهمس، واللٌث، والمتؤنس، والمتهٌب، والهرباس، والورد.

                                                           
1
 ِبدح: أ ط د ٌغبْ اٌؼشة، 
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 فكثرة األسماء تدّل على شرؾ المسّمى.

ومن كناه: أبو األبطال، وأبو حفص، وأبو األخٌاؾ، وأبو الزعفران، وأبو 

 شبل، وأبو العباس، وأبو الحارث.

وحشة، إذ منزلته منها، منزلة الملن المهاب، إّن األسد أشرؾ الحٌوانات المت

لموته وشجاعته ولساوته وشهامته وجهامته وشراشة خلمه، ومعنى األسد: 

 صاحب الموة.

ولذلن ٌضرب به المثل فً الموة  طبٌعة األسد وعاداته كما فً األدب العربً:

د ومنه لٌل لحمزة بن عب -والنجدة والبسالة وشدة اإللدام والجراءة والصولة

المطلب رضً هللا عنه أسد هللا، وكذلن ألبً لتادة، فارس النبً صلّى هللا علٌه 

وسلّم، ففً صحٌح مسلم، فً باب إعطاء الماتل سلب الممتول، فمال أبو بكر 

"كبل وهللا ال ٌعطٌه أضٌجاً من لرٌش، وٌدع أسداً من أسد هللا تعالى ٌماتل عن 

 .1هللا ورسوله

ورٌمه للٌل، ولذلن ٌوصؾ بالبخر، وٌوصؾ وإذا أكل نهس من ؼٌر مضػ 

بالشجاعة والجبن معاً، فمن جبنه أنه ٌفزع من صوت الدٌن، ونمر الطست، 

ً من  ومن السنور، وٌتحٌّر عن رإٌة النار، وهو شدٌد البطش وال ٌؤلؾ شٌبا

 السباع، فإنه ال ٌرى فٌها ما ٌكافبه.

ا فً جب، وأمر بدانٌال ورأى ابن أبً الدنٌا أن بختنصر ضّرى أسدٌن، وألماهم

فؤلمً علٌهما، فمكث ما شاء هللا، ثم إنه اشتهى الطعام والشراب، فؤوحى هللا 

إلى أرمٌا، وهو بالشام، أْن ٌذهب إلى دانٌال بطعام وشراب، وهو بؤرض 

 العراق.

وروى الحاكم: دعا النبً صلّى هللا علٌه وسلّم على عتبة بن أبً لهب، فمال 

 .2لباً من كبلبن، فالترسه األسد بالزرلاء من أرض الشام""اللهّم سلّط علٌه ك

وتّم استخدام هذه الكلمة فً ؼٌر موضع من  كلمة األسد فً الحدٌث النبوي:

األحادٌث الشرٌفة فنذكر بعضاً منها وندع للمّراء أن ٌراجعوا إذا احتاجوا إلٌها، 

 وهً كما ٌلً:
                                                           

1
 21ٚاٌجخبسٞ فٟ األؽىبَ:  42سٚاٖ فؾ١ؼ ِغٍُ فٟ اٌغٙبد:  
2
 روش األعذ/1ؽ١ٛح اٌؾ١ٛاْ اٌىجشٜ،  



 مجلة الهند

 

 131 

 (75، د جهاد 134، 132/ 3أعوذ باهلل من شّر كل أسد وأسود. )حم  .1

 (30)خ فتن   ---لو كنَت فً شدق األسد ألحببت أن أكون  .2

 (157إلى هذا األسد الضارب بذنبه )م فضابل الصحابة  --- .3

 (153، 128، 77، 1لد بنوا زٌبة لؤلسد )حم  .4

 (483، 437، 3حتى ترتع اإلبل مع األسد جمٌعاً )حم  .5

 (443، 3م ، ح19فِرَّ من المجذوم كما تفّر من األسد )خ طّب  .6

 (2، 85إّن تلن الدابة كانت أسداً )ت تفسٌر سورة  .7

 (33وتفّر الولٌدةُ األسدَ فبل ٌضّرها )جه فتن  .8

، أحكام 18ال ٌعمد إلى أسد من أسد هللا ٌماتل عن هللا ورسوله )خ خمس  .9

، 5، حم 18، ط جهاد 136، د جهاد 43، م جهاد 54، مؽازي 31

306) 

 (379، 190، 3ه )حم ال ٌفٌبها هللا على أسد من أسد .10

 1(32، 21، 17، 11، 5ثم ٌكونون أسداً ال ٌضّرون )حم  .11

 وما جاء فً المرآن المجٌد كلمة "أسد" أو من مشتماته.

األسد حٌوان ضخم من فصٌلة السنورٌات األربعة أوصاف األسد ومدة عمره: 

( وهو ٌعدّ ثانً أكبر Pantheraالكبٌرة المنتمٌة لجنس النمر )بالبلتٌنٌة: 

كلوؼرام تمرٌباً، تعٌش أؼلبٌة  250السنورٌات فً العالم بعد الببر ٌصل وزنه 

األسود البرٌة المتبمٌة فً إفرٌمٌا جنوب الصحراء الكبرى، وال تزال جمهرة 

واحدة صؽٌرة مهدّدة االنمراض تعٌش فً آسٌا بوالٌة ؼجرات فً شمال ؼربً 

 الهند.

ً جداً فً السابك، ح ٌث كانت تتواجد فً شمال كان موطن األسود شاسعا

إفرٌمٌا، الشرق األوسط، وآسٌا الؽربٌة، حٌث انمرضت منذ بضعة لرون فمط. 

سنة( كانت  10000وحتى بداٌة العصر الحدٌث )الهولوسٌن، منذ حوالً 

األسود تعتبر أكثر تدٌٌات الٌابسة الكبرى انتشاراً بعد اإلنسان، حٌث كانت 

ٌر من أنحاء أوراسٌا من أوربا الؽربٌة توجد فً معظم أنحاء إفرٌمٌا، الكث

 وصوالً إلى الهند وفً األمرٌكٌٌن من "ٌوكون" حتى "البٌرد".

                                                           
1
 اٌّؼغُ اٌّفٙشط ألٌفبظ اٌؾذ٠ش إٌجٛٞ، اٌغضء األٚي )وٍّخ األعذ( 



 مجلة الهند

 132 

ٌختلؾ أمد حٌاة األسود باختبلؾ جنسها، فاللٌوث التً تعٌش فً مناطك محمٌة 

عاماً، بحال  14و 12آمنة مثل منتزه "كروؼر" الوطنً، لد تصل لما بٌن 

شبال، بٌنما ال تتخطى الذكور ثمانً سنوات تخّطت مخاطر ومشمات حٌاة األ

من حٌاتها إال فٌما ندر، إال أّن هنان وثابك تظهر أن بعض اللبوات عاشت 

 حتى سن عشرٌن عاماً فً البرٌة.

تسكن األسود أسفانا واألراضً العشبٌة عادة، إال أنها لد تتواجد فً أراضً 

ألسود حٌوانات اجتماعٌة األشجار الممنٌة والؽابات فً بعض األحٌان، تعتبر ا

بشكل كبٌر ممارنة ببالً أعضاء فصٌلة السنورٌات، وتسّمى المجموعة العابلٌة 

لؤلسود "زمرة" باللؽة العربٌة. والزمرة تتؤلّؾ من إناث مرتبطة ببعضها عن 

( وعدد من الصؽار، ---طرٌك المرابة )أخوات، أمهات، خاالت، جدات، 

من اإلناث مع بعضها فً الؽالب، حٌث وبضعة ذكور بالؽة تصطاد مجموعة 

تفترس إجماالً، الحفرٌات الكبرى، إال أنها لد تلجؤ للتصمٌم إن سنحت لها 

 الفرصة.

ًّ آخر( ونوعاً أساسٌاً  ٌعدّ األسد مفترساً فولٌاً أو ربٌساً )ال ٌفترسه أي كابن ح

ً )من أنواع الحٌوانات التً ٌرتكز وجود بالً األنواع بتوازن على  أو عمادٌا

وجودها معها فً نظام بٌبً معٌن( على الرؼم من أّن األسود ال تعتبر اإلنسان 

طرٌدة طبٌعٌة لها وؼالباً ما تتجنبه، إال أنه ٌعرؾ البعض منها أنه أصبح آكبلً 

 للبشر فً حاالت محدّة.

