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  &ي�ا�ديح�النبوّي �الكشم/.ّي  شاه أنور مساهمة�
  

  ي ندو الد/�رياض�أحمد�

 كشم$�،�سرينغار،�الهندأستاذ�مساعد،�قسم�العربية،�جامعة�

 

 دارالعلوم أنجب±�م الذين الق[ئل العباقرة من الكشم$�ي  الحنفي الحسيVj شاه معظم بن شاه أنور  محمدكان�
 انحدرت كريمة علمية أسرة �ي بكشم$�" بارهمولة" مديرية �ي" دودهوان" قرية �ي م�١٨٧٥سنة �ي ولد بديوبند،

�١(واستوطن±�ا كشم$� إvى �هور  ومن ،هور �  إvى ملتان ومن ،ملتان إvى بغداد من  �ي دراسته إتمام وبعد).
 سنوات أربع هناك ودرس بدل¬V، _مينية اPدرسة �ي التدريس منصب وتوvى دل¬V، إvى سافر ،بديوبند دارالعلوم

 ةسن الحجاز إvى وتوجه سنوات، ث[ث ��ا وأم��ù ،"عام فيض" باسم مدرسة سوأّس  ،وطنه إvى عاد ثم ،تقريبا
 العلماء Pقابلة الزيارة تلك أثناء الفرصة له نحتوم والشام، ومصر والبصرة طرابلس إvى وسافر ،١٩٠٥

̄ستفادة البارزين ��.ديوبندب�دارالعلوم �ي التدريس وتوvى ،كشم$� إvى عاد ثم الب[د، لتلك الزاخرة اPكتبات من و
 ،غجرات بو�ية" دابيل" إvى وتوجه ،ديوبند غادر مث طويلة، Pدة والفقه الحديث كتب يدرس الع[مة زال وما

 وظل ،ديوبند إvى فغادر _مراض، أ�كته ثم بمرض الع[مة أصيب ،١٩٣٢ سنة و�ي الحديث، علم يدرس وظل
  ).�٢(اPنية وافته حيث ١٩٣٣ سنة ح�W اPرض يقاوم

 �ي واPعارف الحقائق �ي وإماما ،عصره نوادر من ونادرة ،العظيمة هللا آيات من آية شاه أنور  الع[مة كان لقد
 الرفيع ومستواه العلمV تبحره" يادرفتگان" كتابه �ي الندوي  سليمان السيد الع[مة ذكر وقد والحديث، التفس$�

 معمور  أسفله ولكن صامت أع[ه الذي كالبحر وكان ،̄ط[ع واسع عاPا كان: "قائ[ والفنون  العلوم مختلف �ي
 حافظا وكان ،الحفظ وقوة ̄ط[ع سعة �ي العصر هذا �ي له نظ$� � عاPا وكان الثمينة، والدرر  النادرة بالخزائن

 ،الشعر �ي القدم راسخ ،اPعقو�ت �ي بارعا ،_دبية العلوم من ومتضلعا ف¸�ا، النظر دقيق الحديث لعلوم
�٣("والتقوى  الزهد �ي وكام[  أنور  الع[مة ولقي ديوبند، اPصري  رضا رشيد السيد الشه$� العالم زار وعندما).
 �ي ممتعة رائعة عديدة كتبا ألف ،كب$�ا مؤلفا شاه أنور  كان).�٤("الجليل _ستاذ هذا مثل رأيت ما: "فقال ،شاه
 ،"البخاري  صحيح شرح الباري  فيض"و ،"القرآن مشك[ت: "مصنفاته ومن والعقيدة، والتفس$� الحديث فن
 لنيل اليدين بسط"و ،"اليدين رفع مسالة �ي الفرقدين نيل"و ،"تابالك أم مسألة �ي الخطاب فصل"و

  �.وغ$�ها" الس[م عليه عي��Í حياة �ي �س[م عقيدة"و ،"الوتر صلوة عن الس§� كشف"و ،"الفرقدين

