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نظرية األدب اإلسالمي عند محمد إقبال  

The Theory of Islamic Literature of Muhammad Iqbal 
 د. هاين إمساعيل رمضان 

Abstract 

The poet Muhammad Iqbal is the spiritual father of Islamic literature, and the first 
founder of it in theory and practice. He was the first to point out the need of the Islamic 
nation to represent the literature including ethics of Islam. He was the best ambassador 
of Islamic literature, combining the poetic talent and philosophical wisdom compatible 
with the foundation of the Islamic faith. This research seeks to clarify Iqbal’s theory of 
Islamic literature by reviewing the impact of its emergence, and the concept and 
function of Islamic literature and aesthetics in his poetry. The need of the present 
writing was felt because despite of Iqbal’s popularity and acceptance in the Arab-
Muslim world, study of his thoughts, however is not compatible with it.  

Keywords: Islamic Literature, Impact of Iqbal on Islamic Literature, Iqbal and 

attributes of Islamic Literature, Aesthetics of Islamic Literature according to Iqbal. 
 مقدمة:

دیةة، ألن  یع ر ع  ال شك يف أن األدب أحد األعمدة اليت تقوم عليها احلضارات، سواء احلضارات القدمية أم احل
وجدان اجملتمعات ومشاعرها، انقاًل صورهتا امللموسة، هذا م  جهة، وم  جهة أخرى، یرسم مستقبل هذه اجملتمعات 

 ویوج  أفرادها مع راً ع  طموحاهتا املأمولة.
عمها أتصياًل وعلي  كان األدب اإلسالمي ضرورة حضاریة، وفریضة ثقافية، یقتضيها الواقع ویفرتضها املنطق، جيب د

وتطبيقاً، وهو ما یسعى إلي  هذا البحث، إذ یهدف البحث إىل استجالء نظریة األدب اإلسالمي عند أحد رواده؛ 
 واليت یعد إقبال أبرز م  مجع بينهما.الشاعر حممد إقبال، ليستمد البحث روافد النظریة م  أصوهلا التنظريیة والتطبيقية، 

وابلرغم م  شهرة إقبال يف األدب العريب واإلسالمي، والقبول الذي حظي ب ، فإن  مل حيظ ابلقدر نفس  م  الدراسات 
واألحباث العربية، وما زالت املكتبة العربية تفتقر إىل املزید م  الدراسات حول ، وم  الدراسات اليت تناولت إقبال يف 

 اليت تعت ر أول دراسة تقدم إقبال للقارئ العريب. 1"ت ، وفلسفت ، وشعرهري عزام: حممد إقبال سعبد الوهاب املكتبة العربية، دراسة "

وقد ارتكز البحث على املنهج الوصفي التحليلي، مع االستعانة ابملنهج التارخيي على حسب مقتضيات البحث، وقد 
 جاءت خطة البحث على النحو التايل:

 أثر إقبال يف نشأة األدب اإلسالمي. −
 مفهوم األدب اإلسالمي ووظيفت  عند إقبال. −
 مسات األدب اإلسالمي عند إقبال. −
 مجاليات األدب اإلسالمي عند إقبال. −

                                                 


 .كلية العلوم اإلسالمية جبامعة غريسون الرتكية،أستاذ األدب املقارن املساعد 
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 متهيد:
دعا إلي   ظهر يف مخسينيات القرن العشری ، وقد كان أول م  نسبياً  حدیةاً  یُعد مصطلح األدب اإلسالمي مصطلحاً 

دعا في  إىل إقامة  يف اجملمع العلمي العريب يف دمشق، فقدم حبةاً  عضواً  الندوي حينما اختري يوكتب في  أبو احلس  عل
 .2األدب اإلسالمي والعنایة ب 

"منهج لألدب" وأردف  بكتاب  يف التاریخ: فكرة ومنهاج، ويف  1952مث جاء الناقد األديب سيد قطب، فنشر يف 
قدم جنيب الكيالين  1963كتاب "منهج الف  اإلسالمي"، ويف   فكتبمد قطب أثره اقتفى أخوه حم 1961

قدم عماد الدی  خليل كتاب "يف النقد اإلسالمي املمعاصر" مث توالت  1974"اإلسالمية واملذاهب األدبية"، ويف 
و بعد ذلك الكتاابت يف األدب األسالمي مةل كتاب "مقدمة لنظریة األدب اإلسالمي" لعبد الباسط بدر، وكتاب "حن

مذهب إسالمي يف األدب والنقد" لعبد الرمح  رأفت الباشا، وكتاب "مدخل إىل األدب اإلسالمي" لنجيب الكيالين، 
 وكتاب "األدب اإلسالمي بني النظریة والتطبيق" لصابر عبد الدامي وغريها م  الكتب واملقاالت.

 1981لندوة العامليَّة لألدب اإلسالمي" اليت عقدت يف أبریل بيد أن النقطة الفاصلة يف اتریخ املصطلح ترجع إىل اتریخ انعقاد "ا
، ومنذ ذلك الوقت وتطبيقاً  بندوة العلماء بلكهنؤ ابهلند، ويف هذه الندوة قُدمت أحباث ودراسات رسّخت للمصطلح تنظرياً 

 ريب واإلسالمي.تُدرس أصول  وفنون  يف اجلامعات والكليات يف العاملني الع أدبياً  ابت األدب اإلسالمي مذهباً 
 ورسوخفإن املراجعات التارخيية تؤكد على أصالة أصول   ؛حدیةًا نسبيًّا وإن كان مصطلح األدب اإلسالمي مصطلحاً 

العقيدة اإلسالمية وتصورها للوجود إىل بداايت  ملبادئفيمك  العودة ب  حسب املفهوم القائل أبن  األدب املتمةل ’’جذوره، 
ث انطلقت معها تنشر مبادئها وتذود ع  قيمها، مستمدة قوهتا م  قوة العقيدة اإلسالمية، اليت ، حي3’’الدعوة اإلسالمية

للشعراء املنافحني ع  الدعوة اجلدیدة، فجاء  –صلى هللا علي  وسلم  –تشربت نفوس املسلمني، وم  دعم وتشجيع النيب 
اویة، كما رأینا مناذج تع ر ع  طموحات الشاعر ع  الرسول الكرمي ورسالت  السم شعر حسان ب  اثبت وأقران  منافحاً 