ٌمكن تمٌٌز ذكر األسد عن األنثى بسهولة فابمة عن طرٌك النظر، فاألول 

حول العنك( بٌنما ال لبدة للبوة، ٌعتبر رأس األسد الذكر أحد ٌمتلن لبدة )شعر 

أكثر الرموز الحٌوانٌة انتشاراً فً الحضارة اإلنسانٌة، حٌث ظهر فً العدٌد 

من المإلفات األدبٌة، المنحوتات، الرسومات، اإلعبلم، وفً األدب واألفبلم 

لمراد المعاصرة، وفً بعض األحٌان تستخدم صورة الذكر حتى ولو كان ا

باألصل إظهار األنثى، ألن لبدة الذكر الممٌزة تفرق بٌن هذا النوع من 

 .1السنورٌات وؼٌره من الكبٌرة منها

                                                           
 432كتاب الغزال، ص  1
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ٌشتك اسم األسد فً معظم اللؽات األوروبٌة من اسمه البلتٌنً  أصل التسمٌة:

ً أن ٌكون ألسماء األسد Leo"لٌو" ) ( و"لٌون" اإلؼرٌمً. وٌحتمل أٌضا

رلٌة من كلمة "الفً" و"رو" المصرٌة المدٌمة. وفً األدب األوروبٌة جذور ش

العربً المدٌم ٌستعملون لؤلسد كلمة "اللٌث" وهذه الكلمة بتؽٌّر اللهجة كانت 

تستعمل فً كل لؽات سامٌة، مثبلً: فً اللؽة األكدٌة "نٌسو" و"لَبّو" 

(Labbu.) 

أن كلمة  " وؼٌرهKochlerولد ذهب بعض أهل العلم من األوربٌٌن مثبلً "

( الٌونانٌة من أصل شرلً آسٌوي، ومن هذه الكلمة اشتمّت Leo"لٌو" )

 ً  .1الكلمات فً اللؽات األوربٌة جمٌعا

إن ألرب السنورٌات إلى األسد هم األنواع الثبلثة األخرى من السنورٌات 

 ( والنمر.3( والٌؽور )2( الببر( )1) -الكبرى المنتمٌة لجنس النمر:

: جمٌع( Panجنس الحالً لؤلسد ٌشتّك من الٌونانٌة "بان" )ٌفترض بؤّن اسم ال

: وحش(، إال أن هذا لد ال ٌكون سوى اعتماد سابد لدى العامة، Therو"تٌر" )

( هو Pantheraولٌس له أي برهان لاطع. واالحتمال األلوى ألصل كلمة )

 أنها ذات جذور شرق آسٌوٌة بمعنى الحٌوان المصفر أو الضارب إلى الصفار.

أظهرت الدراسات الجٌنٌة والتشكٌلٌة أن الببر كان أول من انفصل عن  تطّوره:

ملٌون سنة انفصل  109السلؾ المشترن لهذه السنورٌات األربعة، ومنذ 

الٌؽور عن الجماعة المتبمٌة، والتً احتوت على أسبلؾ األسد والنمر 

الً ملٌون المعاصرٌن. ومن ثّم انشّك كل من النمر واألسد عن بعضها منذ حو

 ملٌون سنة. 25،1إلى 

ٌصنّؾ العلماء ثمانً سبلالت معاصرة لؤلسود، أكبرها  تصنٌف سالالته:

األسد البربري الذي لطن شمال إفرٌمٌا، وأهّم االختبلفات التً ٌمكن عن 

طرٌمها تمٌٌز سبللة عن أخرى هً الموطن، وشكل اللبدة، والحجم، وكثافة 

 انتشارها:

تعرؾ باألسد اآلسٌوي، األسد  (:P. L. Persicaالساللة اآلسٌوٌة ) .1

الفارسً، األسد الهندي، أو أسد جنوب آسٌا، انتشرت هذه السبللة فً 
                                                           

1
 روش األعذ /2أسدٚ دائشح ِؼبسف إعال١ِخ،  
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الماضً عبر العدٌد من أنحاء آسٌا من تركٌا، عبر ببلد الشام وببلد ما بٌن 

النهرٌن، شبه الجزٌرة العربٌة وصوالً إلى الباكستان، والهند، وحتى 

ً فشٌباً، بسبب بنؽبلدٌش، إال أنه ا انمرضت من جمٌع هذه المناطك شٌبا

عٌشها فً زمر كبٌرة ونشاطها النهاري، األمر الذي جعل من صٌدها 

 ٌسٌر أكثر من صٌد النمور والببور.

( Geerأسد منها بالمرب من، وفً ؼابة "ؼٌر" ) 300ٌعٌش الٌوم لرابة 

 فً نفس البلد.فً الهند. وهنان مشروع إلعادة إدخالها إلى محمٌة أخرى 

تعرؾ باألسد البربري أو أسد األطلس  (:P. L. Leoالساللة البربرٌة ) .2

وهً منمرضة فً البرٌة بسبب الصٌد المكثؾ الذي تعرضت له، إال أنه 

ٌحتمل وجود أفراد متبمٌة منها فً األسد، كانت هذه السبللة إحدى أكبر 

د بوصول طول سبلالت األسد إن لم تكن أكبرها، حٌث وردت تمارٌر تفٌ

 200أمتار، ووزنها إلى أكثر من  5،3و 3بعض الذكور إلى ما بٌن 

كٌلوؼرام، امتدّ موطن هذه السبللة عبر شمال إفرٌمٌا من المؽرب حتى 

مصر، لتل آخر أسد بربري بري عام ألؾ وتسعمابة واثنٌن وعشرٌن فً 

 المؽرب.

تعرؾ باألسد  (:P. L. Senegalensisالساللة السنغالٌة ) .3

السنؽالً، أو أسد إفرٌمٌا الؽربٌة، توجد فً إفرٌمٌا الؽربٌة من السنؽال 

 حتى نٌجٌرٌا.

تعرؾ بؤسد شمال  (:P. L. Azendicaساللة شمال شرق الكونغو ) .4

 شرق الكونؽو، توجد فً المسم الشمالً الشرلً من الكونؽو.

 تعرؾ بؤسد إفرٌمٌا الشرلٌة أو أسد (:P. L. Nubicaالساللة النوبٌة ) .5

المؤساي، توجد فً إفرٌمٌا الشرلٌة من الحبشة وكٌنٌا، وصوالً إلى تنزانٌا 

 وموزامبٌك.

تعرؾ بؤسد جنوب ؼرب  (:P. L. Bleyenberighiساللة كاتنغا ) .6

إفرٌمٌا أو أسد كاتنؽا، توجد فً جنوب ؼرب إفرٌمٌا، ونامٌبٌا، وبوتسوانا، 

 وزامبٌا، وزٌمبابوي.وأنؽوال، وكاتنؽا، وجمهورٌة الكونؽو الدٌمولراطٌة، 

تعرؾ بؤسد جنوب شرق إفرٌمٌا أو  (:P. L. Krugeriساللة كروغر ) .7

أسد الترانسفال، توجد فً منطمة الترانسفال فً جنوب شرق إفرٌمٌا بما 

 فٌها منتزه كروؼر الوطنً.
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تعرؾ بؤسد  (:P. L. Melanochetaساللة رأس الرجاء الصالح ) .8

 م.1860رٌة لرابة عام رأس الرجاء الصالح، انمرضت فً الب

األسد أطول السنورٌات جمٌعها، ٌمتلن فكاً لوٌاً ولوابم لوٌة وأنٌاباً، ٌبلػ طول 

الواحد منها ثمانٌة سٌنتمترات، مما ٌمكنه من اإلمسان بطرابد ضخمة تفوله 

 حجماً.

ٌتراوح لون األسود من األصفر البلمع إلى الضارب للصفار المحمر أو البنً 

، ٌكون المسم السفلً من الجسد أبهت من العلوي إجماالً، كما المؽري الماتم

وتكون خصلة الشعر على الذٌل سوداء. تولد األشبال برلط بنٌة وردٌة على 

كامل جسدها، شبٌه برلط النمر، وعلى الرؼم من أن هذه الرلط تزول عند 

ا وصول األسد بمرحلة البلوغ، فإنها تحتفظ بالبعض الباهت منها على لوابمه

والمسم السفلً من جسدها وبشكل خاص عند اللبوات. كان المصرٌون المدماء 

 .1ٌصّورون آلهتهم ذات شكل اللبوة برلط وردٌة واحدة على أكتافهم

ً بارزاً للعٌان بهذا  األسد هو نوع السنورٌات الوحٌد الذي ٌُظهر اختبلفاً جنسٌا

لبعض بشكل شدٌد الوضوح، أي اإلناث والذكور تختلؾ بهٌبتها عن بعضها ا

 الوضوح.

