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  نيج/.يا�يتعليق�أدبي�ع`ى�بعض�كتب�الس/.ة�النبوية�&
�  

 عبد�هللا�سعيد،�وأ/�خليل�هللا�عثمان�بودوفو�/د

  جامعة�إلورن،�نيج$�يا�،قسم�اللغة�العربية

  ا�قدمة

الورقة�اPتواضعة�بعض�مؤلفات�علماء�نيج$�يا�ومنظوما«�م�حول�الس$�ة�النبوية،�و�ي�ذلك�نركز�درس�هذه�ت
عdى�الكتب� تية�أسماؤها،�و×ي:�كتاب�أوvى�_مر�واPجاهدين��ي�س$�ة�الن�Vþوالخلفاء�الراشدين�للشيخ�عبد�

ومة�إرشاد�الحبيب�الصادق��ي�هللا�بن�فودي،�وسلسلة�التاريخ��س[مي�للشيخ�آدم�عبد�هللا�_لورى،�ومنظ
س$�ة�سيد�الخ[ئق�للشيخ�محمد�الوزير،�وألفية�الس$�ة�للشيخ�محمد�الناصر�ك���الكنوى.�و�ي�هذه�الدراسة�

���.�jي�الفdنهج�التحليPننهج�ا  

  إرشاد�الحبيب�الصادق�&ي�س/.ة�سّيد�الخNئق  -أ

من��)١٩٤٥-١٨٨١(كمامي�ال��ناوي�الِبَدِوّي�شيخ�محمد�الوزير�بن�عبد�هللا�_طر ناظم�هذه�القصيدة�اللكانت�
يدى�ولم�تصل�إvى�أ�،نتاجات�_دبية�ما�ب$ن�اPنثورة�واPنظومة�بيد�أن�معظم�هذه�الكتب�كلها�قد�ضاعت� 

�إ��أقل�القليل�وم½�ا �القراء �التفس$�: �الخوض��ي �التيسر�Pريد �و منهج �الط[ب، �و نصيحة تخميس�قصيدة�،
�اPوضوع�بالديار��محمد�بلو.مرثية�عن�وفاة�أم$��النفي� تب��ي�هذا

ُ
�ك �ما �الحبيب�من�أبرز �كتاب�إرشاد يعّد

  يقول�الشيخ:�،وذلك�من�حيث�كمية�أبيات�الكتاب�ال�VWبلغت�أربعة�آ�ف�وستمائة�ونيف�،النيج$�ية

  )١(**�وستمائة�وزيد�وا�ى��أبياته�أربعة� �ف

�من�حيث�الكيفية �يمت�بالص�،أما �فقد�شمل�الكتاب�جميع�ما Vþالن� �أو��(ص)لة�بحياة �قبل�البعثة سواء
لقية

ُ
خ
ْ
لقية�وال

َ
خ
ْ
كاد�الكتاب�يفوق�الوصف�لشموليته�جميع�الجوانب�اPتعلقة�.�و بعدها�من�حيث�الصفة�ال

�الرسول  �وأباحه.�،بشخصية Vþأسنته�الن� �أمته�من�العبادات�وما �أوجب�هللا�عليه�وعdى �ما وقد��وتطّرق�إvى
ن�الشيخ�الناظم�إvى�أنه�لم

ّ
تنصف�س$�ة�اPصطفى�إذا�لم�تذكر�الغزوات�الهادفة�ال�VWقام���ا�وأصحابه��تفط

  ßحقاق�الحق�ودحض�الباطل.�فعdى�وجه�اPثال�ذكر�البدر�وأحد�وخي���وغ$�ها.�،بعد�الهجرة�إvى�اPدينة�اPنورة

ــــثـم�غزى�بدر�القتال�العظم�V**�كذلك�الفرقان�والكب:��������������قال�الشيخ ــــ ــــ ــ   رى�سم�ـ

ــويـوم ــــــــــــــــ ـــــوالبـطشة��الوقعة��ي�التب�ها�يــضاف��للفرقان�**�ـــ ــ ــ ــــ   يانــــــــــ