 :4الشهادة يف سبيل هللا وأحالم  املستمدة م  العقيدة اإلسالمية، فعلى سبيل املةال عبد هللا ب  رواحة ینشد طالباً 
 َوَضْربًَة َذاَت فَ رٍْغ تَ ْقِذُف الزََّبَدا   َلِكنَِِّن َأْسَأُل الرَّمْحََ  َمْغِفَرًة 

 حِبَْربٍَة تُ ْنِفُذ اأْلَْحَشاَء َواْلَكِبَدا   أَْو طَْعَنًة بَِيَدْي َحرَّاَن ُُمِْهَزًة 
ُ ِمْ  َغاٍز َوَقْد َرَشَدا   َحَّتَّ یُ َقاَل ِإَذا َمرُّوا َعَلى َجَدِثي   أَْرَشَدُه اَّللَّ

وال یستطيع ’’،  تختل  عصورها وميادینهاالمية يفيف احلضارة اإلس وم  انفلة القول اإلشارة إىل دور األدب شعرًا ونةراً 
أحد أن ینكر أن األدب كان عنصراً م  عناصر هذه احلضارة اإلسالمية املتوازنة اخلالدة، اليت متتد أسباهبا إىل السماء، 

وعلماؤه وقواده م  وفق تصورات واضحة صحيحية، ومل یك  م  ابب املصادفة أن یكون فقهاء اإلسالم وفالسفت  
امًا وممارسة لف  األدب شعرًا ونةراً، نرى ذلك واضحًا عند اب  سينا والشافعي واب  املقفع واجلاحظ متناس اهأكةر ال

 .5’’وغريهم م  أعالم الفكر املسلمني عرابً وعجماً، قدمياً وحدیةًا
بضة لرو  وجتدر اإلشارة إىل أن األدب اإلسالمي ال یقتصر دوره على الدفاع ع  اإلسالم فحسب، بل هو صورة ان

یتمةل التصور اإلنسان للكون واحلياة واإلنسان، وم   اإلسالم اليت تسري يف وجدان املبدع اإلسالم، فتجود قرحيت  أدابً 
وكل ما صدر ع   ،فتشمل شعر الزهد وشعر املتصوفة ،وزماانً  خالل هذه النظرة تتسع دائرة األدب اإلسالمي مكاانً 

 يد قطب حينما قال:رؤیة إميانية، وقد أشار إىل ذلك س
ليس األدب اإلسالمي هو وحده الذي یتحدث ع  اإلسالم، أو ع  حقبة م  اترخي ، أو ع  ’’

 .6‘‘ع  امتالء النفس ابملشاعر اإلسالمية وكفى ئ  أشخاص ، إمنا هو التعبري الناششخص م
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عند شاعر اإلسالم حممد إقبال، سواًء يف كتاابت   جلياً  وهذا االمتالء للنفس ابملشاعر اإلسالمية ما نراه واضحاً 
 الشعریة أم النةریة، وقبل استعراض مالمح نظریة األدب اإلسالمي عند إقبال ینبغي أن نؤكد على أن إقبال كان رافداً 

 األدب يف العصر احلدیث. ايف نشأة هذ رئيسياً  لألدب اإلسالمي وعامالً  أساسياً 
 سالمي:األدب اإل نشأةأثر إقبال يف 

كما ذكران   –مصادر األدب اإلسالمي على أن الفضل لنشأة هذه املصطلح یرجع إىل أيب احلس  الندوي  تكاد جتمع
فهو الداعي األول هلذا املصطلح، واملتحمس الرئيسي ل ، وإقرارًا بفضل  فقد عقد املؤمتر األول لألدب  – آنفاً 

ها، لك  م  أی  استمد الندوي في ا البارزی اهتفيها وإحدى قياد اً اإلسالمي يف ندوة العلماء يف اهلند اليت كان عضو 
 هذه الفكرة؟ وما الذي غرس  في ؟

، وأُعجب برؤیت  الةاقبة إميا إعجاب، وكان لشعر إقبال مكانة وآرائ  لقد أتثر الندوي يف دعوت  أبفكار حممد إقبال
احب  املقاالت واألحباث، وساهم يف تقدمي  إىل العامل خاصة يف نفس الندوي، حَّت أن  ترمج  إىل العربية، وكتب ع  ص

الضافية "صليت مبحمد إقبال وشعره" ، وهي  ت العريب، وقد أشار الندوي صراحة إىل إعجاب  الشدید إبقبال يف مقدم
 مقدمة ترمجت  لروائع إقبال فقال:

جلي هذا املزیج  إن أعظم ما محلِن على اإلعجاب بشعره هو: الطمو ، واحلب، واإلميان، وقد’’
اجلميل يف شعره ويف رسالت  أعظم ما جتلى يف شعر معاصر، ورأیت نفسي قد طبعت على الطمو  

إىل كل أدب ورسالة یبعةان الطمو ، ومسو النفس وبعد  قوايً  واحلب واإلميان وهي تندفع اندفاعاً 
لى النفس واآلفاق، النظر، واحلرص على سيادة اإلسالم، وتسخري هذا الكون لصاحل ، والسيطرة ع

وبعبقریة  –صلى هللا علي  وسلم  –ویغذاين احلب والعاطفة ویبعةان اإلميان ابهلل، واإلميان مبحمد 
سريت  وخلود رسالت ، وعموم إمامت  لألجيال البشریة كلها، إنِن أحببت  وُشغلت ب  كشاعر الطمو  

 . 7‘‘واحلب واإلميان وكشاعر ل  عقيدة ودعوة ورسالة
  موضع آخر: ویقول يف
رمبا أحببت شعر حممد إقبال ألين رأیت  یوافق هواي، ویع ر ع  ضمريي وخواطري، وینسجم مع ’’

 .8‘‘عقيديت وتفكريي، ویتناغم مع عاطفيت ومشاعري
نستش  م  هذی  املوضعني توافق الرؤى بني إقبال والندوي يف أمهية اإلسالم ودوره يف احلياة واحلضارة، فإعجاب الندوي 