كما أّن لكل جنس دوراً محدّداً ٌلعبه بداخل الزمرة، فاللبإة مثبلً، وهً الصٌادة 

فً المجموعة العابلٌة، تفتمد للبدة الذكر الكثٌفة المرهمة التً تعٌك لدرتها على 

ً فً درجة  التموه عندما تحاول التسلل نحو فرٌستها، كما لد تسبّب لها ارتفاعا

 جسدها عند المطاردة.حرارة 

ٌتراوح لون لبدة الذكر من األشمرابً األسود، وعادة ما ٌدكن لونها كلما تمدّم 

 الحٌوان فً السن.

أحد أبرز المظاهر الخارجٌة التً ٌتشابن بها كل من األسود واللبوات، هً 

خصلة الشعر التً تمع على آخر الذٌل. وفً بعض األسود تخفى هذه الخصلة 

مٌلٌمٌتر تمرٌباً، مشكلة من األلسام  55لاسٌة، ٌبلػ طولها  زابدة عظٌمة

األخٌرة من عظام الذٌل الملحومة ببعضها، ٌعدّ األسد السنور الوحٌد الذي 

 ٌمتلن خصلة من الشعر على ذٌله.

 5وتكون الخصلة معدومة عند الوالدة، لكنها تبدأ بالظهور عندما ٌبلػ الشبل 

 شهور. 7زة عندما ٌبلػ من األشهر ومن ثم تصبح بار 2/1
                                                           

 434الثدٌٌات العربٌة، ص  1
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إن لبدة األسد الفرٌدة بٌن السنورٌات، تمٌز هذا النوع من أّي فصٌلة أو نوع 

آخر من الحٌوانات، وهً تجعل صاحبها ٌبدو أكبر حجماً، مما ٌومن له عامبلً 

باعثاً للخوؾ فً نفس من ٌواجهه، وهذا ٌساعد األسد خبلل لتاله أو مواجهته 

عه مع المنافسة الربٌسٌة لؤلسود فً إفرٌمٌا وهً ألسود أخرى، أو عند نزا

الضباع المرلطة. ٌرتبط وجود اللبدة أو عدمها باإلضافة للونها وحجمها بعدة 

عوامل وهً: صحبة العوامل الوراثٌة، والنضوح الجنس، والمناخ، ونسبة 

 إنتاج التستوسٌترون.

صحة جٌدة. وفً والماعدة هً أنه كلما كانت اللبدة أدكن وأكثؾ كان األسد ب

عملٌة االنتماء الجنسً عند األسود، تفضل اللبواُت الذكور ذوي اللبدات الدكنة 

الكثٌفة على أولبن الذٌن ٌمتلكون اللبدات الباهتة والخفٌفة. أظهرت البحوث فً 

تنزانٌا أن طول اللبدة ٌفٌد بمدى فوز الذكور المتحالفة مع بعضها بالمتال ضد 

كانت أطول أفاد هذا بؤن الذكر أو الذكور المتحالفة الذكور األخرى. فكلما 

ربحت معظم المعارن التً خاضتها، والعكس صحٌح، إذ أّن اللبدة تحمً عنك 

الذكر عن اإلصابات وبالتالً فإّن الشعر الخفٌؾ لؤلسد هو عبلمة لخسارته 

 عدداً من النزاعات.

تمل أن تتودد وفً الزمر التً ٌسٌطر علٌها تحالؾ من ذكرٌن أو ثبلثة ٌح

اللبوات أي الذكر أو الذكور ذوي اللبدات الكثٌفة بشكل أكبر من الذكور 

 األخرى.

ً عن أسود عدٌمة اللبدة فً السنؽال ومنتزه تسافو الشرلً  تم التبلٌػ أٌضا

الوطنً فً كٌنٌا، كما أن األسد األبٌض الربٌس األول من منطمة تمبافٌتً كان 

 ان أسوداً ممنزعة أو ذات أعراؾ بسٌطة.أٌضاً عدٌم اللبدة كما أن هن

ٌمكن العثور على ذكور بدون لبدة إجماالً فً جمهرات األسود التً تناسلت 

داخلٌاً بشكل كبٌر، وٌإدي التناسل الداخلً أٌضاً إلى هبوط فً نسبة الخصوبة 

 لدى هذه الحٌوانات.

بعد الؽسك،  إّن األسود تنشط فً أي ولت من الٌوم، إال أّن ذروة نشاطها تكون

حٌث تخصص فترة لتختلط مع بعضها، تسوس نفسها وتتؽّوط، كما وتنشط 

لفترات منمطعة خبلل اللٌل حتى بزوغ الفجر، أي فً الفترة التً ؼالباً ما تتجه 

 فٌها للصٌد.
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األسد ٌعٌش فً مجموعة عابلٌة تسّمى زمرة، وتتؤلؾ الزمرة عادة من لرابة 

عن طرٌك المرابة باإلضافة ألشبالها من  خمس أو ست لبوات مرتبطة ببعضها

 كبل الجنسٌن، وذكر واحد أو ذكرٌن.

( فً ؼرب الهند الموطن اآلسٌوي الوحٌد الذي ال Geerتعتبر ؼابة "ؼٌر" )

تزال توجد فٌه أسود بحالة برٌة طبٌعٌة، ولد أظهرت إحصابٌة جرت فً 

 اً.أسد 359م أن الجمهرة الحالٌة ٌبلػ عدد أفرادها 2006إبرٌل 

أطلمت الحكومة الهندٌة برنامجاً ٌعرؾ ببرنامج إعادة إدخال األسود اآلسٌوٌة، 

وهو ٌهدؾ إلى إنشاء جمهرة جدٌدة مستملة من األسود فً محمٌة "بالبور 

ً للؽاٌة من أجل الحفاظ  كونو" بوالٌة مادٌابرادٌش. وٌعتبر هذا األمر ضرورٌا

ً مما ٌ عنً إردٌاد احتمال بماء هذه على جمهرة آسٌوٌة صحٌة ومتنوعة جٌنٌا

 السبللة المهدّدة فً المستمبل.

على الرؼم من األسود ال تصطاد البشر فً الؽالب، فإّن البعض منها )عادة 

ذكور( ٌبدو بؤنه ٌسعى إلى اإلنسان باعتباره طرٌدة، وعن المضاٌا المشهورة 

ناء خط عاببلً فً ب 28ألكلة اإلنسان لضٌة أكلة البشر فً تسافو حٌث لتل 

م أثناء إنشابهم لجسر 1898شهور فً عام  9أوؼندا على مدى  -جدٌد كٌنٌا

 فوق نهر تسافو.

م عندما لتل ستة أشخاص فً 1991وكذلن لضٌة أكل البشر فً مفوي عام 

 فرادى عند لوانؽوا بزامبٌا.

 زمرة أسود تتؤلؾ من ذكر بالػ وبضعة إناث باإلضافة ألشبال مراهمة.

د اآلخر االرتحال، حٌث ال ٌستمّر البعض منها فً منطمة ٌسّمى سلون األسو

معٌنة، بل ٌستمر بالتنمل لمسافات شاسعة، إما بمفرده أو بؤزواج بٌن الفترة 

واألخرى، تتبع الذكور العازبة ذات المربى هذا السلون إجماالً، والتً لد 

 طردت من زمرتها ألمومٌة، وٌبلحظه أّن األسود لد تؽٌر من نمط حٌاتها

فتتحول من مرتحلة إلى ممٌمة، والعكس صحٌح، تمّر جمٌع الذكور بهذه 

المرحلة، والبعض منها لد ال ٌتخطاها بحال لم ٌنجح بالسٌطرة على زمرة 

جدٌدة، أما اإلناث فإّن تحولها لنمط االرتحال أصعب علٌها من الذكور، فبحال 

ولة، إذ أّن طردت أنثى من زمرتها فلن تستطٌع االنضمام لزمرة أخرى بسه

جمٌع الزمر تتكون من إناث ذوات لربى ترفض معظم محاوالت أي أنثى 

 أخرى من زمرة مختلفة باالنضمام إلٌها.
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تسّمى المنطمة التً تمطنها زمرة األسود الحوز أو حوز الزمرة. بٌنما تسّمى 

منطمة األسد المرتحل الموطن واإلللٌم تبمى الذكور البالؽة التً سٌطرت على 

عة من اإلناث على حدود الحوز معظم أولاتها لتدافع عنه ضد الذكور مجمو

 األخرى، حٌث تموم مجوالت واسعة ٌومٌة عبره.