 باللغة الشعر قرض عdى فائقة قدرة ذا وكان والعربية، الفارسية شعراء من كب$�ا شاعرا الع[مة كان لقد
 بكمال وصياغها _بيات سبك �ي بارعا وكان السليمة، البشرية الفطرة وتستحس½�ا  ذان إل¸�ا ستمعت العربية
 من كث$�ا يحفظ كان كما ،بيت آ�ف عشرة عdى يزيد ما أشعاره وبلغت البيانية، الروعة مع التعب$� وجمال الدقة
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 حسب ف¬V العربية �ي أشعاره أما عراء،الش كبار شعر من  �ف من يقرب ما حفظ أنه إذ والقصائد، _شعار
 مناسبات و�ي ش�W أغراض �ي نظم وقد ).١(بيتا وخمس$ن وخمسة ومائة ألف إvى تبلغ: هللا رضوان الكاتب قول 

 عdى الحنفي الفقه ضوابط و�ي ،العالم وحدوث ،الحكيم الصانع وجود مسألة �ي منظومة رسالة وله مختلفة،
 لبعض واPديح الشيوخ لبعض والرثاء ،والحقائق و_مثال الحكم و�ي ،الحديث معارف بعض و�ي ،_راج$¡ نحو

  �.النبوي  اPديح �ي وقصيدتان ،اPعاصرين

 Åى وقصيدته ،(ص) الرسول  مديح �ي قصيدتاننور�شاه�الكشم$�ي�وvى تحتوي  الدالية _وdوهذه بيتا، ٤٧ ع 
 مهد �ي نشأ أنور  الشيخ Åن وهذا اPعاني، وبديعة ،_لفاظ رشيقة،�و التعب$� بديعة،�و النسج محكمة القصيدة

 والظباء والصبا والنسيم الحم� عهد بذكر القصيدة هذه الشاعر بدأ�.الثانية طبيعته الشعر صار ثم ،الشعر
  :)٢ (فيقول  الكامل، بحر من و×ي اPخضرم$ن، والشعراء الجاهdي العهد شعراء مثل والهجر والدموع

  فاعتاد�قل�Vþطائف�_نباد        �برق�تألق�موهنا�بالوادي

  توvى�عdى��براق�و�رعاد        وعهاده الحم� عهد عdى أسفا

  م��Wغدا�_يام�كاÅعياد        لها ديم تارة تناوخ رهم

  بشرى�العميد�عرارها�والجادي      فتضاحكت الربى عdى النسيم هب

 ويعد ،(ص) الرسول  ذكرى  إvى شاعرال يتطرق  ،وتأويب وذكرى  والنسيب التشبيب عdى اPشتملة اPقدمة وبعد

 :قائ[ ،(ص) النVþ صفات بعض

  الهادي بالنVþ اهتداء vي و    ح$�ة� دآدي من أمان �ي أنا

  للقادي قدوة هو الهدى علم  العdى صدر الد�ى بدر الض�ى شمس

  وخطي�éم��ي�مشهد�_شهاد    موvى�الورى�وبش$�هم�وشفيعهم

  اد�وخ$�ة�العبادخ$��العب    _vى العرب أكرم _ريكة سهل

  Pعاد به وختمت به بدئت    ختم�النبوة�والرسالة�إ�ا

لقية (ص) النVþ أوصاف الشاعر يذكر ثم
َ
لقية الخ

ُ
 وقت والدينية ̄جتماعية _حوال ذكر إvى يتطرق  ح�W والخ

 �:بقوله (ص) النVþ بعثة

  والجهل�والبؤ����عdى�اعتاد    ظلما«�ا� عdى والدنيا جاء قد

  دآدي ظ[م �ي مب$ن نور     Pن$��ووجههفأضاء�كالبدر�ا

  عم��العيون�بسنة�وسداد    وبصرت القلوب غلف به فتحت

 �ي وتربوا بصحبته تشرفوا الذين و_نصار اPهاجرين من (ص) الرسول  أصحاب عن الشاعر يتحدث ثم
 �:ول فيق بعدهم، أتوا ومن التابع$ن ذكر مع وشمائلهم وأوصافهم مناق�éم يعد وجعل الرسالة، أحضان

  شم�_نوف�وصفوة�_عصار    عصابة� الوجوه غر به قامت
  أخيار�و_نصار�و_نجاد    والـ و_طهار _برار من كانوا

  سعدوا�وكانوا�وفقوا�الرشاد    ثم�اهتدى�بمنازاهم�سعدا�èم
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��Wبيات الغراء قصيدته يختمويستطرد�الشاعر�قوله�حÅى�نبيه�التالية باdي�ويسلم�عd(ص)،�وف¸�ا�يص�: 

