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  د/ نيفني عمرو حسانني منازع علي

 م(7102 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

 مقدمو
ادلنقبة رمز لإلؽلاف ابلقيم كاألخالؽ االجتماعية كىي أحد ركافد شعر 

، إال أنو كانت ٖتكمهم العادات ركُت ابكانوا مشادلديح ، فرغم أف اجلاىليُت  
كالتقاليد كاألعراؼ، فضال عن معاين الشرؼ كالكرامة كالعزة كالعار كالذؿ اليت 
اشتهر هبا عرب اجلاىلية كبعد ظهور اإلسالـ، كانت فًتة الدعوة اإلسالمية كالعصر 

فاء اإلسالمي الذم هنض فيو الشعر كازدىر فن ادلنقبة لإلشادة ٔتنجزات اخلل
الراشدين الذين كانوا نرباسا تستضيء بو األمة. كانصرؼ الشعراء إذل ٚتع أخبار 
اخللفاء كأىل البيت كاألئمة، حيث أنشدكا قصائدىم ادلبنية على العظمة كالفخر 
 كالوصف كما شابو ذلك، كتنظم ادلنقبة ُب ٚتيع القوالب الشعرية كلكن يغلب

 .األخرل القوالبقالب القصيدة على سائر 
كقد اتبعت َب ىذا البحث ادلنهج الوصفى التحليلي للوصوؿ إذل ركح 

ادلنقبة َب األدب األردم بشكل عاـ، كأيضان فن ادلنقبة عند  فناألشعار شلا يوضح 
 الشاعر )مؤمن( بوجو خاص.

 من ىنا قسمت البحث إذل مبحثُت: علا كالتارل:
 ادلبحث األكؿ ادلنقبة تعريفان كاترؼلان 

 (مؤمن خاف مؤمن) ادلنقبة عند ادلبحث الثاين
 النتائج

 ادلصادر كادلراجع
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 املبحث األول 

 املنقبة تعريفًا وتارخيًا
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  د/ نيفني عمرو حسانني منازع علي

 م(7102 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

نتقل من العربية إذل الفارسية ٍب اادلنقبة ُب األساس مصطلح عريب األصل، 
 كادلعاين. تإذل األردية حامالن نفس الدالال

 (مناقب)ادلفخرة، كاجلمع تعرؼ ادلنقبة ُب العربية أبهنا الفعل الكرمي ك 
كاألخالؽ  احلميدةكادلقصود ابدلناقب ىو ما يعرؼ بو ادلرء من الصفات كاخلصاؿ 

 .ٔ()اجلميلة
فهى تعٌت ما ؽلدح بو  (منقبت)أما ادلنقبة ُب الفارسية كاليت يطلق عليها 

كىي  ،كىى الفن كالعمل اجلميل الذم يدعو للمدح، ٕ()اآلخركف فخران كمباىاة
كىى أتٌب أيضان ٔتعٌت طريق  ،للفخر كادلباىاة أساساك الشئ الذم يعد أيضان ذل
 .ٖ()بُت بيتُت (شلر ضيق)جبلي ك 
 -كما ُب الفارسية  –قصد ابدلنقبة اليت تنطق أيضان ُب اللغة األردية فإنو يُ ك 

ىل البيت كالصحابة الكراـ أل، فهى تعٍت الثناء كادلدح كالوصف خاصة (منقبت)
"مدح كبار رجاؿ الدين دكف ٗتصيص :فقان دلا كرد ُب نسيم اللغاتك  -كادلنقبة تعٌت

 .ٗ()آؿ البيت أك الصحابة الكراـ كمن ٍب األكلياء الصاحلُت" 

سلتلفة ُب القرآف الكرمي ثالث  ابشتقاقاتىذا كقد كرد ذكر كلمة منقبة 
 مرات على النحو التارل:

                                                 

ا ي،يرررل مس ارررب مسطيباررربا مسمررر  ي ا 2/ إبررريم ان م ررراو ، اررري، ا مسيط،رررن مس، رررا ا  د (1)

     .                                                         783ا ص1792

دمحم يطرا ا ري  رم يطا ايرر د  ي مبرزامس،را مسيمبررلا يت  را م ميرر يمز مياري  بارريا  (2)

 .4443 ـ ا ص1395مهيم ا 

(ح رر  ييارردا ري  ررم ييارردا يرر د  ي مبررزا يت  ررا م ميرر يمز ميارري  بارريا مهرريم ا 3)

 .1229 ـ ا ص1394

ي  غرر ا يررام ي مبرز  ىرر ي ا ي ر سب د مرر،يم ا إيريمز  م  رري ،رار مح ر  رارد ا ميد،(4)

 .  16ا ص1797، يطب مسب ، با الہ،يا 
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 الشاعر )مؤمن خان مؤمن(منقبة اخللفاء الراشدين عند 

 م (7102  يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

 ،التنقيػػػب عػػن شػػػ وف قومػػػودلعػػٌت األكؿ كىػػػو كبػػَت القػػػـو كسػػيدىم الػػػذم يتػػوذل ( أ)
َنػا  ِإْسػرَائِيلَ   بَػٍِت   ِميَثػاؽَ   اّللَُ   َأَخػذَ   ﴿َكَلَقػدْ  كذلػك كمػا قػاؿ تعػاذل   اثْػػٍَتْ   ِمػنػُْهمُ   َكبَػَعثػْ

نَِقيبنا  َعَشرَ 
(*)﴾ 

عن األشياء كالتنقيب عليها مصداقان لقولو  (البحث)ادلعٌت الثاين كيقصد بو  (ٕ)
نػََقبُوا ُب اْلِباَلِد َىْل ِمن َك﴿َكْم َأْىَلْكَنا قػَ  تعاذل ا فػَ ْرٍف ُىْم َأَشدُّ ِمنػُْهم َبْطشن ن قػَ بػَْلُهم مِّ
 ﴾(*)زلَِيصٍ 

}َفَما اْسَطاُعوا َأف : الوارد ُب قولو تعاذل (النقب)ادلعٌت الثالث كيقصد بو  (ٖ)
  {(*)َيْظَهرُكُه َكَما اْسَتَطاُعوا َلوُ نَػْقبان 

اـ القرآين للمشتقات ادلتعلقة بكلمة من خالؿ ما سبق يتضح أف االستخد
منقبة كاليت ىى نقيب، كنقبوا، كنقب، دل تتطرؽ مطلقان إذل ادلعٌت الذم أصبح 
دارجان ُب اللغات الثالث السابق ذكرىا كالذم قصد بو مدح كثناء كذكر خصائل 
كفضائل كبار القـو سواء كانوا أكلياء أـ سواء كانوا من آؿ البيت أك الصحابة 

 ـ. الكرا

كلمات / )ادلنقبة كبُت بضع  (كلمة/ مصطلح)ىناؾ تشابو أك تقارب بُت 
ىذا التشابو يرتبط ابلدالالت ك  كادلدح. ،النعتك أخرل ىى: احلمد،  (مصطلحات

األربع اليت تعٌت ُب رلملها: ادلدح كالثناء  (الكلمات/ ادلصطلحات)اخلاصة هبذه 
 كالوصف كذلك من ادلنظور اللغوم.

                                                 

 .12يلن  ،ي  مسي بد  مألاب ( *)

 .36يلن ق مآلاا  ،ي ( *)

 .79 ،ي  مس هز مآلاا يلن ( *)
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  د/ نيفني عمرو حسانني منازع علي

 م(7102 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

الكلمات )موجودة بُت ىذه  اختالفاتور االصطالحي فإف ٙتة أما من ادلنظ
 األربع حيث يقصد هبا ما يلي: (/ ادلصطلحات

ىنػػػا  ةادلسػػػتخدم (فالكلمػػػة/ ادلصػػػطلح)إذا كػػاف ادلػػػدح كالثنػػػاء مرتبطػػػان ابلػػػذات اإلذليػػة  .ٔ
 .ٔ() (احلمد)ٖتديدان ىي 

 .ٕ()(النعت)أصبحنا بصدد  كإذا كاف ادلدح كالثناء مرتبطان ابلنيب األكـر  .ٕ
كبصػػػفة خاصػػػة اإلمػػػػاـ  ،أّمػػػا إذا مػػػا كػػػاف ادلػػػدح كالثنػػػاء كالوصػػػف مرتبطػػػان  ؿ البيػػػت  .ٖ

كأسػػػرتو ككػػػػذلك الصػػػػحابة الكػػػػراـ كاألكليػػػػاء  (كػػػػـر ه كجهػػػػو)طالػػػػب  أيبعلػػػى ابػػػػن 
 .ٖ()(منقبة)العظاـ فإننا نكوف بصدد 

ان إذا مػػا كػػػاف ادلػػدح كالثنػػػاء كالوصػػف مرتبطػػػان أبشػػخاص آخػػػرين كػػادللوؾ كاألمػػػراء أخػػَت  .ٗ
 .ٗ()(ادلدح)فإننا نكوف بصدد عملية  اخلكالوزراء...

 كادلنقبة ُب األدب األردم على قسمُت علا:
 )أ( ادلنقبة التقليدية.

 )ب( ادلنقبة ادلوضوعية.
و كيلتػػـز بػػػو الشػػػعراء ذلػػػك العػػػرؼ الػػذم كػػػاف يتبعػػػ نقبػػػة التقليديػػةقصػػد ابدلي
بػػػػػػذكر ه سػػػػػػبحانو كتعػػػػػػاذل كاألنبيػػػػػػاء كآؿ البيػػػػػػت ككبػػػػػػار األكليػػػػػػاء  (التػػػػػػربؾ)هبػػػػػدؼ 

الصػػاحلُت كأيضػػػان الشػػيوخ كادلرشػػػدين الػػذين يقلػػػدىم كؽلجػػدىم الشػػػعراء كُب مقػػػدمتهم 

                                                 

ماليمارر را س و ي ر ن يا رراز م،ي ير يي ا ييرر،  برياو ما،  رر ا د  رر ا  ( أبر،1)

 .246ص ا2448

 .23ص ا2448ااالہ،ي  را   م يال پب   گايمدب  م   ز  ( يرال مسدا    يي ا 2)

 .121ص نا2443ي يي ا ميد، ب رميا الہ،ي ا  م  ي  اد مم  ي بد ا يي،ر  ( 3)

 .23ص مدبا م   ز  ( يرال مسدا    يي ا 4)

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388


 

 
015 


 الشاعر )مؤمن خان مؤمن(منقبة اخللفاء الراشدين عند 

 م (7102  يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

ابػػة كالعقيػػدة الراسػػخة لػػدل الشػػػعراء إنطالقػػان مػػػن .()*(القػػادر اجلػػيالين بػػدع)الشػػي  
 .ٔ()اخللفاء الراشدين كاألكلياء الصاحلُتك  بيت،ٕتاه آؿ ال

كمن ىنا فإف ما يقاؿ ُب ىذه ادلناقب يتصف دكمان ابلصدؽ، كذلك 
ٕتدر اإلشارة إذل أف بعض الشعراء كانوا يكتفوف بذكر آؿ البيت فقط بينما كاف 

في بذكر اخللفاء الراشدين فقط كىو ما يعٌت أف الصنف األكؿ تبعضهم اآلخر يك
الشيعة بينما كاف الصف الثاين من الشعراء على  ُىمراء كانوا دكمان من الشع

 ادلذىب السٍت. 
اليت ترتبط ٔتوضوعات زلددة يريد الشاعر أف  فهي أما ادلنقبة ادلوضوعية

يتناكذلا من خالؿ ذكره الصفات كادلناقب احلميدة لكبار الصحابة كاألكلياء مثل 
حث  من ذلكالشعراء  يهدؼحيث  ادلساكاةك الرٛتة، ك تناكؿ صفات العدؿ، 

اجملتمع حكامان كزلكومُت على تقليد اخللفاء الراشدين ُب ىذه الصفات 
 .    ٕ()كاخلصاؿ

 تلى فيها ادلناقب،ذكر كتُ اافل اليت تُ ىى ك  ،(رلالس)كذلك للمنقبة 
 :ثالثة أنواعكتنقسم ىذه اجملالس إذل 

                                                 

ايمرد   هللاا يبرد بر  ي، ر  بر  مسمر دي يبرد دمحم  ـر  أبر،561- ـر494يبد مسم دي مس،اال ي)*( 

 ي رر  يدا رب  رااي  ) ارز( رر  إل ران ،راال    با إس   ل مسباز ،سد مسياخ يبد مسم دي ،اال

ح ب يا ،إساا م  رب مس يامرب مسم ديارب مس ر،رابا ير    ر ي   ،رماا  ،ري إي ن بإايم ا ، ،

مسفررما مسيبرر   ا مسح،ررب مسبايررر اا ررر  مسيررل ي ،مأل،يمد مسم دياررربا  رري مأل رريمي. )د/ يبرررد 

م رررد ا دمي مسم رررنا 1مسمرررد، ا   مسررريرمق مس اال ررريا مسيررراخ يبرررد مسمررر دي مس،اال ررري م يررر ن مسر 

 (.72ا 88ا 85ا ص1774دييكا

 يب و يي ا ميد،  الن  ىر ي   ر  مر ياا  م،ي ر ري  ، بر اي ر سب د مر،يم ا  اد ( 1)

 .82ا ص2444ييمز  م  ي  هال محيد ا  ا ، يطب مسب ، با الہ،يا إ

ا ،يالہرا،م،ا م يمنا ميد،    يطي  م   زا  ا، مهـر  ر  ب  پب ر  گاير را  م  ي ( 2)

 .15ا ص2414
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  د/ نيفني عمرو حسانني منازع علي

 م(7102 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

 .زلافل العرس 
 الس السماع.رل 
  اء الشيعيةادلآًب كرلالس العز()ٔ. 

 (:سالمـ )الفن و  (ادلنقبةالفرق بْب )
حيث  (سالـ)بُت فن ك  (ادلنقبة)بُت  ان من اجلدير ابلذكر أف ىناؾ تشاهب

فيقصد بو إلقاء  (سالـ) ػتستخدـ ادلنقبة على النحو السابق ذكره، أما فن ال
، ابإلضافة إذل كصف السالـ على الرسوؿ األعظم كآؿ البيت كاألئمة العظاـ

كالقضااي ادلعيشية  ،فضالن عن تناكلو القيم األخالقية كاحلضاريةأحداث كربالء؛ 
يث أنو إذا ما ًب تناكؿ ْت ،فقط (الغزؿ)كاحلياتية على أف يتم ذلك كلو ُب قالب 

كليس  (منقبة). فإننا نكوف أماـ اخلادلثنوم... أك  ىذه ادلوضوعات ُب القصيدة،
الغزلية )منقبت غزرل( أم ادلنقبة  (سالـ) كذلذا ؽلكننا أف نطلق على (،سالـ)

 .ٕ()ادلكتوبة فقط ُب قالب الغزؿ
كتب ُب ابدئ األمر ُب كاف يُ   (سالـالػ )ىذا كمن اجلدير ابلذكر أف 

سالـ )ادلخمس لكنو بعد ذلك اقتصر قالب الغزؿ على ك ادلربع، ك قوالب ادلثلث، 
كألذكاؽ الشعراء نظران ألنو كاف القالب األكثر مالئمة للموضوع  (نگارل

 كأعيادال يقرأ إال ُب رلالس العزاء )ادلآًب(  (سالـ نگارل)كما أف .كادلستمعُت
 .ٖ() قرأ ُب رلالس )العرس( ك )السماع(ادليالد )ذكرل ادليالد(  لكن ادلناقب تُ 

 

                                                 

 .44ا 37ص ي مبز  ى ي ا١ِں مح   راد ا ميد،  (1)

 .93اص1787ا مدب  م   زا گ،يمز ميد، م  دي اگا   چ د (2)

 .121ص ي يي  ا  م  ي  اد مم  ي بد ا يي،ر  ( 3)
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 الشاعر )مؤمن خان مؤمن(منقبة اخللفاء الراشدين عند 

 م (7102  يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

 (قصيدةـالفن الـ )و  (ادلنقبةالفرق بْب )
الوصف ك  ذلجاء،اك  من ادلعلـو أف القصيدة ذلا أربعة أغراض ىي: ادلدح،

فإما  .كالبياف. أما ادلدح فهو ينقسم إذل نوعُت من حيث طبيعة كشخصية ادلمدكح
أك أف يكوف ادلمدكح شخصية  اخلأف يكوف ادلمدكح ملكان أك أمَتان أك كزيران ... 

كاف موضوع القصيدة فإذا ما   ٔ()اخلاألئمة... ك الصحابة، ك دينية مثل آؿ البيت، 
، كعليو فإف ادلنقبة ٕ()(ادلنقبة)بػ يُطلق عليها يات الدينّية ادلدحية ىو مدح الشخص

تعد شكالن من أشكاؿ القصيدة من حيث البناء لكنها تقتصر فقط على ف ة  -
ٗتلو من الغلو كادلبالغة ُب ادلدح َب ىذه احلالة كذلذا فإهنا  ،زلدكدة من ادلمدكحُت

البان ما تكوف أكثر صدقان ُب كابلتارل فإهنا غ ،هبدؼ احلصوؿ على العطااي كاذلبات
ىي  فاآلخرة، ابآلخرةادلشاعر اليت يعرّب عنها الشعراء الذين يقصدكف دكمان الفوز 

 غايتهم.

 (ادلرثية)و (ادلنقبةالفرق بْب )
ادلرثية ترتبط دكمان ٔتدح ادلتوُب كالثناء عليو إظهاران  للحزف على فراقو 

، وُب أبسلوب حزين ٗتليدان لذكراهككذلك ترتبط بذكر مناقب كأفضاؿ كأعماؿ ادلت
تعٌت ذكر استشهاد كمصائب آؿ البيت ُب ساحة   (ادلرثية)كُب األردية فإف 

تقتصر فقط على شهداء كمصائب كربالء بعكس  (ادلرثيو)ن ىنا فإف . مٖ()كربالء
 األكلياء العظاـ..ك الصحابة، ك ادلنقبة اليت تتناكؿ ٚتيع آؿ البيت، 

                                                 
 .44 ا43مدبا ص م   ز   ( يرال مسدا    يي ا1)

ٜ اصٕاف، ص م  ي ( 2)  .15خٛاظٗ اوشاَ، اسدٚ وٝ شؼش

مررر ا  2444م  رري  ررر ان مامرريا ميد، مدب  ررر  يام رري مررريا  مرر ياخ  غررر ر  رر   ( 3)

 .31صا 2447ام ما ،مم ما اي ا   م يال پب    اي را الہ،ي
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ٍب تطور األمر  ،يغلب على كتابتها فن القصيدة (ةادلنقب) ُب النهاية فإف
 أثر الرابعي....إخل فكاف لكل قالبك القطعة، ك كتب ُب فنوف الغزؿ، فأصبحت تُ 

على ادلستمعُت فبينما ٘تتاز ادلنقبة ادلكتوبة ُب قالب القصيدة بقوة ألفاظها فإف 
ألحاسيس اخلاصة ادلنقبة ادلكتوبة ُب قالب الغزؿ تكوف زلرّكة للعواطف كادلشاعر كا

ادلناقب ادلكتوبة ُب فن الرابعي حاملة دلوضوعات كقضااي  أتٌببينما  ،ابدلستمعُت
 .ٔ()صوفية كفلسفية

 :رواد ادلنقبة
ىي ُب األصل كليدة األدب العريب ٍب انتقلت بعد ذلك  (ادلنقبة)حيث أف 

)حساف أف إذل األدب الفارسي كمنها إذل األدب األردم، فإنو غلدر بنا أف نذكر 
أكؿ شعراء ادلسلمُت الذين كتبوا ادلناقب ُب اخللفاء الراشدين، ( كاف ىو (*)بن اثبت

 سيدان أىب بكر:مادحان فقاؿ حساف 
 مبا فعال (*)فأذكر أخاك أاب بكر            إذا تذكرت شجوًا يف أخى ثقة     

                                                 

 .121(  م  ي  اد مم  ي بد ا يي،ر  ي يي  ا ص1)

ن  يرر يي ييبرري ، ررح بي يرر  مأل  رر ياي   664( ح رر   برر    بررز مأل  رر ي  ن  *)

بل م  الن ، رم،  بطرد م  رالنا    رز أ ريما أمز ير   ي بب ،يييا    ب  م،  ي ه   ل

م افرد ي ر  ي ر،ن  ل غ ر   رري مسير ن  م يطمبري  يظان ر  مس،   اب ،م  الن ا  ي   ر   ير يي 

لبرل إ رالياا  رن أ رر ن ، ر ي ير يي مسي رر،ل بطرد مسه،ري . )يبردم يه رر ا دار،م  ح ر   برر  

 (.15اص1774ا دمي مس مب مسط سيابا باي،ز ا 2  بزا  

 ( أب، ب ي مس داك   ، يبد هللا ب  ي ي   ب  ي يي ب   طبا ،ا،ميل يل مس بي *)

ري يي  ب   طبا ،  اما أب، ب يا ،سد بطد ي ن مسفال ب  ما  ، مب أيهيا ،    م ،يم  ا 

أ فمه ا ، ، أ،ل ي  أ  ن ي  مسي، ل.  ،يل مألي،مل مسطظايب مسمي  فل به  م  الن حا 

،ري ا ،  بمب إ الياا رمد ب اط،  بطد    ،أي ن مس ح بب بي   ما ،ليبا ي  مسي ،ل

،يظايب س دا  مسح ازا ،م،ر  ري ،ي د   ب يي ل ، ا ب ب ساالربا ل ن ،ر   مسي ،ل 

= 
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 الرسالوأول الناس طرًا صدق            التايل الثاين احملمود مشهده       
 وقد طاف العدو بو إذ صعد اجلبال          والثاين اثنْب يف الغار ادلنيف    

 من الربية مل يعدل بو رجال           وكان حّب رسول هللا قدس علموا 
 .(1)بعد النيب، وأوفاىا مبا زتال             خّب الربية أبقاىا وأرأفها         

بكر على أمرين  أىبّكز ُب كالمو عن قد ر  (حساف بن اثبت)ىنا صلد أف 
عن بقية ٚتيع ادلسلمُت إذل يـو الدين كعلا  (أبو بكر)إثنُت تفرّد فيهما سيدان 

 .دمحم  اإلسالـ كتصديقو لسيدان  أسبقيتو ُب

عرب للخلفاء الراشدين ُت الحدا( من ادل(*)الشافعي)اإلماـ كذلك يُعد 
 قائالن:

 وكان أبو حفص على اخلّب حيرص           وأن أىب بكر خليفة ربو     
 (2)وأشهد رىب أن عثمان فاضل          وأن عليّا فضيلو متخصص

                                                                                                               
= 

ا 3. )ي   مس    ، ا أب، ب ي مس داكا    ـ ،در  ب،،مي مسي ،ل 13مآلاي   ب 

 (.53-41نا ص1786دمي مسي  ي ا ،د ا 

 .  15(يبدم يه  ا دا،م  ح    ب    بزا ص1)

إدياو ب  مسطب و ب  ي ي   ب   ب  دمحم هللا يبد ن  أب،824-969م ي ن مسي رط   (*)

ري  يبد اراد   ين ب  مسي  ب ب  يبد ي  ز مسميي  مسي  ب ا ،ا،ميل يل مسي ،ل 

ي م ل مسميا ا م،ميطز راا ي  يبد ي  زا    مسي رط    اي مسي  لبا ،ن  مسيف ايا 

   سث ، ، مسط ،ن ب م ب هللا ير ،،ل ،  اا ، الن مس ح بب يي  هللا ي هن ،   ي نا

م  اليي.  مسفما ري مسي رطي مسيأ ب ،  حب ،مس،ي يبا مس  ب أ ل ي د مأليبطب مألبيب

 ي ن دمحم ب  دمحم إبيم ان   انا دا،م  م ي ن مسي  رط  مسي ي  مس،، ي مس ف ي ر  يطي م )

 (.4دا ص-إدياوا ي مبا مب   ا  ا مسم  ي ا ز

 .54اص1794ا3  دمحم يفاف ا دا،م  مسي رط ا دمي مس،الا باي،ز ا( 2)
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ىو أكؿ الشعراء الذين كتبوا ُب ادلنقبة فإف  أما فيما ؼلص األدب الفارسي
للنظر حيث كتب ُب مناقب اخللفاء  كىذا ىو ادللفت( (*)الشاعر )الفردكسي

الراشدين ٚتيعان فيما دل يقم اإليرانيوف بذكر كالمو عن اخللفاء الراشدين رغم حبهم 
 .ٔ()كتقديسهم للفردكسي ابعتباره شاعر الوطنية األكؿ

 يقوؿ ما ترٚتتو:
 .(أىب بكر)على شخص أفضل من     قط بعد الرسل،-إن الشمس لن تشرق

 وزين الدنيا كحديقة الربيع.          ،اإلسالمظهر فقد أ (*)(عمر)ما أ
 ذو احلياء وذو النورين.           ادلختار، (*)(عثمان)وبعدىا جاء 

                                                 

 أب، ل  ن ي  ،ي مب  ح   مسيما ص ب سفيد، ي ي يي (َ 1121–535)الفردكسى (*)

ذٛفٟ ت١ٓ  ".حاٌشإ٘اِ" وراب ترأ١ٌف اشرٙش ر ي ي ،سد ري لياب ر ر ري إل ان بايم   

٘ـ. )د/ئتشا١ُ٘ شرا، اٌّؼعُ اٌفاسعٟ اٌىث١ش، اٌّعٍذ اٌصأٟ، 416-٘ـ411ػاِٝ 

 (.2115،ص1552اٌما٘شج،

ررر،ر  يبررد مس،محررد مسرررمررر ا  م رر،ي مسيرردمبا مسدا اررب ررري مألدب مسف ي رري حمرر   ه اررب ( 1)

دمبا   ارررب مآل -د/ يبررد مس طرران دمحم ح رر ا -إيررريمز مد مرر،يم ا مسط رري مس ررف، ا ي رر سب 

 .86ناص1787، يطب يا  ييوا

(ػّش تٓ اٌخطاب:ٌٚذ ػّش سضٝ هللا ػٕٗ تؼذ ػاَ اٌف١ً تصالز ػششج عنٕٗ. وناْ سضٝن *)

هللا ػٕٗ سظالً ؼى١ّاً، ت١ٍغاً، ل٠ٛاً، ؼ١ٍّناً، شنش٠فاً، لنٜٛ اٌؽعنح، ٚاضنػ اٌث١ناْ.  نً سضٝن 

.)د/ ػٍٝن   هللا ػٕٗ فٟ خذِح د٠ٕٗ ٚػم١ذذٗ تاأللٛاي ٚاألفؼاي، ال ٠خشٝ فٝن هللا  ٌِٛنح المُن

، 1اٌصالتٟ، ع١شج أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ ػّش تٓ اٌخطاب سضٝ هللا ػٕٗ شخصن١رٗ ٚػصنشٖ،  

 (.  11، 14، ص2115ِإعغح الشأ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، اٌما٘شج، 

، سير  أ ر ن ا  رري مس،   ارب  م  ، ييره،ي      غ ا ر أ   ر   مر ،ي( 656-596) ي ير   بر  يفر   (*)

لر ب بي سرا ، ا ن رأي ي سرا س  ري  دار  م  رال سم،هاررر  أي،مسرا ا رصحارث  ر   اطمرك مسي 

رح بب  يربا ر، أ، ي ر  مسي ر يا ،     ايمي  مآلب ي ، ام ردق بهر   ا،ا،  مسي  يا  مس  

.  ا أيررمهي ب مرررب أ، مس  رر،يا  أل ررا مرررر،و يرر  ب مرري ي ررر،ل هللا سي  رر،ل بُا مرر    

م مييز االرما  ح، م  ي ييري ي ير  ا ظهريز أحردمث مسفم رب مسمري أدز إسر  مغما سراا ، ر   

ا ،درررر  رررري مسبمارررل ب سيدا رررب 35يررر  أ  مسح،رررب  ررر ب  18أسرررن اررر،ن مس،يطرررب مسي،مررررك   ررـر

، عنن١ش أػننالَ ) اٌصننالتٝ، عنن١ذٔا ػصّنناْ  عنن١شذٗ ٚػصننشٖ.مسي رر،ي .  ٝ ظ اٌننذ٠ٓ اٌننز٘ث شنّن

= 
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 الذي أرتل الرسول الثناء عليو.        ، زوج البتول،(*))علّى( ورابعهم 
  .(1)وحقا لقد قال الرسول ىذا فيو      ابهبا، )علّى(فقال: أان مدينة العلم، و

لتصديقو  (بكر )أىبسيدان  أفضليةىنا نالحظ تركيز الفردكسي على:  
ابجلهر إبسالمو كما ػلملو ذلك من  (عمر)، كقياـ سيدان كالـ الرسوؿ ل

 صفات الشجاعة كالقوة، ُب حُت ذكر حياء سيدان عثماف الذم يستحى منو ه
لو حينما قاؿ:   (دمحم)فقد ذكر ٗتصيص سيدان )علّى( كادلالئكة، أما سيدان 

 ."(*) ابهبا علىّ "أان مدينة العلم ك

                                                                                                               

= 
اد ِؼنشٚف،    ٛ ، ِإعغنح اٌشعنناٌح، 1إٌ نثال،، ؼممنٗ ٚضنثص ٔصنٗ ٚػٍنك ػ١ٍننٗ د/ تشناس ػن

 (113، 153-145، ص1556ت١شٚخ، 

فٙٛ اتٓ ػُ اٌشعٛي، و١ٕرٗ أتٛ اٌؽغٓ، ٠ٚىٕٝ أ٠ضا تأتٝ ذشاب ٘ٛ ػٍٟ تٓ أتٟ  اٌة (*)

أٚ عد ػششج عٕح، أٚي ِٓ أعٍُ ِٓ ، وٕاٖ تزٌه اٌشعٛي، ٌٚذ لثً اٌثؼصح تخّظ ػششج 

، ع١ش أػالَ   ٝ اٌصث١ح. ٚواْ ِٓ اٌغاتم١ٓ األ١ٌٚٓ. شٙذ تذساً ِٚا تؼذ٘ا. )شّظ اٌذ٠ٓ اٌز٘ث

اد ِؼشٚف، ص  ٛ  (.222-225إٌ ثال،، ؼممٗ ٚضثص ٔصٗ ٚػٍك ػ١ٍٗ د/ تشاس ػ

(
1

 كس ز بو بكر بہ ربتائيد ہ                   كہ خورشيد از رسوالن مہ( 

 بيار رست گيتى چو باغ بہار                   كرد اسالم را آشكارعمر 

 خداوند شرم وخداوند دين          پس از هر دوان بود عثمان گزين 

 كہ او را بخوبى ستائيد رسول                  چہارم على بود جفت بتول

 درست اين سخن لول پيؽمبر است           كہ من شہر علم عليم درست
ر،ر  يبد مس،محد مسرررمرر ا  م ر،ي مسيردمبا مسدا ارب رري مألدب مسف ي ري حمر   ه ارب ،يب مي

. 1353- بررل  هررريم  -1 مرررال يرر  يررر    يا ريد، ررر  و  .86مسط رري مس رررف،  ص  ررـر

  بل.بد،  م ياخ -3ظهيم اص-،ي    يا ح ان مب، مسم  ن ريد، ي-8ا 9 .ص

ل بررر  ا، رررز مسطررررمر ا دمي ( أبرر   طررران مأل رررفه  يا يطيرررب مس رررح ببا محمارررك يرر د*)

 .88مس،  ا مسم  ي اد زا ص

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388


 

 
002 

  د/ نيفني عمرو حسانني منازع علي

 م(7102 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

 أيبالذم تناكؿ فقط منقبة سيدان على ابن  ( (*) انصر خسرك)ٍب كاف 
فمدح  ستغرب على )انصر خسرك( ألنو كاف شيعيان كىو األمر الذم ال يُ  طالب
 بقولو:)علّى( سيدان 

 (1) ركيزاتن للدين احملمدي ادلتْب. واالثنان   ،اً كان حيدر   -كان قرأان وكان سيفًا طاىراً 
أمَت خسرك ) أيٌب الشعراء الفرس بشبو القارة اذلندية فيما ؼلص

مقدمة الشعراء الذين  ُب(*)(ؿعبد القادر بيد)ك ((*)عرُب الشَتازم) ،((*)دىلول
 ادلناقب.  ُبنظموا 

                                                 

 رر، أبرر، يطررا  حيارد مسرردا     رري ا رري، مسمب دارر      ن(1488-1444)   ري ا رري، (*)

ا 374ررر  لب دار  ا رر  يرهي أ  مسمطرد  ير ن  ،سردير يي ،را  ر،ز ر ي ريا مسيري،ر ا   رـر

أ،  ( ررفي  يا)   رر ي  مسف ي رراب  ميم ررك مسيررأ ب مسيرراطي م  رري يا ي ،ييررل دميارر   سررا. يرر

 (  يا ي،ير  ب ،)، ر، ي،ي،يرب ير  لر ل ير  أيرط يا  (مسدا،م ) م ب يحالما مسمي ل ن به ا 

ررري بحرري مسهرررو     بامرر   ي ظ،يرر 597يررميل ي رري ايبرر ي  يرر  ي  رر،   (مسيررا ا)أ،  مرر ب 

ررري  (ارر،م  مارر،م ،)ا (مسي رر ريا  رمد،)ا (مس رط د )أ،  مرر ب  (  يررا  ررط دز،)مسي ردوا 

   ررررر ي يررررر  ، ا(گيررررر ا  ، ي ررررر ا ،) رررررري مس رررررالنا (يل مسح يمرررررا ،ررررر ،) مسف  رررررفبا
غارري ي،،رر،د ح سارر . ،ررري ي ررن مسح رر با  (غيمبررب مسح رر ب)، (ي، بررب مسح رر ب)مسطيباررب 

(.481مر،ري    ري ا ري، رري  ر ب ) ) ي ل ي ر  ح ر   رالياا مالم،ر   مسطم ر  رري مدب  ـر

مس طران  يبرد يرايا     ي ا ي،ا ي ر سب د مر،يم ا إيريمز م.د/   طرز دمحم أبر، ريحراا د/

 (.16-6نا ص1784ح  ا ا ، يطب مألر يا   اب مسديم  ز م     ابا 

(
1

 دو بنياد دين متين دمحم         لرن بود وشمشير پاكيزه حيدر( 

 .82مح   راد ا ميد، يام ي مبز  ى ي ا  ص

ن( ير  يرطيما برال  غار ث مسردا  ب رب ا  ر   يياردم  س يراخ 1325-ن1255( مياي ا ري،)*)

ظ ن مسردا  م،سار ا ، ر، يمبرد مألدب مأليد  رر  مسه ردا سمرب بـر ) ر،     رد(ر ، ر   ير  يم   

رررر  مسفررر  ،مسي، رررام ا ،أدارررل مسبحررر،ي مسف ي ررراب رررر  مأليداررربا يررر  م رررن   ررر ي  )اررر سك 

ب ي (ا،)ا رري، ،يررايا (ا ،)ي  رررل مال رر،مي(ا ،) با ررا  ررر  دي (ا ،) يررز بهيرررز(ا 

ارر،م    يررلا ييمبررا  رطاد  فا رر ا برر رمي بررا  ،)سا ر  ،ي، رر، (. )ميارري ا رري، د  ر، ا د

ا٠عٛو١شنننًٕ  ساَ تننناتٛ عىغننن١ٕي، ذننناس٠و ادب اسدٚ،(. )52مسحرررييا ا مهررريم ا د.ز ا ص

 (.12، 11، ص2115،  تثٍشٕىـ ٘اٚط، ٌىٕٙٛ
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ىو أكثر الشعراء الفرس ُب القارة  (أمَت خسرك دىلول) يعد الشاعر
 اذلندية إنتاجان للشعر فقاؿ ُب مدح اخللفاء الراشدين:

 الذي نثر روحو يف سبيل هللا.          ، اثين اثنْب،(أبو بكرف)، متفرداألول 
 .جرى النيل يف مصر                   ،لذي أبمرها (عمر)أما الثاين فهو 

   ،     الذي ىو مصباح يف مشعٍب الشمس والثالث ذو النورين
 يف مساء الكرم، الُسحبالذي تستحي منو 

 (1)سيف النصرة.              ،اجلسور فارس الدين )علّى( ورابعهم..