وترش بولها على األشجار والشجٌرات لتترن رابحتها كإنذار لدى ذكر دخٌل 

 بوجودها فً المنطمة.

ة من تموم اللبإات بمعظم الصٌد للزمرة كونها أصؽر حجماً، أسرع وأكثر رشال

الذكور، وال تعٌمها اللبدة الكبٌرة الكثٌفة الواضحة للعٌان، والتً تسبّب ارتفاعاً 

فً درجة حرارة الجسد أثناء المطاردة. تتصرؾ األسود كوحدة صٌد منظمة 

كً تستطٌع التسلل نحو طرٌدتها واإلمسان بها بنجاح وبحال كانت الذكور 

تمسن بها اللبإات وتستفرد بها،  بالجوار فإنها تسٌطر على الفرٌسة فوراً، أن

وٌحتمل بؤن تشارن الذكور األشبال فً طعامها أكثر من اإلناث، إال أنها ال 

تشارن أي منهما بحال كانت لد أمسكت بتلن الفرٌسة بمفردها. تمتات األسود 

ً فً مولع لتلها، وبالتالً فإن الصٌادات هً من  على الطرابد األصؽر حجما

إذا كانت الطرٌدة كبٌرة فإنها تموم بجّرها إلى حوز الزمرة، ٌتشاركها فمط؛ أما 

تتشارن األسود مع بعضها بشكل أكبر عند إمساكها بفرٌسة كبٌرة. على الرؼم 

من أن أفراد الزمرة عندبذ ٌتصرفون بعدابٌة تجاه بعضهم البعض ألن كبلً 

 منهم ٌحاول الحصول على أكبر لدر ممكن من الطعام.

دون األسود، بؤنهم كانوا ٌحفرون األرض وٌسولون وكانت العرب ٌصطا

األسود إلٌها فتسمطه فٌها، فٌمبضون علٌها وٌحبسونها، وهذه الطرٌمة رابجة فً 

 .1بعض الببلد إلى اآلن

ومن المدٌم لد تؤثر البشر باألسد واعترؾ بموته وشجاعته، وكانت السبلطٌن 

 واألمراء ٌصطادونه، وٌفتخرون بمحاربتهم مع األسد.

 وٌجعلون تماثٌل األسد وٌصّورون على الجدران والكهوؾ صورته.

ولد توجد تصاوٌر األسد فً الفن اإلسبلمً بكثرة كفورات الحمراء على شكل 

األسد، وكانوا ٌنمشون صور األسود على المعدن فً العهد الفاطمً والسلجولً 

الثانٌة  وكذلن نجد صور األسود على األوانً الطٌنٌة اإلٌرانٌة فً المرون

 والثالثة عشرة والرابعة عشرة المٌبلدٌة.
                                                           

1
 روش األعذ/2أسدٚ دائشح ِؼبسف إعال١ِخ،  
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ولد دخل األسد فً الثمافة اإلسبلمٌة فهم ٌسّمون كتبهم وأفرادهم باسم األسد، 

مثبلً لد سّمى ابن األثٌر كتابه المشتمل على سٌرة الصحابة بـ"أسد الؽابة"، 

وكذلن  وكذلن ٌسّمون أوالدهم باللٌث، وأسد هللا، وأرسبلن، وبابر وؼٌر ذلن

 .1ٌتصفون رجالهم بؤوصاؾ األسد مثبلً "شٌر دل" و"شٌر مراد" وؼٌر ذلن

وكان لمب سٌدنا حمزة عّم رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم "أسد هللا" وكذلن 

ً أسد هللا، وكانوا ٌلمبون سٌدنا  لمب أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب أٌضا

وكان اسم  2على ملن الموتعٌسى المسٌح بلمب "أسد ٌهودا" ألنه لد تؽلب 

شاعر األردوٌة الكبٌر "أسد هللا ؼالب" و"أسد" وكانت لبٌلة عربٌة لدٌمة 

ذكرها بطلٌموس، ولال: إنها كانت تسكن ؼرب أرض تنوخ وهاجر معهم فً 

 نصؾ المرن الثالث المٌبلدي إلى العراق.

كندة،  "بنو أسد" لبٌلة من كنانة كانت تسكن شمال العرب، ولتلوا حجراً ملن

وهكذا انتهت مملكة كندة. وكان حجر والد امرئ المٌس الشاعر العربً 

 . 3الكبٌر

إنما كانت العرب أكثر أمثالها مضروبة بالبهابم فبل  األسد فً أمثال العرب:

ٌكادون ٌذمون وال ٌمدحون إال بذلن ألنهم جعلوا مساكنهم بٌن السباع 

لذلن فما ٌخص األسد من ذلن، واألخفاش والحشرات، فاستعملوا التمثٌل بها 

 إنهم لالوا:

"أكرم من األسد" و"أنجو من األسد" وأكبر من األسد" وأشجع من األسد" 

 .4وأجرأ من األسد"

كان ٌوجد فً جزٌرة العرب مآسد شتى تسكن فٌها  األسد فً الشعر العربً:

ون األسود، وكانت العرب ٌعرفون األسود جٌداً وٌشاهدونها فً مساكنها وٌتؤثر

بها، نجد فً أشعارهم ذكر األسود وصفاتها، وعلى سبٌل المثال نذكر طرفاً من 

 تلن األشعار العربٌة، لال شاعرهم:

 وذان لكثرة الشركاء فٌه وأترن حبها من ؼٌر بؽض

                                                           
1
 اٌّقذس ٔفغٗ 
2
 اٌّقذس ٔفغٗ 
3
 اٌّقذس ٔفغٗ 
4
 روش األعذ/1ؽ١ٛح اٌؾ١ٛاْ اٌىجشٜ،  
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 إذا كان الكبلب ولؽن فٌه ود ورود ماءــوتجتنب األس

 ولال آخر:

 اآلجام وهو رضٌع به األسد فً حمى الملن معطوماً كما كان تحتمً

وفً تارٌخ ابن خلكان أنه لما دخل المازٌار على المعتصم، وكان لد اشتد 

ؼضبه علٌه فمٌل له ٌا أمٌر المإمنٌن ال تعجل، فإن عنده أمواالً جمة، فؤنشد 

المعتصم بٌت أبً تمام )واسم أبً تمام حبٌب بن أوس الشاعر العباسً 

 :ه(232المشهور، توفً سنة 

 ٌوم الكرٌهة فً المسلوب ال السلب أسود الؽاب همتهاإّن األسود 

ولد أحسن خالد الكاتب )وهو خالد بن ٌزٌد البؽدادي المعروؾ بالكاتب، شاعر 

 ( حٌث لال:ه262ؼزل، عاش وتوفً فً بؽداد سنة 

 ما دعاه علم الناس األسد علم الؽٌث الندى حتى إذا

 ّر بالجلدـــــوإذا اللٌث مم ّر بالندىـــــفإذا الؽٌث مم

 ولال:

 ونام عنها تولّى رعٌها األسد ومن رعى ؼنماً فً أرض مسبعة

ولال أبو دالمة )وهو زند بن الجون األسدي بالوالء، شاعر مطبوع ظرٌؾ له 

( فً أبً مسلم الخراسانً، وكان ه261أخبار مع الخلفاء العباسٌٌن، مات سنة 

 ٌمال ألبً مسلم أبو مجرم أٌضاً:

 ده حتى ٌؽٌّرها العبدــعلى عب ةــــــــــــؼٌّر هللا نعمأبا مجرم ما 

 أال إّن أهل الؽدر آباءن الكرد وفً دولة المنصور حاولت ؼدرة

 علٌن بما خّوفتنً األسد الورد ل فانتحىـــــأبا مجرم خّوفتنً المت

 (:ه110ولال الفرزدق )وهو همام بن ؼالب بن صعصعة الدارمً، مات سنة 

 1كساع إلى أسد الثرى ٌشتبٌلها سعى لٌفسد زوجتًوإّن الذي ٌ

                                                           
1
 اٌّقذس ٔفغٗ 
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     -استعراض كتاب:

 رافعة إكرام -

 المصادر الهندٌة للعلوم اإلسبلمٌة عنوان الكتاب:

 محمود حسن لٌصر األمروهوي اسم المؤلف:

 الدكتور أورنن زٌب األعظمً اسم المترجم والمحمك:

 دمشك، سورٌةدار الفكر،  اسم المطبع:

 م2010 سنة الطبع:

ً من عمل األخ الفاضل الدكتور أورنن زٌب األعظمً الذي  هذا الكتاب أٌضا

طار صٌته فً اآلفاق ككاتب من لبل وكصحفً اآلن ولو أنه لام بإدارة تحرٌر 

مجبلت عدٌدة من لبل إصداره مجلة الهند التً تعنى بمماالت وبحوث علمٌة. 