  غاد أو رائح شüý وكل ـم      القديـ� اPلك سوى  يبقى و� هذه

  أخ��jعل¸�ا�الدهر�باPرصاد      أركا�ا وهت أط[� نبك قف

   باد مدى عdى عليه غ$�      أتت وما _مور  صرف من سبحان

 مرموقة ومكانة خاصة م$¡ة لها كانت عما تع�� بنفسها والقصيدة خ[ب، رائع أسلوب عdى القصيدة تنت¬V هكذا
 _سلوب، وب[غة ،ال§�اكيب وجزالة ،الكلمات وفصاحة ،_لفاظ ونصاعة ،¯نسجام وبديع ،السبك حسن �ي

 انسجام وح[وة ،الجاهلية نصاعة ف¸�ا نرى  ولذا الدنيئة، و_لفاظ الغريبة التعب$�ات عن الشاعر ف¸�ا ويتجنب
 اPجال هذا الشاعر خاض Åجلها ال�W السامية راض_غ عdى تدل والقصيدة و�س[مي$ن، الجاهلي$ن الشعراء
 إيقاع �ي خاص تأث$� لهما ورو�Óا القصيدة قافية" القراء، يدى ب$ن وال�vى الدرر  لين¿� _شعار بحور  �ي وغاص
 نظم قد الشاعر أن يبدو. الخيال وتصفية ،الوجدان وترقيق ،الشعور  وإيقاظ ،القريحة وتفتيق ،القلوب أوتار
 وم$¡اته (ص) الرسول  خصائص من الجميلة _نيقة _زهار باقة لنا وقدم ،حريرا ونسج ،ديباجا اكوح ،لؤلؤا

 تسكن القصيدة وهذه تحب$�، وأو�ي تعب$� بأنقى النبوية الشمائل إvى بالتلميح وتضحياته وأخ[قه وأعماله
 _مة ت�ي أن يمكن � الVW حياةال أسس وتربى والغرام الحب لوعة وتزكي اPتعطشة اPقروحة الهائمة _كباد

  ).١("وسعادة عزة �ي بدو�ا �س[مية

 شه$� عراش وزن عdى نظمها وقد بيتا، ٢٤ عdى تحتوي  (ص) النVþ مديح �ي أخرى  قصيدة شاه أنور  وللع[مة
 $�الس كتب من ناخبا الحسنة أسماءه وعّد  (ص) النVþ أوصاف ف¸�ا ذكر الفارسية، �ي اPعروف السعدي للشييخ
  �:اPتقارب البحر من و×ي وغ$�ها،

  قسيم�جسيم�نسييم�وسييم    شفيع�مطاع�ن�Vþكريم�

  كريم�الكرام�ن�Vþ_نيم    شفيع�_نام�مطاع�اPقام

  صبيح�مليح�مطيب�الشيم    أسيل�رسيل�كحيل�جميل
  خب$��بص$��دليل�عظيم    بش$��نذير�سراج�من$�

  وخب$��العباد�ثمال�العديم    دليل�وهاد�سبيل�الرشاد

   )٢(وجيه�نبيه�مب$ن�حكيم    تقي�و�ي�صفي�و�ي

 ف¸�ا يتطرق  ولم ،(ص) الكريم النVþ شخصية تجاه العميق وعشقه الع[مة حب عdى تدل أيضا القصيدة وهذه
 عن بعيدة اPطهرة اPقدسة وأسمائه ،(ص) الرسول  بذكر مباشرة بدأها بل ،والنسيب والتشبيب الغزل  إvى

 الدقة بكمال وصياغ±�ا _بيات سبك �ي بارعا كان أنور  الشيخ Åن وهذا ،الغريبة توالتعب$�ا الثقيلة الكلمات
 وهاتان�.اPباركة النVþ أسماء عdى مشتملة القصيدة هذه ألفاظ أك¿� وÅن البيانية، الروعة مع التعب$� وجمال

شبه�القارة�الهندية� ءشعرا قرضها الVW الغراء القصائد ب$ن توضع بأن الدالية القصيدة وباÅخص القصيدتان
 .(ص) الكريم للنVþ والحنان والوفاء الحب لضريبة دفعا السواء عdى واPتأخرين اPتقدم$ن من
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