عقيدة ورسالة، تنعكس على شعره، فتسمو ابلنفس والرو  وتةري العواط   صاحبعلى أن إقبال شاعر  قبال جاء بناءً إب
واملشاعر، فتمتلئ برو  اإلسالم فتحرص على بةها مفعمة ابألمل والتفاؤل، وهو ما ینسجم مع نفس الندوي التواقة، وروح  

 ا على نفس :فقال شاهدً  ،الطموحة لسيادة اإلسالم ورايدة املسلمني، اليت وجدت ضالتها يف شعر إقبال
وأشهد على نفسي أين كلما قرأت شعره جاش خاطري، واثرت عواطفي، وشعرت بدبيب املعاين ’’

 .9‘‘واألحاسيس يف نفسي، وحبركة للحماسة اإلسالمية يف عروقي، وتلك قيمة شعره وأدب  يف نظري
هلا على یده الذیوع واالنتشار،  هذه القيمة اليت تبناها الندوي ودعا إليها حتت مصطلح األدب اإلسالمي، فكتب هللا

، وعلى ، ومجال العبارة مظهًرا وتخ راً وابطناً  وكشفت لنا على مواهب عدیدة مم  جيمعون بني طهارة الكلمة ظاهراً 
 رأسهم شاعر اإلسالم األول حممد إقبال.

سالم، ویتمةل في  األدیب وقد كان إلقبال قصب السبق يف التنوی  إىل حاجة األمة اإلسالمية إىل أدب ميةل أخالق اإل
إقبال يف مقدمت  ’’املسلم فيوضات اإلميان، ولفت األنظار إىل خلو املوروث الةقايف املعاصر م  هذا األدب، فكتب 

املوسيقى  –فيما عدا العمارة  –لدیوان غالب املصور: إذا نظران يف اتریخ الةقافة اإلسالمية فرأیي أن الف  اإلسالمي 
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یولد، أعِن الف  الذي یقصد إىل أن یتخلق اإلنسان أبخالق هللا، والذي ميد اإلنسان  إبهلام  ل ّما؛ والتصویر بل الشعر
 .10‘‘ال ینقطع "أجٌر غري ممنون" مث حيقق ل  خالفة هللا يف األرض

لقفها وأوالها ورمبا هذه كانت أوىل اإلشارات املعاصرة إىل الدعوة لألدب اإلسالمي مبفهوم  احلدیث، واليت أظ  أن الندوي ت
فجاءت أشعاره وكتاابت  انبعة م  هذا التصور اإلسالمي، بل إن إقبال  الرعایة والعنایة، يف حني عك  عليها شاعران تطبيقاً 

ذكر مصطلح األدب اإلسالمي صراحة يف مقدمة دیوان  "رسالة الشرق" يف ثنااي حدیة  ع  أتثُّر جوت  األملاين ابآلداب 
، 11’’مدیٌ  يف أفكاره لغري حافظ: للشيخ عطار، وسعدي، والفردوسي، ولألدب اإلسالمي عامةَ  جوت ‘‘الشرقية، فقال:

وهو ال یقصد ابألدب اإلسالمي أدب العصر اإلسالمي، بل یقصد ب  شعر احلكمة والزهد والتصوف، وخاصة أن  سرد 
 زعة األخالقية.ع  أن  یناقش أتثر جوت  بشعراء الشرق يف الن ُمموعة م  شعراء الصوفية فضالً 

وقصيدت  يف حقيقة الشعر وانسالخ اآلداب اإلسالمية، دليل آخر على أسبقية إقبال للدعوة إىل أدب إسالمي یصدر م  
 :12هلذا األدب اهلادف املغزى، الصادق املعىن، فيقول نبع اإلسالم ویع ر ع  آمال املسلمني وآالمهم، ینشد إقبال داعياً 

 فاجعلْ  معياَره انَر احلياةْ   نجاةْ صرييفَّ القول! إن تبغ ال"
ُ الِفكْ   مةَل برٍق قاَد رْعًدا جلجال   ِر یقود العم النريِّ

 "ارجْعَ  اي صاِ  شطر العرب  م  بفكٍر صاحٍل يف األدب؟
عام ال عقده النادي الةقايف بقاعة مكتبة امللك عبد العزیز فأن الندوي ألقى كلمة مهمة يف احتوال یفوتنا اإلشارة إىل 

، وأعاد نشرها يف كتاب  "نظرات يف األدب" ؛ تؤكد على مدى أثر إقبال يف نشأة األدب اإلسالمي  ه 1405
أشار فيها إىل مدرسة إقبال  13والتأصيل ل ، وجاءت هذه الكلمة بعنوان "دور حممد إقبال يف توجي  األدب والشعر"

ما  ظر إىل أثر إقبال على حركة األدب والشعر يف عصره، معت راً الن الشعریة والفلسفية، ونظرت  إىل األدب اهلادف، الفتاً 
، فقد اختار إقبال لسان األدب والشعر لتبليغ رسالة اإلسالم قام ب  ثورة يف اتریخ األدب والشعر وقتئذٍ 

ت  ولسان األدب هو لسان الضمري ولسان الذوق ولسان النفس املضطرمة املضطربة، وقام ]إقبال[ برسال’’اإلنسانية 
م  أعمق ما عرف م  التأثري يف األدب والشعر، إن  أنشأ مدرسة جدیدة يف الشعر، وأثر يف  خري قيام، وأحدث أتثرياً 

 14‘‘تفكري الشعراء واألدابء، وأحدث تراكيب جدیدة وأخيلة جدیدة، ومعاين جدیدة
لندوي أن یسعى إىل اإلفادة من ، والعمل مجع بني صفاء املعىن ومجال التعبري، مما حدا اب فریداً  لقد كان إقبال منوذجاً 

  "نظرة جدیدة إىل الرتاث األديب تعلى إبراز هذا النموذج وأمةال  يف األوساط األدبية والنقدیة، واليت ع ر عنها يف مقال
ة والذي یعده الباحةون اجلذوة األوىل لشعلة األدب اإلسالمي وطليعت ، ویتضح أتثر الندوي يف هذه املقال 15العريب"

برو  إقبال وشعره يف حدیة  ع  الُكتَّاب أصحاب العقيدة الراسخة والذی  حيملون بني جنباهتم رسالة هادفة وأثر هذه 
 العقيدة وتلك الرسالة يف إبداعهم، فيقول:

وقد كان هؤالء الُكتاب املؤمنون الذی  ملكتهم فكرة أو عقيدة أو یكتبون ألنفسهم، یكتبون ’’
عقيدهتم مندفعني منبعةني، فتشتعل مواهبهم ویفيض خاطرهم ویتحرق إجابة لنداء ضمريهم و 

قلبهم، فتنةال عليهم املعاين وتطاوعهم األلفاظ وتؤثر كتاابهتم يف نفوس قرائها؛ ألهنا خرجت م  
 . 16‘‘قلب فال تستقر إال يف قلب

وقد أشار الندوي إىل ذلك يف أكةر م  موضع كما   –خاصة شعره  –على كتاابت حممد إقبال  وهو ما ینطبق متاماً 
 .وضحنا سلفاً 
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 :عند إقبالووظيفته مفهوم األدب اإلسالمي 
تتنوع مفاهيم األدب اإلسالمي ولكنها تكاد جتمع على أن املنبع الرئيسي هلذا األدب هو الرؤیة اإلسالمية النابعة م  

أدب مسؤول، واملسؤولية اإلسالمية التزام، انبع م  قلب ‘‘ابلعقيدة واإلميان، أي أن األدب اإلسالمي نفس مفعمة 
، وعلي  جاء تعری  سيد قطب 17’’املؤم  وقناعات ، التزام متتد أواصره إىل كتاب هللا الذي جاء بلسان عريب مبني

سواء أكان هذا التعبري  18’’البشریة ابملشاعر اإلسالمية هو التعبري النَّاشئ ع  اْمِتالء النفس‘‘لألدب اإلسالمي أبن  
األدب ‘‘م  هذه الزاویة فقال:  یتعرض للكون أم للحياة أم لإلنسان، وم  مَثَّ عّرف  عبد الرمح  رأفت الباشا منطلقاً 

ع ِم  التصور اإلسالمي هو التعبري الفِن اهلادف ع  واقع احلياة والكون واإلنسان ع  وجدان األدیب، تعبريًا یَنب
 . 19‘‘وتخلوقات  –عز وجل  -اإلسالمي للخالق 

 فما جتليات هذا املفهوم عند شاعران حممد إقبال؟
أشران م  قبل إىل رأي إقبال يف الف  يف مقدمت  لدیوان غالب املصوَّر اليت أكد فيها على أن الف  اإلسالمي هو الذي 

 الف  الذي ميد اإلنسان إبهلام ال ینقطع، وم  مَث یكون جدیراً یسعى إىل أن یتخلق اإلنسان أبخالق اإلسالم، ذلك 
لشاعر الذي یؤدي هذه الرسالة وحيمل هذا اهلم السامي، نصيب م  مرياث لابخلالفة يف األرض، فال غرو أن یكون 

 م  اهلدي النبوي: النبوة، وأن یكون شعره قبساً 
 نيبكان يف الشاعر مرياث ال  إن یك  يف الشعر بعث اآلدمي 

والشعر احلقيقي هو الذي یرتبط ابلوحي، فما ینطق ع  اهلوى، وال یتبع إال سبيل الرشاد، یستمد معاني  م  وحي 
[ 18]ق: ‘‘َما یَ ْلِفُظ ِمْ  قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْیِ  َرِقيٌب َعِتيدٌ ’’أمام انظریة قول  تعاىل:  السماء، والشاعر احلقيقي م  یضع دائماً 

يصدر م  نفس مؤمنة ال تؤم  بشياطني الشعراء، بل تؤم  أبن الكلمة الطيبة إهلام م  هللا، ونور یقذف  يف قلب ف، 
مجعاء، فهو كنغمات ج ریل أمني السماء إن كان هاداًئ ساكناً، أو كصيحة إسرافيل ُیصعق  لبشریةلينري درب ااملؤم  

 :األروا  ليبعةها م  جدید
 ِسرَي الشعوب تُبينها تفصيال  نكتةمل أدر سرَّ الشعر إال "
  الة ال تقبل التبدی أبدی لشعر في  م  احلياة رسالة ا

 20"أو كان في  صور إسرافيال  إن كان م  ج ریل في  نغمة
وقد أشار إقبال يف مقدمة دیوان  "رسالة الشرق" إىل أن مقصده هو الرتبية األخالقية والدینية اليت تسعى إىل الرتبية 

فسريى ’’لألفراد واألمم، م  خالل هتذیب النفوس، وإثراء العقول، وهو ما جتلى يف دیوان رسالة الشرق، الروحية 
الناظرون في  أبنفسهم أن أكةر ما یرمي إلي  هو النظر يف احلقائق األخالقية والدینية واملذهبية؛ اليت تتصل ابلرتبية 

 .21‘‘الباطنية يف األفراد واألمم
غيري اجملتمع ال یتم إال م  خالل تغيري أفراده، وال ميك  تغيري الفرد إال م  قرارة نفس ، وم  ومما ال شك في  أن ت

ن اإلبداع الفِن فإ‘‘الطبيعي أن یكون األدب اإلسالمي وسيلة م  وسائل هذا التغيري اليت تؤثر يف يف نفوس املتلقني 
وهذه هي مهمة األدیب  22’’درك املتلقي ذلك أو مل یدرك أو األديب ل  أتثريه املتميز على نفسية املتلقي وفكره سواء أ

املسلم اليت أخذها على عاتقي ، وهذه هي وظيفة األدب اإلسالمي، بل األدب والفنون قاطبة، اليت جيب أن تقوم هبا، 
وهبذا تلتقى اآلداب مع رسالة الدی ، وإال أضحت سحرًا وبَيًنا، ال یسم  وال یغِن م  جوع، بل واباًل على اإلنسانية، 

 .23شعر إذا جتردا ع  أتثري عصا موسى يف احلجر والبحر على حد تعبري إقبال نفس فال خري يف أدب وال 
 والشعر والنةر والتحریر والكتب  الدی  والف  والتدبري واخُلَطب"

 يف صدره یتوارى جوهر َعَجب  كل حُيي ط مبكن ون َیض ُّ ب 
 لك  هلا م  وراء الزُّْهر مضطَرب عها    وم  ضمري سليل الطني مطل
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حر والكذب  ظ الذاَت هذي فاحلياة هباحتف إن  أْو مل تطْق ذاك فهي السِّ
 24"إذ جانب الذاَت فيها الدیُ  واألدب كم أمة حتت هذي الشمس قد َخزِیتْ 