فً الهند وال تمل من مجبلت العالم الحتوابها على  هذه المجلة تفوق أخواتها

البحوث العلمٌة والمماالت المٌّمة. ندعو هللا أن ٌوفّمه لمزٌد الخدمة للعلوم 

 والفنون واآلداب.

هذا الكتاب لٌس أصبلً من عمله بل هو ترجمة عربٌة لكتاب "اسبلمى علوم 

األخ الفاضل كے هندى مصادر" للشٌخ محمود حسن لٌصر األمروهوي فمام 

بتحمٌك األصل وإضافة بعض المعلومات المٌّمة وإعادة النظر فً الممتبسات 

كما لام بترحمته العربٌة السلسة وإعداد الفهارس الفنٌة. فالكتاب جاء فً لشٌب 

 علمً جدٌد وعلى أسلوب دولً حدٌث.
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ٌشتمل الكتاب على كلمة للمترجم وتمدٌم للسٌد حامد شٌخ جامعة همدرد، دلهً 

وتوطبة للشٌخ عبد المجٌد الندوي، عمٌد مدرسة اإلصبلح بسرائ مٌر وخمسة 

 أبواب وثبت المصادر والمراجع المختارة والفهارس العامة.

فكلمة المترجم التً تتصدر الكتاب لٌّمة للؽاٌة. ذكر فٌها الدكتور األعظمً أن 

وعلومها  العرب لم تزل وال تزال تذكر الهند ومنتجاتها فتستفٌد من علمابها

وفنونها. هذه الكلمة لٌّمة للؽاٌة بما أنها توصل المدٌم بالجدٌد من عبللات 

 العرب مع الهند. ٌمول الدكتور األعظمً:

"فمد عرؾ العرب الهندَ وأهالٌها منذ زمن سحٌك للؽاٌة، واعترفوا بؤفضلٌتها 

أسباب فً العلوم والفنون والحكم، ووفرتها وخصوبتها فً العمالٌر والتوابل، و

وبناًء على هذه األشٌاء المهمة المٌّمة، التفت إلٌها العرب حاملٌن  ---الحرب 

سلعها وناللٌن علومها وفنونها. وممن اشتهر فً هذا المجال، بؽض النظر عن 

التجار، دمحم بن إبراهٌم الفزاري، وٌعموب بن طارق، ودمحم بن موسى 

ة فً المرن العشرٌن، فالدكتور ولم تنمطع هذه السلسلة المبارك  ---الخوارزمً 

أحمد أمٌن المصري ممن رؼب فً هذا المجال رؼبة شدٌدة، وكذلن من 

 (7-5" )المصادر الهندٌة للعلوم اإلسبلمٌة، ص ---الشعراء مثل أحمد مخٌمر 

 وٌمول معّرفاً بالكتاب:

 "ونظراً لهذه األهمٌة الكبرى التً تنالها الهند وأهالٌها لدى العرب لام السٌد

( بتؤلٌؾ رسالة موجزة لٌّمة؛ Amrohaviمحمود حسن لٌصر األمروهوي )

بحث فٌها عن كل العلوم والفنون التً أخذها العرب من الهند وطّوروها خٌر 

تطوٌر. وهً تشمل الطب والبٌطرة، والرٌاضٌات والجبر، والهٌبة والنجوم، 
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شطرنج والنرد، والموالٌد، والكٌمٌاء، والسحر والزجر، والسٌاسة والحرب، وال

 بجانب اآلداب والمصص والحكم الهندٌة التً كان العرب مولعٌن بها.

إن هذا بحث ممنع حافل بالمعلومات النادرة عن الموضوع. لمد لدّم المإلؾ 

بهذا السفر الوجٌز ما ٌعجز عنه الكتّاب بمإلفات ضخمة وكتب مسهبة، ولذلن 

 (8لٌه" )المصدر نفسه، ص فمد أثنى علٌه العلماء وأمطروا شآبٌب المدح ع

 وٌمول مشٌراً إلى ما لام به من األعمال بالنسبة لهذا الكتاب الجلٌل:

"ونظراً ألهمٌة الكتاب هذه، والحتفاله بهذا المدر من المعلومات المٌّمة النادرة، 

لمت بترجمته إلى اللؽة العربٌة؛ لكً ٌستفٌد منه المّراء العرب، وٌثبت هو دفعة 

التحمٌك إلى األمام، لتمدٌم مزٌد من البحوث والتحمٌمات فً هذا لرجال البحث و

المجال الشرٌؾ، المجال الذي ٌوصل الجدٌد بالمدٌم وٌخلك جواً من الوحدة 

 والتبلحم بٌن الناس. 

وعبلوة على ترجمة الكتاب السلسة لمت بمراجعة النظر فً الممتبسات ودعمها 

ً تسهل بها االستفاضة. وكذلن ألحمت بالمزٌد منها وإعداد الفهارس الفنٌة الت

بها توطبة كتبها الشٌخ عبد المجٌد الندوي عمٌد مدرسة اإلصبلح سابماً" 

 ( 9)المصدر نفسه، ص 

لٌس هذا فمط بل لام الدكتور األعظمً بتدٌل ترتٌب الكتاب لكً ٌكون أسهل 

 لبلستفادة وأكثر فابدة.

سة حتى الصفحة العاشرة صفحات من الصفحة الخام 6هذه الكلمة تشتمل على 

ومن الصفحة الحادٌة عشرة ٌبتدئ تمدٌم الكتاب الذي لام به السٌد حامد شٌخ 

صفحة، ولد لام  12جامعة همدرد بدلهً الجدٌدة. هذا التمدٌم ٌحتوي على 

 السٌد حامد بتحلٌل جمٌل للموضوع وأخٌراً لال بعد نمل ممتبسات من الكتاب:



 مجلة الهند

 

 145 

أن الكاتب لد درس مصادر العلوم اإلسبلمٌة  "ولعل المّراء لد لدّروا بهذا

والعربٌة دراسة عمٌمة، وٌإٌد دعواي ذكر المصادر العربٌة للعلوم والفنون 

ً عن طرٌك ذكر  واآلداب فً كل صفحة من صفحاته. لد زاده المإلؾ جذبا

الحكاٌات العلمٌة والممتبسات العربٌة. أسلوبه علمً بحت ولٌس عندي كتاب 

وي على هذا المدر من المعلومات المٌمة النادرة عن موجز كمثله، ٌحت

 (21الموضوع". )المصدر نفسه، ص 

صفحة كتبها الشٌخ عبد المجٌد الندوي عمٌد مدرسة  17وٌتبعه توطبة فً 

اإلصبلح سابماً. إن هذه التوطبة المٌّمة تنمسم إلى ثبلثة مباحث ففً المبحث 

نملت إلى العربٌة وفً المبحث األول ذكر الشٌخ الندوي مفردات الهند التً 

الثانً ذكر المصص والحكاٌات التً نملت إلى العربٌة وأما المبحث الثالث فهو 

ٌشتمل على الحكم والنصابح التً تلفظها حكماء الهند ونصحاإها فمن 

المفردات الهندٌة التً ذكر الشٌخ الندوي هً الهند وبروص والنٌلج والمرمز 

والمسط والعود والفوفل والفلفل والجوزبوا والمرنفل  والموز والفوطة والنارجٌل

والكافور والزنجبٌل والمسن وؼضارة وعنبا والرخ والمار والرند والهرد 

والفالج والفٌل وفً المبحث الثانً ذكر من المصص والحكاٌات التً ترجمت 

إلى العربٌة كلٌلة ودمنة والسندباد وبوذاسؾ وبلوهر وحدود منطك الهند وكتاب 

اناق الهندي وؼٌرها من الرسابل الهندٌة التً تمت ترجمتها إلى العربٌة وأما ش

المبحث الثالث الذي ٌحوي الحكم والنصابح الهندٌة فذكر فٌه من الحكم 

والنصابح ما هً عدل السلطان أنفع للرعٌة من خصب الزمان، وشر المال ما 

البرٌا، وشر الببلد  ال ٌنفك منه، وشر اإلخوان الخاذل، وشر السلطان من خافه

ما لٌس فٌه خصب وال أمن، وإنما مثل السلطان فً للة وفابه لؤلصحاب 

وسخاء نفسه عمن فمد منهم مثل البؽً والمكتسب كلما ذهب واحد جاء آخر، 
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والملن الخادم ٌزداد برأي الوزراء الحزمة كما ٌزداد البحر بمورده من األنهار 

 (39-38. )المصدر نفسه، ص ---

ففً الباب األول ذكر الكاتب خلفٌة الهند  40اب ٌبتدئ من الصفحة والكت

البٌثمافٌة التً جاء فٌها ذكر أربعة مراكز علمٌة فً العالم بما فٌها ببلد الهند 

التً ساهمت كثٌراً فً تطوٌر العلوم واآلداب ولعبت دوراً كبٌراً فً تزوٌد 

عدٌد من علماء الهند  العرب بالعلوم واآلداب والفنون فمد توجه نحو العرب

 وأطبابها بمن فٌهم كنكا الهندي وصالح بن بهلة وابندهن وصنجهل الهندي.