                                                                                                               
= 

حظررر  ييرررري بي   ررررب يراطرررب سرررد  ي ررر،ن ،أيرررريما (  ـٙ٘٘ٔىػػػػ/ ٖٜٙعػػػرُب الشػػػَتازم)ـ: (*)

مميري  ل ر بد  ي،ير،ي ز يام فرب ي رل مسم،حاردا  ،،ريما ، ب ي ي، ل مسد،سب ري مسه دا

مس طرزا ي  لرربا ،غاي ر  يرر  مسيبر يي ،مسي  رر،  ممحرردث ير  مسطيررك ،مسيط  ر   يرر   اليررا. 

يبررد مسمرر دي ح رررا   رراد ح ررا ا مسظررر،م ي مسف اررب ررري يرررطي ييررري مسيررايمر ا ي ررر سب )

  دمحم مس ررررطاد يبررررد مسيررررتي ا   اررررب مآلدمبا ، يطررررب يررررا ي ، ررررماي محررررز إيرررريمز م.د/

 .(41نا ص1781ييوا

 يرراخ يياردم  س،مسررد   ر    ايرر  أ ري   رر،راب ير يي  ىػػػٖٖٔٔ-ىػػٗ٘ٓٔيبرد مسمرر دي باردل (*)

ا ميمررب  مسيرر يي ،ب رربب حبررا مسيررداد سررا  رري  إب ررا ي رر  م رريا (يبررد مسمرر دي مس،اال رري)

بيدي رب مس ربن مسه ررد ر حارث ميرري ز أيرط ي  يام ررز ل،مسرب مسيررطي مأليد ا ،لرد حرر ر 

ر  ر   ل ر ،  مسيرطيا ،سرن ا مرب باردل يرطيم رر  يردء مأليريما ،مسي ر،نا ي   ي   ب يميا

،س ر   مرب ل ر بد ررر  مسحيرد ،مس طرز ،ي مبررب  راد   ي ر  ييرري هللا ي را. )مح ر  راررد ا 

 (142ص  ميد، يام ي مبز  ى ي ا

   يكى يگانہ ابو بكر ثانى اثنين( 1)

 كہ بوده است بہ راه خدامى جان افشان

 بر آب نيل رود بہر كو رمى شيطان        ذ فرمائشدوم عمر كہ زبہر نفا

 برآسمان كرم ابر با حيا عثمان   سوم چراغ دو شمع آفتاب ذو النورين

  چہار مين على آن شہسوار دين كہ ببرد

 حسام سرفگذش كو مى نصرت از ميدان  
= 
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ْترؼ  تنتهي اليت (ةشينيّ )ال توقصيد( عبد القادر بيدؿبينما نظم الشاعر)
  (.طالب أىبعلى بن )ُب منقبة اإلماـ الشُت فيقوؿ 

  من ىو سيف هللا؟ ىو ادلرتضى ادلقدام ادلنتصر،
 (1).(ملك الشجعان)الذي يسميو فالسفة احلقيقة: 

 :رواد ادلنقبة يف الشعر األردي
ىناؾ اختالؼ ُب كجهات النظر اخلاصة بنشأة الشعر األردم، فالبعض 

نو أكؿ من استخدـ أل ((*)نشأة إذل الشاعر )مسعود سعد سلمافيرجع ىذه ال
خسرك  أمَتكمنهم من يرجع ذلك إذل الشاعر ) ٕ()ىندية ُب شعره الفارسي ألفاظا

أيضان يرل  ٖ()دىلول( الذم يعترب أكؿ من قاـ ابدلزج بُت األلفاظ الفارسية كاألردية

                                                                                                               
= 

 .77مح   راد ا ميد، يام ي مبز  ى ي اص 

(
1

 لبمرتضى آن صفدر ؼا-كدا مين شير يزدان(

 كہ مى خوانند ردان حميمت شاه مردانش                  

 .142مح   راد ا ميد، يام ي مبز  ى ي اص 

 ـر ا ، ير  رر  444 - ـر438 ـ  ،سد ي ط،د ير  برا  ير ي  515ي ط،د  طد   ي   ن   (*)

بابب ي ن ،أدب ،ريل ،م ط و أسن ي   يطي ا سن امارأ س ف را ما  ر   يرطيا    ي ر  ير د  

يرر    رر ي   ال ررب د،م،ارر ر دارر،م  ب سطيباربا ،آلارري ب سف ي ررابا  ررن أاارريم دارر،م   مسيرطيما 

ب س ارب مسه دارب س  ررا يفمر،د. م  ،سرز أيررط ي  يام رز مسي،ير،ي ز يرر  يردء ،ي ر ا ،،يررظ 

ّاْ ػصنشٖ ٚت١ رنٗ ،إيي دا ،راي ،غاي .  ) ٍؼد   ئتشا١ُ٘ أتٛ فشؼٗ، ِغنؼٛد عنؼذ عٍن

.د/ ػثننذ إٌؼن١ُ   ؼغنن١ٕٓ، و١ٍننح ا٢داب، ظاِؼننح ٚشنؼشٖ، سعنناٌح دورننٛساٖ ذؽند ئشننشاف ا

 (. 13-11، ص1561ػ١ٓ شّظ، 

 م  رري غررالن ح ررا  أ، مسفمرر يا ميد، يرر يي   رر   ا  رر  م،ي  رري ،  پررو ي ظرريا  (2)

 .51ص ا1766ي بل ، يطہ ب ، با الہ،يا 

 .12ا 11يمن ب ب،    ا اا م ياخ مدب ميد،اص (3)
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الذم قاـ بوضع أسس ( (*)) كذل الدكٌتأف نشأة الشعر األردم تعود إذل الشاعر 
كما أنو قاـ   ،لذم استخدـ لغة ال زالت قائمة كمفهومو حىت اآلفاالغزؿ األردم 

من النقاد كادلؤرخُت ان كثَت ، كىو ما جعل  ٔ()ابدلزج بُت ادلصادر الفارسية كاألردية
 .ٕ()(رائد الشعر األردم احلديث)ىو ( دكٌتال كذل)يعتربكف أف الشاعر 

من مراحل تطور الشعر  أساسيتُتا بصدد مرحلتُت ا سبق يعٍت أننشل
عشر ادليالدم كحىت هناية  اخلامسأل من القرف  (دكٌتالكذل )األكذل قبل  ،األردم

حىت من القرف الثامن عشر ك  أمػ )كذل( كالثانية تبدأ بالقرف السابع عشر ادليالدم، 
 اآلف ٔتا فيها من تطورات ُب اللغة كاألساليب كالفنوف.

ُب اللغة األردية تعود إذل  (ادلنقبة)دلا سبق فإف نشأة شعر  كاستنادامن ىنا 
 عشر ادليالدم. اخلامسالقرف 

كابلتارل فإننا أماـ مرحلتُت من مراحل تطور شعر ادلنقبة األكذل تبدأ من 
عصر ظهور الشاعر  أمادليالدم  عشر كحىت هناية القرف السابع عشر الرابعالقرف 

 .اآلفبدأ من القرف الثامن عشر كحىت )كذل دكٌت( كالثانية ت

                                                 
  هللا يمبرد مسيرطي مأليد ا ،ايربا مس مر د ي   مررا ن  ر، دمحم ،سر1944-ن1668( ،سر  د  ر *)

ر  مسيطي مأليد  بي   ب مسيه هرل رر  مسيرطي مسطيبري ،مسي،د ر  رر  مألدب مسف ي ريا ،ير  

  ر ي  )  ار ز ،سر ( مسمرر  محمر،  ي ر  غرسار ز ،ريدارر ز ،يب يار ز ،ياي ر ز ،ل رر بد 

 ا مميبرريدا  ،مي،اررل ب ررد ،ي ررمرمدا ،ي  ،ارر ز ،ل ل.) رر،ي مسح رر    يرري ا   ارر ز ،سرر

 ؼغننننن١ٓ  صاد،  ب ؼ١ننننناخ، ؼٛاشننننٝن  (. )34ا 24ا ص2448ميد، م ررررر دي ا س ه ررررر،ا

 (.79ا 76صَ،1551ٚذؼ١ٍماخ ذثغّه واش١ّشٜ، ِىرثي ػا١ٌي، الہٛس، 

مررر ا  2444 م  رري  ررر ان مامرريا ميد، مدب  ررر  يام رري مررريا  مرر ياخ  غررر ر  رر   (1)

 .145ص

 .76مب ن   يياي ا صدمحم ح ا   رمدا  ب حا زا ح،مي  ،مط ام ز ( 2)
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،  (*))حقيقت( أل احلقيقة لبنده نوازمن النماذج األكلية َب كتابة ادلنقبة ك 
 )گلشن عشق( أل حديقة العشق، ك(*)راؤ( لنظامى الدكٌت ـپدك)كدـ راؤ 

)سيف ادللوؾ ك ،(*))ابراىيم انمو( لعبدؿ، (*)مود ْترل( )من لگن، (*)لنصرتى
 الذم تناكؿ مناقب لسيدان  (*)قطب مشًتل( لوجهىك) ،(*)صىاؿ( لغو كبديع اجلما

                                                 
ن(  ،  اد دمحم ح ا  ا ،سد ر  د،سز  ب دا ي  1422-ن1321(ا،م،ا ب د   ،مر )*)

ہدماز ٚ) ب ي مس ،راب ،ي     ي  )يطيمو مسط يما ( ألدن  ي،أو س   ي مأليد  ا 

ڈاوٹش ِؽٝ اٌذ٠ٓ لادسٜ صٚس، دوٕٝ ادب وٝ ذاس٠و، ا٠عٛو١شًٕ تک ہاٚط،ػٍٝ (.  يہ

 .11ص َ،1551گڑ٘ـ،

 پذَ يمت ذَگ ي  يطيما مسطهد مسبهي   ،ي     ي  )ن1458/ ـ863د    مس ظ ي  ( *)

دوٕٝ ادب وٝ  ڈاوٹش ِؽٝ اٌذ٠ٓ لادسٜ صٚس،يمت( ألدن ي  ،  ييك ر  مألدب مأليد .

 .13ذاس٠و، ِشظغ عاتك، ص

  رريم   رر، دمحم   رريز مسيررما ص ب  رريم ا ،سررد ررر  با،رر ب،يا ، رر   ا ميرر  إسرر    (*)

 ر حاررث  ر   ييارردم  س يرراخ )ب رد   رر،مر(ا يرر  يرطيما مسد،سررب مسطرر دل يرر  ااا مسيرأ ب مس رر 

ح ر ي   سمب ي ن مسيطيما رر  برال  ي ر  ير دل ير  ا ،ير    ر ي  )ي ر    يرا(ا ،)مر ياخ 

ڈاوٹنش  رما ييرك(. ٍنذگ)ييك(. ب  ي رب إس  ي،ي،يب غرساب بط ر،م   ٍشٓگ   دي (ا ،)

ساَ تناتٛ عىغن١ٕي، ذنناس٠و . 44، 43ص ، ِؽٝن اٌنذ٠ٓ لننادسٜ صٚس، دوٕٝن ادب وٝن ذنناس٠و

 .45صادب اسدٚ، 

 رـر  ر، مسم ير  يحيرر،د مسيرما ص ببحري  يرر   بر ي مس رر،راب 1111يحير،د بحري  ن  (*)

، رر، ي  رر،  ررر   ٓ(گننٌب سررد   ،يرر  يررطيما بررال   رر  دي يرر دل يرر  ا ،يرر    رر ي  )يرر  

 .45ص ساَ تاتٛ عىغ١ٕي، ذاس٠و ادب اسدٚ، مسم ،ز ب س اب مسد  اب. 

ػثذي ِٓ شنؼشا، تنال  اٌذٌٚنح اٌؼنادي شنا١٘ٗ، وناْ ِش٠نذاً ٌٍشن١و تٕنذٖ ٔنٛاص ٌغرنٗ ٠غٍنة  (*)

ڈاوٹنش ِؽنٝن اٌنذ٠ٓ لننادسٜ  ػٍٟن شنؼشٖ اٌرننأش١ش إٌٙنذٜ، ِنٓن  شناسٖ ِصٕننٜٛ )اتنشا١ُ٘ ٔاِننٗ(. 

 .32، 31دوٕٝ ادب وٝ ذاس٠و ، صصٚس،

ي رر،ن غ،م ر  يرر  يررطيما بررال  مسد،سرب مسم ررب يرر  اا ،يرر    ر ي  ي  رر،  ) رراز مس (*) 

 ڈاوٹنش ِؽٝن اٌنذ٠ٓ لننادسٜ صٚس،،بردال مس،ير ل( مسرأ   ظيرا ررر   اري يهرد دمحم ل رب يرر  . 

 .63، 62دوٕٝ ادب وٝ ذاس٠و، ص

ٚظٙٝ ٠ؼذ اوثش شاػش ٚٔاشش فٝ اٌذٌٚنح اٌمطنة شنا١٘ٗ، ِٓن  شناسٖ )عنة سط(، ٚ)ذناض  (*)

دوٕننٝن ادب وننٝن ذننناس٠و ،  ڈاوٹش ِؽننٝن اٌنننذ٠ٓ لنننادسٜ صٚس،اٌؽمنننامك(، ٚ)لطنننة ِشنننرشٜ(.

 .55ص
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 . (*)، ك)توصيف انمو( لفَتكزعلى )رضى ه عنو(

من اجلدير ابلذكر أف ىناؾ جدؿ بُت النقاد كالباحثُت بشأف حقيقة 
( بنده نواز)النماذج الشعرية األكذل ُب فن ادلنقبة حيث يذكر البعض أهنا للشاعر 

كألف ما ينسب للشاعر  ٔ()(كٌتالد نظامى )لبعض اآلخر للشاعر بينما يراىا ا
كالسبب ُب  الرأمليس موضعان للتشكيك فإنٍت أرل بصواب ىذا  (دكٌتالنظامى )

فيما يلي ترٚتة لنماذج ك  .(بنده نواز)ذلك أيضان قلة األشعار ادلنسوبة للشاعر 
 الشعراء ُب فن ادلنقبة. ىؤالءالبعض من  شعرية كتبها 

نصَت الدين چراغ )عن الشي   (حقيقتة )مو نظمُب  (بنده نواز)يقوؿ 
 ما ترٚتتو:( دىلول

 خواجو نصّب الدين الذي أصبح معشوقًا للمريدين،
 .أراكارفع النقاب عن وجهك حٌب                      

 (2)إن العبد )سيد دمحم حسيِب( يقول لك:إن ضفائر العاشق مل تبعد عنك.
مى دكٌت( ُب مثنول )گدـ راؤ بدـ راؤ( الذم كذلك يقوؿ الشاعر)نظا

 بدأ ابحلمد ٍب النعت ٍب منقبة اخللفاء الراشدين حيث كرد فيو:
 

                                                 
راري،ر ،سررد ررر  باررديا يرر  يررطيما مس ر،رااا ،سررد ررر  يهررد  ،،هرر  ،غ،م رر  ، رر    (*)

دوٕٝن ادب  ڈاوٹش ِؽٝن اٌنذ٠ٓ لنادسٜ صٚس، ييادم  س ياخ إبيم انا ،ي     ي  م، از   يا.

 .52، 56، 12وٝ ذاس٠و ، ص

 .28مح   راد ا ميد، يام ي مبز  ى ي ا ص( 1)

(
2

                                  بنائى خواجہ نصير الدين جنے سائياں پيو ( 

ـ آب دكهائى ـ  كهول كر پيا مكه  جيو كا كهوں كٹه

  اكهى سيد دمحم حسينى پيو سنكهـ كہيا نہ جائى
 .12يح  مسدا  ل دي  ر،ياد    مدب    م ياخا صڈاوٹش  
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 (1)وعثمان السخي وعلى الشجاع.           أبو بكر الصادق، وعمر العادل،
 ُب )من لگن( ما ترٚتتو: ْترميقوؿ: زلمود 

 ة، أصدقاء ادلصطفى.ىكذا اخللفاء األربع كما أن ادلصطفى ىو صديق هللا،
            ،كان  أينماالذي صدق النيب ادلصطفي  (أبو بكر)األول ىو 

 العادل بال شك. (عمر)والثاين  
 (2)وىل هللا. (علىّ )والرابع                   حبر احلياء، (عثمان)والثالث 

 (گلشن عشق)كذلك يقوؿ الشاعر )نصرتى( ُب مثنول
 الذي شّيد سقف الدين.                       صديق الغار، (أبو بكر)ىو 

 أنو بسبب ىذا العدل أسس بيت الدين.   وحسن الرأي، (عمر ابن اخلطاب)
   غزير احلياء واإلديان، (عثمان)

 للقرآن كلو )إشارة إىل مصحف سيدان عثمان(.(ادلصحف احلديدى)جامع   
  الرجال، فهو ملك الويل (علىّ )أما 

 (3)النيب ذي الشرف. فهذا القوّي ىو وصية

                                                 

 كہ عثمان بهنڈا رى على كهڑک راؤ        ابا بكر ساچا عمر كا نياؤ(1)
، ا٠عٛ و١شًٕ ِشذثي ڈاوٹش ظ١ًّ ظاٌثٝ گدن يمت بدن يمتاي  ،  اِٝ، فخش د٠ٓ ٔظ

 .217َ، ص1525، ٘اٚط، دٍ٘ٝ مبب ي 

(
2

 يوں يار ہے جار مصطفى كے     جوں دوست ہے مصطفى خدا كے( 

 دوسرے عادل عمر ہے تحميك              بو بكر کہيں جسے جو صديك

 ہيں على ولى خدا كے چوتهے               تيسر ے عثمان سمد حيا كے

 . 116ا 115مح   راد ا ميد، يام ي مبز  ى ي ا ص 

(
3

دهريا سمؾ دين ركن تے جس         ابو بكر صديك وو يار ؼار(

 كه ات عدل سون دين كا گهر بسائلے      عمر ابن خطاب اور نين رائے

 او جامع اهيں جمله لرآن كے      جو عثمان دهنى شرم وايمان كے
= 
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 الشاعر )مؤمن خان مؤمن(منقبة اخللفاء الراشدين عند 

 م (7102  يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

 (گلشن عشق) كذلك يقوؿ الشاعر )نصرتى( ُب مثنول
 إمام أىل اإلديان. )علّى(روح نيب هللا،                             )علّى(

 زوج خّب النساء وأمّب األمم.                      مانح العطاء والكرم،      
 عدو هللا. )علّى(عدو               قريب من هللا، )علّى(القريب من 

 (1)رّد.ففهو مثل النىب مت   د والتقوى متفرّد،              الزى يفىكذا 
  يقوؿ فيها ما ترٚتتو: (بنده نواز)منقبة ُب مدح خواجو  (لنصرٌب)أيضان 

 العاشقْب. أمسىالذي ىو          الرائحة، عطراسم  (سيد دمحم حسيِب)
 (2)جيد طريق الدين يف ىذه الدنيا.          كل من يكون ىائمًا يف زلبتك،

ُب مثنوم  (احلسن بن على)، (نصرتى)ؽلدح الشاعرأخرل من انحية ك 
 فيقوؿ: (لشن عشقگ)بعنواف 

   (3)ىكذا أنت أيضًا أفضل األولياء.                   ،جدك ىو أفضل األنبياء 

                                                                                                               

= 

 سو او شاه مردان على ولى               نبى ذى شرؾ ات بلىوصى 

 .116 ى ي ا ص مح   راد ا ميد، يام ي مبز

 اہل ايمان كا پيشوا ہى على              نفس پيؽمبر خدا ہے على( 1)

 زوج خير النسا امير امم                     للزم بخشش وعطا وكرم

 عدوى على عدو خدا یہ           جو على سے پهرا خدا سے پهـرا

 وه مثل نبى ہوا يكتا كہ                 وتموى ميں ايسا بہا يكتا زہد
 .47َ، ص1155، ٌىٕٙٛ، 2ٔصشذٝ، گٍشٓ ػشك،  

(
2

 جتے عاشماں ميں اچهے سرفراز       بو سيّد دمحم حسينى كا ناؤں( 

ـ محبت كے ماتے اہيں  اہيں وه دنيا ميں ره دين پاتے       جو كوئى تجه
ا  يم  ي   مسيطيمب  با، ب،ي    ح الز ، الن پي مب ي ي،س،  يبد مسحكا  ُ 

 .33ا ص1788م ،ي  ميل  ميد،   دا  ب  د   ا 

(
3

 توں ويسا چہ ہے افضل االولياء    تيرا جد ہے جيون اشرؾ االنبياء( 
= 
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  د/ نيفني عمرو حسانني منازع علي

 م(7102 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

ُب   (طالب أىبعلى بن ) اإلماـفيقوؿ ُب مدح  (كجهى)أما الشاعر 
  :مؤلفو )قطب مشًتل(
 .النيبصلًى هللا وأنت رفيق  فأنت      مدد العامل، أنتأنت صديق الدنيا، 

 ال تعرف أرواح رسّتم خربًا عنها.     عمال الٍب كنت تعملها ابلشجاعة،األ
 (1) حلظة. يفسادلْب الأحرقت الكفار      ،(ذو الفقار)شجاعتك العجيبة اي 

 كمن أشعاره أيضان 
 (2)أنت اآلخر.و أنت األول                          ،سامياً  العايلك مقام 

َب مثنوم بعنواف )توصيف انمو(، مادحان غوث  (فَتكز)كأخَتان، يقوؿ 
 األعظم، يقوؿ ما ترٚتتو:

 .فاتح العاملأنت  ،عظمألأنت الغوث ا  ، مرشد الدنيا،األقطابأنت قطب 
 . (3)نت قائد السالطْب ادلعّظمأ              أنت قمر ومريدينك صلوم،

                                                                                                               
= 

 .118مح   راد ا ميد، يام ي مبز  ى ي ا ص 

(
1

    رتوں جگ كا پيارا توں جگ كا دها( 

 خدا كا توں همدم نبى كا  توں يار  

   جو كا ماں كيا ہے شجاعت كے توں

 خبر نہيں ہے رستم كى ارواح كوں 

 كہ يكدم سوں جاليا ہے سالم كفار           عجب اژدها ہے تيرا ذو الفمار
 ، ص1531ہٍٝ،  ٌِٜٛٛ ػثذ اٌؽك صاؼة، لطة ِشرشٜ، أعّٓ ذشلٝ اسدٚ، د ڈاوٹش

11-12. 

 اول توں ہے آخر كوں بى تونچ ہے  مرتبہ اونچ تے اونچ ہے  تيرا( 2)

 .13ص ٌِٜٛٛ ػثذ اٌؽك صاؼة، لطة ِشرشٜ، ڈاوٹش

(
3

 ہيں  ؼوث اعظم جہانگير ہے         تہيں لطب االلطاب جگ پير ہے( 

 توں سلطان سردار بسيارے ہيں             تہيں چاند بالى ولد تارے ہيں

 .124ى ي ا صمح   راد ا ميد، يام ي مبز  
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 الشاعر )مؤمن خان مؤمن(منقبة اخللفاء الراشدين عند 

 م (7102  يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

من خالؿ ما عرضناه يتّبُت لنا كيف تناكلت ادلنقبة ُب مرحلتها األكذل ُب 
حيث أهنا دل تتعمق ُب تناكؿ أحواؿ  ؛األدب األردم، مناقب اخللفاء الراشدين
قتصرت اللدكلة اإلسالمية، بل  إدارهتمكأعماؿ كصفات اخللفاء الراشدين ككذلك 

تلك الشخصيات، حيث اقتصرت فقط على  من صفاتشائع فقط على ما ىو 
كاحلياء لدل  (عمر)كالعدؿ لدل سيدان  (ىب بكر)أصفة الصديق لدل سيدان  إبراز

 .(طالب أىببن )علّى كالشجاعة لدل سيدان  (عثماف بن عفاف)سيدان 
طالب  أىبكر من مناقب لإلماـ على بن لكن يالحظ أيضان أف ما ُذ 

كما  .عمر كعثمافك بكر،  أبواخللفاء الراشدين الثالثة  يعادؿ كل ما كتب عن
 على اخللفاء الراشدين كاألكلياء. ارتكزتتلك الفًتة  ُبيالحظ أف كتابة ادلناقب 
ىو أكؿ الشخصيات  (چراغ دىلول خواجو نصَت الدين)كقد كاف الشي  

 يقعن طر الذين كرد ذكرىم ُب ادلناقب كذلك  -غَت اخللفاء الراشدين -الدينية
      الذم كتب فيو منقبة تعد ىي األكذل. (خواجو بنده نواز)تلميذه الشاعر 

 كمع بداية ادلرحلة الثانية يظهر على الساحة األدبية مؤسس الشعر األردم
حيث كالذم يتضمن ديوانو أكرب ثركة لألدب اإلسالمي ُب األردية  )كذل دكٌت(

 ائد َب ادلنقبة. . منها أربعة قصعلى ست قصائد مدح كلياتو تاحتو 
 يقوؿ ما ترٚتتو:

 اخللفاء األربعة أىل العلم والعمل.           بعد ىذه الشمس ادلضيئة،
 أصحاب الصدق والعدل والعلم واحلياء،

الفضل  والكمال. يفيتفوق كل منهم على اآلخر  
                                                 

(
1

 چار ہيں اہل علم واہل عمل            ( بعد اس آفتاب انور كے

 ايک سوں ايک اكمل وافضل        صاحب صدق وعدل وعلم وحيا
= 
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  د/ نيفني عمرو حسانني منازع علي

 م(7102 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

( لو مناقب َب مثنول )ىشت هبشت( مادحا (*))دمحم ابقر اگاهالشاعرأما 
 الدين( قائالن ما ترٚتتو: شيخو )زلى

 )زلى الدين( سلطان العادلْب .      )زلى الدين( روح وقلب آدم،         
 (1)انو مسئول عرش ادلعلي.           اببو قبلة احلاجات،                

 (2)رتيع مريديو،                                   صلوم مساء اذلداية.
ة مرشده )أبو احلسن قرىب قادرل( فنظم فيها منقب ُبٍب بعد ذلك بدأ 

 مدح لإلماـ )جعفر الصادؽ( ما ترٚتتو:
 (3)قلبو ىو معينو يف الكرم .   العلم وادلعرفة،              ىف (جعفر)إن 

                                                                                                               
= 

ييمز ي  سب د م،يم ا إ افا  ييي، ح   ا ا ،س  د    ديم ب مح ا اب م بامابامي،يب  

ا 2415،مسمي،يبا ، يطب مألر يا    اب مس ا ز ام.د/  ،الا دمحم أيا ا د/ح رن دمحم محيد

 . 59ص

( دمحم ابقػر اگػاه*)

اؼغٓن ص٠نذٜ، 

 (.125، 121ص ميں

 سلطان دو عالم محى الدين                  جان ودل آدم محى الدين( 0)

 ہے عرش معلى كا افسر                   ہے لبلہ حاجات اس كا در

 .127ا 128مح   راد ا ميد، يام ي مبز  ى ي اص

(
2

 ان هدايت كے تارےآسم       اور اوس كے مريدان ہيں سارے( 

 .127مح   راد ا ميد، يام ي مبز  ى ي اص 

(
3

 ہے كرم ميں معين اوس كا جگر          ہے علم ومعارؾ ميں جعفر( 

 .127مح   راد ا ميد، يام ي مبز  ى ي اص 
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 الشاعر )مؤمن خان مؤمن(منقبة اخللفاء الراشدين عند 

 م (7102  يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

مدح سيدان على رضى  منقبة ُب ((*)مَت تقى مَتكذلك يقوؿ الشاعر )
 كافتخاره  ابنتمائو آلؿ البيت قائالن:ه عنو 

 كل دايرىم عارفة بذلك.     اىْب ودالئل آلل البيت،          شعرّي بر 
 حتت الشفاه أقول أنِب ذترتك،        اجلميع مسعوين وأان أقول صائحا.ً  

 (1)أان )علوّى(، أان )علوّى(، أان )علوّى(
 قائالن: (هنع هللا يضر)علّى كيتابع )مَت( مدحو لسيدان 

 .أنت كنت زينة وجو األرض والسماء     لك العز والعال،لقد كنت مشس ف
 لقد كنت الو يف حجاب قالب ترايب، جزاء خالفة النيب،          أنت كنت

 (2)اي )على( من يتكلمون عنك حديثهم مناسب

                                                 

   رر، يارري دمحم ممرر  مسيررما ص بيارري ،سررد ررر    رري  يرر ن ن1814-ن1922( يارري ممرر  يارري*)

مسيررطي ررر  د  رر  ا حررر ر ي رر  ي   ررب يراطررب ررر  مساررررل  ن ا أحررد أييررد 1923  / 1135

مأليد ا ،ير    رر ي   ررمب د،م،ار  ررر  مسارررلا ي هر  ميبررل ل رر بد رر  مسي مبرربا إيرر رب إسرر  

بطض مسي  لب ر  ل سب مسيايو ،مسمي،ال ب دا ،بطرض ياي ر ز رر  مسير ،  ير  مسرري ا 

)  رر ز مسيررطيم(ا  ،ل راد  ررر  يردء  رر،مب   رز مسد،سرربا أير  يتسف مررا مس  يارب رهرر  مرأ ي 

 (.177ا 178صدمحم ح ا   رمدا ب حا زا ،)راض ياي(. )

 جانے ہے اس كے تئيں  سارا ديار    ہے دالئے اهل بيت اپنا شعار( 1)

  زير لب كہتا ہوں ميں بر اب كى بار

 تو سنے جو ميں كہوں سب ميں پكار

 حيدرى ہوں، حيدرى ہوں، حيدرى

ي   ا   ر بكا ا ، د پ چا ي، و ميل   ياي مم  يايا   ا ز ياي ا ييمبا   ب

 .64ا 63ا ص1782مدبا

(
2

   آفتاب فلک عز وعلى تو ہی تها(

 چہره آرائے زمين اور سما تو ہی تها

   جانشينى پيمبر كى سزا تو ہی تها

 لالب خاكى كے پردے ميں خدا تو ہی تها
= 
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  د/ نيفني عمرو حسانني منازع علي

 م(7102 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

كَب موضػػػػػػػع آخػػػػػػػر صلػػػػػػػده يشػػػػػػػكو مػػػػػػػػن سػػػػػػػوء الوضػػػػػػػع االجتمػػػػػػػاعي كاألخالقػػػػػػػػي 
 كالسياسي طالبان كملتمسا النجاة من سيدان )على( قائالن:

 )على(، اي إلياس، اي أبو احلسن، اي أبو تراب،              اي
 (1)أنت حل ادلشكلة، وسرور الدين، وشفيع يوم احلساب. 