ـــــوهـي�ال�VWع ـــّز�بـها���س[م�**�وذللت�_صــــ ــ ــــ ــ ــ ـــــــــ ــــ   )٢(�نام��و_ز�مــ

  .(ص)�جراها�هللا�عdى�يد�سّيد�البشر ذّيل�الشيخ�كتابه�بذكر�اPعجزات�والخوارق�العادة�ال�VWأ

  ألفّية�الّس/.ة�  -ب

ناظم�هذه�الس$�ة�هو�الشيخ�محمد�الناصر�ك���الكنوي�القادري�الص½�ا�ي�بن�محمد�م$¡وري�بن�الشيخ�عمر�
��ء،�وداع).�١٩٩٦-١٩٢٤(�مالم�ك

ّ
يا�متجّو��من�الدعاة�_فذاذ،�يعت���الشيخ�ك���عاPا�كب$�ا�من�العلماء�_ج[

�من�الشعراء�الصوفي$كاتبو  �من�الكّتاب�العمالقة،�وشاعرا�صوفيا �قديرا �وأديبا�إس[مياا �بص$�ا، ،�ن،�وناقدا
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ومربيا�روحيا�عdى�الطريقة�القادرية�حمل�عdى�عاتقه�مسؤلية�الدعوة��س[مية��ى�نيج$�يا�خاصة�و�ى�عموم�
ما�ب$ن�منثور��-تور�شيخ�عثمان�ك��حسب�قول�الدك�- أما�مؤلفاته�فكانت�تزيد�عdى�اPائت$ن��.)١(غرب�أفريقيا

�هو�مطبوع �ما �م½�ا �العربية، �اللغة ��ى �أك¿�ها �ولكّن �والهوساوية، �العربية �اللغت$ن: ��ى �هو��،ومنظوم �ما وم½�ا
�الضياع�،مخطوط �يد �تناولته �ما �)٢(وم½�ا �وأما �الس$�ة". �الشيخ��"ألفية �عن�ألف�بيت�شعري�نظمها فعبارة

��الناظم�عdى�القيام���ذه�اPسؤولية���ي�بحر�الرجز.�ولقد�ساعد�(ص)لضبط�س$�ة�محمد��محمد�الناصر�ك
نه��ي�فنون�الشعر�العربي�وتجاربه�الشعرية،�وغ$�ته�اPتحمسة��ي�الحفاظ�عdى�ال§�اث��س[مي�

ّ
العظم��تمك

�تشريف�هللا�تعاvى��وخاصة�الس$�ة�النبوية�الشريفة. استطاع�الناظم�أن�ي��ز�من�بداية�اPنظومة�إvى�آخرها
Vþوآيات�حمله�وو�دته�ورضاعته�وكفالته�وأخبار�بعثته،�ومعجزاته�مع��بسبق�نبوته��ي�_زل�وطهارة�نسبه،�للن

الحديث�بالتفصيل�عن��سراء�واPعراج�وشّق�صدره��ي�تلك�الليلة،�وهجرته،�إvى�اPدينة�اPنورة�و_حداث�
يقع�كلها��ي�مائت$ن�وتسع$ن�بيتا،ثّم�حادثة��اPتعلقة���ا،�ثّم�التفصيل�بالقول�عن�غزواته�وسراياه�عdى�حدة

  يقول��ي�بعضها:�،،�وبعد�ذلك�تقدم�بذكر�شمائله�بكث$��يبلغ�عدد�أبياته�مائة�وثمانية�عشر�بيتا(ص)وفاته�

  هامة��وأما��اPنكب�أقرب�**�عـظيم��قد��كان�ربـعة�لطول�

  بـعيد�ما�ب$ن��مناكب�وجل�**�شعره�الشريف�يا�نعم�الرجل

ــــــوط�فـهو�وافـر� ــــ ــــ ـــ ـ ــ   .)٣(ورا��لـمه�**�وجـمة��طورا��بعيد��الهمةـــ