 مسات األدب اإلسالمي عند إقبال:
مللتزمة النابعة إن السمة الرئيسية لألدب اإلسالمي اليت متيزه عما سواه م  مذاهب أدبية ومدارس نقدیة؛ هي رؤیت  ا

م  اإلسالم عقيدة وقيماً، بيد أن هذه الرؤیة أتيت تلقائيًا دون تكل  أو تصنع، ألن التكل  نقيض اإلبداع، فُنبل 
الغایة ال یغِن ع  نُبل الوسيلة، فاألدب يف األساس قيمة مجالية؛ ینبغي أن جتمع بني مجال املضمون واألداء على حد 

ًا هو الذي حيدد صالت  ابلكون واحلياة حبدود اإلسالم، فينظر إىل الكون نظرة إميانية فاألدیب املسلم حق‘‘سواء،  
ترى في  صنعة صانع مبدع حكيم، فيقرأ آايت القدرة يف كل ما تقع علي  عيناه، ویستجلي دالئل الوحدانية يف كل ما 

و یتعامل مع احلياة واألحياء هبذا یصوره، ویفسر الظواهر واألحداث مبقتضى العقيدة اليت اطمأن إليها قلب ، وه
یسلب العقول والقلوب يف آٍن، یصيب كبد احلقيقة  قالب فِنبعنها  مع رًا، 25’’املقياس، وال خترج  عن  رهبة وال رغبة

 ابخليال، ویصور الواقع ابلعاطفة، ویعزف بلغت  حل  الطبيعة.
 مطلع احلس  ضمرُي الشاعر طُورُه صبُح اجلماِل الباهر"

 احلسَ  مجاال نظرتُْ  زادت الفطرَة حبًّا صنعت زادِت 
 غرَّد البلبُل م  تلحين  ضاء خدُّ الورد م  تلوین 
 26"انره كلَّ فراش كاوی  ِقصص العشاق من  زاهية

وإن كان م  مسات األدب عامة القيم اجلمالية فإن  ال یعِن ابلضرورة االقتصار على هذه القيم دون القيم الرتبویة، 
عامة واإلسالمي خاصة ال بد أن یزاوج بني اجلمال واجلالل، وإن كان نُبل الغایة ال یغِن ع  نُبل الوسيلة فاألدب 

 فحتماً إن بریق الوسيلة ال یغِن ع  معدهنا، وقد أدرك إقبال هذه املعادلة فع ر عنها ببيت موجز، فقال:
 كل حق دون  وجد حكمة وهو شعر إن ُیِصْب انر القلوب

 :وقال أیضاً 
 وأرى اجلمال مجيع  يف أن ترى يف سجدة للقوة األفالكُ "

 "ولَنغمة م  دون انر نفخة ما احلس  إال ابجلالل حُياكُ 
كما أحل إقبال كةريًا على هذا املعىن يف أشعاره، فحذر م  أن ینخدع الشاعر بغوایة املظهر، فُيغفل صفاء املخ ر، 

ا م  بيان وسحر ومجال، ألهنا خاویة املعىن فارغة املقصد، ال تدعو إىل فمةاًل هو ال یعجب  أشعار العجم ابلرغم ما فيه
 أمل أو تةري مهة، فالصمت خري م  سحرها، والسكوت أفصح م  بياهنا.

 كم بشعر الُعجم م  سحر ولك  من  سيُ  الذات ذو حدٍّ كليل
 صمُت طري الصبح أوىل م  غناء إن سرى ابللح  يف الروض ذبول

 الطود إن مل تَر من  عرش برویز مييلليس ضراب ما یشق 
وم  مسات األدب اإلسالمي البارزة أن  أدب یهذب النفوس ویسمو بغرائز اجلسد إىل صفاء الرو ، فال یعرف أدب 
اجلنس أو الغزل الصریح، الذي ال خياطب إال الغریزة، وال یةري إال الشهوات، وال حيرك إال النزوات، ذاك األدب الذي 

وم  مث فاألدب أو الف  املنبةق م  التصور ‘‘ن إىل عامل املادیة احليوانية، على حساب الرو  والعقل، ینحط ابإلنسا
اإلسالمي للحياة؛ ال حيفل كةريًا بتصویر حلظات الضع  البشري وال یتوسع يف عرضها، وبطبيعة احلال ال حياول أن 

، فاألدب اإلسالمي ال 27’’رورة إلنكاره أو إخفائ ی رزها، فضاًل على أن یزینها حبجة أن هذا الضع  واقع، فال ض
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یهوي إىل اجلوانب السلبية يف احلياة أو عند اإلنسان، بل ینطلق حنو املشاعر اإلجيابية فيفجر طاقاهتا ویكش  
 مكنوانهتا، وینشد حياة راقية تقوم على القيم الفاضلة.

 الف  متعة حسية، ولذة جسدیة، واليت یكون م  هلذا ینتقد إقبال الرؤیة الشهوانية للف  واألدب اليت ترى يف
انعكاساهتا التشاؤم والقنوط، إذ أن اللذة احلسية لذة آنية فانية، ففي إحدى مقطوعات إقبال الشعریة ینتقد أصحاب 

اة إال الكآبة الف  يف اهلند ألهنم اختذوا م  األنوثة مادة لآلداب والفنون، فلم یروا يف املرأة إال متاعاً، ومل یروا يف احلي
 والقتامة، فيصفهم قائاًل:

 ختيُّلُهم َجنازُة كلِّ عشق وظلمة فكرهم للحي ق رُ 
رُ   وَموثَ ُنهم ب  نقُش املنااي وليس لفنهم ابلعيش ُخب ْ

 یُنيُم الرَُّ  يف إیقاظ جسٍم ودون اجملد ُیسَدل منُ  ِسرتُ 
ر لألنوثة كلَّ شيٍء هلم َقصٌص وتصویٌر وِشْعرُ   28ُیسخِّ