 مدح سيدان على كـر ه كجو قائالن: ُبكذلك كتب )مَت( منقبة 
 (2) اي وىل اي معبودي اي اسم هللا. ل نور أسرة ادلصطفى،     اي مصباح ك

 طالب كتب: أىبن مدح )على( ب ُبأيضا 
 لقد وجدك عّلى أحياان أزتد وأحياان أحد،

 كان شأنك متميزًا ىف كل زمان وىف كل مكان.  
 دتتلك صفات جتعل ذاتك مثل ذات هللا ،

 وال ند وال نظّب وال قرين.  ال شريك                                
 ، وأنت الوصي، وأنت على، وأنت كذلك،         الويلأنت 

 (3)ديكن أن تتصور أعلى منو. ال 
                                                                                                               

= 

 يا على جو تجهے كہتے ہيں بجا كہتے ہيں

 .94ا   ب ي   ا   ر بكا صياي مم  يايا   ا ز يايا ييمب

(
1

  يا على، يا ايليا، يا بو الحسن، يا بو تراب( 

 حل مشكل، سرور دين، شافع يوم الحساب

 .94ياي مم  يايا   ا ز يايا ييمبا   ب ي   ا   ر بكا ص

 اے چراغ جملہ نور خاندان مصطفى(2)

 اے ميرے والى مرے معبود ہم نام خدا

 94  ب ي   ا   ر بكا ص ياي مم  يايا   ا ز يايا ييمبا

(
3

   گاه احمد، گہ احد گاہے على پايا تجهے(

 ہر زمان ميں ہر مكان ميں شان تهى تيرى جدا      
= 
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 الشاعر )مؤمن خان مؤمن(منقبة اخللفاء الراشدين عند 

 م (7102  يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

 قاؿ فيها ما ترٚتتو:  هنع هللا يضرسيدان على ُب  منقبة ( (*) )سودا كما قدـ 
 حديقة الدنيا،                         يفانظر لكرم هللا عز وجل 

 كل فرًع من الثمر يسجد شكرًا.
 ىو الذي قلبو مضيئًا من نور الشمس،

 زحلمن يبغضو اسود الوجو مثل كوكب                                       
 ادلنزلة، عايل (علىّ )أسد هللا، ملك الرجال، 

 (1) وصي خاًب الرسل واإلمام األول.                           
                                                                                                               

= 

  ذات تيرى جون خدا كى ذات ہے واال صفات

 بے شريک وہے عديل وبے نظير وبے لرين                            

  تو ولى ہے تو وصى ہے تو على ہے تو وہى

ـ نہيں                                 جس سے باال تر تصور كيجئے تو كچه

 .94ياي مم  يايا   ا ز ياياييمبا   ب ي   ا   ر بكا ص

   ررر، يررريرم دمحم يرارررل مسيرررما ص ب ررر،دم ،سرررد رررر  يررر ن ىػػػػٔٛٚٔ-ىػػػٖٔٚٔ( ياررري  ررر،دم *)

مرا بي رسررب  ـر رري يدا رب د  ر ا ،مم يرأ ي ر  اررد مسير يي ير   حر من.  ايربا مس مر د ي   1125

مسا ل    ،م ،ي  ري مألدب مسف ي يا حاث أ را م بري أ ر مأ  مسيرطي رر  د  ر ا ،ير  أيرهي 

يطيما مسم اد ا ،ير    ر ي  دا،م ر   ر ي را   ييمبر   مبطر   س يدارزا ،بطرض ل ر بد ر ي رابا 

،دا،م ر   ميدارر   ايررميل ي رر  يب يارر ز ،ل ررل ،ياي رر ز ،مي،اررل ب ررد ،ي ررمرمد ،ي  رر، ا 

رر   راد   مسح را  يير  هللا ي راا ،ل ر بد رر  يردء مسي ر،ن.)دمحم ح ررا  ،ييم ر  ، رالن 

ا 97ا 98ا صساَ تننناتٛ عىغننن١ٕٗ، ذننناس٠و ادب اسدٚ (. )147ا 148 رمدا ب حاررر زا ص

 (.47،ص1526عشع١ذ تک دپٛ، ػٍٝ گڑ٘ـ ،ػ١ش اؼّذ صذ٠مٝ، لصامذ عٛدا، (. )81

ِ غكر ييں ہے غبش ثًرظار ہر ايک(0)       ضدع

ـ كر ثبغ   خہبں ييں كرو ّعس وخم ظيكه

  يہر ضے خص كے يُّىر رہے ظل خىں ضىرغيع

 روضيہ، كيُے ضے خص كے ، رہے يبَُع ززم                           

ً عبنً لعر ً ضتى رضم اور ايبو اّول       غير يسظاں، غہ يرظاں، عه  وص

= 
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  د/ نيفني عمرو حسانني منازع علي

 م(7102 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

 (طالب أىببن )علّى  اإلماـفيقوؿ ُب مدح  ((*))مَت حسنأما الشاعر 
 ( ما ترٚتتو:سحر البيافُب  مؤلفو )

 .اجلنة اجلنة (على)زلب               ر النار،          عدو على النا
 واحلسْب بن على ىم أصابع اليد اخلمسة. وعلى وفاطمة واحلسن،     النيب

 هللا أطلق عليهم مؤمنْب،                    ىؤالء زينة السماء واألرض.
 (1).لقبو ملك الرجال وزوج البتول    ابن عم الرسول،           الويلعلى 

بن )علّى(  اإلماـُب مدح  فلو مناقب ((*))نظَت اكرب آابدل أما الشاعر
 قائالن:  (ىب طالبأ

                                                                                                               

= 

  مدبا   م  ي دمحم ييو مسد ا   دام ا   ا  ز  ،دما ، د د،ن ل  بدا ي، و ميل

 . 64ا 55الہ،ياص

   رر، يارري غررالن ح رر  مسيررما ص بيارريا أحررد يررطيما مسررد    1986-1941( يارري ح رر *)

مسأا    ،ي،م إس  س ه ،ا حر ر ي ر  ي   رب يراطرب رر  مألدب مأليد  ب ربب ميارر  رر   ظرن 

مسي  ،  حاث  مب  ي  ،    يل مسب ا  ا ،ي     ي   ظرن أحرد ييري ي  ،ار   مرير ه  ي  ر،  

بارر   مسررأ  اطررد أريررل  ير،أو س ي  رر،  ررر  مأليداررب. ) دمحم ح ررا   رمدا ب  حارر زا  رحي مس

   (.237ص

(
0
ً ظوزضً(  عهً كب يست خُتً خُتً                  عهً كب ععو ظوزض

ً اور عهً ـبطًہ اور زطٍ ٍ اثٍ زيعر يہ ہ                 َج  پُح تٍ ںيزطي

ٌ وزييں ںيہ وِ                   َے اَہىں كى كہب يىيُيں ضعا  زيُت آضًب

ً اثٍ عى رضىل عهً ٌ وزوج ثتىل نمت                           ون ِ يرظا  غب

ا 1774ا  3ا م ،ي  ميل  ميد،ا ي   گڑ ــا  ا ي  ،   حي مسبا  ياي ح   دہ ، 

 . 73ص

 ر، ،سر  دمحم مسيرما ص ب ظاريا س  را ميرمهي بر  بي   ـر 1149ن/1945(  ظاي م بي  بر د *)

 رـر ررر  يهررد دمحم يرر  ا ،يرر    ررر ي  1149ن مسي،مرررك 1945  ا ،سررد ررر  د  رر   يرر ن  برر د

)  ارر ز  ظارري( حاررث محمرر،ز ي رر  غرسارر ز ميداررب ييمبررب مبطرر  س يداررز ب  يرر رب إسررر  

غرسا ز ر ي اب ييمبب  مبط  س يداز أاي  ،سا ياي  ز ،ي د  ز ،مي،ارل ب رد ،مي ارب 

ث ل رر بد ، ال رب ي  ،ارر زا ي  لرب ررر  ب رد رر  مسطيرركا إير رب إسرر  ل رل ،يب يارر ز ، رال

= 
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 وال أمّب مؤمنْب إال أسد هللا.      ال فٌب إال على الفارس،                  
  .احملارب يوم الوغى (علىّ )    ترتعش السماء من ىيبتو،                   

 .جسمك جسميّ  (علىّ )اي         صطفى فيو،      الذي قال ادل (علىّ )
 .روحيروحك  (علىّ )اي   مك حلمّى،                     حل (علىّ )اي 

  .رابئب طاىرة يف حبر هللا   ايقوت ازتر،                (علىّ )دمحم و
 .خلقتك رلسمة من كل النور   ميع معظم، ومن الكل مكّرم،  أنت من اجل

 (1) يوافق أنو مساواًي للمصطفى.    ،               (علىّ )شخص يعرف  أي
على كـر  حضرتٍب كتب منظومة أخرل بعنواف )در منقبت أمَت ادلومنُت 

 ه كجو( ىكذا بدأت
 ،      ماذا اكتب لروح جسم النيب.األكربنور ظهور اخلالق  يفماذا اكتب 

                                                                                                               
= 

.  ظاري م بري  بر د ا   اد   ي   يي  هللا ي ا  ي  سا ي  لب ر  يييد  مسياخ  ر ان چيرم  

ا  ررررر،ل  يررررر،ي پرررررياوا 1  اررررر ز  ظاررررريا ييمبرررررا يبرررررد مسبررررر ي   ررررر حب   ررررر ا  

.حر رظ يحيرر،د يرايم  ا  ريي اہ ميد،ا  رر م يارل پب ر  گايرر را  24-4اص1751س ه ر،ا

 .  338.ص2444الہ،يا

(
1

 امير المؤمنين شير خدا                    على جو شہسوار ال فتا ہر(

 على جو صفدر روز وؼا ہی              فلک ہيبت سے اس كى كانپتا ہی

 علّى كو جسمن جسمى كہا ہی            على كو مصطفے نے جى كہا ہی

 ا ہیعلى كو روحک روحى كہ                 على كو لحمک لحمى كہا ہی

 در بحر خدا خاتون اطہر                    دمحم اور على يالوت احمر

   تم سب سے ہو معظم اور سب سےمكّرم

 خلمت ہوئى تمہارى سب نور سے مجسم 

 مصطفے كے مانتا ہیبرابر                 على كو جو كوئى پہچانتا ہی
 .84ا 25،342َ،ص1522،، ٌىٕٙٛو١ٍاخ ٔظ١ش اوثش  تادٜ ،ٔظ١ش اوثش  تادٜ
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 .جوىر العادلْب األنور يفماذا اكتب  سباح  حبر ادلعرفة،     يفماذا اكتب 
 (1) ()علىّ احملارب أان يف حّبة ماذا اكتب ىف 

 أيضان كتب منظومة أخرل:
 يُطلقون عليو عبادة،      (علىّ )احلديث يف ذكري 

 يُطلقون عليو سعادة  (علىّ )الشئ الذي يصف 
 يقال لو حالوة (علىّ )نداء اسم   يقال لو كرامة،         (علىّ )قراءة مدح 

 (2)يقال لو شهادة (علىّ ) سبيل ادلوت ىف
 ((*)چشىت كما نظم )نظَت( منقبة َب حضرة )سليم

 ،(چشٌب سليم)سلطان الدنيا واآلخرة حضرة 
 .(چشٌب سليم)دين وإديان العامل حضرة      

                                                 

(
1

    نور ظہور خالك اكبر كو كيا لكهوں( 

 روح روان جسم پيمبر كو كيا لكهوں   

      دريائے معرفت كے شناور كو كيا لكهوں

 دونوں جہاں كے گوہر انور كو كيا لكهوں

 حيرت ميں ہوں كہ حيدر صفدر كو كيا لكهوں
 .311، صو١ٍاخ ٔظ١ش اوثش  تادٜ ،ٔظ١ش اوثش  تادٜ

(
2

 ياد ميں رہنا عبادت اس كو كہتے ہيں على كى(

ـ كہنا سعادت  اس كو كہتے ہيں                 على كا وصؾ كچه

               على كى مدح كا پڑهنا كرامت  اس كو كہتے ہيں

 على كے نام كا لينا، حالوت  اس كو كہتے ہيں 

 على كى حب ميں مڑنا شہادت  اس كو كہتے ہيں

 .341ا ص ظاي م بي  ب د   ا ز  أظ١ش اوثش  تادٜ

.) مح   راد ا ميد،   ان چيم   أيظن ،أيهي مس ،راب ري يهد ،الل مسدا  م بي(*)

 (124يام ي مبز  ى ي ا ص
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 ،(چشٌب سليم)مقدمة كتاب ادلسلمْب حضرة 
 .(چشٌب سليم)مقبول عند اإللو حضرة                          

 (1)(چشٌب سليم)ملك العرفان حضرة  زعيم
   يقوؿ فيها: (علىّ )سيدان منقبة ُب مدح   (*)ناس لأيضان 

 مِب،                      ولكن أان نىب وىذا وىل.)علّى( و)علّى( أان من 
   .شحميحلم ادلرتضى من حلمى،                         شحم ادلرتضى من 

 .صديقيصديقو                شلزوج من مزجى،           (علىّ )
 (2)عدوه ال جيد العزة.      عدوه عدوى،                               

                                                 

(
1

 ہيں دو جہاں كے سلطاں حضرت سليم چشتى ( 

 عالم كے دين وايماں حضرت سليم چشتى                      

 سر دفتر مسلمان حضرت سليم چشتى 

 ممبول خاص يزدان حضرت سليم چشتى                                    

 سردار ملک عرفان حضرت سليم چشتى

 .342  ا ز  ظاي م بي  ب د ا ص ا ظاي م بي  ب د 

ا ال اط رررن يررراا يررر     ررخب مسيرررما صيررراخ ميرر ن باررر ا مس  ررر،  1892-1838   ررخ( *)

س ر ظنا ،أدا رر،م ل،ميرد ،دارد   حا مراا  رأم ،اطرد    رخ ير  أ بري ي يرر ا مس ارب مسرأا  ،يرط،م

د،م،ارر  يرر   ن ب  ه رر،ا يرر    رر ي   ال ررب1892إسرر 1838مطررداالز ي رر  مس ارربا يرر   يرر   

مسيرطيا محمر،ز ي ر  غرسار ز ،يب يار ز ،مر،مياخ ،ل رل  رأم ب  ير رب إسر  ي  ر،   ُبررل 

لا  ظر ي  پرياو س ه رتا  بطد ،ر ما. ) م  ي مح    ير   يري، ر ا    رخ ر ري ،رر ا بر ي م، 

   (. 47-45نا ص1771

ـ ضے عهً( 1)   عهً ضے ہىں يهر اور يده

ٍ َجً ييں ہىں اور يہ ونً  ونيك

ً كب ہے نسى ً كب ہے غسى    يرے نسى ضے يرتض  يرے غسى ضے يرتض

  عهً كب يرے پىضت ضے پىضت ہے

 يرا ظوضت ہے اش كب خى ظوضت ہے

= 
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 قاؿ فيها: كـر ه كجو )علّى(مدح سيدان  ُبمنقبة ( (*))مرزا غالبكما قدـ     
 والعبادة ختلص بسببك. الصالة،     يفإن نقش قدمك يعد موضع السجدة 

 وتتجلى األسرار من كأسك.     ،        النبوييح وىف مدحك يتجلى ادلد
   ،النيبآلل  أعداءمنازل ادلطرب 

 (1)سيل خيرج من طاقة جدار بيوهتم، فيدمر حياهتم.
 )شػػػػػػػػػػػػػػاه فخػػػػػػػػػػػػػػػر منقبػػػػػػػػػػػػػػة ُب مػػػػػػػػػػػػػػػدح  (*) ()هبػػػػػػػػػػػػػػػادر شػػػػػػػػػػػػػػاه ظفػػػػػػػػػػػػػػػر كأخػػػػػػػػػػػػػػَتان يقػػػػػػػػػػػػػػوؿ 
 

                                                                                                               
= 

ً يرا خى ہے اش كب ععو  وَہ اش كے ععو كى يهے آثر            ععو ثه

 .25،31َ،ص1531ٔاعو،ِصٕٜٛ ٔاعو، ِشذثٗ  ؼث١ة هللا غضٕفش، اٌٗ  تاد،

٘ـن 1212ػناَ   گنشٖ: ٘نٛ ِنشصا اعنذ هللا خناْ غاٌنة ٌٚنذ فٝن ـٜٙٛٔـ:ِٜٚٚٔشصا غاٌة( *)

/1252ٚ ، ِنٓن  شنناسٖ األسد٠ننح د٠ننٛاْ غاٌننة، أِننا َ، أؼننذ أػّننذج اٌشننؼش األسدٞ فنٝن دٍ٘نٝن

ٌطنامف ٚ)، (ِعّٛػني ٔصنش غاٌنةٚ)، (ِؼٍٝناسدٚمن  ٚ)، (ٛد ہٕنذٜ)ػنِإٌفاذٗ إٌصش٠ح فٙٝن 

ٔاِنني ٚ) ،(د٠ننٛاْ غض١ٌناخٚ)،  (پننٕط  ہٕن فٙٝن )، أِنا  شنناسٖ اٌفاسعن١ح (ذ١ن  ذ١ننضٚ) ،(غ١ثٝن

7ٓ ٚ)، (دعننرٕثٛٚ)، (ِہننش ١ّٔننشٚصٚ)، (غاٌننة ؼننافم ِؽّننٛد شنن١شأٝ، عننشِا٠ي (. )عننثذ ظنن١

 (.467-465دمحم ح ا   رمدا ب حا زاص(.)335، 331ص اسدٚ،

     را َمع لعو يہر ًَبزہى عجبظت كى ت( 0)

 ہى ريبضت كى ترے زىصهہ ضے اضتفطبر

 ًّ       يعذ ييں تيري َہبں زيسيہ َعت َج

 خبو ضے تيرے عيبں ثبظِ خىظ اضرار 

ًّ كى يہ طرة ضبَہ ظہر ٍ آل َج ِ ضيالة ہى طبق ظيىار    ظغً  عرض ضًيبز

 اد مم   يايرم غ سبا غ سب دا،م   طز ،ي مبزا محماك ،مد،ا  م،ي م ماد  م  ي

لا  ا، د   ا    517ا  ص2446ي بد ا ما اي  م، 

مي،يب د/ ح رن دمحم أحيدا دا،م  غ سب مسد  ،  ديم ب ،محماك ،مي،يبا دمي مسبا   

 .389ا 386نا ص2443س  يي ،مس ب يبا مسم  ي ا 

 اي  ال ا  مسد،سب مسيا،ساب ب سه د ،سد ي ن   ن1839- ـ1253به دي ي   ظفي (*)

نا أيمهي ب ، ا ي ييم  أ  ي ي   ، ا        ا ي     ي    ا ز 1839رك  ـ مسي،م1253

= 
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 ( قائالن:(*)دىلول
 (1)يِب.سأضعو كحاًل لع  عندما اظفر بَباب قدمك اي )فخر الدين(،   

( يقوؿ ما (*))غالـ قطب الدينمنقبة ُب مدح  بهادر )شاه ظفر(ل أيضان 
 ترٚتتو:

 ، (فخر الدين)، أان تراب قدم (قطب الدين)أان مريد 
 (2)ابلرغم من أىن ملك، فإنِب أقل غالم لو.                  

 شأف اخللفاء الراشدين قائالن: ُبكما نظم منقبة 
 وكان )عمر( جتارة النيب الرائجة.     يب يف الغار،  بكر( صديق الن كان )أبو

                                                                                                               

= 

يايب مين يطظن أ   ز مسيطي مأليد  ،إ  غ ب ي اه  مسارلا ، ، ي  ميمهي با. 

،اطمبي  مس م د ي  مسيطيما مسأا    ي،م ي    هج يدي ب د   ا مم ن أيط ي  ب سحر  

سم ،ز. )د/ محيد دمحم محيدا د/ إبيم ان مسيدادا ،يلب مألح  اوا  ي  أ  با ي حب ي  م

  (.137اص2446ا مسم  ي ا1دمحم إبيم انا مسيطي مأليد  مس ال ا يا  

( 1177- رـر1126ير   رارري د  ر، ) (*)  ر، مبرر  ير    ظرر ن مسرردا  م،ي رن  برر د ا سُمررب   رـر

بفاي ،ه   ،يحب  ب ا ح رل رري يهرد  ي ر  أي ر  ي رسرب برا  مس ر،راب ،مأل،سار اا  ر   

ييارردم س،مسرد   يرر   رر    ر يال ررر  مسط رر،ن مسظ  يارب ،مسب   اررب مم،ررا إسر  د  رر  يرر ن ا افرب ،

 ـر ،برردأ ح مرر ز مسط ررن ،مسررديوا  ررن ب اطررا مس رر و ب رربب ميبامررا ،مط ايررا مسي،حرر   . 1165

 . 142ي مبز  ى ي ا ص )مح   راد ا ميد، يام

(
1

  جو هاتهـ آئے ظفر خاک پائے فخر الدين( 

 تو ميں ركهوں اسے آنكهوں كى توتيا كے لئے                       

 (.175ص ي مبز  ى ي ا يام )مح   راد ا ميد،

ح رل ي ر  ي رسرب ي سارب ب ربب ر رد  ،ممر،م ا ،لرد  ر    ـر  1233غالن ل ب مسردا  ن  (*)

.  ـر1233به دي ي   ظفي ،دمحم م بي ي   ييادا  سا ،مسمحمر  رر  ح م مرا مسدا اربا مر،ر  ير ن 
 (.175ي مبز  ى ي ا ص يام)مح   راد ا ميد، 

(
2

 خاكپائے فخر دين ہوں ميں                          مريد لطب دين ہوں( 

 اگرچہ شاه ہوں، ان كا ؼالم كمترين ہوں ميں

 .142ص يام ي مبز  ى ي امح   راد ا ميد، 
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 هنع هللا يضر سّر النيب. )علّى(           النيب،      يفو)عثمان( ادلتفاىن 
 (1)دواء كل آالمي. )علّى(مؤيدي، زعيمي،                       )علّى(

ُب  يةالثانمن خالؿ ما عرضناه يتّبُت لنا كيف تناكلت ادلنقبة ُب مرحلتها 
كل ما كتب  عادؿككانت ت (طالب أىبعلى بن )األدب األردم، مناقب لإلماـ 
ك)ادلرشدين(.أك ٔتعٌت آخر  (بكر، عمر كعثماف )أبوعن اخللفاء الراشدين الثالثة 

 تلك الفًتة على أىل البيت كاألكلياء. ُبارتكزت كتابة ادلناقب 
ٚتيع القوالب الشعرية  ُبمرحلتها الثانية كتبت  ُبأيضا يالحظ أف ادلنقبة 
 الفنوف األخرل. ابقيكلكن غلب قالب القصيدة على 

                                                 

(
1

 تها عمر گرم كاروبار نبى                     تها ابو بكر يار ؼار نبى( 

 اور على وه كہ راز دار نبى                      ہے جانثار نبىاور عثمان 

 ميرے ہر درد كى دوا ہے على              ميرا حامى ہے پيشوا ہے على

 .175صمح   راد ا ميد، يام ي مبز  ى ي ا 
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أثر اإلسالـ كثَتا ُب توجيو الناس إذل االىتماـ ابجلوانب األخالقية،          
لشعر، لكن االىتماـ  الشعر كرغم كجود التفات إذل اجلوانب الفنية ُب اُب كالدينية

األخالقي كالديٍت كاف ادلسيطر على توجيو الناس ضلو ىذا الشعر اإلسالمي، فكاف 
، ككذلك الشعر الذم يدعو  اإلسالـ يشجع الشعر الذم فيو حض على ادلكاـر
إذل بناء اجملتمع اإلسالمي اجلديد، كيرفض الشعر الذم فيو ىجاء فاحش، كابلتارل 

 ضلو الشعر ضمن اإلطار األخالقي كالديٍت.ػلض على توجيو الشعراء 
 .ٔ()" :"إف من البياف لسحران كقد قاؿ النيب 

حساف )الشعر سالحان للدعوة ، كما كاف يشجع  كقد اٗتذ الرسوؿ 
كدفاعو عن اإلسالـ حىت قاؿ لو:"إف ركح  ذلجومو على ادلشركُت، (بن اثبت

 .(2)القدس ال زاؿ يؤيدؾ"
قصائده ادلختارة ُب مدح اخللفاء الراشدين األربعة:  (مؤمن)كقد خصص 

الصديق ، كعمر بن اخلطاب، كعثماف بن عفاف ، كعلي بن أيب  أبو بكر)
اإلسالمي كادلقصود منو التعبَت الفٍت كتنتمي إذل ما يسمى ابألدب  .(طالب

اذلادؼ عن اإلنساف كاحلياة كالكوف كفق التصور اإلسالمي، كىو انبع من التزاـ 
 .ٖ()األديب ابلعقيدة اإلسالمية ، كيستمد عطاءه من مشكاة الوحي كىدم النبوة 

كإذا كانت قد ظهرت ُب أكركاب كأمريكا طائفة من االٕتاىات الفكرية 
كضلن لو  .األدبية كأبرزىا : الوجودية كالطبيعية، كالواقعية، كالفنية كالرمزيةكالفلسفية ك 

                                                 
( اٌثخاسٞ :   تٓ ئعّاػ١ً أتٛ ػثذهللا اٌثخاسٞ اٌعؼفٟ . اٌعاِغ اٌصؽ١ػ اٌّخرصش ، 1)

 .2162، ص 5، ض  1512ت١شٚخ ،  -ش داس اتٓ وص١ - – 3  -طفٝ د٠ة اٌثغاذؽم١ك ِص

  152( صؽ١ػ ِغٍُ : تاب فضامً اٌصؽاتح ، ؼذ٠س سلُ 2)

( ػثذ هللا شش٠ف : ئشىا١ٌح إٌّٙط فٟ ٔمذ اٌشؼش اٌؼشتٟ اٌّؼاصش، داس سؤ٠ح ٌٍٕشش 3)

  221، ص  2115ٚاٌرٛص٠غ ، اٌما٘شج ، 

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
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أمعنا النظر ُب ىذه التيارات االجتماعية كادلذاىب الفكرية لوجدانىا ٚتيعا قد 
 انبثقت عن نظرة أصحاهبا إذل اإلنساف كاحلياة. 

مورة، عن ادلاليُت الذين ينتشركف على أكسع رقعة من ادلع نتساءؿكبدكران 
٘تتد من ايط األطلسي غراب إذل اذلند شرقا، كيدينوف ابإلسالـ كيؤمنوف بنظراتو 
الرابنية إذل اإلنساف كالكوف كاحلياة، ما شأهنم ُب ىذا ادلضمار؟ أليس من حقهم 
أف يكوف ذلم مذىب أديب متميز القسمات، كاضح الغاايت، ليعرب عن نظرهتم إذل 

هتم ، كػلدد موقفهم من الدنيا كاآلخرة، كليتخذكا اإلنساف كالكوف ، كيوضح عقيد
منو كسيلة لنشر دعوهتم ُب اآلفاؽ، كيقدموا من خاللو لإلنسانية بعامة كألجياذلم 

 .ٔ()ادلؤمنة ٓتاصة أداب انفعا شلتعا ؟
يعيدان البحث ُب قصيدة السَتة كمظاىرىا السردية، إذل تداخل األنواع 

ية أـ غَتية، تستحضر مادة ُتركل، زلددة بزمن األدبية، فالسَتة سواء أكانت ذات
كأمكنة كشخصيات كأحداث، كبضمَت سرد كاضح، ىو ادلتكلم ُب حالة السَتة 
الذاتية، كالغائب ُب الًتٚتة الغَتية .كبذلك تقًتب من الركاية كالتاري  كثَتا، السيما 

دب األمر ُب السَتة األدبية اليت تكوف مادهتا كشخصيتها كأحداثها مستلة من األ
الذم ػلتم أبف أتخذ السَتة شكالن أدبيا ،كرٔتا جاءت هبي ة عمل سردم 

 .ٕ()خالص
كقد شجع ازدىار السَتة األدبية على ظهور السَتة الشعرية، أم تقدمي 
ركاية احلياة منظومة شعران، بناء على تشغيل الذاكرة أبقصى طاقاهتا، فأم صعوبة 

 (مؤمن)وعي احلاضر الذم يشكلو. كقدـ لنا متوقعة ُب تدكين ادلاضي ، اخلاضع ل
                                                 

  224( مس  بك   ص 1)

 من مس  ي  ييما   ي او.. مأل ي   مس ،ياب ،مسمي االز مسب  باب سم اد  مس يد ( ح2)

 . 151ا ص 2414مسحدا ب  مسي، و مألي   س  م رب ا مسم  ي  ا 
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كاليت ٕتسد قيم اإلؽلاف  هقصائدمقطتفات من سَتة اخللفاء الراشدين األربعة ُب 
 كاجلهاد كالشجاعة كالكـر كالشدة كاللُت ،.. إخل.

كقبل االستطراد إذل مناقب اخللفػاء الراشػدين نتعػرؼ علػى شخصػية الشػاعر 
 )دمحم مؤمن(.

 مؤمن خان مؤمن
ـ أنػػو  ٔ٘ٛٔ-ٓٓٛٔالػرغم شلػػا تبػدك عليػػو صػورة الشػػاعر )دمحم مػؤمن(علػى 

كػاف مػن الشػعراء التقليػدين، إال أف التتبػع الػدقيق لػبعض تفاصػيل حياتػو قػد يكشػف 
كمػا   -لنا عن شخصية سلتلفة ٘تامػان كرٔتػا مثػَتة للجػدؿ أيضػان. السػبب ُب ذلػك يرجػع

كػػػى نعػػػرؼ كيػػػف إذل كجػػػود بعػػػض األحػػػداث الػػػىت غلػػب التوقػػػف عنػػػدىا ل -سػػنرل
أثػػػرت ىػػػػذه األحػػػداث َب شخصػػػػيتو ككيػػػف جعلػػػػت ىػػػذا الشػػػػاعر لػػػو )شخصػػػػيتُت( 

 كليس شخصية كاحدة.
(، ٍب سػػػنعود إذل ٖتليػػػل مػػػا سػػػػبق (*)كسػػػوؼ نقػػػـو بعػػػرض حليػػػاة )دمحم مػػػػؤمن

 ذكره مرة أخرل.
ترجػػػػػع األصػػػػػوؿ األسػػػػػػرية دلػػػػػؤمن إذل كشػػػػػمَت حيػػػػػػث كػػػػػاف أجػػػػػداده حكػػػػػػيم 

خػاف( قػػد تركػا كشػػمَت كإٕتهػا إذل )دىلػػى( َب  )انمػدار خػاف( كأخيػػو )حكػيم كامػػدار

                                                 

( ،سد )دمحم يتي ( مسيرما ص رر  مسيرطي )بيرتي ( ،مسي مرب )بريباو مسيماررسا (  رري ير ن *)

الدمررا حررردث ماررمالز ي ررر   رـر رررري حرر  ) ،،ررا ،ررراال (ا ي ررد ،1215ن مسي،مرررك 1844

م ياما حاث  ي   )ي   يبد مسطرار( ) دمحم يتي (ا با ي  أ  مرز مأل ري  ي ارا م رن )حبارب 

هللا( إال أ  يرر    رر حب يرر د أ  ررك ي اررا )دمحم يررتي ( ، رر، مال ررن مسررأ  يرريز ،ميررمهي 

د   ا ، غالب اوسٹی ٹيوٹ ماهلي، مؤمه خان مؤمه ايكـ مطالعه، با.)ي  د

 (.45ص ا2444
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رغػػػم تػػػدىور احليػػػػاة  -(، تلػػػك العاصػػػمة الػػػىت كانػػػت(*)عهػػػد حكومػػػة )شػػػاه عػػػادل اثى
.  كألف العديػػد مػن أفػراد أسػػرة  ٔ()مركػزان لتجمػػع أىػل الفنػوف كالعلمػاء -السياسػية فيهػا

 لكػػي األراضػػي)مػؤمن( كػػانوا يعملػػوف ابلطػػب َب الػػبالط ادللكػى حصػػلوا علػػى بعػػض 
ظلػػت ابلفعػػػل ُب حػػػوزهتم إذل أف احتػػل اإلصلليػػػز اذلنػػػد فاسػػػتولوا  كالػػػيتيعيشػػوا عليهػػػا، 

علػى تلػك األراضػي ككضػعوا لألسػػرة معاشػان سػنواين متػواراثن يبلػػ  قيمتػو ألػف ركبيػة. مػػن 
انحيػػة أخػػرل كػػاف كالػػد )مػػػؤمن( )غػػالـ نػػر خػػاف( اتبعػػػان كمريػػدان للشػػي  )لػػػشاه عبػػػد 

عػد ذلػػك أسػػتاذان مػد مػػؤمن نفسػػو، كالػذم كػػاف لػػو أتثػػَتان (، الػػذم أصػػبح ب(*)العزيػز
 .ٕ()الديٍت عند الشاعر دمحم مؤمن الوعيكاضحان ُب تشكيل 

كلػػد )دمحم مػػؤمن( ألسػػرة عريقػػػة ذلػػا مكانتهػػا العلميػػػة كاالجتماعيػػة فقػػد تعلػػػم 
( ككػذلك ُب مدرسػػة (*)مدرسػة )شػاه عبػػد القػادر اللغػة العربيػة كعلػـو الفقػػو كالػدين ُب

                                                 

ن      إيبيم ،ي ب ال ن  م،س  مسح ن بطدي  لمل ي سن 1846-1957( ي   ي سن مس      *)

 اي مس   يا ظل يماي  ييي   ،مز ب سا مب د ،سن ا م ال أ  امدن د    أل ا     يح    

ب سد  بو ،مسيتمييمز ي  مألييما ،م  ، ار. ،    اطا  ي   ي  يدمهن. م،ر  ي   

)يحي د بياي مس  ا س ،م ا مسي    ،س  هللا مسد   ،  حا ما ن. 1846ي سن مس       ب 

 (.     13ا 12ا ص1777ا مب  حرنا باي،زا 1،دي،ماا  

 .81اص1793( ظهاي محيد  دام ا يتي  يا از م،ي ر ا د   ا1)

 ـ   ، مب  مسي   ،س  هللا مسد  ،  ،ا افماا حفظ مسمي   1157( ي   يبد مسطرار*)

ري  ،أاأ مسط ن ي  ،مسد ا ،ي     ي  مف اي مسمي  ا مسفم ،  ري مس يان ي أ  ط،يب أظ 

مسي  بل مسيي  ب. )يحي د بياي مس  ا س ،م ا مسي    ،س  هللا مسد   ،  حا ما ،دي،ماا 

ا مي يز  م،لا م ،ي  ميل  مم ،ي  دادا ميد، مدب    محيا ا م  ي (ا 218ا 219ص

 ..283ا 282ا اص1785ميد، ب   م  ا  يم، ا

ا  ي ىىڑ ــا ٹا، ب،  ظهاي محيد  دام ا م ما ب دا،م  يتي ا  ي اد ب ـ  (2)

 .9ا ص1754

ن   ، مالب  مسيمبا سي   ،س  هللاا ي سي   ي،ادم  ،يي   مما   1814-1953( ي   يبد مسم دي*)

ديو ي   اد أباا  ن ي   اد أااا ي   يبد مسطرار ي  أ ن    ي  )ي،يا لي  (. د/ 

مألدب  مأليد  م  الييا إدمي  مس م رب ،مس ييا مسيي  ب مسطيباب   ياي يبد مسحيادا

 . (.266مس ط،داب اص 
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ه عبػػد العزيػز(، كمػػا تعلػم أيضػػان اللغػػة العربيػة، أمػػا الفارسػية فقػػد تعلمهػا علػػى يػػد )شػا
 .ٔ()مأحد أشهر علماء الفارسية آنذاؾ ىو عبد ه خاف علو 

غػػػالـ خػػػاف( كأيضػػان عػػن عمػػو ) ٍب أخػػذ علػػـو الطػػب عػػػن كالػػده )غػػالـ نػػيب
(، بػػذلك كإظلػػا سػػعى أيضػػان إذل تعلػػم )علػػم ا ٕ()حيػػدر خػػاف( بػػل إنػػو دل يكتػػف لنجػػـو