والباب الثانً ٌشتمل على العلوم الهندٌة التً أخذها العرب فمد ذكر فٌها علم 

الطب والبٌطرة والرٌاضٌات وعلم الجبر وعلم الفلن والنجوم وعلم الموالٌد. 

كما أجمل بعضها فمد تناول علم الطب والرٌاضٌات ولد فّصل كافة هذه العلوم 

وعلم الفلن والنجوم بالتفصٌل بٌنما أجمل ذكر علم الموالٌد وعلم الجبر وأما 

البٌطرة فمد كتب عنه سطراً واحداً فحسب. وبجانب تفصٌل هذه العلوم تحدّث 

 عن العلماء واألطباء الذٌن ساهموا فً هذه المجاالت كما تكلّم عن مإلفاتهم

 ورسابلهم المٌّمة المترجمة إلى العربٌة.

والباب الثالث ٌنطك عن العلماء والكتّاب الذٌن عنوا بذكر علوم الهند ونملها 

ومن العلماء والكتّاب الذٌن جاء ذكرهم فً هذا الكتاب وهم لٌسوا بالهنود، هم 

 أبو رٌحان البٌرونً وهم دمحم بن إبراهٌم الفزاري وٌعموب بن طارق وأحمد بن

عبد هللا حبش البؽدادي ودمحم بن موسى الخوارزمً ودمحم بن إسحاق السرخسً 

وحسٌن بن حمٌد بن األوحً وحسٌن بن صباح ودمحم بن إسماعٌل التنوخً 

وعبد هللا بن أماجور ومسلمة بن أحمد. تحدّث الكاتب عن البٌرونً بالتفصٌل 

نً ٌستحك بؤن بٌنما تكلّم عن اآلخرٌن بصورة موجزة، والوالع أن البٌرو

 ٌفّصل الحدٌث عن شخصٌته ومساهماته فً نمل العلوم واآلداب الهندٌة.
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والباب الرابع عن اللؽة وآدابها ففً هذا الباب أوالً تكلّم الكاتب عن مساهمة 

الهنود فً تطوٌر علم الببلؼة عند العرب ثم ذكر الكلمات الهندٌة التً تم 

ٌات الهندٌة التً ترجمت إلى تعرٌبها ومن ثم تحدّث عن المصص والحكا

العربٌة وهً كلٌلة ودمنة ولد فّصل عنه الكاتب تفصٌبلً جمٌبلً فنالش عن 

أصوله الهندٌة وترجمته وتؤثٌره فً المصص العربٌة وأشٌاء أخرى لطٌفة 

للؽاٌة ثم ذكر كتاب البد وكتاب ٌوباسؾ وبلوهر وكتاب سندباد وكتاب علم 

ار إلى بعض الكتب الهندٌة التً لم ٌجد شٌباً الهند وكتاب مكر النساء كما أش

 عنها سوى أسمابها ثم ذكر المصص الهندٌة المصٌرة فمال فٌها:

"وفضبلً عن هذه الكتب والرسابل المستملة بذواتها فهنان لصص لصٌرة ال 

تحصى، ذكرها األدباء والكتّاب العرب فً مإلفاتهم آخذٌن عن الكتب الهندٌة، 

لى االعتراؾ بؤن عدداً كبٌراً من كتب األدب الهندي تم والناظر فٌها ٌجبر ع

نمله إلى العربٌة فً المرون األولى كما حدث مع طب الهند وعلومها األخرى" 

 (113)المصدر نفسه، ص 

ثم ذكر األمثال والحكم الهندٌة التً أخذها العرب فاستعملوها فً مإلفاتهم 

ً كمثال ثم أشار مث 13ورسابلهم وهً ال تحصى كذلن، ذكر الكاتب  بلً وحكما

إلى وجودها فً كتب العرب المدٌمة وختم الباب على النصابح والمواعظ 

الهندٌة التً ذكرت فً كتب العرب وفً هذا الشؤن كتاب شاناق نال شهرة 

 فابمة.

والباب الخامس ٌتعلك بالمجاالت األخرى التً تؤثرت فٌها العرب بالهند، ففً 

التً تؤثر فٌها العرب بالهند وهً علم الكٌمٌاء  هذا الباب ذكر ستة مجاالت

والشعبذة والسحر والفال والزجر والسٌاسة وفن الحرب والشطرنج والنرد، ولد 

 جاء بتحمٌك جمٌل لكلمة "الشطرنج" فهو ٌمول:
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ولعل هذا هو السبب وراء دعوى اإلٌرانٌٌن بؤن الشطرنج معرب لـ)شش  ---"

ولول مفترى؛ فإن هذا التعرٌب  رنگ( و)هشت رنگ( ولكنها جبر وظلم

ٌخالؾ أصول تعرٌب العرب وذولهم؛ فإن عّربناها على أصولهم فهً تكون 

( التً تعنً Chatrang)شش رنج( والوالع أن هذه الكلمة تعرٌب تشترانج )

صاحب أربعة أعضاء فعّرب )چ( بـ)ش( و)ت( بـ)ط( و)گ( بـ)ج( حسب 

 (123، ص أصول تعرٌب العرب المدامى" )المصدر نفسه

 مصدراً ومرجعاً. 45ثم ٌؤتً ثبت المراجع والمصادر المختارة فذكر فٌها 

وٌؤتً بعده دور الفهارس الفنٌة التً ذكرها المترجم والمحمك األعظمً وهً 

فهرس األعبلم وفهرس الببلد والمواضع الشهٌرة وفهرس المعاهد والمإسسات 

وانتمادات المإلؾ  والمكتبات وفهرس الكتب والرسابل وفهرس إنجازات

 وفهرس محتوٌات الكتاب.

وبالجملة فالكتاب لٌّم كما أّن ترجمته سلسة وٌزٌدهما جماالً ولٌمة تحمٌك 

الدكتور األعظمً وترتٌبه الجدٌد. جزاه هللا عنا ووفّمه لتمدٌم المزٌد فً هذا 

 المجال المبارن.
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 الحجــــــــاب

 سٌد ظفر الهاشمً -

 ٌة للمرأة: أدنً من الجلباب على وجهن".لال حارس الزاو

 فسؤلت المرأة: لم؟"

فمال الحارس: "سٌدتً! ٌجب على الزابرات أن ٌفعلن ذلن على عتبات األولٌاء 

 الكرام تكرٌماً لهم وتعظٌماً، وهذه شرٌعة متبعة فضعً النصٌؾ على رأسن".

 "ولكن كٌؾ؟"

سكرت والتشون فلم ٌمكن فما سؤلته المرأة كان صحٌحاً فهً كانت لد لبست اإل

لها أن ترفع إسكرتها فتضعه على رأسها مخافة أن ٌظهر ما أخفً من جسدها 

 عفواً فتردّدت وأحاط بها الحٌرة.

فمد جاءت هذه المرأة األجنبٌة فتح بور سٌكري مع زوجها دهر كوزي لكً 

مد تزور زاوٌة سلٌم الجشتً فتسؤل دفٌنها الولً الصالح أن ٌرزلها ولداً ما. ف

لٌل لهما أن اإلمبراطور الهندي األعظم أكبر لد زار هذا الولً السامً حافٌاً 

على الرمال الحاّرة وهذا لكً ٌسؤله ولداً ما فمد لمً دعاإه لبوالً ورزق 

اإلمبراطور ولداً سّماه "سلٌم" على اسم ذلن الولً الصالح وهذا هو الولد الذي 

 اشتهر فٌما بعد باسم "جهانؽٌر".