 ع  هذا الف  الغرائزي يتيت األدب اإلسالمي ليقدم أداًب راقياً، یسكب ع رات  ليطهر القلب م  أدران ، فيمتأل وبدیالً 
عشقًا إهلياً، وصفاًء رابنياً، یزكي النفس ویطهر الرو ، يتيت األدب اإلسالمي ليضرب صفحًا ع  نزوات العشاق 

 فيقول:وُموهنم، یقدم إقبال مقطوعة شعریة بعنوان "األدب" 
 رأیُت العشق یقفو اليوم هنجا م  العقل اإلهلي القومي
 وليس یُریق ماء الوج  ذال على عتبات حمبوب غرمي
 29حما التقليَد يف رو  قدمي وأحيا الرو  يف جسٍد قدمي

نبذ مسة أصيلة يف األدب اإلسالمي، الذي یقوم على بث األمل وإیقاظ اهلمم، وابلتايل وإحياء الرو  يف جسد األمة 
اليأس واإلحباط، فاألدب اإلسالمي أدب بّناء، یرمي إىل بناء جيل مسلم واٍع ینهض ابألمة ومتطلباهتا، ویعيد هلا 

 الرايدة والقيادة.
وابلتايل فإن األدب اإلسالمي ابعتباره مقومًا م  مقومات النهضة اإلسالمية یتج  حنو الشباب ودورهم يف صناعة 

عواطفهم، فيلهب محاستهم ویفجر بركان حيوهتم، ویق  حائط صد للشبهات اليت قد املستقبل، وخياطب وجداهنم و 
تشوش أذهاهنم، أو تربك عقوهلم، یفندها بلسان حكيم، وأبسلوب أدیب، وقد كانت هذه السمة جوهر فلسفة إقبال 

ة الراكدة، وأضواء فخالصة فلسفت  أهنا إسالمية، وحتمل يف ذراهتا طاقة البعث هلذه األم‘‘احلياتية والشعریة، 
 30’’االستكشاف وأشعة املعرفة اليت تزیل الظلمات والغياهب، الناسجة خيوطها حول هذه امللة البيضاء

 هذا الفكر اإلجيايب والفلسفة البناءة ترى يف األمل تخاض األمل، ويف عتمة الظلمة نور الفجر.
 إن حباب اآلمال ال یرقص إال فوق أمواج األمل

 علمنا أن انشرا  الصدر قبل  أمل وهللا يف حكمت  
 إميان  املخدر فيقول: موقظاً هبا، و  إايه خبريیت  اليت م َّ هللا علي  هلذا خياطب إقبال املسلم مذكراً 

 أنت ید قدرة هللا أیها املسلم وأنت لساهنا
 فهيا اخلق یقني اهلمة وال تعش أسري األوهام 

الواقع حنو األفضل، وال یستسلم ملعوقات ، ال یعرف اخلضوع أو فاملسلم احلق مصلح اجتماعي یسعى إىل تغيري 
الرضوخ، بل یعرف اإلابء والشموخ، حُييل احملنة منحة، یقود وال ینقاد، فاملسلم الصادق یبحث ع  احللول، وال یفكر 

اهد الشعریة نقتبسها يف األعذار، نرى هذه الن رة القویة وهذه الرو  اإلجيابية يف أبيات إقبال مبةوثة، وهذه بعض الشو 
 :31 م  أشعاره
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  ًابلقضاء والقدر، أما املؤم  القوي فهو بنفس  قضاء هللا الغالب وقدره الذي ال یرد.  املسلم الضعي  یعتذر دائما 
 . إذا أحس  املؤم  تربية شخصيت ، وعرف قيمة نفس ، مل یقع يف العامل إال ما یرضاه وحيب 
   أشرق العامل واستيقظ.إن املؤم  إذا اندى اآلفاق أبذان 
  لست أعلم ابلتأكيد مصدر هذا الصبح الذي یطلع على هذا العامل كل یوم ولست أعلم سره؛ ولكِن أعلم أن

 السحر الذي یهتز ل  هذا العامل املظلم ویَويل ب  ليل اإلنسانية احلالك، إمنا ینشأ أبذان املؤم  الصادق.
 مجاليات األدب اإلسالمي عند إقبال:

قبال موهبة شعریة فریدة، جبانب عقلية فلسفية ُمتَّقدة، تسك  يف نفس مؤمنة مطمئنة، وهو ما ال جيتمع يف امتلك إ
شاعر إال اندرًا، هذه املقومات هي ما مّيزت شعر إقبال، وأكسبت  الصدارة يف العامل اإلسالمي، وذلك ألن الفكرة إذا 

قواًما ووضعت أقواًما، وم  املعروف أن القبائل العربية قدميا  خرجت يف عبارة ساحرة أثَرت القلوب والعقول، ورفعت أ
، ویتباشر الرجال وجتتمع النساء یلعنب ابملزاهر، وليس ذلك إال ألن  32كانت هتنئ بعضها بعضًا إذا نبغ فيهم شاعر
عره قبيلة خاملة، فقد كان م  أك ر مفاخر الشاعر العريب أن یرفع بش ’’محایة ألعراضهم وختليد ملآثرهم وإشادة بذكرهم

، فقد اصطفاه هللا تعاىل  33‘‘أما إقبال فم  مفاخره أن  بىن دولة فيها مثانون مليون مسلم كان شعره م  دعائمها
لسان األدب ولسان الشعر، ’’إلحياء رسالة اإلسالم، فَ َندب إقبال نفس  لتكون رسالة إنسانية عاملية، فاختار لتبليغها 

الضمري ولسان الذوق ولسان النفس املضطرمة املضطربة، وقام برسالت  خري قيام، وأحدث ولسان األدب هو لسان 
أتثريًا م  أعمق ما عرف م  التأثري يف األدب والشعر، إن  أنشأ مدرسة جدیدة يف الشعر وأثر يف تفكري الشعراء 

 .34‘‘واألدابء، وأحدث تراكيب جدیدة وأخيلة جدیدة، ومعاين جدیدة
 طر  نفس  ما مجاليات شعر إقبال اليت جعلت  يَتْسر القلوب وخيلب العقول، إىل هذا احلد؟والسؤال الذي ی