األمػػػر الػػػػذم كػػػػاف لػػػػو أثػػػػران كاضػػػػحان كمباشػػػران ُب كتاابتػػػػو كأشػػػػعاره، فضػػػػالن عػػػػن تعلمػػػػو 
. مػػػن النتػػائج األخػػػرل ادلباشػػػرة لعراقػػة أسػػػرة دمحم مػػػؤمن تعلمػػػو ٖ())اذلندسػػة كاحلسػػػاب(

فنػػػوف الشػػػػطرنج كادلوسػػػػيقى كىػػػػو مػػػػا انعكػػػػس بػػػػدكره علػػػػى شخصػػػػيتو الشػػػػعرية فػػػػنظم 
 ح الفنوف كالطرب.غزليات كقصائد غزلية سلتلطة برك 

كػذلك كانػت لػو سػفرايت متعػػددة إذل خػارج دىلػى حيػث سػافر إذل اقػػاليم 
... خػػػػػالؿ ىػػػػػذه ســـــ   ى ك راـ بػػػػػور، كسهسػػػػػواف،كبدايوف، كجهػػػػػانكَت آابد،

األسػفار تػزكج مػن إبنػة )عظػيم ه بيػػك(، لكػن ىػذا الػزكاج دل يسػتمر كفشػل، كمػػا دل 
ركف سػػنة تػػزكج مػػن )اصلمػػػن ينجػػب منػػو، بعػػد ذلػػك كعنػػػدما كػػاف عمػػره ثػػالث كعشػػػ

 كأبنائػػوالنسػاء بػػيكم( حفيػػدة الشػػاعر )مػػَت درد( كقػػد اسػػتمر ىػػذا الػػزكاج حػػىت كفاتػػو 
 .ٗ()(بيگم)اٛتد نصَت(، كابنتو )دمحمل 

كػػاف )دمحم مػػػؤمن( عارفػػان كمعايشػػػان، بػػل كملتزمػػػان ابلعػػادات كالتقاليػػػد كادلراسػػػم 
الن عػن كسػػامتو كحسػن مظهػػره ادللكيػة كالديوانيػػة، كمػا كػػاف حسػن اخللػػق كالطبػع، فضػػ

كحسػػػن صػػػورتو كىػػػو األمػػػر الػػػذم كػػػاف سػػػببان لػػػًتدد األقػػػواؿ بشػػػأف ٕتاربػػػو ُب العشػػػق 
كاحلػػب، رغػػػم أنػػو دل يثبػػػت عنػػػو عػػدـ التزامػػػو الػػػديٍت جػػرّاء ذلػػػك. بػػػل إنػػو تبػػػٌت دعػػػوة 

                                                 

 .48-46(ي  د ي    ا يتي  ا   يتي  ما ـ ي  سطاا ص1)

 .81( ظهاي محيد  دام ا يتي  يا از م ،ي ر اص2)

 .48-45( ي  د ي    ا يتي  ا   يتي  ما ـ ي  سطاا ص3)

 . 4ا ص1738الن يتي ا ب ي م،لا به،ب لا (  اد ح   ي  ي ا م ما ب  4)
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اجلهػػػػاد،  إذل( الػػػػذم كػػػاف معتنقػػػػان ادلػػػذىب الوىػػػػايب، كداعيػػػان (*))السػػػيد أٛتػػػػد بريلػػػول
ونػو كػاف تلميػذان كمريػدان لكػػل مػن )شػاه عبػد العزيػز( ك)شػاه عبػد القػػادر( فضػالن عػن ك

كمنقبػػة  كعلػا مػػن أئمػة احلنفيػػة ُب عصػره، كىػػو مػا تؤيػػده أشػعاره ُب نعػػت الرسػوؿ 
نػو كػاف شػيعيان أك كػاف اخللفاء الراشدين األربعة األمر الذم ينفػي عنػو كػذلك القػوؿ أب

 ؽليل إذل التشيع.
اجلػػدير ابلػػذكر أف احلركػػة اجلهاديػػة الػػيت كػػاف يقودىػػا السػػيد )اٛتػػد بريلػػول(  
كانػت قػػد ظهػػرت ُب منتصػػف القػػرف الثػػامن عشػػر ادلػػيالدم  كحركػػة فكريػػة أسسػػها 

( مفادىػػػا الػػػػدعوة للجهػػػاد، ٍب مػػػع مطلػػػػع القػػػرف التاسػػػع عشػػػػر (*))شػػػاه كذل الػػػدىلول
ولػت إذل حركػة جهاديػة سياسػية بزعامػة السػيد )اٛتػد بريلػول( الػذم كػػاف ادلػيالدم ٖت

قػػد  (دمحم مػػؤمن)تلميػذان لشػػاه عبػػد العزيػز كشػػاه عبػػد القػادر كعلػػا اللػػذاف كػاف شػػاعران 
أمضػػػى جػػػزءان مػػػن حياتػػػو ُب صػػػحبتهما األمػػػر الػػػذم انعكػػػس علػػػى كعيػػػو الػػػديٍت مػػػن 

؛  مػا كػاف لػو أكػرب ٔ()حيػة أخػرلانحية، كتقوية عالقتػو بػػالسيد )اٛتػد بريلػول( مػن ان
ب مثنػػػػػواين بعنػػػػػواف تػػػػػ)دمحم مػػػػؤمن( ك أم –األثػػػػر علػػػػػى إنتاجػػػػػو الشػػػػعرم لدرجػػػػػة أنػػػػػو 

                                                 

 ـ  ،سد ر  س ه ،ا ،سي   بي مم،ا إس  د    ،مط ن مسديو 1241( مس اد أحيد بيا ، *)

ي   اد مسطاليا مسيحدث ي   يبد مسطرار مسد  ، ا رب اطا ،م م  ي ا مسط ن.     يداد 

ا مال ، ار مسي مطييا  مسي،ق إس  م ظان مس،ه د ري  بال هللا ألحا ا يط بي مال الن ،إ،ال

 .(284ا ص مم ،ي  دادا ميد، مدب    محيا ا م  ي ي  مسبالد.)

ن  م يا أحيد ،سمبا ل ب مسدا ا ،يهيما مسم  ميمهي 1963-1943(ي   ،س  مسد  ، *)

 به  ،غ بز ي   م يا مسي   ،س  هللا مسد  ، 

يباب ،مسف ي اب ري   ب. ا حفظ مسمي   مس يان ري مس  بطب ي  ييي .  ن مط ن مس اما  مسط

،ي     ي  أ ف و مسط يرا ا يف ا مسم ،با مسم،ل مس،يال ري با    ،ما مس بالا ح،ب هللا 

مسب سابا ح   مسطماد ا محفب مسي،حدا .)يحي د بياي مس  ا س ،م ا مسي    ،س  هللا مسد   ،  

 (29-25حا ما ،دي،ماا ص

ا  ي   گڑ ـيءا  ي اد ب ـ دا،ا ( ظهاي محيد  دام ا م مح ب دا،م  يتي  يل ي1)

 .7ص ا1758

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
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)جهاديػػػو( كقصػػػػائد عديػػػدة َب الفارسػػػػية َب ىػػػذا ادلوضػػػػوع كعلػػػى الػػػػرغم أنػػػو دل يكػػػػن 
مشػاركان فعليػػان ُب أيػة عمليػػات عسػكرية جهاديػػة؛ كيعػد ىػػذا ادلثنػوم يعػػد ُب حػد ذاتػػو 

جهػػػادل  -قػػومى -مػػػات الشػػعرية النػػػادرة الػػيت نظمػػػت ُب موضػػوع سياسػػػيمػػن ادلنظو 
الشػػاعر )دمحم مػػؤمن( الشػػاعر الوحيػػد الػػػذم  العتبػػاربشػػكل مباشػػر، شلػػا أصػػبح سػػببان 

 .ٔ() أعلن صراحة موافقتو كأتييده لتلك احلركة اجلهادية بزعامة سيد )اٛتد بريلول(
ادلعػػػػػػػػارؾ أك حػػػػػػػػدل إـ تػػػػػػػػوَب السػػػػػػػػيد )اٛتػػػػػػػد بريلػػػػػػػػول( ُب ٖٓٛٔكُب عػػػػػػػاـ 

احلركػػػات ادلسػػػلحة مػػػػا كػػػاف لػػػو أكػػػػرب األثػػػر ُب تغيػػػَت ادلػػػػزاج الشخصػػػي لشػػػػاعران )دمحم 
مػؤمن(؛ حيػػث أسػػفر ذلػػك عػن ابتعػػاده عػػن رلػػالس اللهػو كالطػػرب الػػىت كػػاف يشػػارؾ 

 فيها قبل ذلك.
كابلنسػػبة لػػػنظم )مػػػؤمن( الشػػعر فقػػػد تعػػػددت اآلراء اخلاصػػة ٔتػػػيالد التجربػػػة 

أنو بدأ نظم الشعر ُب التاسػعة مػن عمػره، بينمػا ىنػاؾ مػن  الشعرية لديو؛ يرل البعض
ـ عنػػػدما بلػػ  السادسػػة عشػػرة مػػن عمػػره، كمػػػا أف  ٙٔٛٔ سػػنة قػػاؿ أبنػػو بػػدأ الػػنظم

ىناؾ من يرل أنو بدأ ذلك ُب التاسعة عشر من عمره، ُب حػُت يػرل آخػركف أنػو قػد 
 .ٕ()ـٕٔٛٔبدأ النظم عاـ 

األديب يتنػػػوع مػػػا بػػػُت الشػػػػعر  ُب ٚتيػػػع األحػػػواؿ فػػػإف مػػػا كصػػػلنا مػػػػن إنتاجػػػو
 كالنثر كذلك على النحو التارل:

 كليات مؤمن كىى رلموعة أشعاره األردية. -ٔ

 ديواف شعر الفارسية. -ٕ

 .مؤمن( م ي ب كتاب نثر ابألردية بعنواف ) -ٖ

                                                 

 .274ا 287ا ص مم ،ي  دادا ميد، مدب    محيا ا م  ي ( 1)

 ہماہظهاي محيد  دام ا يتي  ا   يتي    د، م    مدب    يطي يا    م  ي ( 2)

 .29ا 26ا ص1774  ا ہم  دي ا  ب  د
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مشلػػػػػػػػػت كلياتػػػػػػػػػو ابألرديػػػػػػػػػة القصػػػػػػػػػػائد، الغزليػػػػػػػػػات كمتفرقػػػػػػػػػات، كالفػػػػػػػػػػردايت 
رسػػي فقػد احتػول علػى سػت قصػػائد، ٍب كالرابعيػات كثػالث مثنػوايت، أّمػا ديوانػو الفا

أعمالو النثرية الىت ىى عبػارة عػن رلموعػة رسػائل ابلفارسػية مقسػمة إذل ثالثػة أقسػاـ؛ 
األكذل رسػائل إذل حكػػيم )احسػن ه خػػاف، تفضػػيل حسػُت خػػاف، كسػيد امػػَت علػػى، 

معػػركفُت. كالثالثػػة ثالثػػة  أشػخاصكغػالـ حسػػُت خػػاف(، كالثانيػة رسػػائلو إذل رلموعػػة 
خػار( لنػػواب مصػطفى خػػاف  بــ گلشػن ات عػن التقػػومي، كَب النهايػة تقػػريظ )مقػدم
  .ٔ()شيفتو

كػػػػػػاف دلػػػػػػؤمن عػػػػػػددان مػػػػػػن التالميػػػػػػذ مػػػػػػن أشػػػػػػهرىم )نػػػػػػواب مصػػػػػػطفى خػػػػػػػاف 
 (.*()(، ك)سيد غالـ على خاف)*(، ك)مَت حسن تسكُت()*(شيفت 

                                                 

 .7-5صا1799( ظهاي محيد  دام ا م ي ے يتي ا غ سب م ادي ا د   ا 1)

،ررري  (يررافما)مسيررما ص ررري مألياررب برـر    ن1891-1816 رر،مب ي رر ف  ارر   يررافما  )*(

مم يرأ ا أير  رر  مأليدارب رب(غ سر)مسير يي ي ر  ارد رري مسف ي راب  مم يأ (ح يم ) مسف ي اب بـ

رمرد محمر،ز ي،يرر،ي ما ي ر  مألارالق ،مسم ر،ز مس رأم  اميا ررر  (ايرتي ي ر    مسير يي )

حار زا ح،مير   دمحم ح را   رمدا  ب  ) (.گ ير  بر  ار يف مرا )،ير  أيرهي يتس بهير  يرتي .

 .(229.() يمن ب ب،    ا اا م ياخ مدب ميد، ا ص386اص  يياي  ،مط ام ز مب ن

حر ر ي ر  ي   رب  (ا)م ر ا ـ مسيرما ص رري مسيرطي بر  ـر  1268- ـر1218)*( ، ياي ح  

طرد ،ر مرا (ا ب    رايير )مط رن مسيرطي رر  مسبدمارب ي ر  ارد   (يرتي )ريارد  ير  برا  ماليارأ 

،    يداد مسم  ي برا إسر  حرد بطارد رابرد، رري يرطي   فرو ا ر بص يرطي  امم،ا إس  يتي 

، مر ا مأل رر ،با ، ر، ررري بطرض مألحارر   ايري  أيررط ي  بطررض  ايرتي  يرر  دلرب مساارر ل

 .مسيم  ل ي  يطي يتي 

مسيطي  ا د/ مبم  ن   سا مسدا  يبد مسح انا227يمن ب ب،    ا اا م ياخ مدب ميد،ا ص

دمحم  ا  مال ي  1779مأليد  ي أ  ي ما حم  مسمي  مسم  ل ييي مسياالد  مسم  ي ا 

 ،يال محيد ميد، ي يي  بي ما ـ  ظي.

)م ررراي(  رررن ب ـ مسيرررما ص ررري مسبدمارررب برر ن 1864- 1974*(يارريرم م ررراي ي رر  اررر  )

 مسف ي راب ب)  ان( ا ي  أيهي ماليارأ يرتي  مسرأا  ل رد،  رري م   ر ي ير  مألسفر ظ ،مسميم ار
دمحم ح رررا   رمدا  (ر)227)يمن بررر ب،    ررا اا مرر ياخ مدب ميد، ا صررري مسيررطي مأليد .

 .(389ص ب حا زا
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عػػػػػاش )دمحم مػػػػػػؤمن( ُب أكاخػػػػػر حكػػػػػػم التيمػػػػػػوريُت ُب اذلنػػػػػد أل أنػػػػػػو عاصػػػػػػر 
اإلصلليػز طػواؿ النصػف األكؿ مػن القػرف  أيػدماإلسالمي ُب اذلند علػى سقوط احلكم 

 التاسع عشر ادليالدم.
فمػػػع مطلػػػػع القػػػػرف التاسػػػع عشػػػػر ادلػػػػيالدم تػػػدىورت األكضػػػػاع االقتصػػػػادية 
كاالجتماعيػػة بشػػػدة نتيجػػة لتػػػدىور األكضػػاع السياسػػػية ُب دىلػػى؛ حيػػػث تصػػػاعدت 

ىلػػػػػػػى كمػػػػػػا حوذلػػػػػػا هبػػػػػػػدؼ حركػػػػػػات كغػػػػػػارات )ادلراىتػػػػػػا، كالسػػػػػػػي ، كاجلػػػػػػات( علػػػػػػى د
االنقضػػاض علػػى الدكلػػة التيموريػػػة الػػىت كانػػت قػػد بػػػدأت تعػػاى مػػن كثػػرة الصػػػراعات 
الداخليػػػػػػة بعػػػػػػد كفػػػػػػاة ادللػػػػػػك اكرنكزيػػػػػػب؛ األمػػػػػػر الػػػػػػذم نػػػػػػتج عنػػػػػػو تراجػػػػػػع األكضػػػػػػاع 
االقتصػػػادية بشػػػػكل كبػػػَت مػػػػن جانػػػب، كإعػػػػالف الكثػػػَت مػػػػن األقػػػاليم التابعػػػػة للدكلػػػػة 

آخػر، ٍب اشػتدت األزمػة مػػع اسػتفحاؿ اخلطػر األفغػػاين التيموريػة اسػتقالذلا مػن جانػػب 
 .ٔ()من جانب اثلث

لقػد أسػػفرت كػػل ىػػذه التطػػورات عػن انقسػػاـ اجملتمػػع كالػػبالط ُب دىلػػى إذل 
فػريقُت: األكؿ كػػاف زلافظػان علػػى حيػاة الػػًتؼ كاللهػو ٔتػػا ُب ذلػك اجملػػوف، كىػو الفريػػق 

ا الفريػػق اآلخػر فهػػو الفريػػق الػذم كػػاف  مسػػيطران علػى الػػبالط التيمػػورم ُب دىلػى، أّمػػ
الػذم كػاف يػػرل الصػورة مػن اخلػػارج، كيػرل خطػر اهنيػػار كسػقوط احلكػم اإلسػػالمي ُب 

اإلصلليػػز ، ككػاف مػن الػذين دعػوا إذل اجلهػػاد ُب  –كبتخطػيط مػن  –اذلنػد علػى أيػدم 
شػػػاعران  كأسػػتاذسػػبيل إنقػػاذ احلكػػم اإلسػػػالمي ُب دىلػػى سػػيد )اٛتػػد بريلػػػول( مرشػػد 

                                                 

( د/ ي  ن مسدا  يبد مسيا،ز مسفم ا بالد مسه د ر  مسط ي م  اليي ي أ ر،ي 1)

 .225ا 224نا ص2442م  الن ،حم  مسمم انا دمي مسف ي مسطيبيا مسم  ي ا 
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ضػػػػػد االصلليػػػػػز كالسػػػػػي   -مسػػػػػلحة جهاديػػػػػةجلهػػػػػاد؛ كقػػػػػاد حركػػػػػات الػػػػذم دعػػػػػا إذل ا
 .ٔ()ـٖٔٛٔكاذلندكس إذل أف قتل كما سبق القوؿ عاـ 

ىػػػػذا األمػػػػر نفسػػػػو كػػػػػاف سػػػػببان مباشػػػػران خللػػػػػق شخصػػػػيتُت شػػػػاعريتُت لػػػػػػ )دمحم 
مؤمن(؛ الشخصية األكذل ىى شخصية الشاعر كرجل البالط الػذم ُكلػد كتػرىب كنشػأ 

الػػىت ؽلكػن كصػػفها أبهنػا )أسػػر نبيلػة( اتبعػػة للػبالط ادللكػػى ُب أسػرة كانػت مػػن األسػر 
كىػػو مػػػا كػػػاف سػػػببان مباشػػػران ُب كجػػػود أشػػػعار الغػػػزؿ كالعشػػػق كقصػػػص الغػػػراـ ُب شػػػعر 

 )مؤمن(.
ٍب كانػػػت الشخصػػػػية الثانيػػػة اخلاصػػػػة بشخصػػػػية )دمحم مػػػؤمن( ادلسػػػػلم الػػػػذم 

نػدكس، كىػو مػػا أتثػر ٔتقتػل مرشػده )بريلػػول( ُب اجلهػاد ضػد اإلصلليػز كضػػد السػي  كاذل
أدل إذل طبػػع أشػػعاره بطػػابع احلػػزف كاألسػػػى كاالنكسػػار، كمػػا دخلػػت معػػاى احلرقػػػة، 
كالبكػاء كالنػػدـ كالشػكول مػػن الػزمن كالزىػػد ُب احليػػاة كسػوء الطػػالع لتغػزك أشػػعاره ىػػو 
كرفاقػػو مػػػن الشػػعراء ادلعاصػػػرين لتلػػك النكبػػػة، فأصػػبحت أشػػػعاره سػػجالن حزينػػػان لػػػزكاؿ 

 اجملتمع اإلسالمي ُب شبو القارة اذلندية.احلضارة اإلسالمية ك 
بلغػػػػػت حالػػػػػػة االنكسػػػػػػار احلضػػػػػػارم لدرجػػػػػة أف اإلصلليػػػػػػز كػػػػػػانوا قػػػػػػد أبلغػػػػػػوا 
السػػػػلطاف )هبػػػػػادر شػػػػاه الثػػػػػاى( أبنػػػػػو سػػػػيكوف آخػػػػػر سػػػػػلطاف سػػػػوؼ يسػػػػػكن القلعػػػػػة 
احلمػػراء، كأف مػػن سػػيخلفو لػػن يطلػػق عليػػو لقػػب )شاىنشػػاه( أل ملػػك ادللػػوؾ كلكنػػو 

فكانػت زلاكلػة لنػزع ادلكانػة الكػربل عػن ادللػك التيمػورم  سػلطاف أمسيصػبح ابدشػاه 
 .ٕ()اثى أكرب ادللوؾ ادلسلمُت بعد اخلليفة العثماى -آنذاؾ -الذم كاف يعد

                                                 

 ح ا  أ، مسفم يا ميد، ي يي      ا    م،ي  ي ،  پو ي ظيا  م  ي غالن( 1)

 .344ص

 .344ص ا( يي،ل   بك2)
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َب تلػػػك الظػػػركؼ كاألحػػػػداث ادلؤسػػػفة تػػػوَب )مػػػػؤمن( ُب مدينػػػة دىلػػػى عػػػػاـ 
ىػػػػػػػ  كدفػػػػػػن خػػػػػػارج بوابػػػػػػػة دىلػػػػػػى عنػػػػػػد مقػػػػػػربة )شػػػػػػاه عبػػػػػػػد ٖٛٙٔـ ادلوافػػػػػػق ٔ٘ٛٔ
 . ٔ()العزيز(

 القالب الذي كتبت فيو ادلنقبة
إف قضػػػية مفهػػػػـو الشػػػػعر ىػػػػي بدايػػػػة ثػػػورة تتػػػػوزع ُب خطػػػػُت علػػػػا: ادلضػػػػموف 
كالشػػكل. ادلضػػػموف اجلديػػػد الػػذم جػػػاء يصػػػحح ادلوقػػػف ابتػػداء مػػػن اإلنسػػػاف كلػػػيس 
ابتػػداء مػػن العمػػل الفػػٍت نفسػػو ، إذ دل يكػػن التغيػػَت ُب العمػػل الفػػٍت إال صػػدل للتغػػَت 

اف نفسػو ابحتقابػػو ٕتػارب جديػدة كػػل اجلػدة عػن موركاثتػػو ، ٍب الػذم طػرأ علػػى اإلنسػ
بتطلعػو إذل مزيػد مػػن فهػم احليػػاة ُب أبعادىػا ادلختلفػػة كعالقاهتػا ادلتباينػػة، تلػك احليػػاة : 

 .ٕ()اليت ىو ُب احلقيقة مركز دائرهتا

قالػػب القصػػػيدة كىػػى كمػػا نعلػػػم  نظػػم شػػاعران مناقػػب اخللفػػػاء الراشػػدين ُبك 
التشػػػػػبيب، الگريػػػػػز أك ادلخلػػػػػص، ٍب ادلػػػػػدح كأخػػػػػَتان  ي:جػػػػػزاء ىػػػػػتتكػػػػػوف مػػػػػن أربعػػػػػة  أ

 الدعاء. 
؛ القصػػػػيدة كىػػػو غػػػػَت مقيػػػد ٔتوضػػػػوع معػػػػُت  اسػػػتهالؿ أكالن: التشػػػبيب ىػػػػو 

فتجربػػة الشػػاعر ذلػػا  ٖ()غػػزؿأك ال طبيعػةفأشػعار التشػػبيب عمومػػا تتنػػاكؿ موضػػوعات ال
فكػػػػرم ، كٖتتػػػػاج إذل أبعادىػػػا ادلعقػػػػدة ُب اجلوانػػػػب النفسػػػػية كالشػػػػعورية كُب مسػػػػارىا ال

العديػػػد مػػػػن كسػػػػائل األداء الػػػػيت تتجػػػػاكز القوالػػػب ادلوركثػػػػة ُب طػػػػرؽ األداء الفػػػػٍت مػػػػن 
التعبػَت ابللفظػػة كالصػػورة ، إذل قػػوانُت الشػػكل اخلػػارجي ادلعركفػػة ٔتوسػػيقى الشػػعر الػػيت 

                                                 

م،ي م مارر ب  ررالنا  رر،ل  يرر،ي  حرر الز ر ررد  ( ميارري ح رر   رر،يم  ا يررتي  د  رر،  1)

 .  13ا 12اص1759 ا س ه ،اب  پ،
ا  2449ا  (  د/ دمحم أبر، مأل رر،مي  مسحرر،مي مألدبرري حرر،ل مسيررطيا ي مبررب مآلدمب ا مسمرر  ي 2)

 .518ص 

 .  45( يرال مسدا    يي ا م   ز  مدباص3)
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تعتمػػد أساسػػا علػػى راتبػػة الػػوزف كثبػػػات القافيػػة كمػػا ىػػو الشػػأف ُب القصػػيدة العربيػػػة، 
انػػػػت الثػػػورة علػػػى الشػػػػكل ادلػػػوركث ضػػػركرة اسػػػػتلزمها ادلضػػػموف اجلديػػػػد ك كمػػػن ىنػػػا ك

 .ٔ()التجربة اجلديدة لدل نفر من اجملددين
تػػػػربط بػػػػُت التشػػػػػبيب  الػػػػيتكاسػػػػطة العقػػػػد كىػػػػو  الگريػػػػز أك ادلخلػػػػصاثنيػػػػان:  

أف يكػوف حػاد اإلحسػػاس ّتمػاؿ العػػادل اػيط بػػو  لشػػاعركىػذا يتطلػػب  مػن اكادلػدح. 
.فالشػاعر ال ؼللػق ) كلمػات( كإظلػا ؼللػق ) عالقػات( ٗتضػع  هككػذلك الػوعي أبخطػار 

كدل تتػػوافر ىػػػذه ادللكػػة لػػدل )مػػػؤمن(   ٕ()عناصػػر التػػأليف كالػػنظم فيهػػػا للػػدرس الػػدقيق
حيػػػث . بػػداعكمػػا ظهػػرت مػػن خػػالؿ التشػػبيب كادلػػػدح، فلػػم تكػػن بػػنفس اجلػػودة كاإل

 معظمها. لتصنع كالتكلف ُبا يغلب عليها
، كَب ىػػػػػػػذا ا اثلثػػػػػػان: ادلػػػػػػػدح جلػػػػػػػزء ؽلػػػػػػػدح الشػػػػػػػاعر ادلمػػػػػػػدكح بصػػػػػػػفات الكػػػػػػػـر
  ، كغَتىا كما ؽلدح فرس ادلمدكح، كسيفو كغَته.كاإلنصاؼكالشجاعة، كالعدؿ 

رابعان: الدعاء اجلزء الرابع كاألخَت من عناصر القصيدة كفيو ؼلتم الشاعر 
األحياف يعرب الشاعر من ادلدح ابلدعاء للممدكح كَب بعض  يقصيدتو بعد أف ينته

القصيدة  ٍب يلتمس من ادلمدكح العطاء ، كقد حاز الدعاء ُب نفسيةلتو الحاعن 
كما ىو   عنصران رئيسان كلكنو ليس  قنية التخلصكيذكر الشاعر ت رفيعةعلى منزلة 
فالتخلص ىنا ال يتم إال  حتميان.قالب  الغزؿ الذم يعد التخلص أمران  احلاؿ ُب

لتطهَت النفسي ادلطرد لكي يتسٌت ابالنفالت من الذات عرب اآلالـ كالتضحيات كا
 ٖ() إذل كاقع آخر أفضل. السيئلو اخلركج من كاقعو 

                                                 

 518( يي،ل   بك   ص 1)
( د/ يبرررد مسيررر طن م ايرررب  يررردمال إسررر  ي رررن مس،يررر ل مألدبررري ا مسهابرررب مسي رررياب مسط يرررب 2)

   78ا ص  2413س  م بامسم  ي  ا 

 .43( يرال مسدا    يي ا م   ز  مدباص3)
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  منقبة أىب بكر الصديق
كاف الصديق أبو بكر أكؿ من أسلم من الرجاؿ، كاف سيدان من سادة 

ككاف أعرؼ قريش  قريش، ككاف يعرؼ برجاحة العقل، كرزانة التفكَت،
ناـ ُب اجلاىلية، بل كاف حنيفان على ملة ابألنساب،كاف شلن رفضوا عبادة األص

سيدان إبراىيم عليو السالـ ، ككاف شلن حـر اخلمر على نفسو. بويع ابخلالفة سنة 
أحدان. فلما مات اجتمعت األنصار ُب سقيفة بٍت  ق، كدل يستخلف النيب ٔٔ

، فسمع بذلك  رشيحهم لسعد بن عبادة خليفة بعد النيب ساعدة كحسموا ت
ك البيعة حىت قالت األنصار:منا أمَت لادلهاجركف فلحقوا هبم ابلسقيفة، كرفضوا ت

راح، كمنكم أمَت .فرفض ادلهاجركف ىذا التفريق، فبايع أبو بكر أاب عبيدة بن اجل
فبايع عمر أاب بكر ، فتزاحم الناس على  كعمر بن اخلطاب الختيار أحدعلا،

 .ٔ()مبايعتو، ك٘تت لو، كاستمرت خالفتو قرابة سنتُت كأربعة أشهر

 يعد أبو بكر ذركة سناـ الصحبة كأعالىا منزلة، فقد صحب الرسوؿ 

منذ أف بعثو ه إذل أف توفاه ه، فقد صحبو ُب أشد أكقات الصحبة عسران، كدل  -
فقد ىاجر معو كاختبأ معو ُب الغار، كمن أعظم اصلازاتو هنع هللا يضر  يسبقو أحد إليها،

ٚتع القرآف الكرمي. ٍب قاـ بعمل عظيم ال يتصدل لو إال الرجاؿ األشداء، فقد 
ال ىوادة فيو كال  تصداي ت عقب كفاة الرسوؿ تصدل حلركة الردة اليت ظهر 

ليونة، ٍب انطلقت فتوحاتو خارج اجلزيرة العربية، رغبة ُب نشر ىذا الدين كإخراج 
 الناس من الظلمات إذل النور. 

                                                 

إ  ررر  اب مسد،سررب ا مسهابررب مسي رررياب مسط يررب س  مررر ب ا (  ررطد مسرردا  مسهالسررري   م  ررالن ،1)

 . 26ا ص  2412مسم  ي  ا 

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388


 

 
031 


 الشاعر )مؤمن خان مؤمن(منقبة اخللفاء الراشدين عند 

 م (7102  يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

الجتماعي، فراح شاعران )مؤمن( ابجلانب ا دكلقد شغفت ملكة الشعر عن
يتفحص ما يدكر ُب اجملتمع اإلسالمي األكؿ من خالئق كصفات كأفكار إنسانية، 

أخالؽ الناس، كيتفحص سجااي البشر؛ كلذلك يتفحص فانساب منو الشعر الذم 
كما ينفعل بو  يكاد شعره يقتصر على ما جلبت عليو الطباع من خَت كشر،

ما ٘تور بو النفوس من قوة كضعف. الوجداف اإلنساين من السمو كاالضلطاط، ك 
كليس معٌت ذلك بعده عن ادليداف اجلمارل فاألخالؽ ُب ذاهتا بينها كبُت اجلماؿ 
ترابط قوم، فالعالقة كثيقة بُت األحكاـ اجلمالية كاألحكاـ اخللقية بُت ميداين 

 .ٔ()اجلماؿ كاخلَت 

الفة ُب كقدـ الشاعر صورة حقيقية لشخصية اخلليفة األكؿ الذم توذل اخل
فًتة اضطربت فيها األحواؿ السياسية ككثرة احلركب كلكن ابلرغم ما اشتهر عنو من 
رقة كلُت لكنو كاف حريصا على استمرار الدعوة كانتشار اإلسالـ كبناء الدكلة 

 اإلسالمية مهما كلفو من عنت كمشقة.

يق األكؿ، لقد كاف )أبو بكر( الصديق هنع هللا يضر اخلليفة األكؿ؛ ألنو كاف الصد
فقد حج ابلناس ُب السنة التاسعة للهجرة،  كأكؿ أمَت أرسل على  رأس قافلة احلج،

كأكؿ من أطلق على القرآف مصحفان، ككاف أبو بكر كعمر يتصدايف  للفتول ُب 
فة  مقارنة بغَته، كال يوجد ، كقد اجتمعت لو شركط اخلالعهد رسوؿ ه  

                                                 

( ،ر،يو  ر  ما      م ح ر و ب س،ير ل ا مي،يررب مسرد م،ي ي ر ف  برد،  ا ييم،طررب د/ 1)

 . 62ر ي  ،اب يحي،د ا مسهابب مسي ياب مسط يب س  م بامسم  ي ا ص

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
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منافس لو بُت رجاؿ عصره، كما أف ادلزااي اليت قد يفوقو فيها أنداده كقرانؤه قد 
 . كَب ىذا يقوؿ )مؤمن(:ٔ()استفاد منها اإلسالـ بواليتو عليهم كمعونتهم إايه

 (2)وىو أول خليفة للرسول.             إنو زينة عرش اجمللس ادلقدس،
اخلليفة األكؿ  -هنع هللا يضر   -إذل أمر مهم، كىو أنو  يشَت الشاعر ىنا

؛ فقد جاىر ابلدعوة إذل الدين،  للمسلمُت يعد أفضل الناس بعد رسوؿ ه 
لحة، كسعد، كأبو عبيدة بن اجلراح كبفضل دعوتو أسلم كل من: عثماف كالزبَت كط

مهنع هللا يضر أٚتعُت. كقد حكى ادلاكردل عن اجلمهور فقاؿ: "كقد قيل أليب بكر هنع هللا يضر اي 
. كَب حقو ٖ() خليفة ه فقاؿ: لست ٓتليفة ه ؛ كلكٍت خليفة رسوؿ ه  

"ما طلعت الشمس كال غربت على أحد بعد النبيُت كادلرسلُت أفضل من  قاؿ 
َب رللسو،  ،كما كاف رضى ه عنو ىو األقرب بُت صحابة  النيب ٗ()أىب بكر"

"أل الناس  بن العاص سأؿ رسوؿ ه  فهو زينة عرش اجمللس، كعن عمرك
أحب إليك قاؿ: عائشة قلت من الرجاؿ قاؿ: أبوىا قلت ٍب من قاؿ عمر فعد 
رجاالن" ىذا تصريح بعظم فضائل أىب بكر رضى ه عنو، كفيو داللة بينية ألىل 

 .   (*)كر ٍب عمرالسنة َب تفضيل أىب ب

                                                 

دمحم  .33ص زا- يابا باي،زا دمسي مبب مسط امس داكمسطم دايبمياب ( يب و يحي،د 1)

يي ا ميم،ن مسا ف ا مسيميدا ا ممدان ،محماك دمحم أاي  مسيبيم، ا مسي، د مأل،لا دمي 

 .  24ا ص2444مسحداثا مسم  ي ا

(
2

 اّوليں جانشين پيؽمبر                       آرائے محفل تمديس مسند( 

 .17ص دا ال ،يا  ي   ب اا ي مبا يطي ،مدب ز يتي   ا يتي  ا   يتي ا 

ا مسهابب مسي ياب مسط يب 2( أب، يبدهللا ب  مألريق   بدمبل مس  ن ري  ب بل مسي ن ا 4)

 . 8ا ص  2449س  م با مسم  ي  ا  

 .34ا ص 1752ا  ي بطب مس ط د  امسم  ي ا 1( مس ا، ي  م ياخ مسا ف اا    4)

بطب مسي ياب ب ألر يا ا مسي 1ا  15( مس  ،، ا  حاا ي  ن بييء مس  ،، ا مس،را *)

 .153ا ص1734مسم  ي ا 

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
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أما صفاتو اخللقية، فقد اتفقت عليها أقواؿ معاصريو، كتًتٚتها خصالو ُب 
اجلاىلية كاإلسالـ، فكاف كدكدان ،حسن ادلعشر، ككاف مفطورا على أفضل الصفات 

 كَب ىذا يقوؿ مؤمن:( ٔ) اليت ٕتذب إليو الناس، فيألفونو
 (2)نسى العاشق حكاية زلبوبو.إذا ذُكر ي         ُخلقو )أخالقو(،    يف ذكر 

القاعدة العامة تؤكد أنو إذا ذكر ابوب أماـ العاشق فإنو يهيم عشقا 
ٔتحبوبو، كلكن التطرؽ إذل مكاـر أخالؽ سيدان )أىب بكر( هنع هللا يضر ٕتعل العاشق 

 ينسي ذلك ابوب كيتذكر )أاب بكر( ذا اخلُلق السامي.
فنية ابلسهولة كالبساطة، فقد التـز كيتميز شعر )مؤمن( من الناحية ال

 الوضوح كدل غلنح إذل التقعر كااللتواء ابألسلوب كاإلتياف ابلصور الشعرية ادلتكلفة.