  ضياء�أو¦ى�#مر�وا�جاهدين�&ي�س/.ة�الن�jkوالخلفاء�الراشدين  -ج

.�أحيا�هذا�الشيخ�حضور�الحلقات�)١٨٢٩-١٧٧١(�كتب�هذا�الكتاب�الشيخ�عبد�هللا�بن�محمد�فودي�الف[ني
�أخا ���ا �أّيد VWي�والندوات�والحروب�ال�� �وهناك�كتبه�اPصّنفة �الكب$��الشيخ�عثمان�بن�فودي��ي�نيج$�يا، ه

كفاية�الضعفاء�،�و ويل��ي�معاني�التå¡يلأضياء�الت�- اPيادين�العلمية�اPختلفة�مما�يربو�عdى�مائة�كتاب�م½�ا:
�و السودان �السياسات، �و ضياء �_صول ، �ألفية .� �كتاب �النþ"يمثل �س$�ة ��ي �_مر�واPجاهدين �أوvى �Vضياء

مذكرة�علمية�ومادة�دراسية�مقتصفة�من�كتاب$ن�اثن$ن�ذكرها�اPؤلف�بقوله:�"إن�غالب��"والخلفاء�الراشدين
��ي�_بواب�الث[ثة�بعده�ملخص�من� ��ي�الباب�_ول�منه�ملخص�من�عنوان�_ثر��بن�سيد�الناس،�وما ما

_وvى�اPشتملة�عdى�س$�ة�الن�Vþوخ[فة��من�هنا�ندرك�أن�_بواب�_ربعة�.)٤(¯كتفاء�(للك[ئي)�فيطلبه�ثمة
أبي�بكر�وس$�ته،�وخ[فة�عمر�بن�الخطاب�وس$�ته،�وخ[فة�عثمان�بن�عفان�وس$�ته،�هذه�_بواب�_ربعة�من�

�الب �وأما �اPذكورين. �عdالكتاب$ن �عن�خ[فة �بناب�الخامس�فهو�خ[صة ��ي��ّي �والخاتمة �طالب�وس$�ته. أبي
أنه�من�إنشاء�اPؤلف�الذي�كان�ال§¡امه�باÅمانة�العلمية�يجعله�يذكر�مصادر��فيبدو �،خ[فة�عمر�بن�العزيز

هذا�وقد�مهد�اPؤلف�للكتاب�بتفصيل�القول�عن�من�هم�أوvى�_مر�حيث�أثبت�أن�الخ[فة��أعماله�وتراثه.
تباع�السنة��س[مية�ليست�ملكا�وإنما�×ي�نبوة�مهداة�ßص[ح�البشر،�وذكر�ما�عdى�_م$��من�"تحس$ن�هيئة�با

�ي�الجلوس�واللباس�والوقار،�وجميع�_حوال،�وعليه�ترتيب�نظام�رعيته�عdى�مصالحهم�باستعداد�الوزراء،�
والحساب،�والعمال،�والرسل�والجساس�والحرس��والعلماء،�والقضاة،�والشهود،�و_مناء،�والكتاب،�و_مراء،

والخ[صة�أن�_بواب�الخمسة�ال�VWتمثل��.)٥(والعساس�والشرط�والشجعان�والخيل�و�بل�وآ�ت�الحرب..."
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�VWى�الفتوحات��س[مية�الواسعة�الرقعة�الdع� ز�كث$ً�ا
ّ
صلب�الكتاب��ي�س$�ة�الن�Vþوالخلفاء�الراشدين�ت§�ك

  وقعت��ي�عهود�الن�Vþوالخلفاء�خاصة�أيام�أبي�بكر�وعمر�ر÷��Vهللا�ع½�ما.