أشران فيما سبق إىل أن نُبل الغایة ال یغِن ع  نُبل الوسيلة، وحتقيق هذه املعادلة هو ما منح إقبال الرايدة يف األدب 
أن یوظ  النص  –على سبيل املةال  –ستطاع إقبال اإلسالمي، حَّت ابت منوذجاً حُيتذى ب ، ومةاالً یُقتدى ب ، فقد ا

.  القرآين توظيفاً بليغاً يف قصائده مما أضفى عليها مجااًل روحانياً، سواء أكان هذا التوظي  توظيفاً لفظيًّا أم معنوايًّ
ام رو  النص، فالتناص القرآين عند إقبال مل یك  ُمرد اقتباس لآلايت أو استشهاد، لكن  كان تناصاً یعتمد على استله

والتدبر التام ملقاصده ومرامي ، ليكون مفهومًا دالليًا مغایراً، وهو ما یتطابق مع تعریفات التناص يف القواميس األدبية 
: العالقة أو العالقات القائمة بني نص ما هوGerald Prince35جريالد برنس والنقدیة املعاصرة، فالتناص كما عرف  

 .هلا یصبح مفهوماً  واليت وفقاً وعبها أو یبسطها، أو بعامة حيوهلا، عيد كتابتها أو یستوالنصوص اليت یتضمنها أو ی
يف تقدیري أن إقبال وفق يف استيعاب النص القرآين وإعادة توظيف  إميا توفيق، وكي  ال وقد علم  أبوه أن یقرأ القرآن 

برو  القرآن، شكاًل ومضموانً، وتدور يف فلك  الكرمي وكأن  أُنزل علي ، فم  ینظر يف دیوان إقبال جيد قصائده تفو 
قضاايه ال خترج عن  وال متيل، فقد استلهم إقبال قضااي القرآن وع ر عنها يف جزالة وقوة مستمداً هذه اجلزالة والقوة م  

وكي  أضفى  التعبري القرآين، اقرأ معي هذه األبيات م  قصيدت  النيابة اإلهلية؛ لرتى التناص القرآين شكاًل ومضموانً،
 عليها مجاالً على مجال:

 انئب احلق على األرض سعيد حكُم  يف اكون ُخْلٌد ال یبيدْ 
 هو ابجلزء وابلكل خبري وأبمر هللا يف األرض أمري

 يف فسيح األرضي ميضي طاواي وعزُم ، هذا البساط الباليا
 ینجلي م  فكره مةل الزهر غري هذا الكون أكواٌن أخر

 ابلضََّرْم خُيرج األصنام م  بيت احلرمْ یُنضج الفكرة فينا 
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 رنَّ عوُد الَقْلِب م  مضراب  یَقٌظ يف احلق نوماُن ب 
 ابعٌث يف الشيب أحلان الشباب انشر يف الكون ألوان الشباب

 هو يف الناس بشري ونذیر وهو جندي وراع وأمري
 مقصد م  )علَّم األمسا( ُهَوه سرُّ )سبحان الذي أسرى( ُهَوه

   حتت  ِطرف الزماْن حينما مُيسُك من  ابلعنانحُمضٌر م
 یبعث األروا  من  قول )ُقم( وهي إىل أبداهنا مةل الرَّمم

 ذات  تتبع ذات العامَل سطوٌة في  جناة العاملَ 
 یبعث امليَت إبعجاز العمل ِقَيُم األعمال من  بَدل

 سريُه خيضرُّ يف بيدائ  كم كليم هام يف سينائ !
نيا   بتفسري جدید ع رَّ الرؤاي بتعبري جدیدجدَّد الدُّ

 كونُ  املكنوُن أسراُر احلياْة نغمة ُیضمُر مزماُر احلياة
َجاِعٌل يف اأْلَْرِض  ِإيّنِ "فالقضية األساسية يف القصيدة هي خالفة اإلنسان يف األرض، املستمدة م  األمر اإلهلي، 

اَيقَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْ  إَِلٍ  " ائمة على التوحيد اخلالص هلل ومسئوليت  يف عمارة األرض الق [30]البقرة:  "َخِليَفةً 
رُُه ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَ  اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستَ ْغِفُروُه مُثَّ ُتوبُوا إِلَْيِ  ِإنَّ َريبِّ َقرِی  [61]هود:  "ٌب ُمُِيبٌ َغي ْ

 أما التناص الظاهري لآلايت، فتكرر يف ثالثة مواضع: هذا م  انحية التناص املعنوي،
 األول والةاين يف قول : 

 مقصد م  )علَّم األمسا( ُهَوه سرُّ )سبحان الذي أسرى( ُهَوه
ْنِبُئوين أبَِمْسَاِء َهُؤاَلِء َوَعلََّم آَدَم اأْلَمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فَ َقاَل أَ "حيت تناص )علَّم األمسا( مع قول  تعاىل 

ُتْم َصاِدِقنَي ) ُهْم 32( قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم )31ِإْن ُكن ْ ( قَاَل اَيآَدُم أَْنِبئ ْ
ُتْم أبَِمْسَائِِهْم فَ َلمَّا أَنْ َبَأُهْم أبَِمْسَاِئِهْم قَاَل أَ  ملَْ أَُقْل َلُكْم ِإيّنِ َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم َما تُ ْبُدوَن َوَما ُكن ْ

 [33 - 31]البقرة:  "(33َتْكُتُموَن)
ِإىَل اْلَمْسِجِد  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل ِمَ  اْلَمْسِجِد احْلَرَامِ "وتناص )سبحان الذي أسرى( مع قول  عز وجل 

 [1]اإلسراء:  "اأْلَْقَصى الَِّذي اَبرَْكَنا َحْوَلُ  لُِنرِیَُ  ِمْ  آاَيتَِنا ِإنَُّ  ُهَو السَِّميُع اْلَبِصريُ 
 والةالث يف قول :

 یبعث األروا  من  قول )ُقم( وهي إىل أبداهنا مةل الرَّمم
ثُِّر )"وقد تناص مع قول  تعاىل  ْ )2( ُقْم فَأَْنِذْر )1اَيأَی َُّها اْلُمدَّ ْر )3( َوَربََّك َفَك رِّ ( 5( َوالرُّْجَز فَاْهُجْر )4( َوثَِياَبَك َفَطهِّ