أيضا يكمل الشاعر حديثو عن صفات أىب بكر كمنها : التواضع كلُت 
اجلانب فلم يتعاؿ على أحد قط سواء ُب اجلاىلية أك اإلسالـ، كَب حياتو العادية 

 ٖ()اضعا ٚتان قبل أف يتوذل أمور اخلالفة. أظهر تو 
   ،ياً وكان مقامو عال كان شديد التواضع،

ــــالك. إنســـــانصـــــورة  يف                                    ــ                           (4)وســـــّبة م
كػػاف أبػػو كىػػى التواضػػع؛ فقػػد   -هنع هللا يضر  -يوضػػح الشػػاعر ىنػػا صػػفة مهمػػة مػػن صػػفاتو 

ان. بػػل يتواضػػع للنػػاس ٚتيعػػ ،تقػػر أحػػدان كال ػل،  ال يتكػػرب علػػى أحػػدبكػػر الصػػديق هنع هللا يضر

                                                 

 .39مس داكا صمسطم دايبمياب ( يب و يحي،د 1)

 بهولے عاشك حكايت دلبر      خلك ايسا كہ ذكر ميں جس كے( 2)

 .17  ا ز يتي اص

 .39مس داكا صمسطم دايبمياب ( يب و يحي،د 3)

 رآدمى صورت وفرشتہ سي            خاكسارى پسند، عرش ممام (4)

 .17ص   ا ز يتي ا
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كم. كلسػت ٓتػػَت  :"كليػػت علػيكمعنػدما تػوذل أبػو بكػػر اخلالفػة خطػب ُب النػاس قائالن ف
  فػػإف أحسػػػنت فػػأعينوين كإف أسػػػأت فقومػػوين"، فاإلسػػػالـ دل يعػػرؼ حكمػػػا ثيوقراطيػػػان 

كػن أبػو بكػر كعمػر رضػي ه عنهمػا كالذم عاشتو أكركاب ُب العصور الوسػطى فلػم ي
) كىػػػي أتلػػػو  أك أم مػػن اخللفػػػاء الراشػػػدين حاكمػػػان ثيوقراطيػػػان ابدلفهػػػـو الغػػػريب للكلمػػػة

 .ٔ()احلاكم ابسم الدين(كما حدث ُب أكركاب

ىذه الفكرة ُب  (مؤمن)كألف الفضائل عديدة كالعطاء كبَت، فقد خلص  
 بيت كاحد حيث يقوؿ:

 .(2)ئلو،           فعطائو ال حيصىىل يستطيع أحد أن يعدد فضا
 -ككأنو يطلق خليالنا العناف لنتذكر أفضاؿ )أىب بكر( كمن أمثلتها: 

لنصػػػػرة ديػػػن ه تعػػػػاذل   عنػػػدما أسػػػلم أبػػػػو بكػػػر هنع هللا يضر ، انضػػػػم إذل النػػػيب 
كػػاف ؽلتلػػك أربعػػُت درعلػػان أنفقهػػا ُب سػػبيل ه ابإلضػػافة بنفسػو كمالػػو، كعنػػدما أسػػلم  

 إذل ما كسبو من التجارة.
كمػػػػػا أعتػػػػػق أبػػػػػو بكػػػػػر سػػػػػػبعة أشػػػػػخاص شلػػػػػن كػػػػػانوا يعػػػػػذبوف ُب سػػػػػػبيل ه 

كالنهديػػػػػػػة، كابنتهػػػػػػػا، كجاريػػػػػػػة بػػػػػػػٌت  تعػػػػػػاذل كىػػػػػػػم: بػػػػػػػالؿ كعػػػػػػػامر بػػػػػػػن فهػػػػػػَتة، كزبػػػػػػػَتة،
 مؤّمل، كأـ عبيس. 

 
 

                                                 

( به ا مسدا  ح في   مسفم،ح ز مسطيباب ري يارم  م  الن ،مسم ياخ ا ييم،طب مسد م،ي 1)

 28 ـ ا ص 1435دمحم يي ي  ا  م ب ي، ب مألر يا 

 ايک سخاوت شمار سے باہر كيا گنے  كوئى خوبياں اس كى     ( 2)

 .17  ا ز يتي اص 

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
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 ( الصديق كيقوؿ:بعد ذلك يذكر )مؤمن(كـر )أىب بكر
 (1)فادلبتدأ واحد واخلرب ألف.   و جوده  متواصاًل،          ذكر كرمو أ

سػػػػػػخاء سػػػػػػيدان أىب بكػػػػػػر كػػػػػػاف عظيمػػػػػػان، فعنػػػػػػدما تػػػػػػذكر خصػػػػػػلة كاحػػػػػػدة منػػػػػػو،يتفرع 
 عنو تفاصيل كثَتة.

 أما عن عدلو هنع هللا يضر فعرب عنو الشاعر بقولو:
 (2)أراد )عمر( العدل منك.    فهذا العادل يف ذكر )كسرى(،               

مػػػػػا زالػػػػػػت ضػػػػػػائلو ، كفملي ػػػػػػة ابألحػػػػػداث اخلليفػػػػػة األكؿ هنع هللا يضرسػػػػػػَتة رغػػػػػم أف 
، عػػػػػن سػػػػػائر اخللفػػػػػاء الراشػػػػػػدينصػػػػػفة ٘تيػػػػػػز هبػػػػػا ىنػػػػػاؾ أف إال بػػػػػُت النػػػػػاس،  تداكلػػػػػةم
كىػػي  مقػركانن هبػا أالإال ك  سػيدان )أبػو بكػر(ذكر حيػث ال يػ، وأصػبحت مالزمػة ال ػف

 .()الصدؽ صفة
لكػػػن الشػػػاعر ىنػػػا أضػػػاؼ لػػػو صػػػفة العػػػدؿ الػػػيت ٘تيػػػز هبػػػا سػػػيدان عمػػػر بػػػػن 
اخلطاب هنع هللا يضر، بل إنو ابلػ  ُب األمػر حػىت أنػو ذكػر أف اشػتهار عمػر ابلعػدؿ يرجػع إذل 

 أتثره بعدؿ )أىب بكر( هنع هللا يضر.

 يقوؿ الشاعر عن قوة )أىب بكر( كحزمو:
 (3)رف ثوب العصاة صار مبتلة.بفضل مشول رعايتك،                  فإن ط

                                                 

 مبتدا ايک ہے ہزار خبر     ذكر ميں اس كے جود پيہم كے     ( 1)
 .17  ا ز يتي اص

ـ سے داد چاہے عمر    تو وه عادل كہ ذكر كسرے ميں( 2)  عدل كى تجه
  .21  ا ز يتي اص

(
3

 ہو عاصيوں كا دامن تر              گرمى التفات سے تيرى ( 

 .24  ا ز يتي اص
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 ىنا يشَت الشاعر إذل مدل عناية كاىتماـ )أىب بكر( برعيتو.

 ٍب ينتقل  الشاعر إذل قوة احلدس كنقاء السريرة لدل )أىب بكر( قائالن:
 ادلثّبون للفنتة )يف عهدك( ال يطمحون حٌب إىل ختيل الفتنة،           

 (1)فقلبك كاشف السر. 
ة ُب عهػػػػػػده هنع هللا يضر ال يسػػػػػتطيعوف حػػػػػػىت أف يتوعلػػػػػوا  كقػػػػػػوع ادلتمػػػػػردكف كالعصػػػػػا

الفتنة؛ ألنو هنع هللا يضر يعرؼ ما تكنو الصدكر كَب ىػذا مبالغػة ألنػو ال يعلػم الغيػب غػَت ه 
 سبحانو كتعاذل كقد ظهرت حركة الردة ُب عهد أىب بكر كصلح ُب قمعها.  

 قوؿ:ٍب يصف  الشاعر سطوة )أىب بكر( على اجملرمُت في
 (2)ال يرون الفلك يف الظهّبة. )فاعلي العيب(،  تلك أحوال مرتكىب العيب

ىؤالء الذين كانوا يفعلوف العيب أين ىم؟ لقد اختفوا ٘تاما ُب عهدؾ، 
وف أف يركا الشمس ُب كضح فقد حدث خلل ُب أعينهم حىت أهنم ال يستطيع

 النهار.
 كعن رٛتة )أىب بكر( يقوؿ الشاعر:

 (3)تو الضعفاء،            تصبب ادلاء عنربًا من احلياء.حينما تشمل رزت

                                                 

(
1

 ضمردل ترا ہے جو كاشؾ م         فتنہ سازوں كو وہم فتنہ نہيں( 
 .21  ا ز يتي اص 

(
2

 دوپہر كو فلک نہ آئے نظر          عيب جو خورد بين كا يہ احوال(
 . 21  ا ز يتي اص

 آب ہو جائے شرم سے عنبر       رافت اس كى ہو جب ضعيؾ نواز( 3)

 .24  ا ز يتي اص
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لعل ابرز دليل على رٛتة )أىب بكر( أنو قبل كبعد مبايعتو إمامان للمسلمُت 
كخليفة لسيد اخللق كاف يطبق مبدأ التكافل االجتماعي ُب أنصع صوره ، فكاف 

فقدت َتة يتعهد عجوزنا كبيذىب إذل بيوت العجزة كاليتامى ك الضعفاء. ككاف 
، فيسقي ذلا، كيقـو ، فكاف يذىب إليها ليالادلدينة أطراؼُب بعض تقيم   بصرىا
.كدل تكن رٛتة الصديق رلرد عاطفة عارضة أك شفقة كقتية مرتبطة ٔتوقف أبمرىا

لقا اثبتان ُب نفسو كالشاعر ىنا يتصف برىافة احلس، كدقة معُت ،كلكنها كانت خُ 
 الذكؽ.

كيشتد حينما يكوف ىناؾ أمر ؽلس العقيدة كاإلؽلاف، أك كاف هنع هللا يضر ػلتد 
ؽلس ادلركءة كالشرؼ، فال تظهر احلدة أك الشدة ُب غَت موضعها كىذا يتماشى مع 
 اتو الشخصية اليت كلد هبا، كترىب عليها هنع هللا يضر. فرغم رأفة )أيب بكر( لكنو ال 

 ؼلشى ُب احلق لومة الئم ، فيقوؿ الشاعر:
 (1)يَبك عبادة النار.            لت ادللحد،          حدة سيفك جع

أف غلرب  -بفضل سيفو البتار -إذف، لقد استطاع سيدان )أبو بكر( هنع هللا يضر 
الكافر على اإلقالع عن عبادة النار خشية من قوة سيف )أىب بكر( الذم ال 

هر هبما ال يعٍت يتواى عن اإلطاحة برؤكس األعداء. إذف فالورع كالتقول اللذاف اشت
 أنو ضعيف الشخصية بل ىو قول ُب نصره دين ه كتوضيحان ذلذه الفكرة. 

 يقوؿ الشاعر:
 (2)لو مسع الكافر قصة سيفك،                الستغاث وقال: األمان األمان.

                                                 

 چهوڑ ديويں پرشش آذر              تيرى تلوار كى وه آنچ كہ گبر( 1)
 .24  ا ز يتي اص

 االماں االماں كہيں كافر                   ماجرا سن كے تيػ كا تيرى( 2)

 .24  ا ز يتي اص
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ىنا مبالغة غَت مقبولة  فالكافر دل ير السيف ، كدل ير أثره على الكفار بل  
 ، استنجد كطلب األماف.ٔتجرد أف  ع قصتو

فلم تكن رقة الصديق كتواضعو ْتاؿ على حساب حزمو كحكمتو ، ككاف 
دليل قوة كليست دليل ضعف كٚتود. فقد كاف قراره ،الصاـر لسنة النيب  إتباعو

 .زمو كبعد نظره احلاسم بشن احلرب على ادلرتدين، دليال على ح

 ٍب يصف الشاعر خنجر )أىب بكر( فيقوؿ:
 (1)إن رلرد وصف خنجرك،                         يقطع لسان الواصف.

يصف الشاعر حدة خنجر سيدان أىب بكر لدرجة أنو ال يستطيع أحد أف 
 ؽلدحو ألف مدح ىذا اخلنجر احلاد سوؼ يؤدم إذل قطع لساف ادلادح ، كتنزؿ عليو 

. كإف دؿ ذلك على شيء فإنو يدؿ على قوة ٕ()أشبو بلعنة الفراعنةلعنة 
 أىب بكر ُب احلق.  

                                                 

(
1

 كيب ثيبٌ كيدئے تيسي ضُدر                 ذكر كرتے زبان كٹتى ہے( 

 .24ص   ا ز يتي ا

، ، مسط ن مسأ  م ميفز راا يمبي  مسي ن 1722( سط ب مسفيمي ب ي   ا ظهي ي ن 2)

ق.ن (   1322 –ق.ن  1344م،ز ي خ  ي،  أحد ريمي ب مأل ي  مس  ي ب ييي)مسفيي، ي 

 ل ي      سا   ب بفما  أ  مسيمبي  لد ي ز ا ر سي مي  ،ميد   يمي ي ميز مسيمبي  ا 

    ايم ن ي ف،يم يايدم ،ري مسا،ن مسأ  من راا مس يز ي  مسيمبي  م   ز )  ،بيم( 

ز   يماي  مسا ص ا ي  م محي ،مسد  حر   ي اا ا إس  مسباز ،مسمهيز مسط ف،ي ا  ي  ي 

،ري ،  رما دمو مسح    مسأ  احيل مس ط   فال  اايم ري ز  ا ،ري  ه اب مسط ن 

ي ز ريا ا مس ،يد  ي  ير، ا  ن مسي مي  ي ي ،ا، ل ي  ي ي ا مآل  ي مسي ياب بطد 

مسمبي  ي  إ  بما بييض غياب ا ،    مسي يا،  مسمدي ا اطممد،  أ  مسي،يا ا ،

ي    مسي،ء ،مايابهي  ميياد س ي،ء ا ،  ي  ي ز ياص ل سز مس حز م  ، اراب 

،مألييا اب إ  مس،ر   ي  سط ب مسفيمي ب. مسي دي   إبيم ان يبد مسم دي مسي ر ي ا مأليي ل 

مس  ي ب ا مسي، د مس   ي ا ،يل ،محياي يبد مس الن حاديا مسي، و مألي   س  م ربامسم  ي ا 

 .219ص  ا2446
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ٍب يتطرؽ الشاعر بعدما كصف سيف أىب بكر كخنجره إذل جيش )أىب 
 بكر( فيقوؿ:

 جيشك إىل قلعة الفلك.     ليس مبستغرب أن يصعد،               
 جندي يف اجليش ادلنصور،فكل 

 (1)كة الفطرة )الطبيعية(.لو مكان مقدس يف شلل
بشر،  -هنع هللا يضر  -ابلرغم من أف ىؤالء اجلند ُب جيش سيدان )أىب بكر(

لكن سَتهتم مثل ادلالئكة ؛كلذلك فليس غريبان أف يصعد اجليش إذل عناف السماء 
 يصعدكف إذل الفلك.   -بطبيعتهم  -؛ كذلك ألف ادلالئكة 

ق حلرب الردة ىي البذرة كقد سجل التاري  كيف كانت إدارة الصدي
األكذل لبناء العقيدة العسكرية اإلسالمية للحرب ادلتحركة، فالدكلة اإلسالمية 

ألنو كطد العقيدة كسَت البعوث فشرع السنة  أتسست ُب خالفة أيب بكر هنع هللا يضر؛
الصاحلة ُب توطيد العقيدة بُت العرب ٔتا صنعو ُب حرب الردة، كشرع السنة 

مُت الدكلة من أعدائها بتسيَت البعوث كفتح الفتوح ، فكاف لو السبق الصاحلة ُب أت
 .ٕ()ُب خلفاء اإلسالـ ُب ىذين العملُت اجلليلُت

كمػػػػػػػػن شػػػػػػػػػدة إعجػػػػػػػػػاب )مػػػػػػػػػؤمن( بسػػػػػػػػػيدان )أىب بكػػػػػػػػػر( ينكػػػػػػػػػر أف يكػػػػػػػػػوف 
 كيرل أف ذلك ال ؽلكن أف ػلدث فيقوؿ: ىناؾ شخص مثلو،

                                                 

(
1

 للعہ چرخ پر ترا لشكر          كچهـ تعجب نہيں جو چڑهـ جاوے( 

 جيش منصور ميں ہر ايک بشر             كہ ہے لدسى گہر ملک فطرت

 .24  ا ز يتي اص

( به ا مسدا  ح في   مسفم،ح ز مسطيباب ري يارم  م  الن ،مسم ياخ ا ممدان مسد م،ي دمحم 2)

 . 148يي ي  ا ص 
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 (1)محي  السطر من الصفحة.ين     ب أن مثياًل يشبهك،       فرضًا لو  يكت
إذف، لو قرر شخص أف يكتب بوجود شخص يشبو اخلليفة األكؿ، فإف 

 السطر الذم على الورؽ ؼلتفي من الصفحة. 
 يشيد الشاعر ٔتكانة )أىب بكر( فيقوؿ :

 (2)أنت ذلك السلطان الذي يصبح يف حضرتو،        احلقّب رفيع الشأن.
أىب بكر هنع هللا يضر، فالشخص احلقَت الشأف ىنا الشاعر يثٌت على منزلة سيدان 

 يصبح ذا شأف عظيم ألنو شهد رللس )أىب بكر(. -ُب حضرتو  –
 ٍب ينتقل الشاعر إرل كصف ابب )أىب بكر( فيقوؿ:

 (3)تتوىج الشمس غبطة منو.          بسبب إشعاع تراب اببك،        
ا تغتبط الشمس ؽلدح  الشاعر ىنا عتبة ابب سيدان أىب بكر فمن دلعاهن
 نفسها اليت ىي أساس الضوء ُب العادل فهي ٖتًتؽ غبطة منها.

 كيستمر الشاعر َب مدح مكانة )أىب بكر( السامية قائالن:
 (4))*(لفضلتو على كنز قارون                   لو تذكر تراب حارتو،       

                                                 

(
0

 صفحہ محو ہو خط مسطر          ے گر ہے ترا مثل، بالفرضلكه( 

 .21  ا ز يتي اص

(
2

 پست كا شانہ ہے فلک منظر           تو وه سلطان كہ بارگہ كا ترى( 

(
3

 جل گيا مہر آتشيں پيكر              ذّره خاک در كى تابش سے( 

 .24  ا ز يتي اص

يما مألليبا ا ،لد مم   هللا ب  ب  ر  ل ي،       ي  ل،ن ي،   ي اا مس الن ،ييا)*( 

مسطا ا ، طب ر  مسيرقا ،  ي  ر  مألي،ملا رمد ر يز ارمب ا ب ألي،ملا حم  ي ق 

مسحفظب أيي   بيف ماحه . )دمحم أحيد ، د مسي،س ا دمحم أب، مسفيل إبيم انا ي   دمحم 

ا ا مسي مبب مسم، ياب مس بي ا مسم  ي 6مسب، ، ا ، اي، ا ل ص مسمي  ا  

 (.162اص1762

 خاک مذكور گنج لارون پر             خاک بيز اس گلى كا ڈالے ہے(4)

 . 17  ا ز يتي اص
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  ىنا يوضح مكانة )أىب بكر( حىت أف الًتاب الذم ؽلشى عليو أفضل من
كنز قاركف. كىنا تناص مع النص القرآين الذم حكى لنا قصة قاركف الذم كاف 

خزائنو كاف ينوء ْتملها الرجاؿ األشداء  مفاتيحأحد أغنياء بٍت إسرائيل لدرجة أف 
 يقوؿ تعاذل:

"إف قاركف كاف من قـو موسى فبغى عليهم كآتيناه من الكنوز ما إف مفاٖتو لتنوء  
 ".(*)قاؿ لو قومو ال تفرح إف ه ال ػلب الفرحُتابلعصبة أكرل القوة إذ 

 كغلمل الشاعر حديثو عن منزلة )أىب بكر( فيقوؿ:
 (،الشمس يف السماء تتمُب أن تقبل قدمو )تسجد لو

 (1)وىو جيلس أعلى ادلنرب.          
فالشػػػاعر ؽلتلػػػك لغػػػة متوىجػػػة برىافػػػة اإلحسػػػاس كبسػػػاطة العبػػػارة ، كعمػػػػق 

 ادلعٌت كالفكرة.
)مؤمن( صورة لإلنساف األكمل شلثالن ُب شخصية الصديق هنع هللا يضر ، فإف قدـ 

يكن عسَتا ظهورىا ُب معامالت احلياة الواقعية ، فال أقل من أف نرفعها أماـ 
 .ٕ()األبصار ظلوذجان ، كأف القـو ليعرفوف ٔتثلهم العليا،كما يعرفوف بتارؼلهم الواقعي 

لعظيمة لدرجة أف الشمس تتمٌت ىنا أٚتل )مؤمن( صفات )أاب بكر( ا
تقبيل قدميو؛ ألنو  أكؿ  من أسلم من الرجاؿ، كأكؿ خطيب دعا إذل  عبادة ه 

يكرمو كغللو  ُب اذلجرة إذل ادلدينة .ككاف النيب   تعاذل، اصطحب الرسوؿ 
                                                 

 . 96(  ،ي  مسم ص   مآلاب *)

 ذروه  اوج  يايہ منبر             آز پا بوس ميں پے خورشيد    (1)

 .17  ا ز يتي اص

ا أ م،بي  78طيبي مسطدد ( د/ ر ي  ،اب يحي،د    رأ  ي   ر  فب مسط ي   م ب مس2)

 . 168ا ص  2414

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388


 

 
041 

  د/ نيفني عمرو حسانني منازع علي
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بدر كأحد : الغزكات الكربل  كيثٍت عليو ُب كجهو، كقد شهد مع رسوؿ ه 
كاخلندؽ كبيعة الرضواف ابحلديبية كخيرب كفتح مكة ك غزكة حنُت كالطائف كتبوؾ 

(:"لو كنت متخذان شاد الرسوؿ ٔتكانتو فقاؿ رسوؿ ه )كحجة الوداع. كما أ
 ." (*)اإلسالـخليالن الٗتذت  أاب بكر خليال كلكن أخوة 

 كيستمر شاعران ُب حديثو لبياف منزلة كمكانة سيدان أىب بكر فيقوؿ:
 الدارين يف حقو،خالق  أيها احلاسد عندما قال

َعِة َأن يـُْؤتُوا أُويل اْلُقْرىَبٰ َواْلَمَساِكَْب َواْلُمَهاِجِرينَ يف َسبِ  يِل َواَل َيََْتِل أُولُو اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسَّ
ُ َلُكْم  ۖ  َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا  ۖ  اَّللَِّ  بُّوَن َأن يـَْغِفَر اَّللَّ ُ َغُفوٌر رَّحِ  ۖ  َأاَل حتُِ  (.22)*يمٌ َواَّللَّ

  (1)إنو األفضل إنو الفضل.           ،تلك ادلنزلة مكانة تضاىيفليس ىناك 
انس من أصحاب أكاف ،  بكر هنع هللا يضر أىبشأف سيدان  ُبالكرؽلة  اآليةنزلت 

  ك(، كأفَشوا ذلك كتكلموا بو، فأقسمف)اإل بهتافقد رََموا عائشة ابل رسوؿ ه 
كاف ينفق على الذم  أبو بكر،  من بينهم، انس من أصحاب رسوؿ ه أ

مسطح لقرابتو كحاجتو: قاؿ: كه ال أنفق على مسطح شي ا أبدا، كال أنفعو بنفع 
 ما قاؿ، كأدخل عليها ما أدخل، فأنػزؿ ه ُب ذلك ئشةعن عا أبدا بعد الذم قاؿ

اآلية. قالت: فقاؿ  ...( لُو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َكالَسَعةِ  َكال أَيَْتِل أُكقرآان يتلى يقوؿ تعاذل:
نفقتو اليت كاف  (مسطح)أبو بكر: كه إين ألحب أف يغفر ه رل، فرَجع إذل 

                                                 

 .154ا ص15( مس  ،، ا  حاا ي  ن بييء مس  ،، ا مس،را *)

 .22(  ،ي  مس ،يا  اا *)

(
1

 اس كے حك ميں كہے جہاں داور   جب اولوا الفضل منكم اے حاسد( 

 سب سے بہتر کہ سب سے ہے بہتر   افضليت ميں كيا سخن ہے يہ بات

   .24ا ص  ا ز يتي 
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كىنا استثمر الشاعر تقنية التناص مع  .نػزعها منو أبدان عليو، كقاؿ: كه ال أ هايػُْنِفق
 .ٔ()اآلية الكرؽلة ليربز ادلعٌت ادلراد توضيحو، كىو بياف أفضلية سيدان أىب بكر هنع هللا يضر

كانت قصَتة  حيث دل تتعدل سنتُت كأربعة   -هنع هللا يضر  -رغم أف خالفتو 
ابرزاف، أبرزعلا حركة الردة، أشهر، لكن رغم ذلك، كقع خالؿ تلك الفًتة حداثف 

 كلكنو هنع هللا يضر ٘تكن من ردعها كالقضاء عليها. حيث يقوؿ الشاعر:

 (،وأدىاابلفًب ولكنو ) يءعصره مل
 (2)جوج.أمام ىجمات َي (سكندراإل)مثل سد   

 ضيءلي ()ج(جو أجوج كمأي)صة ق مع تناصال جلأ الشاعر إذل تقنية كىنا
 يعد ادلثل األعلى لالستشهاد السيما ُب ىذا ادلوقف ، كما أف القرآف الكرمي النص

 الذم ٗتتلط فيو السياسة ابلدين ، كمن ٍب يكوف التأييد اإلذلي أكثر إقناعا للناس،
كقد كردت قصتو ُب سورة الكهف، للحماية  سدا ادلقدكين  سكندرفكما صنع اإل
الفنت تلك  ُب كأد (بكر )أيبسيدان  فقد صلح ج(، جو أجوج كمأيمن خطر )

 .عليها القضاءك 
                                                 

( دمحم أحيد ، د مسي،س ا دمحم أب، مسفيل إبيم انا ي   دمحم مسب، ، ا ، اي، ا ل ص 1)

 .352-349مسمي  ا ص

(
2

 جوش  ياجوج وسّدا سكندر    چرخ وآشوب دور ميں اس كے     ( 

 .17  ا ز يتي ا ص

()    ي ي   راه  ، ،أر دما ،،و ،ي ،،و  ي  لبا م      م  مأليض ري لدان مسري

اف،ق مساا ل ،مس، ز   ،يدد ي  ي   ي  ري مأليض رم،مهي م،مهي ب مم،بي، مس اا  

مسي ن   ب بب  أ  مسم،  ،مس،بي،ز حم  بطث هللا ير ،،ل سهي  ي  ح،سهي م رظ ي

ي  با   تالا مألل،من ،ي  با  ا ،،و ،ي ،،و   ا    ح أل ن  د ممسأ   مسمي ا   ممس  سا أ

 أم مس د ي اط   ل،ا   ال اي   ماميملا  - بأسن -  با،ل ن بإأمبب مس ح و ر،لا ر اي  مسحداد

ا 6أحيد يبد مس،  ب رمااا  -مسبدماب ،مس ه ابا محماك د .)مب    اياإال  ب يي هللا ير ،،ل

 (.113-114اص2442مسي، د مأل،لا دمي مسحداثا مسم  ي ا
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 منقبة سيدان عمر هنع هللا يضر
صفحة مشرقة من صفحات التاري    -هنع هللا يضر  -تعد حياة الفاركؽ )عمر( 

اإلسالمي الذم يتسم ابلصدؽ كادلوضوعية كالثراء مقارنة بتواري  األمم األخرل. 
حيث تعج صفحات التاري  اإلسالمي  ايت الشرؼ، كاجملد، كاإلخالص، 
كاجلهاد، كالدعوة إذل سبيل ه. كعندما أحس أبو بكر بقرب أجلو اختار عمر بن 

 .ٔ()اخلطاب ليكوف خليفة من بعده ككتب هبذا االستخالؼ كتاابن 
العػػدؿ  فكانػػت سياسػتو تقػـو علػػى إقامػة ،   علػى هنػػج الرسػوؿسػار هنع هللا يضر 

 بػُت النػػاس ، كقػد صلػػح ُب ذلػك صلاحػػان منقطػػع النظػَت، ال تكػػاد تصػدقو العقػػوؿ حػػىت

اقًتف ا و ابلعدؿ كأصػبح مػن الصػعب علػى كػل مػن عػرؼ شػي ان يسػَتان مػن سػَتتو أف 
لقػب ) الفػاركؽ( ألنػػو فػرؽ بػػُت  .كقػد أطلػػق عليػو النػػيب ٕ()يفصػل مػا بػػُت االثنػُت

 احلق كالباطل.
فبعد اذلجرة إذل ادلدينة ادلنورة،  ال يشق لو غبار؛ ان مبارز كاف )الفاركؽ( ك 

دد ُب ُب كل غزكاتو ، ك دل يتخلف أك يًت  صحب عمر بن اخلطاب رسوؿ ه 
ك سلمو  ،مَتان على بعض السراايأ ك قد أرسلو رسوؿ ه  ية غزكة.ُب أ ادلشاركة

كاف )عمر( ادلساعد األكؿ )أليب بكر( الصديق كساعده الراية ُب غزكة خيرب.  
الناس األؽلن، كمستشاره األساسي طواؿ خالفتو . كدلا كرل اخلالفة خطب ُب 

فاعلموا أف تلك الشدة قد أضعفت، كلكنها  فقاؿ:"أيها الناس قد كليت أموركم،
إظلا تكوف على أىل الظلم كالتعدم على ادلسلمُت ، فأما أىل السالمة كالدين 

                                                 

 26(  طد مسدا   الس ا م  الن ،إ    اب مسد،سب ا ص 1)

 الب ا  اي  أياي مسيتي ا  ييي ب  مسا  ب يا اما ،ي ي ا ( د/ ي   دمحم مس2)

 .88اص2445ايت  ب مليأا مسم  ي ا 1 
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. ككاف أكؿ خليفة دعي أبمَت ٔ()كالقصد ، فأان ألُت ذلم من بعضهم لبعض"
كؿ من فتح الفتوح كمصر األمصار، ادلؤمنُت، كأكؿ من أرخ التاري  اذلجرم ، كأ

 كعُت القضاة ُب البلداف ، ككاف أكؿ من طاؼ ابلليل يتفقد أحواؿ الرعية.