  سلسلة�التاريخ�mسNمي:  -د

�هو  �السلسلة �عبد�هللا��لوري�فصاحب�هذه �آدم �بثقافات�علمية�)١٩٩٢-١٩١٧(�الشيخ ��لوري �يتمتع .
�للتأليف�والتصنيف، �أّهلته �و_دبية�واسعة �العلمية �اPجا�ت ��ي �كتابا �خمس$ن �أك¿��من �له �سّجل �،فقد

للع[مة��وخاصة��ي�التاريخ��س[مي��ي�غرب�أفريقيا�الذي�يعّد�فيه�بحق�رائده.�تعت���سلسلة�التاريخ��س[مي
�لوري�كتبا�تاريخية�حاول�ف¸�ا�الكاتب�تدوين�الحقائق�التاريخية��س[مية�لتكون��ي�أيدي�الط[ب�ومستقرة�

  �ي�أذها�م،�وتقع�هذه�السلسلة��ي�ث[ثة�أجزاء.�

  خNصة�الس/.ة�النبوية�الشريفة:�الجزء�#ول:�

��ل�و ه �الذي�أخرجه ��س[مي �التاريخ �من�سلسلة �_ول �اPدارس�الجزء ��ي �ليعرف�الط[ب�اPبتدؤن وري
� ��ي �يقع �كتيب �و×ي �دسائس�اPستعمرين. �من �الخالصة Vþالن� �س$�ة ��عدادية �يتناول��٢٠العربية صفحة،

؛�وحياته�قبل�البعثة،�و_حداث�ال�VWوقعت�بينه�وب$ن�الكفار�(ص)موضوعات�تاريخية�عن�التعرف�بمحمد�
تم�الكتاب�بالحديث�عن�آثار��س[م��ي�العالم.�يقول�الكاتب�عن�بعد�بعثته�مع�V�Þء�يس$��عن�شمائله،�واخت

̄نفراد�كراهة�Pا�يفعل�أهل�مكة��وPا�بلغ�أربع$ن�سنة�بعثة�الرسول: من�عمره�جذبه�الو�ي��ل¬�Vإvى�حب�
من�عبادة�_صنام�ولعب�القمار�وشرب�الخمور�والزنا�والفساد.�فكان�يذهب�إvى�غار�حراء��ي�جبل�النور�قرب�

  �)١(كة�يمكث�فيه�أياما�ولياvي�وهو�يتفكر��ي�خلق�السماوات�و_رض�إvى�أن�جاءه�الو�ي�يخ��ه�أّنه�نVّþ...م

  صدر�mسNم�وغزوات�الرسول:الجزء�الثاني:�

�الثاني�الخاص�بصدر��س[م�وغزوات�الرسول�من�سلسلة�التاريخ��س[مي�والذي�يقع��ي�ست� هو�الجزء
�تناول�فيه�� �يلزم�أن�يعرفه�الطالب�من�حالة�العرب�قبل��س[م�وقبائلها�وعشرين�صفحة. �ما لوري�كّل

وقد�توçى��لوري�تفصيل�بعض�اPوضوعات�ال�VWوردت��ي�الجزء��وعادا«�ا�اPنسوخة�مع�V�Þء�من�التوضيح.
عث�الن�Vþفب�،انتشر��س[م��ي�اPدينة�انتشارا�عظيما�_ول�مثل�البعثة،�والهجرة�إvى�اPدينة��عdى�حد�قوله:

�علمت�قريش�بانتشار��س[م��ي�اPدينة شددت�_ذى�عdى��،إل¸�م�مصعب�بن�عم$��ليعلمهم��س[م،�فلما
فاستقبلهم��،خفية�فخرجوا�من�مكة�واحدا�بعد�واحد�،فأمرهم�هللا�بالهجرة�إvى�ي¿�ب�عند�أنصاره�،اPسلم$ن

�تناول�الحديث�عن�Pنافق$ن�وال¸�.)٢(_نصار�بفرح�وسرور �اPدينة،�وبعض�الغزوات�و_حوال�أو�وكما �ود��ي
� �الرسول �فعل �مثلما ��س[م �اPلوك�إvى �ودعوة �مكة، �وفتح �الحديبية، �كصلح �ي��(ص)_حداث�اPنوط���ا

  مخاطبته�ملوك�_رض�ودعو«�م�إvى��س[م.�وأتى�بالتفصيل�عن�وفاة�الرسول.�

  الخلفاء�الراشدون�و#مويون�والعباسيون :�لثالجزء�الثا

وذكر��،هو�الجزء�الثالث�من�سلسلة�التاريخ��س[مي�اPختص�بتاريخ�الخلفاء�الراشدين�و_موي$ن�والعباسي$ن
�،Pحات�من�الخلفاء� خرين،�ويقع��ي�أربع�وعشرين�صفحة.�تناول�الحديث�بالتفصيل�عن�الخ[فة��س[مية