هذٌن الزوجٌن لم ٌمطعا هذه المسافة البعٌدة لزٌارة الهند بل كانا على  ولو أن

زٌارة رسمٌة فإن دهر كوزي كان حاكماً لببلده فجاء الهند لكً ٌتحادثا، سّراً، 

على نٌل األسلحة المدّمرة واستخدامها ولكن لد أخبره لسم االتصاالت العامة 

د خابباً، وكان المسم على معرفة أّن فً الهند مكاناً ال ٌرجع منه من سبل الول

تامة أن زوجة دهر كوزي التً كانت حبٌبه لبل الزواج كما كانت لد تزّوجت 

رجاالً ؼٌره من لبل فطلّموها أو هً خلعت منهم، حرمت الولد حتى اآلن، 

وهً كانت تتوق نفسها إلى أن ترزق ولداً ما. وعلى هذا فمد ظّن المسبولون 

رضاة الحاكم فؤثبتوا فً ذهنً دهر كوزي وزوجته أنها خٌر مناسبة لنٌل م
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صبلح الولً سلٌم جشتً والمعجزات التً ظهرت على ٌدٌه بحٌث إنهما تعّجبل 

أن ٌزوراه فٌسؤال مرادهما وإال فلم ٌعرفا الهند إال ببلد األفاعً وأبناء آوى 

ّهاد واألفٌال فلم ٌخبرا حتى اآلن بؤنها أماكن ممدّسة لؤلولٌاء والمتصوفة والز

والنسان فمن ٌزرها تزّن نفسه وٌمبْل ما صلح من اآلمال فٌزورها الحّكام حفاةً 

ً لها، وٌضعن  وٌسجدون لها، وأما النساء فٌخفضن من أبصارهن تكرٌما

النصٌؾ على رإوسهن. وأما دهر كوزي فكان الحفَى سهبلً له فإّن الشتاء كان 

ً على على شدتها فؤصبحت الرمال باردة وزدْ على هذا مش ٌه فً ببلده حافٌا

رمال ساحل البحر فكان هذا التملٌد جزًءا من ثمافته فهو استطاع أْن ٌصٌر 

جبلل الدٌن أكبر فً الحفى ولكنه صعب علٌه أن ٌخالؾ ثمافته فٌجبر امرأته 

على أْن تدنً من الجلباب على وجهها فسؤل حارس الخانماه هل أمكن لزوجته 

بكل تكرٌم  هذا المإمن الصالحأو جلباب فؤجابه أْن تدخل الزاوٌة بدون نصٌؾ 

مثمّؾ إّن حضور المرأة أمام الولً بدون النصٌؾ على رأسها سوء باألدب 

 وهتن لعزته فعلٌها أْن تلبس الحجاب".

 فلما سمعت الحجاب زوجة دهر كوزي تنبّهت.

م لالت بلسانها فلم ٌفهمها حارس الزاوٌة ث ----"لد سمعت هذه الكلمة فً بلدي"

"هكذا اتذّكر" تلفّظ هذه الجملة ثم جعل  ----حاول دهر كوزي أْن ٌتذّكرها 

 ٌفّكر وٌمدّر حتى زلّت لدماه وتعثّرت فؤسرع ضابط األمن لٌوزعه.

 "سلّمن هللا" لال له المسبول الهندي باللؽة اإلنجلٌزٌة.

فتنبّه دهر كوزي واستمام، ولال لمحو الندامة: فً رمال هذه الببلد نداوة 

تؽطس فٌها األلدام، وأما رمال ببلدنا فهً ال تنّز عند المشً علٌها بل هً 

 تتصلّب وتتحجر تحت األلدام". 

ً وطنٌاً" لذعه المسبول الهندي هكذا ولكن دهر كوزي  "إّن فً رمالن لروعا

 اعتبره مدحاً له فمال مفتخراً بنفسه "شكراً لن" فؤخبره المسبول الهندي بما ٌلً:

دنا ال تنّز بل تتؽنى حٌنما ٌوطؤها ألدام الضٌوؾ ثم تلٌن بكل "إّن رمال ببل

 تواضع".

 "مثل اإلسفنج؟"



 مجلة الهند

 

 151 

َرْت لنشر البذور".  "ال، بل مثل حمول شمال الهند التً ٌُّسِ

 "لم اتمتّع من تجربة المشً فً مثل تلن الحمول"

ا كما "سنمتّعكم منها" لال المسبول الهندي متبسماً "إّن لها أهمٌة كبرى فً للوبن

 نحترم خانماهات المتصوفة والنسان ومعابدهم"

وخٌاُل حمول ببلده للبّر لد زؼزغ مسبول األمن الهندي إلى حدّ ودّ أن ٌرلص 

ذان الحٌن ولكن البروتوكول لد عرلل سبٌله فوّطن المسبول نفسه بعد جهاد 

 معها شدٌد ولال:

حترمات فبل ٌستطٌع "ولكن هذه الممبرة الممدّسة تفّضل على كافة األشٌاء الم

حتى حاكم الببلد أْن ٌرفع بصره أمامها وكما لال حارس الزاوٌة فإن حجاب 

 النسوة لٌعتبر عمبلً منهن متحّضراً الحترامها".

ومرة أخرى جعل دهر كوزي ٌتفّكر أٌن واجه كلمة "الحجاب" تلن وِلَم تبدأ 

ة، التً تسلّط علٌنا هذه الكلمة تدّق أذنه وذهنه فسؤل زوجته هل سمعنا هذه الكلم

تٌار الكهرباء، فً ببلدنا أو فً مكان آخر؟ فإنها ال ترّوج فً مجتمعنا ولكن 

 ٌبدو أننا لد واجهناها فً مكان ما، ولكن أٌن؟

فلو أّن زوجته لزمت الصمت ولكنها لم تزل فً تعمٌد ذهنً. ولالت بعدما 

 صمتت هنٌهة: لعلها جاء ذكرها فً بٌان رسمً لن".

 رسمً أدلٌُت به؟" "فً بٌان

 "---"نعم فً برلمان ببلدن 

"صه" فما لبث دهر كوزي أْن تذّكرها فماطع كبلم زوجته ولال: إّن خٌالن 

لسدٌد. لمد فرضنا الحظر على احتجاب النساء المسلمات" لال هذا ثم لزم 

 الصمت. فسؤلته الزوجة وهً للمة:

 "ثم ماذا؟"

طع الصمت لولت طوٌل نبّهته الزوجة ولكن دهر كوزي بمً صامتاً، ولّما لم ٌم

 لابلة: لم ال تتكلم؟
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فكسر دهر كوزي الصمت المخٌّم على فمه "فكٌؾ لن أن تضعً الحجاب على 

"سٌكون هذا خبلفاً لما أخذناه من  ---وجهن؟ كان أسلوب كبلمه ملٌباً بالدهشة 

نا فبل الموالؾ، وبماذا نجٌب على شعبنا؟ فبل ٌتركنا اإلعبلم إال وٌكّسر شوكت

 نثبت فً البرلمان لمدة طوٌلة".

 "ثم ماذا؟" ازداد للك الزوجة.

"فلٌس بشٌا، تعالً نرجع من هنا فإن وجب علٌن االحتجاب فبل ندخل الزاوٌة 

لسإال مرادنا" اشتدّ دهر كوزي وتؽٌّرت لهجته شدة فؤخذ ٌدي زوجته وأراد 

 أن ٌرجع.

زواجها من دهر كوزي  ولكن المرأة التً لد تزّوجت من ثبلثة رجال لبل

وتنّزهت فً السواحل والحدابك وجاءت الهند فً ملبس ال ٌكاد ٌواري عورته، 

 ودّعْت ٌدي زوجها الذي كان حاكم ببلدها مثلما ٌودّع الناس األفاعً والحٌّات.

"إننً احتاج إلى ولد ولٌس لً أن  ---"دع عنً هذا" صرخت المرأة ؼضبانة 

 اتزّوج من رجل خامس"

 بت حارس الزاوٌة بكل تضرع وتواضع:ثم خاط

سٌدي! وفّر لً الحجاب، الحجاب الذي ٌسطٌع مواراة جسدي كله فلٌس رأسً 

فحسب بل جسدي كله عرٌان وال ٌجوز لً أْن أحضر سٌدنا وأنا عرٌانة، 

 والحال أنه ال مناص لً من الحضور أمامه".