 ىذه اإلصلازات أهبرت شاعران )مؤمن( فشرع ؽلدحو قائال:
فارس اذلمامجيش الدين وال أمّب       اليقْب ملك دولة العدل، أىل إمام

ابلعػػػدؿ كالنصػػح كالرٛتػػة ، ككػػػاان  حيػػث تػػوذل اخلالفػػة عشػػػر سػػنوات مألىػػا 
فارسػػػػا مغػػػػػواران كخبػػػػػَتان عسػػػػػكراين مػػػػػن طػػػػراز رفيػػػػػع، فعنػػػػػدما نسػػػػػتعرض ادلكاتبػػػػػات الػػػػػيت 
تبودلػت بػػُت أمػػَت ادلػؤمنُت عمػػر كالقػػادة ادليػػدانيُت فسػوؼ صلػػد أف الشػػرح التفصػػيلي 
لطبيعػة األرض ُب مسػرح العمليػات كػاف لػو كزف ابلػػ  األعليػة فمػثال عنػدما كػاف سػػعد 

أيب كقػػاص علػػى مشػػارؼ "القادسػػية" قبيػل نشػػوب القتػػاؿ بػػُت ادلسػػلمُت كالفػػرس بػن 
تلقػػى كتػػػااب مػػن عمػػػر جػػػاء ُب سػػياقو عػػػن طلػػب عمػػػر معرفػػػة موقػػف الفػػػرس كطبيعػػػة 
األرض "كاكتػب رل : أيػػن بلغػػك ٚتعهػػم ؟كمػػن رأسػػهم الػػذم يلػػي مصػػادمتكم ؟فإنػػو 

ليو،كالػػذم اسػػتقر قػد منعػػٍت مػػن بعػػض مػا أردت الكتابػػة بو،قلػػة علمػػي ٔتػا ىجمػػتم ع
عليػػو أمػػر عدككم،فصػػف لنػػا منػػازؿ ادلسػػلمُت كالبلػػد الػػذم بيػػنكم كبػػُت ادلػػدائن صػػفة  
كأين أنظر إليها،كاجعلٍت من أمركم علػى اجلليػة " فػرد عليػو سػعد بكتػاب مطػوؿ بػدأه 

                                                 

ا مس مب مس م راب ا 3ا مس،را مس   يا  مسح رظ ب  حب  ا مس اي  مس ب،اب ،أاب ي مسا ف ا( 1)

  452ص  ا   ـ1419باي،ز ا 

(
2

 ومبارز ممبلامير لشكر دين         امام  اہل يمين شہر يار كشور عدل (

 .23  ا ز يتي اص
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بشػػػػػػػػرح ادلكػػػػػػػػاف كطبيعػػػػػػػػة األرض بدقػػػػػػػػة كاملػػػػػػػػة ٍب كصػػػػػػػػف أكضػػػػػػػػاع قػػػػػػػػوات الفػػػػػػػػػرس 
كادلسلمُت

كاف ملػػػػػػػػػػك َت نوشػػػػػػػػػػأ بعػػػػػػػػػػدؿ (عمػػػػػػػػػػر)رنػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػدؿ مقا (مػػػػػػػػػػؤمن)ٍب يػػػػػػػػػػرفض 
الفػػػػػرس، فادلقارنػػػػػة ال ٕتػػػػػػوز ، فشػػػػػتاف الفػػػػػػرؽ بػػػػػُت شػػػػػخص شػػػػػػديد اخلػػػػػوؼ مػػػػػػن ه  
كعمػػػػػػػر بػػػػػػػن اخلطػػػػػػػػاب، الػػػػػػػذم مػػػػػػػػأل األرض عػػػػػػػدالن، كبػػػػػػػػُت شػػػػػػػخص يعبػػػػػػػػد األكاثف 

 كالنار فيقوؿ: 
 وان( يف العدل فهذا خطأ منك،ّب لو تقول إنو مثل )أنوش

 (2)احلق والباطل ؟. أين عابد األواثن ؟وأين فارق    

 كيتابع الشاعر مدحو لسيدان عمر كاصفان مقامو كمنزلتو قائالن:
 سيدان )عمر( ذو ادلقام العظيم،  

 (3)الذي يفَبش قصر رفعتو األرض،منزلتو مبكانة ملك السماء.            
فالفاركؽ عمر ذك مكانة رفيعة، كقد تعفف عن سكٌت القصور كافًتش 

 كمكانتو تضاىي مكانة أحد مالئكة السماء .  لقصر،األرض بديالن عن ا

                                                 

ممدان د/ دمحم مسفم،ح ز مسطيباب ري يارم  م  الن ،مسم ياخ   ( به ا مسدا  ح في ا 1)

 .64يي ي  اص 

ـ سے ؼلط (1)    مثال عدل ميں نوشيرواں كو تجه

 كہ بت پرست كہاں فارق حك وباطل           

 .23ص   ا ز يتي ا

 كابلند پايہ عمر جس كے لصر رفعت  (3)

 گدائے خاک نشيں  شاه آسماں   منزل   

 .23  ا ز يتي اص
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كيشيد )مؤمن( بصفات )عمر( ادلتفردة حيث اعتلى عرش اخلالفة كالقمر 
 ليلة ٘تامو ، كما أف كرمو فياض كالبحر ادلعطاء  فيقوؿ:

  ملك عرش اخلالفة وىو قمر بدر التمام،
 (1)ادلمطرة. الُسحبوىف الكرم مثل  زاخرالعطاء حبر  ىو يف   

ثركاهتم قبل تورل اإلمارة كما كاف يراقب الوالة مراقبة دقيقة كػلصر 
على ىذه  (عمر)استوذل ك ، فإف اكتشف أف الوارل زادت أموالو بعد عزلو كبعدىا

الزايدة كضمها إذل بيت ماؿ ادلسلمُت، لكن ىذه الدقة ُب نظاـ ااسبة الذم 
 سائل كقف على اببو.ابتكره عمر ال يتناَب مع كرمو كجوده ، فلم ينهر 

 فيقوؿ:
 (2).سائل نهرمل ي وكان جوادا،                 طريقًا جديداً  للمحاسبة، سًبا

ككثرة إنفاقو، كقد صلح ُب ٖتقيق  (عمر)شديد اإلعجاب بكـر  (مؤمن)
بغَت إسراؼ، كااسبة بغَت تقتَت، شلا بعث احلَتة ُب  اإلنفاؽادلعادلة الصعبة ُب 

 بو ،فيقوؿ ُب البيت التارل:نفوس ايطُت 
 وغامض، واضحوفضلو  إحسانودفَب  

 (3)ألنو معطاء غامض، و حسابألنو يعطي بال  واضح                    

                                                 

(
1

 محيط ابر نوال وسحاب دريا دل         شہ سرير خالفت مہ پہر كمال (

 .23  ا ز يتي اص

(
2

    يہ احتساب كى اس نے نئى نكالى راه (

 ہوا وفور سخاوت سے مانع سائل  

 .23  ا ز يتي اص

(
3

   وسہل حساب دفتر احسان كا اس كے مشكل (

 كہ  بے شمار ہے گو ہے فمط مد فاضل  
= 
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كادلصادر التارؼلية تثبت صفة الكـر كالعطاء أكثر أليب بكر الصديق 
 كعثماف بن عفاف رضي ه عنهما مقارنة بعمر بن اخلطاب الذم كاف حريصا على
أمواؿ ادلسلمُت ، فكاف ال ينفق درعلا ُب غَت موضعو ، ففي إحدل خطبو اقًتح 
كضع حد أقصى للمهور فقاؿ: " ال تغالوا ُب صدقات النساء ،فإهنا لو كانت 

ما أصدؽ قط  مكرمة ُب الدنيا أك تقول عند ه لكاف أكالكم هبا رسوؿ ه 
امرأة من نسائو كال بناتو فوؽ اثنيت عشرة أكقية ، فقامت إليو امرأة كقالت : اي عمر 

. كٖترمنايعطينا ه 
ُتْم ِإْحَداُىَن ِقنَطارنا َفاَل أَتُْخُذكا ِمْنُو َشيػْ نا   يػْ َأأَتُْخُذكَنُو بػُْهَتاانن  ۚ  َكآتػَ

كََكْيَف أَتُْخُذكَنُو َكَقْد َأْفَضٰى بَػْعُضُكْم ِإذَلٰ بَػْعٍض َكَأَخْذَف ِمنُكم ( ٕٓ)َكِإْٙتنا مُِّبيننا 
يَثاقنا َغِليظنا  .  ٔ()عمر: أصابت امرأة كأخطأ عمر  فقاؿ) (*)مِّ

ك)معن بن  (بعمر بن اخلطا)كمن ادلبالغات الزائدة ادلساكاة ُب الكـر بُت 
كاشتهر ابحللم كالكـر كما يضاىي أشهر كرماء العرب ُب اجلاىلية )حاًب  (*)زائدة(

الذم يضرب بو ادلثل ُب شدة كرمو كجوده،  فيقاؿ: أسخى من حاًب .  (*)الطائي(
 فيقوؿ مؤمن:

                                                                                                               
= 

 .23  ا ز يتي اص

 .21ا  24( مس   ا مآلاب *)

 27( مسفم،ح ز مسطيباب ري يارم  م  الن ،مسم ياخ   يي،ل   بك اص 1)

 ، أب، مس،ساد يط  ب  رمبد  ب  يبد ّللا  ب  رمبد  ب  ي ي ب  ييان ( يط  ب  رمبد    *)
ي،اب يطي،ز ب سي، يب ،مس ين ،مسط  ا  سد،سما  مسطب  اب ،مأل    ي  ي، ل م .مسياب  ي

 بل  ي مسب دم . ،    يي،م  ب  أبي حف أمس،را ب حم  يدحا مسيطيما ،ل د،  ي  
 يم،ل مسي، ،يب..ن 968لُمل غا ب   ب  مسي يي مسييه،ي ا ا   با ،أ  ي يدمبحا راا

    http://alencyclopedia.com  
ن مس  ب    ، ح من ب  يبد هللا ب   طد ب  مسحييو مب  مييئ مسماو ب  يد  ب  ح م( *)

أحرن مس  ب  ميمهي ب س،،د ،مس ا ا ،ييب با مسي ل ري مس ين ي  ييب مس،   ابا 

د ي ي  ي،يح)مس،،مد مسييه،ي ،أحد يطيما مس،   اب ،ا    أب  يد  ،أب   ف  ب.
= 

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura4-aya21.html
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 (1)السخى. أينما يكون فهو معن الكرًن وحاًب       البذل والكرم، رفع شعار
الػػػػيت صػػػارت علمػػػا علػػػػى  (حػػػاًب الطػػػائي)ر ىنػػػا شخصػػػػية اسػػػتدعى  الشػػػاع

 .شدة اجلود كالكـر 
ككرمػػػو انتقػػػل إذل اإلشػػػػادة   (عمػػػػر)بعػػػد أف أسػػػهب كأطػػػػاؿ ُب مػػػدح سػػػخاء 

 برجاحة عقلو كسداد رأيو فيقوؿ:
 ،برأيور بدر التمام  استنار لو

 (2)سقوطوال احتمال ال  خوف اخلسوف عاىندلا  
مر برأم سيدان عمر الستنار كازداد هباءن يرل الشاعر أنو لو استعاف الق

كسوؼ الشمس، كيالحظ ك  القمر أ خسوؼسلاكؼ من يكوف ىناؾ  نكلكٚتاالن 
ىنا استخداـ الشاعر لظاىرٌب اخلسوؼ كالكسوؼ ألننا كما ذكران أنو كاف ابرعان 

 .ُب علم النجـو
 قوؿ:يعود الشاعر مرة أخرل كيؤكد على صواب رأل سيدان عمر هنع هللا يضر في

 ( 3).حيث أن الوحى ينزل مبشورتو رأيو الصائب،  جراء ذلامقاعدة اإل تسامت
                                                                                                               

= 

مسيحمك دمحم به،ب مأل ي ا  مسطيبا ح،ملأب ري يطيرب يمسبادمد ا ب ،غ مأل يمألس، 
 (..93ا 92صنا 2412دمي مس م ب مسي ي ا مسم  ي ا مس،را مأل،لا 

 كہاں  ہيں معنى  كريم اور حاتم باذل          وفور بذل وكرم يون پكارے كہتا ہے( 1)

 .23  ا ز يتي ا ص

(
2

 رہے نہ بيم خسوؾ اور نہ احتمال ہبوط  (

 مستضى مہ كاملجو اس كى رائے سے ہو    

 .23  ا ز يتي اص

(
3

   بڑها يہ پايہ الہام رائے صائب سے (

 كہ مشورے پہ  ہوئى اس كے وحى بهى نازل  

 .23  ا ز يتي اص
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 م(7102 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

كاف هنع هللا يضر عبقراين شديد الذكاء، فهذا الذكاء ادللهم لعمر كاف ٔتثابة البصَتة 
زؿ القرآف ناليت تطابقت مع النص القرآين ُب الكثَت من اآلايت كادلواقف اليت 

فت ىذه األمور )ابدلوافقات( قاؿ عمر رضى ه عنو: موافقا لرأيو بشأهنا. كقد عر 
"كافقت ريب ُب ثالث: فقلت اي رسوؿ ه، لو اٗتذان من مقاـ إبراىيم مصلى، 

، كقلت: اي رسوؿ ه لو أمرت نساءؾ أف ٕ٘ٔفنزلت اآلية سورة البقرة آية 
، ٖٔ ػلتجنب، فإنو يكلمهن الرب كالفاجر، فنزلت آية احلجاب سورة  النور  آية

كاجتمع نساء النيب ُب الغَتة عليو فقلت ذلن عسى ربو إف طلقكن أف يبدلو أزكاجان 
 ." ٔ().ٔخَت منكن فنزلت اآلية سورة التحرمي  آية 

حيث يشَت الشاعر إذل نعمة اإلذلاـ اليت أنعم ه هبا على سيدان عمر 
 فيقوؿ:  هنع هللا يضر؛ ٍب ينتقل الشاعر إذل ٛتاس سيدان عمر هنع هللا يضر

 الكفار، ازلمن قويضىذا احلماس لت
 (2)بنفسو. كنيستو ذلدمالراىب الكسول  دفع 

الػػػػػػذم كػػػػػػاف قػػػػػػدكة ل خػػػػػػػرين سػػػػػػػيدان عمػػػػػػر )مػػػػػػؤمن( ٛتػػػػػػاس يصػػػػػػف ىنػػػػػػا 
ُب الصػػػػػػػػػدؽ الػػػػػػػػػذين انتقلػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػيهم عػػػػػػػػػدكل الصػػػػػػػػػػدؽ مػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػنفس كاآلخػػػػػػػػػػرين، 
لدرجػػػػػػة أف الراىػػػػػػػب يقػػػػػػدـ علػػػػػػػى ىػػػػػػػدـ كنيسػػػػػػتو بنفسػػػػػػػو، كلػػػػػػيس أم راىػػػػػػػب، بػػػػػػػل 

الراىػػػػب الكسػػػػالف أيضػػػػا يهػػػػم بعزؽلػػػػػة غػػػػَت متوقعػػػػة منػػػػو ذلػػػػدـ كنيسػػػػتو اقتناعػػػػػان حػػػػىت 
 .برأم عمر كعزؽلتو

                                                 

ا  اي  أياي مسيتي ا  ييي ب  مسا  ب يي  هللا ي ا مس ال ب يي   دمحم  ( د/1)

 .36-32صا 2445ا يت  ب مليأ س  يي ،مسم،رالا مسم  ي ا 1يا اما ،ي ي ا  

(
2

  يہ جوش خانہ كفار كى خرابى كا (

 كہ خود گرائے كليسا كو راہب خامل   

 .24  ا ز يتي اص
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كدل يكػػػػػػػػػن احلمػػػػػػػػػاس أك الرقػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػامنُت ُب ركح سػػػػػػػػػيدان عمػػػػػػػػػػر فقػػػػػػػػػط بػػػػػػػػػػل 
 ٕتسدا ُب نظرات عينيو ،كُب ذلك يقوؿ الشاعر:

  الروح بنظرة من طرف عينيك،  فزعت
 (1)ة.سحر التعويذ ، يتولدوالغضب رقةفمن نظرة ال

ىنػػػػػػا يػػػػػػرل الشػػػػػػاعر أف رلػػػػػػرد نظػػػػػػرة عػػػػػػػابرة مػػػػػػن طػػػػػػرؼ عػػػػػػُت عمػػػػػػر ٕتعػػػػػػػل 
مػػػػن أمامػػػػػو يضػػػػػطرب كيهتػػػػػز،  كقػػػػػد ٚتعػػػػػت شخصػػػػػيتو بػػػػػُت الرقػػػػػة كالغضػػػػػب ُب آف 

 كاحد، شلا يتطلب صنع ٘تيمة خاصة هبا.
 ٍب يتطرؽ مؤمن  إذل قدرة عمر على اإلقناع، فيقوؿ:

 ، طائشونالشباب ال كانعهدك   يف
 (2).أكثر من شيوخ جتاوزوا ادلائة يلقون مصرعهم                              

لكػػػػػػػن الشػػػػػػػػاعر ىنػػػػػػػػا  أقػػػػػػػػرب للرحيػػػػػػػػلف الشػػػػػػػػيوخ ىػػػػػػػم أالقاعػػػػػػػدة العامػػػػػػػػة ف
صػػػػػػػاركا الشػػػػػػباب أف  احلكػػػػػػم  إدارة شػػػػػػ وفسػػػػػػيدان عمػػػػػػر  ُب حنكػػػػػػة كخػػػػػػربة يصػػػػػػف 

 اثرة الفنت.إكثر فناء من الشيوخ، كعجزكا عن أ
 التكبػػػػػػػػَت الػػػػػػػػذم صػػػػػػػػوت )عمػػػػػػػػر( ُب كمػػػػػػػػا أشػػػػػػػػاد مػػػػػػػػؤمن بقػػػػػػػػوة كجهػػػػػػػػارة 

زلػػػػػزؿ أركػػػػػاف قلعػػػػػة اصػػػػػطخر فسػػػػػقطت ُب أيػػػػػدم الفػػػػػاٖتُت ، كلػػػػػذلك فػػػػػال غػػػػػػرك أف 
 تستجيب أصناـ جكل لنداء اإلؽلاف  فيقوؿ: 

                                                 

(
1

  چشم دم خرابى وتسخير تيرا گوشہ (

 نگاه لطؾ وؼضب سے مثلث عامل 

 .24  ا ز يتي اص

(
2

     ترے  زمانہ ميں  صد سالہ پير فانى سے (

 زياده تر ہيں جوانان فتنہ كر كاہل  

 .24ص يتي ا   ا ز
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 (1).صنام چگلأفما العجب لو آمن  تكبّبك، جراء( *)اصطخر ةسقطت قلع 
ىنػػػػػػػػػػػػػػاؾ ركايػػػػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػػػػوؿ أف الفػػػػػػػػػػػػػػاركؽ رأل رؤيػػػػػػػػػػػػػػة مفادىػػػػػػػػػػػػػػا أف اجلػػػػػػػػػػػػػػيش 

 ٕ()ى ىػػػػػذه القلعػػػػػػة فكػػػػػرب اجلنػػػػػود فسػػػػػقط جػػػػػدار القلعػػػػػػة،اإلسػػػػػالمي قػػػػػاـ ْتملػػػػػة علػػػػػ

 كلكػػػػػن تلػػػػػك الركايػػػػػػة لػػػػػيس ىنػػػػػػاؾ دليػػػػػل علػػػػػى صػػػػػػحتها. فالشػػػػػاعر ىنػػػػػػا يقػػػػػوؿ إنػػػػػػو
بسػػػػػبب تكبَتتػػػػػك الصػػػػػادقة سػػػػػػقطت القلعػػػػػة، فاجلػػػػػدار الصػػػػػػلد قػػػػػد سػػػػػقط بتكبػػػػػػَتة 

 منك كابلتارل فليس غريبان أف تؤمن األصناـ.

 عمر، فيقوؿ: بعد ذلك يسلط )مؤمن(  الضوء على شجاعة سيدان
  السعادة،طعم  ونرديان رستم يذقمل 

 (3)حْب مسعوا بقصص شجاعتك وقتالك.
يهابو، ك كاف أكؿ  كالال ؼلشى ادلوت كاف الفاركؽ هنع هللا يضر فارسان مغواران، 

من يتقدـ الصفوؼ ُب ساحات ادلعارؾ ك الوغى، ك قد ٖتدل عمر بن اخلطاب 
بطش أحد ، ك قد انلو ما انلو من األذل قريشان إبسالمو دكف أف ؼلشى ُب ذلك 

                                                 

 ،ي  ،ب د  ر  بالد ر يوا ،به     رز اررمب  مسي ر،ن لبرل م  رالن. سير  ،ر ا  م  اي(*)

 رر ب   راد   ييري االرربرر  م  رالن  ر   أ،ل ير  غررم برالد رر يو مسطرالا بر  مسحيريي  

. )دمحم ييررر ا ممررردان ،محمارررك دمحم مايرر  مسيررربيم، ا مررريم،ن مسا فررر ا مسيميررردا ا دمي 19  رـر

 (.  394ا ص2444 ا مسحداثا مسم  ي

(
1

  گرادے جب ترى تكبير للعہ اصطخر (

 تو كيا عجب ہے كہ كلمہ  پڑهيں   تبان چگل 

 .24  ا ز يتي اص

(
2
ا  س ه ،ا ريسپ يريمر ل،ي  ا يل يمديا ،ييء يتي  ل  بد ١ٙش اؼّذ صذ٠مٝ،  (

 .163صا 1764

(
3

 نہيں ہے جان ميں جاں  رستم ونريمان كى( 

 ترے لتيل شجاعت كے جو  ہوئے  نالل                      

 .24  ا ز يتي ا ص
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كدل تضعف عزؽلتو ، شهد  هنع هللا يضر بدران، كأحدان،  دل يتضعضعإال أنو ، ك التنكيل
، ففي )بدر( قتل اخلطاب  كادلشاىد كلها، كدل يتخلف عن غزكة تقدمها النيب 

 ٔ()اص بن ىشاـ ضارابن بصلة القرابة عرض احلائط مقابل  رابطة العقيدة،خالو الع
كقد أدخلت  كقد استدعى الشاعر شخصيتُت اترؼليتُت علا: )رستم كنرؽلاف(

 شجاعة عمر كقوة شكيمتو الرعب ُب قلبيهما عقب تنامي فتوحاتو كانتصاراتو.

س أعدائو ، كما تناكؿ الشاعر سيف عمر البتار الذم أدخل اذللع ُب نفو 
 كرلرد التعرض لو يقذؼ هبم إذل جهنم  فيقوؿ :

 (2).مثواان جهنمصارت قد                من حدة سيفك يقولون، األعداء
كقػػػػػػػػد كضػػػػػػػػع ه سػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػاذل احلػػػػػػػػق علػػػػػػػػى لسػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػر كقلبػػػػػػػػو  كال 

 ".(*): "لو كاف بعدم نيب لكاف عمر غرك ُب ذلك أف يقوؿ النيب 
 كُب ذلك يقوؿ الشاعر )مؤمن(:

   أيها األعداء! ما قالو خاًب ادلرسلْب،
 .عمر أجدر هبالو كان بعدّى نبوة لكان                             

 الراشدة،  خالفتوىذا دليل  على  و

                                                 

 .47(مس الب  ا يي،ل   بكا ص1)

(
2

  وه آنچ تيػ ميں تيرى كہ كہتے ہيں دشمن (

 ابهى سے ہم تو جہنم ميں ہو گئے داخل                       

 .24  ا ز يتي اص

ا  اي أيالن مس  بالا  ص*) ا ،مسمييأ  4/154ماي،ا أحيد  96( ييو مسدا  مسأ ب  

3686 . 

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
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 م(7102 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

 (1) .إمامتو فردتعلى  بيانوىذا                                     
كقد استلهم الشاعر نص احلديث النبوم ليػربز مكانػة عمػر ادلتفػردة كالػيت ال 
تػدانيها مكانػػة أخػرل، كلقػػد خػص سػػيدان عمػر رضػػى ه عنػو ابلػػذكر لكثػرة مػػا كقػػع 

آف هبػا، فوافػػق فيهػػا قولػو، مػػا نػػزؿ مػػن مػػن الواقعػػات الػىت نػػزؿ القػػر   ُب زمػن النػػر
.كمػػػا  القػػػرآف، فكػػػاف قريبػػػا مػػػن النبػػػوة قربػػػو مػػػن القػػػرآف. إال أنػػػو ال نػػػر بعػػػد دمحم

 ُب البيت الثاين ليربز ادلعٌت كيقويو. ((*)الًتصيعتقنية )الشاعر  استخدـ

                                                 

(
0
   معاندو ! جو كہا خاتم رسالت نے (

 كہ ميرے بعد  نبوت كے تهاعمر رضى لابل 

     يہی  خالفت راشد كى اس كو بس ہے دليل

 يہی امامت برحك كى اس كو بس ہے سجل

 .23ا ص   ا ز يتي 

س ي يس ،راا ا ،  مس فظ مأل،ل ي  مسي يس مأل،ل  فو مسم راا ي  مس فظ مأل،ل  (*)

ا ي، و  1مس    .  اد ي بد ي   ي بدا مسبدال )يح   ز يطي     م مم د  ، بر (ا  

 .277نا ص1785ميل   مدبا ال ،يا

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388


 

 
011 


 الشاعر )مؤمن خان مؤمن(منقبة اخللفاء الراشدين عند 
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 ان هنع هللا يضرمنقبة سيدان عثم
سيدان عثماف هنع هللا يضر اثلث اخللفاء الراشدين، من األمثلة الشاىدة على 

الدعوة فأصبح أحد أعمدهتا  عظمة اإلسالـ، عندما أشرقت مشس اإلسالـ لر
، النورين على ابنتيو، فعرؼ بذم األكذل، كازداد عزّان كمكانة إبصهاره إذل النيب  

ككضع نفسو ُب خدمة دينو كبذؿ ، كىو لقب دل ينلو سواه من أصحاب النيب 
أموالو الطائلة لنصرتو كأنفق ما دل ينفق أحد مثلو؛ كبل  ُب ميادين العبادة شأكان 

د كادلصحف بُت يديو، كعرؼ هنع هللا يضر أبٚتل الشمائل كأرفع األخالؽ، بعيدان، كاستشه
كَب مقدمتها :احلياء كالرأفة كالرٛتة كالسخاء كالورع كاحللم كالصرب، كىى خصاؿ 

ك  .  متكاملة شكلت منو إنساان فذان. كجعلتو جديران بذلك الثناء من قبل النيب
خلقان. كأضاؼ عثماف هنع هللا يضر إذل سجّل مناقبو   –كاف أشبو أصحابو بو 

كفضائلو تلك إصلازات جليلة كأعماالن خالدة خالؿ خالفتو؛ ففي عهده فتح عدد 
سالمية، أنشأ أكؿ أسطوؿ ْترم إسالمي؛ من البلداف، كاتسعت رقعة  الدكلة اإل

حلماية الشواطئ اإلسالمية من ىجمات البيزنطيُت؛ كما قاـ بتجميع األمة قاطبة 
 . ٔ()على دستورىا اخلالد

مناقب سيدان )عثماف( هنع هللا يضر بتسليط الضوء على  (مؤمن)يستهل  
ألفالؾ استحقاقو اخلالفة، اليت شرفت بو قبل أف يشرؼ هبا، لدرجة أف ا

كالكواكب كالنجـو تغبط كرسي اخلالفة الذم غللس عليو عثماف، كيعترب )مؤمن( 
 فًتة خالفتو ٔتثابة  اتج اخلالفة اإلسالمية فيقوؿ:

 

                                                 

ا  دمي مسم نا دييكا 1أ  مس ،يا ا   (يبد مس م  ي مسياخا ي ي   مسحا   مس ا   1)

 .  11-7ا ص2414

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
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  د/ نيفني عمرو حسانني منازع علي

 م(7102 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

 (1)وقد غبطت كرسيو األفالك ادلزدانة.  رسي اخلالفة بنور عثمان،  ازداد ك

 وؿ:ٍب يتناكؿ )مؤمن( مكانة كمنزلة سيدان عثماف هنع هللا يضر فيق
 (1)إن هنر السلسبيل يعدل هنر سخاوتو  ،  ركمةقال الرضوان يف حكاية بئر  

ىنا يشَت الشاعر إذل أىم اصلازات سيدان عثماف هنع هللا يضر تتمثل ُب قيامو 
تلك الب ر اليت كانت شديدة التدفق ابدلاء، كماؤىا عذب صاؼ  ركمة، بشراء ب ر 

ئها، كجعلها كقفان على ادلسلمُت، فقاـ سائ  للغاية، رّغب النر أصحابو ُب شرا
ضاف النهر ي،إف تدفق ادلاء من ب ر ركمة تعدؿ ف(3)بشرائها سيدان عثماف هنع هللا يضر

العذب ابدلياه الصافية الرقراقة، ُب إشارة إذل أف صفقة شراء الب ر كانت راْتة ألهنا  
قولو تعاذل ُب سورة  كانت خالصة لوجو ه تعاذل. كالشاعر متأثر ابلقرآف الكرمي ُب

 ".(*)اإلنساف "عينا فيها تسمى سلسبيال

 كيواصل )مؤمن( اإلشادة ٔتكانة كمنزلة سيدان )عثماف( رضى ه عنو فيقوؿ:
(3)وليس أي رفيق رسول سلتار         ىل بيعة الرضوان،   تلك إشارة إ

 

                                                 

                  سو ميں  زيب  وه صدر خالفت  عثمان  (1)
 جس كى مسند كے حسد سے فلک اطلس خوار 

 .29  ا ز يتي ا ص
  ےَ ںب رضىاہك  ںكً زكبيت يي ہ( ثير روي1)

 ضهطجيم  اش كے  ہے  ظريبئے  ضطبوت كب كُبر                        

 .29  ا ز يتي ا ص

  هللا (  د/ ي   دمحم دمحم مس ال ب يا ما اي مس يان مسي    ر   اي  ي ي   ب  يف   يي3)
 .42ا ص 2442ا دمي مسم،رال ،مس يي م  اليابا مسم  ي ا 1ي ا يا اما ،ي ي ا  

 .18مآلاب  -(  ،ي  مال    *)
(3

ِ ہے يہ ( ٌ ييں اغبر  ی  لّصہ ثيعت رضىا
ً َہ ورَہ         ہًعضت رضىل يطتبر ںيكىئ

 .28  ا ز يتي ا ص
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الشاعر ىنا يشَت إذل بيعة الرضواف اليت عقدت من أجل نصرة عثماف 
، اليت كانت ٕتسيدا لعلو مكانتو، كارتفاع قدره، كأم شرؼ أعظم من اجتماع هنع هللا يضر

رموز اإلسالـ بقيادة الرسوؿ األعظم ؛ لألخذ بثأر ىذا الرجل ابب لدل 
ُب اللحظة اليت  ادلسلمُت، كالرفيع ادلنزلة عند سيد ادلرسلُت. كدلا علم النيب 

 -أف عثماف حي، مضى ُب إ٘تاـ البيعة -اجتمع فيها الصحابة لعقد البيعة
كتضاعفت فرحة عثماف عندما علم أبف يد رسوؿ ه انبت عن يده ُب عقد البيعة 

 .ٔ()نيابة عنو. فبيعة الرضواف كانت فتحان لعثماف هنع هللا يضر
الشفقة على األمة كظهرت ىذه  ن الرسوؿ تعلم سيدان عثماف هنع هللا يضر م

 الشفقة عندما توذل اخلالفة كقبلها، عندما اطلرط ُب اجملتمع ادلدين ُب عهد النيب 
 على أصحابو،  . كقد رأل بعينو كبصَتة قلبو شفقة النيببكر كعمر مهنع هللا يضر كأىب

أىم صفة  (مؤمن)كرٛتتو هبم، كحرصو الشديد  لتوفَت أمنهم كراحتهم. كىنا يتناكؿ 
 من صفات عثماف كىى اللُت كالرقة فيقوؿ: 

 األرض،  روضة الفردوس تغار من 
 (2)ُخلقو من تضوع عطر  كما يغار دكان العطار                                 

األرض اليت ٖتنو على سيدان )عثماف( هنع هللا يضر  أاثرت غَتة جنة الفردكس، كبفضل إف 
 لقو الطيب انتشرت رائحة عطرة ُب األرض حىت أهنا فاقت رائحة دكاف العطار.خُ 

                                                 

   اي  ي ي   ب  يف   يي  هللا ( د/ ي   دمحم دمحم مس ال ب يا ما اي مس يان مسي    ر1)

 .38-33ي ا يا اما ،ي ي ا ص

  لطؾ سے اس كے زمين عزت باغ فردوس( 2)

 خلك سے  اس كے زمان  رشک دكان عّطار                          

 .29  ا ز يتي ا ص

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
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أف ىذه الرقة صاحبتها علة عالية كاف ذلا أكرب  إذل (مؤمن)كما أشار 
 األثر ُب شخصيتو من خالؿ الثنائيات ادلتقابلة كاألرض كالسماء فيقوؿ:

 (1)واشتكت السماء من فيضان البحار   ماء األرض قطرة يف حبر مهتو،   
أكد الشاعر أف ماء األرض ٚتيعو رلرد قطرة ُب ْتر علة سيدان عثماف 

 يفض ْتر اذلمة ىذا على األرض فقط، بل كصل إذل السماء شلا جعل هنع هللا يضر، كدل
السماء ٕتأر ابلشكول كتبحث عن ملجأ تلوذ بو من فيضاف كبَت اذلمة ىذا. كىنا 

مة"، "إف من الشعر حلك يربز عنصر احلكمة ُب شعر مؤمن ، كقد قاؿ النيب 
كاحلكمة ٖترؾ خياؿ ادلتلقي ببالغة التكثيف اليت ٗتتصر التجربة اإلنسانية ُب 
أسطر قليلة  تتميز ابلضبط كالتجويد كالتجريد من حيث الصورة كالتأمل الوجودم 
ُب الكائنات كاألشياء من حيث الغاية ، فتصل الشعر ابلفلسفة ُب منطقة 

 .ٕ()اإلنسانية )احلكمة( اليت ىي ضالة ادلؤمن ُب ادلعرفة

ٍب ينتقل الشاعر إذل أفضاؿ سيدان عثماف اليت شهدىا معاصركه، بل كل 
 ادلسلمُت ُب كل العصور فيقوؿ:

 (3)ألصبح الكالم الكثّب قليال.             لو ذكران أفضالو الكثّبة،          

                                                 

 صدؾ  چرخ كرے شكوه طؽيان بحار    كّره آب ہو گر لطره عّمان  ( 1)
 .29  ا ز يتي ا ص

/ ، بي ي ف،ي  يت  مسط سن .. ي  م  او مسحدم ب مسطيباب ري مسيطي ا مسهابب ( د2)

 .163ا ص  2411مسي ياب مسط يب س  م ب ا مسم  ي  ا مسم  ي  

 اس كے احسان فراوان  كا جو مذكور چلے ( 3)

 كم ہو مستعمل تمرير بجائے بسيار                           

 .29  ا ز يتي ا ص
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إذف فعندما  نتحدث عن إحساف كأفضاؿ سيدان عثماف فهي كثَتة ابلطبع 
 تلك األقواؿ أماـ إحسانو قليلة كال تستطيع أف توفيو حقو من الثناء.كلكن كل 

ٍب يعػػود الشػػاعر كيؤكػػد علػػػى علػػة )عثمػػاف( فيػػذكر انػػػو بسػػبب علتػػو العاليػػػة 
 حرّـ اللهو فيقوؿ:

 (1)حٌب أمر ادلوسيقار بتحرًن ادلزامّب. د احتسب ملذات رللس الكفار،لق
ابل  ُب األمر حىت ذكر أنو  رغم أف ىذا األمر يبدك عاداي إال أف الشاعر

ُب عهد سيدان )عثماف هنع هللا يضر( ًب ٖترمي طبل الغناء حىت أف ادلوسيقار نفسو الذم 
يهول كيتكسب من ىذا األمر أعلن ٖترمي الغناء كالطبل. كال توجد ركاية تشَت إذل 
 ٖترمي عثماف ادلوسيقى على الكفار ، فكيف ػلـر سيدان عثماف ادلزامَت ُب رلالس

بتعاليم  كااللتزاـالكفار كىم غَت مؤمنُت ابإلسالـ كابلتارل يسقط عنهم التكليف 
  ادلوسيقار مهنتو العزؼ، فكيف ػلـر استخداـ ادلزامَت ؟! أفاإلسالـ ، كما 

 ٍب ينتقل الشاعر إذل اإلرشاد كاذلداية فيقوؿ:
 سحب الربيع تفيض.            من حبر إرشادك وىدايتك،      

 (2)شاب ادلاجن يف موسم الزىور، ويستغفر الشيخ يف اليوم ادلمطر.يتوب ال
                                                 

    محفل كفّار بهى ہو كےسے، گو احتساب اس( 1)

 ذكر تحريم مزامير كرے موسيمار                        

 .28  ا ز يتي ا ص

    بحر  ارشاد  وہدايت سے  ترى ہو جاوے( 2)

 فيضياب نم   تاثير اگرا بربہار

   موسم گل ميں  سيہ مست  جواں   تائب ہو

 روز  باراں   ميں  كرے  پير  مؽاں استؽفار

 .28 ز يتي ا ص  ا
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اغًتؼ الناس من ْتر عثماف الفياض ابلرٛتة كالرشاد كاذلدية  ، ىذا البحر 
الزاخر الذم يعد مصدران لتشكل سحب الربيع كطبيعتها السخية؛ شلا ؼللق بي ة 

ؽلاف  كشرعوا ُب مناسبة لكي يتوب الشاب ادلسرؼ على نفسو كالشي  الرقيق اإل
 االستغفار لذنوهبم.