�رسول�هللا� �_ول�بعد�وفاة �بكر�الصديق�الخليفة �كل�من�(ص)وانتخاب�أبي �حياة �عdى �ثم�سلط�الضوء ،
الخلفاء�الراشدين�وأعمالهم�مع�سرد�بعض�_حداث�والوقائع�ال�VWحدثت�أثناء�خ[ف±�م�كإتمام�فتح�الشام�

قعة�صّف$ن؛�تلك�الحرب�اأثناء�خ[فة�عمر�بن�الخطاب�ومقتله،�والف§ن�ال�VWنشبت�عهد�عثمان�ومقتله،�وو 
dثارت�غبارها�ب$ن�ع�VWيّ ال�Wى�ظهور�فرق��ي�الدولة��س[مية�كالخوارج�والشيعة�ومعاوية�والvأدت�تنيج±�ا�إ�V
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�من�الخليفة��وأمثالهم. �بدءا �الحديث�عن�الدولة�_موية�وال§�جمة�اPوجزة�عن�بعض�خلفا�èا ثم�تطرق�إvى
ادل�_ول�للدولة�_موية�معاوية�بن�أبي�سفيان،�وعبد�اPلك�بن�مروان،�والوليد�بن�عبد�اPلك،�والخليفة�الع

اÅمانة�والعدل�ب$ن�اPسلم$ن��ي�خ[فته،�ثم�تحّدث�عن�الدولة�العباسية�ع���اهتم�بعمر�بن�عبد�العزيز�الذي�
التاريخ�وترجمة�بعض�خلفا�èا�باßيجاز�بدءا�من�أبي�العباس�السفاح�الخليفة�_ول�للدولة�العباسية،�واختتم�

  الكتاب�بالحديث�عن�سقوط�بغداد��ي�أيدي�التتار.�

ن�لكل�واحد�من�الشيخ�محمد�الوزير�بدا،�والشيخ�محمد�الناصر�إجدر��شارة�إليه��ي�هذا�الصدد،�ومما�ت
ك���الكنوى،�والشيخ�عبد�هللا�بن�فودي،�والشيخ�آدم�عبد�هللا�_لوري�أثرهم��ي�أساليب�الكتابة،�فالå¡عة�

�أحيا�_سطورية �يخضع �الكتاب �صاحب �Åن �الحبيب"، �"إرشاد �كتاب �مظاهر �من �للخرافات�مظهر نا
القرآن�والسنة�أك¿��تأث$�ا�عنده،�وأما�صاحب�"ألفية�الس$�ة"�فإنه�يس±�لم�مراجعه� و�سرائيليات،�وإن�كان

�الجميل،� V�úالقص� �الثوب �ليلبس�كتابه �ذلك �التاريخية �ببعض�الحقائق �ويمزجها �التصوف�وعلمائه من
Pى�اdجاهدين"�استطاع�أن�يعتمد��ي�كتابه�عPتصاحب�حوادث�وصاحب�كتاب�"ضياء�ا�VWصادر�القويمة�ال

وأما�رابعهم�فإن�أسلوبه�أقرب�إvى�اPقارنة�ب$ن��،لهذا�أصبح�أسلوبه�ممتاًزا�من�ناحية�العلم�والدين�،الس$�ة
�ذلك. ��ي �أمكنه �ما �والعلم ̄حتفاظ�بروح��س[م � �مع �النبوية �الس$�ة ��ي �واPسيحية و��يكون�من���س[م

�بأن�ب$ن�ه �قلنا �- حسب�رأينا-ؤ�ء�الشيوخ�_ربع�التفاوت��ي�الفكر�و_ساليب،�فأولهم��ي�كتابه�اPبالغة�إذا
  كان�عاPا�واعظا،�وثان¸�م�كان�عاPا�صوفيا،�وثال��م�كان�عاPا�معلما،�ورابعهم�كان�عاPا�ومفكًرا.
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