البروتوكول لما سمع المسبول الهندي هذه الكلمات تجاوز عن كافة حدود 

 وطفك ٌتماٌل فٌرلص.

وشعر دهر كوزي أّن الحكومة أخذت تخرج من بطشته فاشتدت لبضة ٌده وهو 

 متوحش.

 ترجمة من األردوٌة: د. أورنن زٌب األعظمً
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 اإلمام عبد الحمٌد الفراهً

 فً غفلة اإلنسان

 كر نّوامــأ هم فً الس بلمـــــــــأما للناس أح

 رامـــأصرام فؤص ت وهم وّراد حوض المو

 امــــــــوأخوال وأعم اءــــــــــــــــفآباء وأبن

 بلمـــــــــوأخدان وأح وان وخبّلنـــــــــوإخ

 امــــــــوأنساب وأرح راباتـــــــــفخانتهم ل

 مامـــوتوهً العظم أس ر ٌبرٌهمــورٌب الده

 امــــوحبل العٌش إرم دودـــفحبل الموت مم

 ت مشؽولون ما داموا و واللذاـــــــهوهم بالل

 امـــــــــــن واآلثام هٌّ  ر منهوموـــبجمع الوف

 اء إبرامــــــــوبالفحش امـــــــلهم بالبؽً تهم

 امـــــــن ٌوماً وهو أٌ وروــوهم ال بدّ محش

 ابل عبّلمـــــــن والس بولوـــعن النعماء مس

 امـــــــــــم وإفحوإلزا ه إٌبلمـــــــــسإاالً فٌ

 امــــــوتخضٌع وإرؼ رٌعـــــــــوتفجٌع وتم

 

 الشٌخ نظام الدٌن أحمد الفارولً:

 فً تبدٌل اللباس والتزام لباس الترن

 ابــــــــــــتٌّمْظ وانتبْه حان الذه بابـــــــــــــــأال ٌا ؼافبلً زال الش
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 بلبــــــــــالط فمْم مستعجبلً فات ٌؾـــمضى من عمرن الفانً نص

 ابـــــإلى كم ذا التزٌّن والخض تر والتثنًـــــــــــإلى كم ذا التبخ

ً ـــــــــأضعَت العم  بلبـــــــولم ٌزجرن شٌب وانم ر والدنٌا مناكا

ً ـــــــــأرى تع  رابـــكما ٌعدو على الجٌؾ الؽ دو على الدنٌا مكبّا

 موم أو تبابــــــــــــــها سفباطن دوــــــــفبل تؽررن هذي حٌن تب

 رابــــــــعلمتم أن ذي الدنٌا س برتمــــــــــــــهوٌتم هذه ولو اخت

 ابـــــــــترى ٌوماً إذا رفع النم ابـــــــــمماتن من حٌاتن فً نم

ً ـــــــــلبست مبلبس األعج  ابـــــــــــفؤلهتن المبلبس والثٌ ام تٌها

 ابـــــــــــإذا أخزان أفعال عج رــــــــــــفخبتاج الترن ما ٌؤتٌن 

 ابـــــــفخذ ما اختاره من ال ٌع اس زٌنـــــــــــــوإنن إن ترٌد لب

ً ـــــــوهم عرب لد انتخ  وى أجابواـــــلداعً الحك والتم بوا جمٌعا

 وٌه كذابــــــــــوزعمن فٌه تم اراً ــــــــلعلن لست من عرب نج

 دى والربابـــــــــفبل تفتنن سع دــــــــحسبن حّب أحمأال ٌا للب 

 تمل المبابــــــوال تذهبن ما اش انــــــــــوال تعشك سواه من حس

 ابــــــــــمتى الزمته زال ارتٌ امــــــــــــــــــــكبلم هللا هادٌنا إم

ً ــــــــــــش  ابــــــــــولاء من رزاٌا ذا الكت فاء عن جمٌع الداء حما

 

 أبو بكر المولوي:

 شكوى الزمان والمسلمٌن

 ولــمن ٌكن منكم ٌم بلم لولواــٌا بنً اإلس

 لــسبلؾ أو ذكر للٌ لم عن األـــــمن له ع
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 ولــــا على الؽٌر نع ذا كنّ ـــــفلٌمل هل هك

 فً الذي آتى الرسول رناـــــــــأم بهذا لد أم

 ل جمٌلــــ فعال وال وم لولــــــلٌس فٌنا الٌ

 لــــال ربٌس ال كفٌ امـــــال اتحاد ال اعتص

 ولـها نحامً ونص مة لنا عنـــــــــــال حمٌ

 دٌلــض وال حك ع رـــــــال لنا رأي وال ؼ

 ولـنشرب الماء نج ىـــــنحن كاألنعام نرع

 له ظّل ٌزولـــــــمث امــــــــــكل هّم فً حط

 رنا حمل ثمٌلــــظه فًبه ـــــــدٌننا عن كس

 بلحه ٌمٌلـــــــــبس دى كل إلٌناـــــــــــوالع

 دٌن ٌُزٌلــــــــار لل د والّشعـــــٌهدم المسج

 اظاً نمٌلــــكهؾ أٌم ل أهل الْ ـــــــثم إنّا مث

 لــنوا كما لال الجلٌ ُمو كاـس َكبّل بل هُ ـــلٌ

 أخرجت للناس جٌل ةـــــــلال كنتم خٌر أم

 ولــــوأطاعوا ما ٌم دهــــــــــآمنوا باهلل وح

 ولواــن ولوماً لم ٌه رون الناس ٌنهوـــــٌؤم

 نة تزولــــــــكّل فت دوا فً هللا حتىــــجاه

 لـــــــكلّه ال ال الملٌ ون الدٌن هللــــــــــوٌك

 م حتى ٌإولواـــالفه ده استخْ ــــــفوفاهم وع

 أمُن من خوؾ بدٌل ـنّهم والْ ـــــــــــــوٌمّكن

 لواــــما به نالوا فنٌ َخلَؾ أضاعوا -آه-نحن
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 المساهمون فً هذا العدد

 لشٌخ أمٌن أحسن اإلصبلحً، مضت ترجمته فً العدد األول للمجلةا .1
 الشٌخ بدر جمال اإلصبلحً، مضت ترجمته فً العدد األول للمجلة .2
ً عنه،  .3 ًّ أخً عنتر صلحً عبد البله، لم أجد شٌبا إنما أرسل الممالة إل

 الفاضل شالح البلوشً من عمان
( لشهرٌن الصادرة Gulbunسٌد ظفر الهاشمً، مدٌر تحرٌر "ُؼْلبُْن" ) .4

 عن لكناإ، الهند
 م.م.م. معروؾ، كاتب إسبلمً وسٌاسً مشهور من سرٌبلنكا .5
البروفٌسور الدكتور سعد دمحم حذٌفة الؽامدي، بروفٌسور، لسم التارٌخ،  .6

 اآلداب، جامعة الملن سعود، الرٌاض، المملكة السعودٌة العربٌةكلٌة 
 مضت ترجمته فً العدد الثانً للمجلةالدكتور دمحم سعٌد متولً الرهوان،  .7
 مضت ترجمته فً العدد الثانً للمجلة الشٌخ نظام الدٌن أحمد الفارولً، .8
رافعة إكرام، لسم اللؽات العربٌة والفارسٌة واألردوٌة والدراسات  .9

 باراتً، بنؽال الؽربٌة، الهند-بافانا، جامعة فٌسفا-عربٌة، باشاال
أبو بكر المولوي، ننمندا، ولد فً لرٌة فرومبادانو من فنان سنة  .10

ً فً المدرسة 1922 م ودرس فً دار العلوم، وازكاد فصار مدرسا
ً مإثراً وشاعراً وله منظومات مختلفة فً  العالٌة، ننمندا. ُعرَؾ خطٌبا

وتوعٌة الشباب. والجدٌر بالذكر أنه نمل لصٌدة كمارن  النصح للصؽار
)الزهرة السالطة( من ملٌالم إلى  Veena Poovuآشان المعروفة 

م وله لصابد عدٌدة ومنها ما 1977العربٌة. أحٌل إلى التماعد سنة 
 لؤلطفال بؤسلوب جاذب جمٌل. لم نمؾ على سنة وفاته.

 