كىنا نالحظ عالقة التقابل كالتضاد ُب شعر )مؤمن( األمر الذم غلعلنا 
نواجو عنصران تشكيليان من العناصر التشكيلية ادلهمة ُب بنائو الشعرم . كىو عنصر 
لو صلة ابلدرامية اليت تنبٍت على الصراع ، كٕتمع بُت األضداد ُب ادلوقف الواحد ) 

لشاب ادلاجن ، الشي (، ) موسم الزىور، اليـو ادلمطر( أك اللحظة الواحدة ، ا
كذلك على ضلو غلعل التقابل عنصرا بنائيا أساسيا لرؤية شعرية ال ٗتلو من التضاد 
، خصوصان ُب تركيزىا على ٕتاكر األضداد الذم يغدك سبيال لزايدة ادلعرؼ بكل 

 منها على حدة.

ٕتاه حصر صفات سيدان )عثماف( فأٚتلها. ككأف الشاعر أحس ابلعجز 
 إف رلرد مدحو يشبو الدر ادلنثور ادلتساقط من فم ادلادح فيقوؿ:

 (1)ىنا يطغى اجلزاء على اإليثار.     من الفم الذي يلهج مبدحو،  يتناثر الدر
إف اللساف الذم يلهج ٔتدح سيدان عثماف فسوؼ يصوغ كالما كاللؤلؤ 

نس العمل ، ألنو عندما يتعرض دلدح عثماف فلن يقوؿ ُب نضارتو ، فاجلزاء من ج
إال صدقا  كترتقي مكانتو بُت الناس فكأنو انؿ ادلكافأة الكربل جراء إيثاره مدح 

 عثماف عن ابقي البشر .

                                                 

ـ سے  موتى  ذكر بخشش  ميں( 1)     پڑے جهڑتے ہيں  منه

 مدح خواں كے لئے ہے  ياں صلہ پيش از ايثار          

 .29  ا ز يتي ا ص
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 ٍب ؽلدح سيف عثماف فيقوؿ:
 (1)ماىى وجو احملبوب مع وجو العاشقلتلو صنعت ادلرآة من حد سيفو،    

ف صػاـر ال ينثػٍت يسيدان عثماف كيؤكد علػى أنػو سػ ىنا ؽلدح الشاعر سيف
كذك بريػق كدلعػػاف شػديد كبريقػػو لدرجػة أف ادلػػرااي تصػػنع مػن ىػػذا السػيف البتػػار الػػرباؽ 
،كعنػػػػدما ينظػػػػر ابػػػػوب ُب ىػػػػذه ادلػػػػرآة يشػػػػعر ابخلػػػػوؼ كالوجػػػػل حػػػػىت يصػػػػفر كجهػػػػػو 

ضلػػػوؿ  كيصػػبح أكثػػػر اضػػطراابن مػػػن العاشػػػق، كالقاعػػدة العامػػػة أف أكؿ عالمػػات اذلػػػول
 اجلسم كاصفراره.

 كيكرر الشاعر احلديث عن كـر عثماف كسخائو فيقوؿ:
 لو غسلت تلك اليد الٍب تفيض ايقوات حافة اجلدول يف احلديقة،

 (2)لسخر تراب احلديقة من جبل سيالن )الذي اشتهر ابلياقوت(         
أف يػػػده يشػػَت الشػػاعر ىنػػػا إذل عطػػاء كسػػػخاء سػػيدان )عثمػػػاف( هنع هللا يضر لدرجػػة 

يتناثر كيفيض منها اللؤلؤ، فػإذا غسػلت يػد ادلمػدكح الػيت يتسػاقط منهػا اللؤلػؤ جػدكؿ 
احلديقػػة فػػػإف مػػػن أثػػر ىػػػذا ينبػػػت أك يظهػػر مػػػن تػػػراب احلديقػػة اللؤلػػػؤ حػػػىت أف تػػػراب 
احلديقػة يسػخر مػن جبػل سػيالف. كَب البيػت السػابق اسػتخدـ الشػاعر ألفػاظ فارسػػية 

 ضان )لب جو( ٔتعٌت البحر الصغَت.     مثل )فشاف( كىى الحقة فارسية، أي

                                                 

    اس كى تلوار كے آہن كا گر آئينہ بنے( 1)

 زرد تر چہره  عاشك سے ہو رنگ رخ يار                              

 .28  ا ز يتي ا ص

(
2

   دست يالوت فشان  دهوئے  لب جو وه اگر (

 كوه سيالن  پہ  ہنسے  خاک فضائے  گلزار                    

 .29  ا ز يتي ا ص
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 دلكانػػػػػة سػػػػػيدان )عثمػػػػػاف( ادلرموقػػػػػة عنػػػػػد النػػػػػػيب  (مػػػػػؤمن)ٍب يتعػػػػػرض 
 كادلوذل عز كجل فيقوؿ : 

 فلماذا ال خيفي الفلك ابحلرير، منزلتك لدى العرش )عالية(
   (1)إلزار حياء منك.سَب النيب ساقو اب     

قصة عجيبة يشهد فيها رسوؿ  ( رضى ه عنهاعائشةالسيدة )تركم لنا 
كاف رسوؿ ه   :. فقد قالت اهنع هللا يضر(عثمافسيدان )ه أنو ادلالئكة تستحي من 

مضطجعان ُب بييت، كاشفان عن فخذيو أك ساقيو، فاستأذف أبو بكر فأذف لو كىو 
، ٍب استأذف عمر فأذف لو كىو كذلك فتحدث ٍب على تلك احلاؿ. فتحّدث

استأذف عثماف ، فجلس رسوؿ ه كسول ثيابو فدخل فتحدث، فلما خرج قالت 
، )أم دل تغَت من حالك شيء( ٍب بو ّش لو كدل تباؿتعائشة: دخل أبو بكر فلم هت

، ٍب دخل عثماف فجلست كسويت ثيابك، بو ّش لو كدل تباؿتدخل عمر فلم هت
"أال أستحي من رجل تستحي منو ادلالئكة" :فقاؿ

(2) . 

 إذل فراسة سيدان عثماف فيقوؿ:   (مؤمن)ٍب يشَت 
 (3)أمل تسمع قصة ملك األبرار.       فراسة ادلؤمن،احذر  أيها احملبوب 

                                                 

   پبيہ  عرظ پہ  ہى كيىں َہ  ؼالؾ اطهص چرش( 0)

ً  تيري  زيب ضے  ازار                     پىغع ضبق َج

 .27  ا ز يتي ا ص

 .45ي ي  ا ص(مس الب ا  اي   اد   2)

  اے  صنم چاہئے مومن كى فراست سے  خدا(3)

 كيا نہيں تو نے سنا لّصہ  شاه ابرار                     

 .29ص   ا ز يتي ا 
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 "(*)بنػػور ه رلتقوا فراسػػة ادلػػؤمن فإنػو يػػااحلػػديث الشػريف"اسػتلهم الشػػاعر 
بكػػػػر كعمػػػػر كمػػػن أبرزىم:)أبػػػػو  هػػػػا،نصػػػػيب من  لصػػػحابة مهنع هللا يضرلكػػػػاف   كتلػػػك الفراسػػػػة 
، كقػػد اسػػتلهم الشػػاعر ىػػذا احلػػديث ليػػربز ادلعػػٌت ادلػػراد توضػػيحو مهنع هللا يضر (كعثمػػاف كعلػػي

 كالكشف عن  فراسة سيدان )عثماف( هنع هللا يضر. 

                                                 
ٗ إٌّاٜٚ، اٌعض، األٚي،  )*( ف١ض اٌمذ٠ش، ششغ اٌعاِغ اٌصغ١ش ٌٍؼالِ

ٗ ضؼ١فح 142،ص1531،اٌما٘شج،1  ْ أغٍة  شل ٜ تأ َ إٌّاٚ ٗ اإلِا ٟ . ػمة ػ١ٍ ٓ ا١ٌٙصّ غ ٚؼ 

ٓ صؽ١ػ.  ٗ ؼغ ٞ تأٔ ُ اٌرشِز ٟ ٚؼى   ش٠ك اٌطثشأ
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 مدح سيدان علّي هنع هللا يضر 
يتمتع  نيب بعد ال -دل تعرؼ اإلنسانية ُب اترؼلها الطويل رجالن 
كدل ػلظ رجل ُب اإلسالـ  .ابلفضائل كادلناقب كالسوابق، مثل علّي بن أىب طالب

من ثناء كتكرمي ، حيث قاؿ  -كـر ه كجهو  –ٔتا حظي بو علّي بن أيب طالب 
من الفضائل ما  ب رسوؿ ه اإلماـ أٛتد بن حنبل: "ما كرد ألحد من أصحا

 .ٔ()"كرد لعلي هنع هللا يضر
 كتشرؼ الشفاه ٔتدح سيدان )علّي(، كألعدائو حد السيف فيقوؿ:

 (2)فأىدى للمنكرين سيفو.      تنطق الشفاه مبدح سيدان )علّي(،    
كاف    -كـر ه كجو  -ان السنة كاجلماعة على أف عليلقد انعقد إٚتاع أىل 

 سبقهمخلالفة بعد عثماف هنع هللا يضر لفضلو على من بقي من الصحابة، كأنو أاب جديران 
أحبهم إذل نسبان، كأشجعهم نفسان، ك  النيب إذل  إسالمان، كأكفرىم علمان، كأقرهبم 

كأرفعهم درجة كأشرفهم منزلة،  ابقة،، كأفضلهم سكفرىم إصلازاته كرسولو كأ
للخالفة دكف  رشحان م -كـر ه كجهو-فكاف ،ىداين ك تان  م برسوؿ ه هكأشبه

ابدلدينة بعقد البيعة لو ابخلالفة  غَته، كقد قاـ من بقي من أصحاب النيب 
كحـر اخلركج ، فكاف حين ذ إمامان حقان كجب على سائر الناس طاعتو  ؛ابإلٚتاع

 .عليو كسلالفتو

                                                 

ٟ: ذاس٠و اٌخٍفا،، ذؽم١ك   ِؽٟ اٌذ٠ٓ ػثذ اٌؽ١ّذ ، ص1)  . 112( اٌغ١ٛ 

ً ہے نت پہ يعذ ضعاوَع غو انفمبر( 1)    آئ

 نے خبؤ يُكروں كے نئے اريؽبٌ تيػ   

 . 31و١ٍاخ ِإِٓ، ص

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
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 م (7102  يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

رابػع   -كػـر ه كجهػو  – فنجد )مؤمن( ُب البيت التػارل يؤكػد علػى أف علػيّ 
راشػػدين كأف مػػن ينكػػػركف ىػػذا األمػػر يسػػتحقوف القتػػػل بسػػيف سػػيدان علػػػى اخللفػػاء ال

 هنع هللا يضر.
 (1)يستحقون القتل بسيفك احلاد.          إن ادلنكرين لواليتك احلقة،     

يرل الشاعر ىنا أف ادلنكرين خلالفة سيدان علّي هنع هللا يضر ال جزاء ذلم سول 
 ٓالقتل، ألهنم مصابوف بعمى البصَتة.

 فيقوؿ: -كـر ه كجهو  – ؤكد الشاعر على شجاعة سيدان عليّ كي
 لو أن أعداءك قطعوا رءوسهم أبنفسهم،  

 (2)الدخران جهد السيف وحتقق ادلراد.
يقوؿ الشاعر لو قاـ أعداء سيدان علّي بقطع أعناقهم أبنفسهم  لتحقق 

 القضاء عليهم.أمرين: األكؿ االحتفاظ ابلسيف نقيا صارما ،كالثاين ىزؽلة األعداء ك 
ٍب ينتقل الشاعر إذل اإلشادة بنقاء سيدان )علّي( كأيضا يشيد بقوة سيفو 

 فيقوؿ:

 
                                                 

   يُكر تري ايبيت زك كے ہيں گرو خُگ( 0)

ٌ تيػ                                 ظركبر ہے وضى كى خى آة روا

 اٌرشظّح اٌؽشف١ح 

 يستحمون الوضوء بماء سيفن الجاري          إن المنكرين لواليتن الحك،

 . 32و١ٍاخ ِإِٓ، ص

   ععو گر اپُب گال آپ كبٹ نيں تيرے( 1)

 ع وكػع رائگبٌ تيػآئے كىغ كبو                                         

 .32و١ٍاخ ِإِٓ، ص
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 م(7102 يونيهعدد )  جملة كلية الدراسات اإلنسانية

 يدك الكردية كانت منبعًا،  
 (1)لتقاطر الياقوت من السيف بدال من الدم

ىػػذا حػػاؿ طهػػػر سػػيدان علػػػى فبػػدال مػػن أف يسػػػيل الػػدـ مػػػن السػػيف يتنػػػاثر 
 اللؤلؤ.

 ان علّي كجرأتو على األعداء فيقوؿ:ٍب ينتقل الشاعر إذل مدح قوة سيد
 (2)وقد أسلت دماء األعداء.     سيفك أزتر قان ومل ال؟     

فبسػػبب شػػػجاعتو هنع هللا يضر كمشػػػاركتو ُب ٚتيػػػع الغػػػزكات كبطوالتػػػو أصػػػبح سػػػيفو 
 (لعلػيّ )شديد احلمرة ألنػو صػار سلضػبان بػدماء الكفػار ككػاف ذلػك أمػران طبيعيػان ابلنسػبة 

 الشجاع ادلغوار.

ٍب يؤكد الشاعر على قوة سيدان )علّي( هنع هللا يضر اليت تظهر ُب ميداف احلرب 
 لتقهر الظادلُت فيقوؿ:

 يبكي الظادلون يف ساحة الوغى،
 (3)وعندما يتحطم سيف أحدىم يعقبو نداء وعويل                    

                                                 

   كيب ظور اضكے ظضت كرو كے اثر ضے گر( 0)

 يبلىت ريس ہى يژِ ضىں ـػبٌ تيػ

 .31و١ٍاخ ِإِٓ، ص

ً ترے ععو كے نہى ضے ہے خبثدب( 1)    ضرض

ٌ تيػ ٍيرَگ                              كص طرذ ضے َہى ظاضُب

 . 32و١ٍاخ ِإِٓ، ص

   ور ييں َبالٌ كہ ولت خُگتيرے ظ ںيہ ظبنى( 2)

ٌ تيػ ثبَگ                            غكطت تيػ ہے غىر وـؽب

 .32و١ٍاخ ِإِٓ، ص
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ىنػػػػػػػا يػػػػػػػرل الشػػػػػػػاعر األعػػػػػػػداء يصػػػػػػػرخوف كقػػػػػػػت ادلعركػػػػػػػة كيبكػػػػػػػوف بسػػػػػػػػبب 
ك كبسػػػػػػػالتك ُب ادلعركػػػػػػػة كعنػػػػػػػدما تنكسػػػػػػػر سػػػػػػػيوفهم ففػػػػػػػي كػػػػػػػػل خػػػػػػػوفهم مػػػػػػػن قتالػػػػػػػ

 حلظة تتحطم السيوؼ يعقبها صرخات العويل كاالستغاثة.

 ٍب ينتقل مؤمن إذل غزكات علّي فيقوؿ:
 لو أىن منقت األسلوب يف وصف غزواتك،

 (1)ألقرأك حد السيف الصارم  السالم                 
فإف   -كـر ه كجهو-غزكاتو يقوؿ الشاعر إنو عندما ؽلدح  ُب شعره 

 حد السيف يلقى السالـ  كالتحية  عليو رضى ه عنو.

:  ٍب يشيد الشاعر بشجاعة سيدان علّي َب ميداف ادلعركة فيقوؿن
 ، )العدو( مرتعشة مثل شجرة بيدأايديكانت   

 (1)ذتار سوى اخلسارة. ةالعصا  جين مل            
ث التشػػػػػػػػبيو كسػػػػػػػيلة لػػػػػػػذلك حيػػػػػػػػ هابٗتػػػػػػػاذتفػػػػػػػػنن الشػػػػػػػاعر  ُب ىػػػػػػػذا البيػػػػػػػت

ال تثمػػػػػػػر فهكػػػػػػػذا  ( الػػػػػػىتبيػػػػػػػد)سػػػػػػيدان علػػػػػػػى رضػػػػػػى ه عنػػػػػػػو بشػػػػػػجرة  أعػػػػػػػداءشػػػػػػبو 
 فال ػلققوف نصرا. أيديهممن ىيبتو يسقط السيف من  أعداءه

 كيؤكد الشاعر على قوة سيدان )علّي( هنع هللا يضر فيقوؿ:

                                                 

ِ كے غكر ييں( 0)    رَگيں ثيبٌ ہىں گر تهے ؼسو

ٌ تيػ                          پڑهُے نگے ظروظنت ضىَچكب

 . 33و١ٍاخ ِإِٓ، ص

(
1

    نرزاں تهے يثم ثيع ترے رعت ہے خى ہبتهـ( 

 پهم ثبؼيىں كى كچه َہ يال خس زيبٌ تيػ                          

 .32و١ٍاخ ِإِٓ، ص
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 لو اختذان اجلبل مثاال،
 (1)ألجساد القوية زتل سيفك الثقيل.دلا استطاع أصحاب ا                  

ابجلبل َب  -كـر ه كجهو  – يقوؿ الشاعر إننا لو شبهنا سيدان عليّ 
 قوتو، فحىت األقوايء ال يستطيعوف أف ػلملوا سيفك الثقيل. 

 -ٍب يتطرؽ مؤمن إذل جهاد سيدان )علّي( كاستشهاده فيقوؿ:
 أنت اجملاىد وأنت الشهيد أيضًا وبفضلك،

 (2).ل الربيع منهمك يف جتليك واخلريف سيفكفص        
ىنا يوضح أف سيدان )علّي( هنع هللا يضر اجملاىد دل يتخلف عن أم غزكة كقد 

كَب حنُت حينما فر  اللواء. أبلى بالء حسنا، ففي خيرب أعطاه الرسوؿ 
ال عشرة، فثبت )علّي( رضى ه عنو يدافع عن النيب. كأنو ادلسلموف أبٚتعهم  إ

أيضان الشهيد حيث استشهد سيدان )علّي( هنع هللا يضر شهيد اراب؛ ألنو قتل أثناء 
(، كأف انتصاراتو ؼللدىا فصل الربيع، كعندما يغمد *()الصالة على يد )ابن ملجم

 سيفو فيكوف ذلك ٔتثابة قدـك فصل اخلريف.

                                                 

ِ كى يثبلتيري  ے( تًكيٍ ض0)       ظيدئے گر كى

ٌ تيػ                             روئيں تُىں ضے اٹهے َہ ثبر گرا

 .32و١ٍاخ ِإِٓ، ص

ً تى تيرے ظو ضے ہے( 1) ً تى غہيع ثه   ؼبزي ثه

ٌ تيػ                           ِ ـصم ثہبر وضسا  ضرگرو خهى

 .33و١ٍاخ ِإِٓ، ص

(* :ُ د/ ػٍٝ  ٘ـ . 41ِٓ شٙش سِضاْ عٕح  15٘ٛ لاذً ػٍٟ تٓ أتٟ  اٌة فٟ ( اتٓ ٍِع

  اٌصالتٝ، أعّٝ اٌّطاٌة فٟ ع١شج أ١ِش اٌّإ١ِٕٓ ػٍٝ تٓ اتٝ  اٌة سضٟ هللا ػٕٗ 

ٗ ٚػصشٖ، اٌعض، األٚي، ِىرثح اٌ ، 1126، ص2114صؽاتح، اإلِاساخ، شخص١ر

1136. 

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
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بقدـك خريف الدكلة اإلسالمية  -كـر ه كجهو-سيدان )علّي( كقد تنبأ 
َأاَل َك  ُب أكاخر أايـ حياتو، فقد خاطب أنصاره قبيل مقتلو ابدلدينة فكاف شلا قاؿ:"

َ ِتَها يَػوْ  اِبحلَْقِّ نَِبَيُكْم [ ص َك َاَلِذم بَػَعَثُو ـَ بَػَعَث َاّلَلُ نَِبَيُو ]ِإَف بَِليَػَتُكْم َقْد َعاَدْت َكَهيػْ
ُكْم َلتُػبػَْلبػَُلَن بَػْلبػََلةن َك َلتُػَغرْبَػُلَن َغرْبَػَلةن َك َلُتَساُطَن َسْوَط َاْلِقْدِر َحىَت يَػُعوَد َأْسَفُلُكْم َأْعالَ 
َرَف َسبَاقُوَف َكانُوا سَ   بػَُقواَك َأْعالَُكْم َأْسَفَلُكْم َك َلَيْسِبَقَن َساِبُقوَف َكانُوا َقَصرُكا َك َليُػَقصِّ

 .ٔ()"َك َاّللَِ َما َكَتْمُت َكمْشَةن َك اَل َكَذْبُت ِكْذَبةن َك َلَقْد نػُبِّْ ُت هِبََذا َاْلَمَقاـِ 

 ٍب يشيد الشاعر ٔتنزلة سيدان )علّي( فيقوؿ:
 تلك اليد القوية، نفحة من  هللا،  

 (2)ذلك السيف حامل أرلاد قبيلة السيوف                            
يرل الشاعر أف يد سيدان )علّي( القويػة ىػى ُب احلقيقػة ٕتلػي لقػوة ه، ىنا 

 كالسيف بسبب نسبو إليو حصل على مكانة كأفضلية بُت كل السيوؼ.

يظػػػل )مػػػؤمن( يؤكػػػد علػػػى قػػػوة كحػػػػدة سػػػيف )علػػػّي( كيكػػػرر ىػػػذا األمػػػػر ُب 
 أشعاره فيقوؿ:

 مربمًا،   القد قضيت على الفتنة قضاءً 
 (3).فكيف لكافر أن يتجاىل سيفك البتار                        

                                                 

( أتٟن ؼاِننذ ػنض اٌننذ٠ٓ تٓن ٘ثننح هللا تنٓن   تٓن   تنٓن أتٟن اٌؽذ٠ننذ اٌّنذامٕٟ : شننشغ ٔٙننط 1)

 1551، داس اٌىرنة اٌؼ١ٍّنح ، ت١نشٚخ ، 1،   1اٌثالغح ؛ ذؽم١ك   ػثنذ اٌىنش٠ُ إٌّنشٞ ظـن

 . 222،  ص 

(
2

 اعث شرؾ دردمان تيػوه تيػ ب    وه دست زور، مظہر سر پنچہ خدا (
 .32و١ٍاخ ِإِٓ، ص

(
2

     كىغع َے تيري زرؾ تعصت يٹب ظيب( 

ٌ تيػ                                 ٌ ظير َہ ہىں ثبظ ضىا  كيىں ثيع ضىا

= 
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كىذا البيت ؼلالف احلقيقة التارؼلية اليت تثبتها ادلصادر التارؼلية، حيث 
كدل يكن انقسامهم انقساما  -هنع هللا يضر -انقسم ادلسلموف عقب مقتل سيدان )عثماف(

 سياسيان فحسب، بل كاف انقساما اجتماعيا كذلك؛فقد آثر أصحاب ادلصلحة ُب
كـر   –بن أيب طالب( )علّي الوقوؼ ُب صف سيدان ك إقامة نظاـ إسالمي عادؿ 

ذات ادلواقع ادلوركثة اليت توفر ذلا السيادة فقد  األخرل،أما الف ات  -ه كجهو
؛ حيث إنو دلا توذل اخلالفة -هنع هللا يضر –كقفت ُب صف سيدان معاكية بن أيب سفياف 

 ُب كجهو بعض ادلسلمُت ،شلن دل يبايعوه ؛ ىػ ،اثرٖ٘)علي بن أيب طالب( عاـ 
،  -مهنع هللا يضر ٚتيعا -)كمعاكية بن ايب سفياف، كعمرك بن العاص، كعائشة أـ ادلؤمنُت(

ككانت الدكافع اليت تعلل هبا ىؤالء لعثماف بن عفاف ، كٗتللت ىذه الفنت حرابف 
قد انتهت  ضركساف علا : معركة اجلمل كمعركة صفُت ، كإف كانت معركة اجلمل

كبل  عدد القتلى عشرة   -مهنع هللا يضر –ابنتصار )علّي( كفرار أصحاب السيدة )عائشة( 
 .ٔ()إال أف معركة صفُت قد انتهت بقبوؿ التحكيم  –آالؼ جندم 

 كحدة سيفو فيقوؿ: (عليّ )اإلشادة بقوة  (مؤمن)كيواصل 
 (2).هةوما زالت آاثر سيفك على اجلب      شجاعتك رفعت منزلة سيفك،

 علػػػيّ ىنػػا ؽلػػدح الشػػاعر سػػيف سػػيدان )علػػّي( هنع هللا يضر أنػػو عنػػدما مػػدح شػػجاعة سػػيدان  
 هنع هللا يضر، ازدادت كعلت منزلتو كضرابت سيفو تركت آاثرىا على اجلبهة.

                                                                                                               

= 
 . 32و١ٍاخ ِإِٓ، ص

( د/أؼّذ ؼٍّٟ ػثذ اٌؽ١ٍُ خٍف : ػاللح األفىاس إٌمذ٠ح تاٌغٍطح اٌغ١اع١ح ؼرٝ اٌمشْ 1)

 . 134، ص  2114، ا١ٌٙ ح اٌّصش٠ح اٌؼاِح ٌٍىراب ،اٌما٘شج،  1ٞ،  اٌشاتغ اٌٙعش

ـ گيب( 1)    پبيہ ترے يعير غدبعت ضے ثڑ ه

 كيىَكر رہے َہ تبرک ضر پر زثبٌ تيػ                             

 .32و١ٍاخ ِإِٓ، ص
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 حدة سيفو هنع هللا يضر قائالن:على كيؤكد الشاعر 
 (1).السيففسن اإلبرة ينوب عن       اجلراح عن ضربة سيفك، اذا يقولم

أصيب اجلراح ابحلَتة عندما عاين آاثر ضرابت سيفك على أجساد 
األعداء كىو يداكم اجلرح، فأنت فارس علاـ لو حاربت بسن إبرة كبديل عن 

 (مؤمن)السيف فسوؼ تناؿ من األعداء أيضا كىذه مبالغة تتناسب مع علة 
 .الشعرية ككلعو ٔتناقب اإلماـ علّي كـر ه كجهو

 ؤمن ُب بياف قوة سيف )علّي( فيقوؿ:كيسًتسل م
 (2).ولو عوجلوا بدم عيسى        يفك ال عالج ذلم،         ضحااي س

ىنا ؽلدح الشاعر سيف سيدان )علّي( هنع هللا يضر أبف ادلصابُت بو قد ىلكوا 
 –كليس ذلم عالج حىت لو عوجلوا بدـ سيدان )عيسى( عليو السالـ. الذم اشتهر 

 عالج األمراض ادلستعصية.ب  -عليو السالـ 
 فنجده يقوؿ: (مؤمن)ككأف سيف )علّي( كشجاعتو قد خلب لب 

 (3)يسخر سن سيفو من سلالب األسد       )علّي( يف شجاعتو أسد هللا،  

                                                 

 ( 
0
ً كب يبخرا (    خراذ كيب كہے ترے زضً

                                ٌ ٌ تيػضىز ً ترخًب ً زثبٌ ہىئ ً ثه  ك

 .32و١ٍاخ ِإِٓ، ص

ِ كرے ثب ظو يطير(1)   آة زيبت چبر

ٌ تيػ ٌ كرظگب ٍ َہيں خئيں ترے ضى  يًك

 . 32و١ٍاخ ِإِٓ، ص

ً ہے( 2)     غير ضعا عهً كہ غدبعت ضے خص ك

 ضر پُچہ اضع پہ زَص ثُبٌ تيػ                    

 .31و١ٍاخ ِإِٓ، ص
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كمػا اسػػتدعى لقػػب أسػد ه  كسػػيد الشػػهداء الػػذم ٛتلػو سػػيدان ٛتػػزة عػػم 
 كأضفاه على سيدان علي كـر ه كجهو. )*( النيب 

الذم  كيؤكد على حدة سيفو (على)ىنا يصف الشاعر شجاعة سيدان 
يعده أقول من سلالب األسد كيصل مؤمن إذل ذركة ادلبالغة ُب مدح سيف )علّي( 

 كيطالب بتعظيم ىذا السيف كتكرؽلو فيقوؿ:
 لقد رفع سن السيف فأصبح فرض عْب، 

 (1)تعظيم السيف وتكرديو ورفع شأنو.                        
إذف حينما يرفع سيدان )علّي( سيفو فهو غالب بال شك؛ كلذلك أصبح 

 فرض عُت ُب الدنيا تعظيم ىذا السيف القول الذم دل يتواف عن نصرة احلق.
 دلكدل يكتف مؤمن بوصف سيدان )علّي( ابلقوم بل أضفى عليو صفة العا

 فقاؿ: أيضان 

                                                 

ٌّطٍة ، واْ ػُ إٌثٟ ٚأخاٖ فٟ اٌشضاػح ، لذ اظرّغ ِغ إٌثٟ ع١ذٔا ؼّضج تٓ ػثذ ا)*(

ِٓ ظٙر١ٗ، ِٓ ظٙح أت١ٗ ٚظٙح أِٗ ، شٙذ تذسا ، ٚواْ أٚي ٌٛا، ػمذ فٟ اإلعالَ ِٓ 

ٔص١ة ؼّضج ، ٚلرً فٟ غضٚج أؼذ فٟ اٌغٕح اٌصاٌصح ٌٍٙعشج ػٍٝ ٠ذ ٚؼشٟ تٓ ؼشب 

ٗ ٌُ ٠ىف شٛب ٚاؼذ ٌرىف١ٕٗ ، ئْ اٌؽثشٟ ، ٚتمشخ ٕ٘ذ تٕد ػرثح تطٕٗ ، ٚػٕذِا ِصً تعصر

عرش سأعٗ أ ٙش سظ١ٍٗ ، ٚئْ عرش سظ١ٍٗ أ ٙش سأعٗ . ٚئر إٌثٟ ٠أِش تأْ ٠غرش اٌصٛب 

 ٛس اٌعضع  سأعٗ ٚأْ ذغطٝ سظالٖ تأٚساق اٌشعش ،ٚلذ تٍ  ِصشع ؼّضج تإٌثٟ 

ثٗ اٌىش٠ُ ، ف١غضة ٠ٚصٛس ٠ٕٚزس ٠ٚٛػذ ،ؼرٝ ئرا سدٖ هللا ػٓ اٌغضة اٌزٞ ٌُ ٠أٌفٗ لٍ

ٚاٌصٛسج ، ٠ّش تثٕٟ ػثذ األشًٙ ، ف١غّغ تىا، إٌغا، ػٍٝ شٙذا، األٔصاس ، ف١مٛي ٘زٖ 

اٌىٍّح اٌث١ٍغح اٌرٟ ال أػشف ِٕٙا فٟ ذص٠ٛش اٌشؼّح ٚاٌؽضْ ِؼا: ٌىٓ ؼّضج ال تٛاوٟ 

،  511، ص  ١ٌٙ2114 ح اٌؼاِح ٌمصٛس اٌصمافح ٌٗ. ) ٗ ؼغ١ٓ : ػٍٝ ٘اِش اٌغ١شج،  ا

515. ) 

 ؼبنت كہ ضرچڑهبئے ضے اش كے ہى ـرض عيٍ (0)

ٌ تيػ                                     تعظيى تيػ ويكريت تيػ وغب

 .31و١ٍاخ ِإِٓ، ص

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
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 السيف والقلم أعمدة الدين،
 (1)فال أدرى أىو ابب العلم  أم صاحب السيف                    

قد ٘تيز هنع هللا يضر ابجلدية كادلثابرة ُب التحصيل، كالتحرم ُب قبوؿ العلم، 
كالسؤاؿ ُب طلبو، كلزـك النيب؛ حيث قاؿ: ما دخل نـو عيٍت، كال غمض رأسي 

ىت علمت ذلك اليـو ما نزؿ بو جربيل، من أمر أك هنى، على عهد رسوؿ ه ح
 كفيمن نزؿ، أك كتاب، أك سنة. 

"أان  أما البيت السابق فقد استلهم الشاعر احلديث الشريف قاؿ 
الشاعر يثٍت شلدكحو " ف(*مدينة العلم كعلى ابهبا فمن أراد ادلدينة فليأت الباب)

أبنو صاحب علم، كأنو أيضان صاحب سيف، كأف الشاعر ُب حَتة من ىذا األمر  
ىل يطلق عليو  لقب عادل أـ  سيف ه  ، فقد بل  على كـر ه كجهو شأكا بعيدا 

 ُب العلم كاجلهاد. 
كادلالحظ أف الشاعر يسلط الضوء على صفة الشجاعة كالقتاؿ كاجلهاد 

يمة مركزية ُب حياة سيدان علي بن أيب طالب، كرغم أنو اشتهر ابعتبارىا ت
ىناؾ صفات أخرل فاقت فضيلة اجلهاد  نابلشجاعة كالتفاين ُب نشر الدعوة ، لك

كالشجاعة ُب احلركب كمنازلة األعداء )ىذه الصفات أجدر هبا سيدان خالد بن 
 -ـ ه كجهوكر   –الوليد الذم ٛتل لقب سيف ه ادلسلوؿ( . فقد ٘تيز علّي 

 .بصفات أخرل ، كالعلم كاحلكمة كاإليثار كالذكاء كغَتىا

                                                 

(
0

  ظوَىں ضتىں كبش ظيٍ كے ںيضيؿ ولهى ہ( 

 تيػ ںبہيب خ ںىہثبة عهى ك ںىہزيراٌ                                    

 .33و١ٍاخ ِإِٓ، ص

اٌؽافم تٓ ػثذ هللا إٌ ١غاتٛسٜ، اٌّغرذسن ػٍٝ اٌصنؽ١ؽ١ٓ، دساعنح ٚذؽم١نك ِصنطفٝ  (*)

 .  132، ص  2112، داس اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١شٚخ، 2،  3ػثذ اٌمادس ػطا، ظـ

http://vb.3dlat.net/showthread.php?t=125388
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 نتائج البحث
نتقل من العربية إذل الفارسية ٍب إذل اادلنقبة ُب األساس مصطلح عريب األصل،  (ٔ)

ىى الفن كالعمل اجلميل الذم يدعو كادلنقبة كادلعاين. تاألردية حامالن نفس الدالال
ادلرء من الصفات كاخلصاؿ احلميده كاألخالؽ اجلميلة. ما يعرؼ بو ، فهى للمدح

 ٕتاه أىل البيت كالصحابة الكراـ َب موضوع ادلنقبةالثناء كادلدح كالوصف كؼلصص 
 األكلياء. ك 
سيدان مادحان أكؿ شعراء ادلسلمُت الذين كتبوا ادلناقب  يعد )حساف بن اثبت((ٕ)

ىو لشعراء الذين كتبوا ُب ادلنقبة أكؿ افإف  أما فيما ؼلص األدب الفارسي .أىب بكر
كىذا ىو ادللفت للنظر حيث كتب ُب مناقب اخللفاء الشاعر )الفردكسي( 

َب األدب األردم  النماذج الشعرية األكذل ُب فن ادلنقبةأما عن  ٚتيعا. الراشدين
بينما ( بنده نواز)هناؾ جدؿ بُت النقاد كالباحثُت حيث يذكر البعض أهنا للشاعر ف

نظامى )كألف ما ينسب للشاعر ( كٌتالد نظامى )لبعض اآلخر للشاعر يراىا ا
ليس موضعان للتشكيك فإنٍت أرل بصواب ىذا الرأل كالسبب ُب ذلك ( دكٌتال

  .(بنده نواز)أيضان قلة األشعار ادلنسوبة للشاعر 
قالب القصيدة على  تكتب ادلنقبة َب ٚتيع القوالب الشعرية كلكن يغلب (ٖ) 

 األخرل.ابقى الفنوف 
ىنػػػاؾ تقػػػػارب ُب مفهػػػـو ادلنقبػػػػة بػػػُت اآلداب الشػػػػرقية الثالثػػػة: العربيػػػػة كالفارسػػػػية (ٗ)

ة كالشػػػػهامة  كالقػػػػوة كالكػػػػـر كالتبحػػػػػر ُب كءكاألرديػػػػة فهػػػػي مصػػػػطلح جػػػػامع دلعػػػػػاين ادلػػػػر 
العػادل ، لكػػن اآلداب الفارسػية كانػػت منحػػازة لسػيدان علػػي كػـر ه كجهػػو، فأفاضػػت 

مقارنػػػة ببػػاقي اخللفػػػاء الراشػػدين األربعػػػة ،  قػػػو كشػػجاعتوُب مػػدح صػػػفاتو ككرمػػو كأخال
اخللفػػػاء فمػػػػنحهم التكػػػرمي الػػػػذم  ابقػػػيابسػػػتثناء الفردكسػػػي الػػػػذم دل يتجاىػػػل مكانػػػػة 

كادلنقبػػة عالمػػة علػػى فضػػاء الغػػابرين مػػن . يسػػتحقونو رغػػم انػػو شػػاعر الفارسػػية األكؿ.
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إذل أىػل الباديػة الػػيت  حنػُت البػدكم ادلغػػًتب (مػػؤمن)اخللفػاء العظػاـ الػػذين ػلػن إلػيهم 
يعػػرؼ موقػػع أىلػػػو فػػيهم ، كال ٗتلػػػو لغتػػو مػػن ذكػػػرىم ، فشػػعره ػلػػػن إذل أصػػلو حنػػػُت 

 الفرع إذل اجلذر.
 ىى موضوع البحث فقد ادلختارات الشعرية للشاعر )مؤمن( كاليت(أما عن ٘) 

سلطت الضوء على جوانب مضي ة من حياة اخللفاء الراشدين األربعة ) أبو بكر 
ماف كعلي ، تندرج ٖتت مفهـو "األدب اإلسالمي" الذم يعرب عن كعمر كعث

اإلنساف كاحلياة كالكوف كفق التصور اإلسالمي ، كىو أدب ملتـز ، كالتزاـ ادلبدع 
كرسالتو جزء من رسالة  فيو التزاـ عفوم انبع من التزامو ابلعقيدة اإلسالمية،

كاة الوحي كىدم اإلسالـ العظيم . كيستمد األدب اإلسالمي عطاءه من مش
النبوة، كؽلتد عرب العصور إذل عصران احلاضر ليسهم ُب الدعوة إذل ه عز كجل ، 

 كزلاربة أعداء اإلسالـ كادلنحرفُت عنو.
كقصائده ٖتمل مس ولية  ،ادليالدم عاش ُب القرف التاسع عشر (مؤمن)شاعران (ٙ)

داء اإلسالـ كادلنحرفُت دينية كاجتماعية كتربوية ، تقـو بدكر اترؼلي ُب مواجهة أع
عنو ، كيدافع عن قيم احلق كاخلَت كاجلماؿ ادلختزنة ُب سلوكيات كمسَتة اخللفاء 
األربعة كجسدىا ُب قصائده لتكوف نرباسا لألجياؿ القادمة ، كىو شاعر متمكن 

القرآف الكرمي كالسنة النبوية ككتاابت السلف  من ادلعارؼ اإلسالمية .كمرجعيتو
اء ادلسلمُت القدامى كادثُت الذين خاضوا ُب قضااي األدب كالفن الصاحل كالعلم

 .كالثقافة
ُب قصائده عن صفات الغموض كالرمزية كاخلياؿ األسطورم  (مؤمن)قد أنل ( ٚ) 

اليت ٘تيز الشعر كاألدب عامة كاليت يتبناىا شعراء الغرب كيغرقوا ُب الغموض ، 
 كيرفضوا كل كضوح كبساطة.
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تو ابلتكثيف الشديد كعدـ اإلطالة، كليس ىناؾ تعدد أغراض تتميز قصيد (ٛ) 
ضمن ادلقطع الواحد ، بل ىي دفقة شعورية زلددة ، كىذا جعل قصيدتو ٔتنجاة 
من اللـو الذم يوجهو النقاد للقصيدة من كوهنا كثَتا ما تفتقد كحدة 

 مفعمة ابحلكمة اليت تدكر حوؿ األخالؽ الطيبة (مؤمن)ادلوضوع.كجاءت قصائد 
كالشمائل احلسنة، كالصفات الكرؽلة اليت ٖتلى هبا اخللفاء األربعة ، كاحلكمة 

 مهمتها عظة الناس كالتأثَت ُب نفوسهم ليعملوا ٔتا هتدؼ إليو.
يرسم صور مشرقة للخلفاء األربعة كؽلجد القيم كاإلصلازات كادلفاخر اليت  (ٜ) 

دخيل ، كاجلرم كراء كل تركوىا لعلنا طلرج من دكامة الضياع كالتهافت على كل 
جديد كتبنيو كالتعصب لو، كذلك من شأنو أف يكسبنا ٘تيزان ، كيعيد إلينا 
شخصيتنا اليت أضعناىا منذ أجربان على التخلي عن ىويتنا كالتنكر ذلا، فسهل 

فنحن ُب حاجة إذل إعادة النظر ُب  علينا أف ننساؽ مع كل دعوة يبهران بريقها 
 للحياة ٗتتلف ُب معظمها عن تصورات غَتان. مناىجنا ؛ ألف تصوراتنا

القصائد اليت بُت أيدينا ؽلكن تسميتها بقصيدة السَتة ، أم تلك النصوص ( ٜ)
سَتة شعرية، يغلب  إنتاجالشعرية ادلتجهة إذل ادلاضي الشخصي ،الستثماره ُب 

ادلتدرج من عليها السرد ، كلكن دكف االلتزاـ ابلًتتيب الزمٍت للركاية التارؼلية كزمنها 
ادلولد حىت النضج كذلك ٔتؤازرة ادلخيلة الستدعاءات الذاكرة. فقصيدة السَتة ىي 

ت تركيبية شعر قبل كل شيء ، كمعٌت شعريتها قيامها على لغة خاصة كعالقا
 .كداللية كإيقاعية كذلك

الشاعر أف يقدـ رسالة من خالؿ قصائده مفادىا أف احلرب ُب شريعة  (أرادٓٔ)
 تكن غطرسة أك استعالء ، إظلا كانت إلعالء كلمة ه. اإلسالـ دل
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 ادلصادر وادلراجع
 أواًل: ادلصادر وادلراجع األردية

أبػػو االمتيػػػاز،ع س مسػػلم شخصػػػيت اكر شػػاعرل، رضػػػول بػػريس اغلنسػػػى، (ٔ)
  .ٕٛٓٓدىلى، 

، انسػ  فكػر كفػن، ابر اّكؿ، نظػامى پػريس مہ ووااحسن نشاط  ڈاكٹ  (ٕ)
  .ـٜٜٔٔلكهنؤ، 

اكر انتخاب كالـ، نوؿ   امَت حسن نوراى، مؤمن دىلول حاالت زندكى( ٖ)     
 .  ٜٚ٘ٔ، لكهنؤ  ،بكڈپوكشور 
امَت خسرك دىلول، ديواف كامػل، مرتبػو سػعيد نفيسػى، ابزار بػُت احلػرمُت،  (ٗ)

 .هتراف، د.ت
ا اوّل اشاعت، ںتح يكي انور سديد، اردك ادب كى ڈاكٹ  (٘)

 .ٜ٘ٛٔ ك اجي، باكستان ار و ت قي اوجمه
 ،سػػػػػن  ميػػػػل پبلػػػػػى گيشػػػػػنز اردك، ســـــ ماي حػػػػافظ زلمػػػػػود شػػػػػَتاى، (ٙ)

 .ٕٓٓٓ،ال ور
ـــ (ٚ) خواجػػػو اكػػراـ، اردك كػػػى شػػعرل اصػػػناؼ، سيونتهػػػ سػػػكائى پبلػػػى   ڈاكٹ

  .ٕٗٔٓ، ال ورگيشنز، 
،  ، لكهنػػػواغلوكيشػػنل ببلشنكػػػػ ىػػاكس ،راـ اببػػو سكسػػينو، اتريػػػ  ادب اردك(ٛ)

ٕٜٓٓ. 
اصػػػػػػػػػػػناِؼ ادب ، سػػػػػػػػػػػن  ميػػػػػػػػػػل پبلػػػػػػػػػػػى گيشػػػػػػػػػػػنز رفيػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػدين ىػػػػػػػػػػامشى، (ٜ)
 .ٕٛٓٓ،ال ور،
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 ســـ سػػػليم اخػػًت، اردك ادب كػػى سلتصػػر تػػرين اتريػػ  آغػػػاز  ڈاكٹــ (ٓٔ)
،  ال ـور، سػن  ميػل پبلػى كيشػنز، اوتيسواں ايڈيشـهتػ،،  ٕٓٓٓ
ٕٜٓٓ. 

 ال ـــورشػػػاعرل، اردك ابزار،  سػػػيد تقػػػى عابػػػدل، رمػػػوزِ  ڈاكٹـــ  (ٔٔ)
 .ـٖٕٓٓ،
 .ٖٜٛٔالـ مؤمن، ابر اكؿ، هبوابؿ، سيد حسن عسكرل، انتخاب ك (ٕٔ)
سػػيد عابػد علػػى عابػػد، البػػديع )زلسػنات شػػعرل كػػا انتقػػادل جػػائزه(،  (ٖٔ)
 ـ.ٜ٘ٛٔ، رللِس ترقِى ادب، الىور،ٔط
ــب اوســٹی  ،شػػاىد مػاىلى، مػؤمن خػػاف مػؤمن ايكػػ مطالعػػو (ٗٔ) غال

 . ٕٓٓٓ، دىلى، ٹيوٹ
 .ٖٜٛٔ،   ليعبد احلق ، قطب مشًتل، اصلمن ترقى اردك،  (٘ٔ)
حػاالت ككػالـ پػر  ك بيجػابور  الشع ائ ، ُنصػرتى ملػ،           (ٙٔ)

 .ٜٛٛٔتبصره، اصلمن ترقى اردك ىند، ن ى دىلى، 
ـــعػيش اٛتػد صػػديقى، قصػائد سػػودا، سرسػيد بػػ، دپػو، علػى  (ٚٔ)  گڑه
،ٜٔٚٙ. 
ــ  (ٛٔ) غػػالـ حسػُت ذك الفقػػار، اردك شػػاعرل كػػا سياسػػى اكر  ػػاجى  ڈاكٹ

 .ٜٙٙٔ، ال ورنجاب،ب جامع پس منظر، مطبع 

ــ فخػر ديػػن نظػامى، مثنػػول گػدـ راؤ بػدـ راؤ،  (ٜٔ) ــ  ڈاكٹ ٚتيػػل  م تب
 .ـٜٜٚٔجالر، اغلو كيشنل ببلشن  ىاكس، دىلى، 

س سيد بكـ  انتخاب ديواف مؤمن،، ظهَت اٛتد صديقى ڈاكٹ  (ٕٓ)    

 .ٜٓ٘ٔ،  گڑهـعلى ،  ٹيو بوسڈ
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ــ  (ٕٔ) مػع شػػرح، سرسػػيد  ، انتحػػاب ديػواف مػػؤمنظهػػَت اٛتػػد صػديقى ڈاكٹ
 .ٜٛ٘ٔ،  گڑهـعلى بك ديو، 

، قصػائد مػؤمن مػع مقدمػو كشػرح، سػرفراز ظهَت اٛتد صػديقى ڈاكٹ    ( ٕٕ)
 .ٜٓٙٔريس، لكهنو ، پقومى 

 .ٖٜٚٔ، مؤمن شخصيت ا كر فن، دىلى،       -           (ٖٕ)
 .ٜٚٚٔمؤمن، غالب اكيدمى، دىلى، اوشاے،       -         (ٕٗ) 
ِنننإِٓ ٕ٘ذٚعنننرأٝ ادب وننن             -             (ٕ٘)          ِنننإِٓ خننناْ   ،

 .1551ٍٝ، ہاوادِٝ، ٔ ٝ د ير١ہعا ِؼّاس،
حيػػػػػػػػات، حواشػػػػػػػػى كتعليقػػػػػػػػات تبسػػػػػػػػم كػػػػػػػػامشَتل،  دمحم حسػػػػػػػػُت آزاد، آبِ ( ٕٙ)         

 .ـٜٜٓٔ، مكتب  عالي ، ال ور
ــ  (ٕٚ)       رللػػس ترقػػى دمحم مشػػس الػّدين صػػديقى، كليّػات سػػودا، جلػد دـك ،  ڈاكٹ
 .ال ورادب، 
زلػػػى الػػدين قػػػادرل زكر، دكػػٌت ادب كػػى اتريػػػ ، اغلوكيشػػنل بػػػ،  ڈاكٹـــ  (ٕٛ)      
 .ـٜٛ٘ٔ،گڑهـ،على  اوس
 مؤمن خاف مؤمن، كليّات مؤمن، مكتبو شعر كادب،  ن آابد، الىور. (ٜٕ)      
مػػػَت تقػػػى مػػػػَت، كليػػػات مػػػَت ، مرتبػػػػو كلػػػب علػػػى خػػػػاف فػػػائق، ، جلػػػد پػػػػن ،  (ٖٓ)      

  .ٕٜٛٔرللس ترقى ادب،
اصلمػن ترقػى  ، سػـو ايڈيشـه ،، مثنػول سػحر البيػاف  لوىمَت حسن  (ٖٔ)      

 .ٜٜٓٔ، گڑهــاردك، على
 ڈاكٹ مَتزا غالب، غالب ديواف نعت كمنقبت، ٖتقيق كتدكين اكر تنقيد  (ٕٖ) 

  .   ٕٙٓٓاّكؿ، نيو دىلى،  ايڈيشهسيد تقى عابدل، 
 .ـٖٜٔٔمرتبو حبيب ه غضنفر، الو آابد، مثنول انس ،  انس ،( ٖٖ)    
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 ـ.ٜ٘ٛٔ، لكهنو، ٕنصرتى، گلشن عشق، ط (ٖٗ)    
 .ـٕٕٜٔنظَت اكرب آابدل، كليات نظَت اكرب آابدل، لكهنو،( ٖ٘)    
، نػػوؿ  ٔ، كليػات نظػَت، مرتبػػو عبػد البػارل صػػاحب آسػى، ط         -      (ٖٙ)     

 .ٜٔ٘ٔكشور پريس، لكهنو،
  .ٕٛٓٓاحلسن ىامشى، كليات كذل، اتربرديش اردك اكادمى، لكهنو، نور (ٖٚ)     

 اثنيًا: ادلصادر وادلراجع العربية
 )أ(القرآن الكرًن

 ألحاديث النبويةا)ب(
. اجلػامع الصػحيح ادلختصػر ، البخارم : دمحم بن إ اعيػل أبػو عبػده البخػارمّ  (ٖٛ)   

  .ٜٚٛٔار ابن كثَت ، بَتكت : د – ٖط    - ٘ج  -ٖتقيق مصطفى ديب البغا
، ادلطبعػػػػػة ادلصػػػػػرية ٔ، ط٘ٔالنّػػػػوكل، صػػػػػحيح مسػػػػلم بشػػػػػرح النّػػػػػوكل، اجلػػػػزء  (ٜٖ)

 .ٖٜٓٔابألزىر، القاىرة، 
 )جـ(ادلصادر وادلراجع العربية

ابتساـ صاحل الدين، الشػعر األردم منػذ نشػأتو حػىت القػرف التاسػع عشػر  /د (ٓٗ)
 .ٜٜٚٔالقاىرة،  ادليالدل،

، األعمػػػاؿ الكاملػػػة ، اجمللػػػد الثػػػاين، ٚتػػػع كٖتريػػػر لقػػػادر ادلػػػازينإبػػراىيم عبػػػد ا (ٔٗ)
  .ٕٙٓٓ، القاىرة، عبد السالـ حيدر، اجمللس األعلى للثقافة 

بػػن األثػػَت، النهايػػػة ُب غريػػب احلػػػديث كاألثػػر، ٖتقيػػق طػػػاىر أٛتػػد الػػػزاكل، ا (ٕٗ)
 .بَتكت،زلمود دمحم الطناحي، ادلكتبة العلمية

، اجمللػػد ٙأٛتػد عبػد الوىػاب فتػيح، ط-لنهايػة، ٖتقيػػق دابػن كثػَت، البدايػة كا (ٖٗ)
 .ٕٕٓٓقاىرة،لاألكؿ، دار احلديث، ا
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بػػػػدائع السػػػػػلك ُب طبػػػػائع ادللػػػػػك ، اذلي ػػػػة ادلصػػػػػرية  ،أبػػػػو عبػػػػده بػػػػػن األزرؽ (ٗٗ)
  .ٕٚٓٓ،  ٕطالعامة للكتاب ، 

شػػػرح هنػػػج البالغػػػة ؛ ٖتقيػػػق دمحم عبػػػد الكػػػػرمي ، أيب حامػػػد عػػػز الػػػدين ادلػػػدائٍت( ٘ٗ)
 . ٜٜٛٔ ،بَتكت ،، دار الكتب العلمية ٔط ،ٔ،جػلنمرم ا
، أىب نعػػيم األصػػفهاين، معرفػػة الصػػحابة، ٖتقيػػق عػػادؿ بػػن يوسػػف العػػػزازم (ٙٗ) 
   .، دار الوطن، القاىرةٔجػ
ألفكػػػػػار النقديػػػػػػة ابلسػػػػػػلطة عالقػػػػػػة ا ،د/أٛتػػػػػد حلمػػػػػػي عبػػػػػػد احللػػػػػيم خلػػػػػػف (ٚٗ)

 .ٕٗٔٓصرية العامة للكتاب ، ة ادل، اذلي ٔ،طحىت القرف الرابع اذلجرم السياسية
إبػػػراىيم دمحم إبػػػػراىيم، الشػػػعر األردل الكالسػػػػيكى،  /اٛتػػػد دمحم اٛتػػػػد، دد/  (ٛٗ)
 . ٕٙٓٓ، القاىرة،ٔط
احلػػػػافظ اىب بكػػػػر البيهقػػػػى، كتػػػػاب الُسػػػػنن الكػػػػربل، دار ادلعرفػػػػة، بػػػػػَتكت،  (ٜٗ) 

 .ىػٛ٘ٗ
لكتػػػػػػب ، اٖط، ٕجػػػػػػػاحلػػػػػافظ بػػػػػػن حبػػػػػػاف، السػػػػػػَتة النبويػػػػػة كأخبػػػػػػار اخللفاء،( ٓ٘)

 .ىػٚٔٗٔالثقافية ، بَتكت ، 
احلافظ بن عبد ه النّيسابورل، ادلستدرؾ على الصحيحُت، دراسة كٖتقيق ( ٔ٘) 

، دار الكتب العلمية، بَتكت، ٕمصطفى عبد القادر عطا، اجلزء الثالث، ط
ٕٕٓٓ. 

اتري  اخللفاء، جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي )  ،السيوطي( ٕ٘)
، مصر، مطبعة السعادة، ٔزلي الدين عبد احلميد ، ط  ، ٖتقيق (ٜٔٔت 

ٜٕٔ٘.   
الفتوحػػػػات العربيػػػػػة ُب ميػػػػزاف اإلسػػػػػالـ كالتػػػػاري ، تقػػػػػدمي  ،هبػػػػاء الػػػػدين حنفػػػػػي (ٖ٘)

   ىػ.ٖ٘ٗٔالدكتور دمحم عمارة ، كتاب رللة األزىر،  
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ذلي ػػة د/ جػابر عصػفور: رؤل العػادل  عػن أتسػيس احلداثػة العربيػة ُب الشػعر ، ا (ٗ٘)
 . ٕٔٔٓادلصرية العامة للكتاب ، القاىرة ، 

جػػػػورج سػػػػػانتياان : اإلحسػػػػػاس ابجلمػػػػػاؿ ، ترٚتػػػػة الػػػػػدكتور مصػػػػػطفى بػػػػػدكم،  (٘٘)
 القاىرة.مراجعة الدكتور زكي صليب زلمود ، اذلي ة ادلصرية العامة للكتاب، 

األظلػػاط النوعيػػة كالتشػػكيالت البنائيػػة لقصػػيدة  ،حػاًب الصػػكر: مػػرااي نرسػػيس( ٙ٘)
  . ٕٓٔٓالسرد احلديثة  اجملس األعلى للثقافة ، القاىرة ، 

د/ حاـز دمحم أٛتد، ديواف غالػب الػدىلول دراسػة كٖتقيػق كترٚتػة، دار البيػاف  (ٚ٘)
 .ـٖٕٓٓللنشر كالطباعة، القاىرة، 

،  ٜٛزكي صليب زلمود: انفذة على فلسفة العصر: كتػاب العػريب العػدد  د/ (ٛ٘)
 .ٕٗٔٓأكتوبر 

لػػػػػدين اذلػػػػػػالرل : اإلسػػػػػالـ كإنسػػػػػػانية الدكلػػػػػة ، اذلي ػػػػػػة ادلصػػػػػرية العامػػػػػػة سػػػػػعد ا( ٜ٘)
  ٕٕٔٓللكتاب ، القاىرة ، 

د/  ػػػػػَت عبػػػػػػد احلميػػػػػد، األدب  األردم اإلسػػػػػػالمي، إدارة الثقافػػػػػة كالنشػػػػػػر، ( ٓٙ)
 ت.-ادلملكة العربية السعودية،د

د/  مشس الدين الذىّر، سَت أعالـ النّبالء، حققو كضبط نصو كعلق عليو (ٔٙ)
  .ٜٜٙٔ، مؤسسة الرسالة، بَتكت، ٔبشار عّواد معركؼ، ط

 .ٕٗٔٓطو حسُت : على ىامش السَتة اذلي ة العامة لقصور الثقافة  (ٕٙ)
  .ت-عباس زلمود العقاد،عبقرية الصديق، ادلكتبة العصرية، بَتكت، د (ٖٙ)
د القدكة، د/ عبد الرزاؽ الكيالين، الشي  عبد القادر اجليالين اإلماـ الزّاى (ٗٙ)
 .ٜٜٗٔ، دار القلم، دمشق،ٔط
عبد الستّار الشّي ، عثماف بن عفاف احلِّت السخّى ذك النورين، دار القلم، ( ٘ٙ) 

 .ٕٗٔٓ، ٔدمشق، ط
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، دار الكتب العادلية، بَتكت، ٕعبدا مهنا، ديواف حساف بن اثبت، ط( ٙٙ)
ٜٜٔٗ. 

ادلعاصػػػر، دار رؤيػػػة  ه شػػػريف: إشػػػكالية ادلػػنهج ُب نقػػػد الشػػػعر العػػريب عبػػد (ٚٙ)
 . ٕ٘ٔٓللنشر كالتوزيع ، القاىرة ، 

عبػد ادلػػنعم تليمػػة: مػػداخل إذل علػم اجلمػػاؿ األديب ، اذلي ػػة ادلصػػرية العامػػة  د/ (ٛٙ)
 . ٖٕٔٓللكتاب ، 

 ـ، ٜٙٛٔ، دار ادلنارة، جدة، ٖعلى الطنطاكم، أبو بكر الصديق، ط (ٜٙ)
ُت عمػػر بػػن اخلطػػاب رضػػى ه عنػػػو ، سػػَتة أمػػَت ادلػػػؤمنالصػػاّليّب د/ علػػى دمحم  (ٓٚ)

  .ٕ٘ٓٓ، مؤسسة اقرأ للنشر كالتوزيع، القاىرة، ٔشخصيتو كعصره، ط
، تيسػػػَت الكػػػرمي ادلنػػػاف َب سػػػَتة عثمػػػاف بػػػن عفػػػاف رضػػػى ه        -         (ٔٚ)

 .ٕٕٓٓ، دار التوزيع كالنشر اإلسالمية، القاىرة، ٔعنو شخصيتو كعصره، ط
، أ ػػػػى ادلطالػػػػب ُب سػػػػػَتة أمػػػػَت ادلػػػػػؤمنُت علػػػػى بػػػػػن اىب        -             ( ٕٚ)

 ،ٕٗٓٓطالب هنع هللا يضر شخصيتو كعصره، اجلزء األكؿ، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 
، مكتبػػػػػػة اآلداب ،  ٔ،طدمحم أبػػػػػػو األنػػػػػػوار: احلػػػػػػوار األديب حػػػػػػوؿ الشػػػػػػعر د/ (ٖٚ)

 . ٕٚٓٓ ،القاىرة 
براىيم، على دمحم البجاكل، كآخركف، دمحم أٛتد جاد ادلوذل، دمحم أبو الفضل إ (ٗٚ)

 .ٕٜٙٔ، ادلكتبة التجارية الكربل، القاىرة، ٙقصص القرآف، ط
سػػليم، ديػػػواف اإلمػػاـ الّشػػػافعى ادلسػػمى اجلػػػوىر النفسػػي َب شػػػعر  إبػػراىيمدمحم  (٘ٚ)

 .د-اإلماـ دمحم بن إدريس، مكتبو ابن سينا، القاىرة، ت
، ابن ٔه الّدىلول حياتو كدعوتو، ط زلّمد بشَت الّسيالكوتى، الّشاه كذل (ٙٚ) 

، لبناف،   .     ٜٜٜٔحـز
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دمحم رضػػػا، تػػػراجم اخللفػػػػاء الراشػػػدين، تقػػػدمي كٖتقيػػػػق دمحم أؽلػػػن الشػػػػرباكم،  (ٚٚ)
 .ٕٗٓٓاجمللد األكؿ، دار احلديث، القاىرة،

دمحم رضا، تقدمي كٖتقيق دمحم اؽلن الشرباكل، تراجم اخللفاء الراشدين،  (ٛٚ)
 . ٕٗٓٓالقاىرة، دار احلديث، 

 .ٜٗٚٔ،ٖدمحم عفيفى، ديواف الشافعى، دار اجليل، بَتكت لبناف،ط (ٜٚ)
مػود شػكرل األلوسػي البغػدادم، بلػوغ األرب ُب معرفػة أحػواؿ العػرب، زل (ٓٛ)

  .ـٕٕٔٓاقق دمحم هبجة األثرم، اجلزء األكؿ، دار الكتاب ادلصرم، القاىرة، 
 اثلثان: ادلعاجم

، رلمػػػع اللغػػػة العربيػػػة، ٕس كآخػػػركف، ادلعجػػػم الوسػػيط، طد/ إبػػراىيم انػػػي( ٔٛ)
 ٕٜٚٔالقاىرة، 

 ٕٜٜٔد/إبراىيم شتا، ادلعجم الفارسي الكبَت، اجمللد الثاين، القاىرة، (ٕٛ)
حسػػػن عميػػػد، فرىنػػػػ  عميػػػد، مػػػػادة منقبػػػت، مؤسسػػػػو انتشػػػارات امػػػػَت   (ٖٛ)

 ىػ.ٖٗٚٔكبَت، هتراف، 
-ىػػٚٓٗٔالصػوفية، بػَتكت، د/ عبد ادلنعم احلفٍت، معجم ادلصػطلحات ( ٗٛ)

 ـ.ٜٚٛٔ
دمحم معػػػػػػػُت، فرىنػػػػػػػ  معػػػػػػػُت، مؤسسػػػػػػػو انتشػػػػػػػارات امػػػػػػػَت كبػػػػػػػَت، هتػػػػػػػػراف،  (٘ٛ)

  .ىػٖ٘ٚٔ
 رابعًا:الرسائل العلمية

آمػاؿ علػػى حسػػن سػػالمو، االٕتػاه العقلػػى ُب ادب انصػػر خسػػرك، رسػػالة  (ٙٛ)
دكتػػػوراه، إشػػػراؼ ا.د/ طلعػػػت دمحم أبػػػو فرحػػػو، د/ شػػػَتين عبػػػد النعػػػيم حسػػػنُت،  

 .ـٜٗٛٔ جامعة األزىر،  ية الدراسات اإلنسانية،كل



 

 
111 


 الشاعر )مؤمن خان مؤمن(منقبة اخللفاء الراشدين عند 
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منقبػػػت نگػػػارل، رسػػػالة دكتػػػوراه، إشػػػراؼ  مـــيںاحسػػن زيػػػدل، اردك  (ٚٛ)
  .ٜٜٚٔ، ال وركزير آغا، جامعة البنجاب،  ڈاكٹ 

رسػالة  سػيّد عبػاس رضػا، اردك سػالـ نگػارل كػا اترؼلػى اكر فكػرل جػائزه، (ٛٛ)
 .ٕٗٓٓ، ال ورعة البنجاب، سهيل اٛتد خاف، جام ڈاكٹ دكتوراه، إشراؼ 

طلعت دمحم إبراىيم أبو فرحو، مسعود سعد سػلماف عصػره كبي تػو كشػعره،  (ٜٛ)
رسػالة دكتػوراه إشػػراؼ ا.د/ عبػد النعػيم دمحم حسػػنُت، كليػة اآلداب، جامعػة عػػُت 

  .ٜٛٙٔمشس، 
عبػػػػػػد القػػػػػػػادر حسػػػػػػُت سػػػػػػػيد حسػػػػػػُت، الظػػػػػػػواىر الفنيػػػػػػة ُب شػػػػػػػعر عػػػػػػػرُب  (ٜٓ)

 إشػػراؼ ا.د/دمحم السػػعيد عبػػد ادلػػؤمن، كليػػة اآلداب، الشػَتازم، رسػػالة ماجسػػتَت
 ـ.ٜٔٛٔجامعة عُت مشس،

فػػػوزم عبػػػػد الواحػػػد الزفػػػػزاَب،  تطػػػػور ادلػػػدائح الدينيػػػػة ُب األدب الفارسػػػػي  (ٜٔ)
د/ عبػػػػػد النعػػػػػيم دمحم -حػػػػىت هنايػػػػػة العصػػػػػر الصػػػػػفوم، رسػػػػالة دكتػػػػػوراه، إشػػػػػراؼ ا

 .ـٜٜٛٔكلية اآلداب، جامعة عُت مشس،  -حسنُت
، كذل دكػػػٌت دراسػػػة ٖتليليػػػة تطبيقيػػػة، رسػػػالة منػػػازع  عمػػػرك حسػػػانُتنيفػػُت (ٕٜ)

دكتػػػػػػوراة، إشػػػػػػػراؼ ا.د/ صلػػػػػػػالء دمحم أمػػػػػػػُت، د/حػػػػػػاـز دمحم اٛتػػػػػػػد، كليػػػػػػػة اللغػػػػػػػات 
  .ٕ٘ٔٓكالًتٚتة، جامعة األزىر،  
   خامسًا: مواقع االنَبنت
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