 [8 - 1]املدثر:  "( 7( َوِلَربَِّك َفاْص رْ )6َواَل مَتُْنْ  َتْسَتْكِةُر )
لى الةقافة الشرعية إلقبال م  ِقَبل إقبال، وعلى العكس هو اختيار قصدي، یؤكد ع مل يتت تناص هذه اآلايت اعتباطاً 

 ووعي مبسئوليات الدعوة ومتطلباهتا، 
 فاآلايت الةالثة متةل أركان الدعوة اإلسالمية اليت جيب أن تقوم على:

 الذي یشري إلي  التناص األولالعلم الشرعي  .1

 العون واملدد اإلهلي الذي یشري إلي  التناص الةاين .2

 إلي  التناص الةالث. وأخرياً التبليغ وأداء الرسالة الذي یشري .3
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وننتقل اآلن إىل ملمح ابرز م  مالمح مجاليات األدب اإلسالمي عند إقبال، أال هو استدعاء الشخصيات التارخيية 
استخدامها تعبرياًي حلمل بُعد م  ’’وتوظيفها يف النص الشعري، واستدعاء الشخصيات التارخيية أو الرتاثية یقصد ب  

ع   –أو یع ر هبا  –ر، أي أهنا تصبح وسيلة تعبري وإحياء يف ید الشاعر یع ر م  خالهلا أبعاد جتربة الشاعر املعاص
 .36‘‘رؤايه املعاصرة

والناظر يف شعر إقبال جيده أكةر م  االستدعاء وتوظيف  يف قصائده، حَّت ال تكاد ختلو قصيدة م  قصائده إال 
 : –م  وجهة نظري  – وتضمنت ووظفت شخصية اترخيية أو أكةر، ویرجع ذلك إىل سببني

 أوهلما: ثقافة إقبال الواسعة، فهو یتق  عدة لغات منها األوردیة والفارسية واإلجنليزیة والعربية وغريها.
واثنيهما: القيمة الفنية واجلمالية لتقنية االستدعاء، فاالستدعاء هو ليس ُمرد احلدیث ع  الشخصيات التارخيية أو 

ألمساء وأحداث، بل هو توظي  للذاكرة اجلماعية، والعقل اجلمعي، االستدعاء تكةي  الرتاثية، أو ُمرد سرد وزج 
للمعاين وشح  للدالت، واقتصاد يف الكلمات، والشاعر املبدع م  یستفيد م  ذاكرة األمة لتفسري الواقع وصناعة 

 املستقبل، وقد كان إلقبال ابٌع يف هذا املضمار، انظر لقول :
 مي وهو يف رك  م  البيت مقيمأیها الشادي بقرآن كر 

 قم وأبلغ نوره للعاملني قم وأمسع  ال رااي أمجعني
 إن تك  يف مةل نريان اخلليل أمسع النمرود توحيد اخلليل

حقاً لقد مجعت هذه األبيات فأوعت، مجعت الغایة وأوعت الوسيلة، إن تك  يف مةل نريان اخلليل استدعاء اتم لقصة 
روة االبتالء والتمحيص، والعقبات اليت تق  يف طریق رجال الدعوة وأصحاب الرساالت، إبراهيم علي  السالم، وذ

واليت تزیدهم إصرارا وثبااًت على احلق، وال متنعهم مطلقًا ع  التبليغ، لذا یسمعون النمرود وكل ظامل كلمة التوحيد 
 ورسالة التوحيد ونور التوحيد.

واحد استدعى سرية إبراهيم اخلليل، وما القى يف سبيل الدعوة م  بيت شعر خلص قضية الدعوة ومنعطفاهتا، بيت 
قوم ، بيت واحد استدعى سرية اخلليل مع النمرود، بيت واحد استدعى خلفية ثقافية راسخة يف عقل األمة، بيد أن  

لكامنة يف مل یق  عند استدعاء املاضي والتاریخ، بل جتاوزه للواقع واحلاضر، وكأن االستدعاء استحضار للطاقة ا
 النفوس املؤمنة، وكأن  إیقاظ إلميان تخدر جذوة أوقدها اخلليل علي  السالم.

نكتفي هبذا املةال للداللة على مجاليات االستدعاء للشخصيات الرتاثية، فما أكةر األمةلة، اليت تفو  مجااًل، وتكتسي 
 ل  دره م  شاعر خدم اإلسالم بقلب  ومداده.عبرياً، ولو تتبعناها لنفد العمر قبل أن تنفد، فهذا غيض م  فيض، فل

 اخلامتة:
إجناز یستحق الدراسة والبحث، فما  –يف حد ذات   –أن جيمع شاعر بني املوهبة الشعریة واحلكمة الفلسفية فهذا 

ابلك أن تكون موهبة شعریة جتمع بني حكمة فلسفية وعقيدة إسالمية، لقد كان إقبال وال زال األب الروحي لألدب 
 سالمي، واملؤسس األول نظرايً وتطبيقياً، فإن مل یك  يف األدب اإلسالمي املعاصر سوى إبداعات إقبال لكفى.اإل

وإين أنتهز هذه الفرصة ألدعو شعراء وأدابء األدب اإلسالمي يف أن حيذو حذو إقبال، فيكتبون ما جتيش ب  
اإلسالمية، فكراً وسلوكاً، لتكون إبداعاهتم صادقة صدورهم، وما تفيض ب  عواطفهم، بعدما أن تكون تشربت العقيدة 

 الوجدان، ملتهبة املشاعر، غري متكلفة وال مصنوعة، فإن ما خرج م  القلب وقع يف القلب، أو كما قال إقبال نفس :
یتخذ وجوده  إن احلياة ال تستطيع أن تُبدِّل ما حوهلا حَّت یكون تَ َبدٌُّل يف أعماقها، وإن عاملاً جدیداً ال یستطيع أن’’

، فاملبدع اإلسالمي شعرًا أو نةرًا ال بد أن ینفعل مبا یكتب، وهذا 37‘‘اخلارجي حيت یوجد يف ضمائر الناس قبالً 
 االنفعال ال بد أن یكون انفعااًل صادقاً فنياً ووجدانياً.
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اكيب القرآنية، بل فاألدب اإلسالمي ال یعِن تناول موضوعات إسالمية فحسب أو استخدام األلفاظ واملعاين والرت 
وإال  38‘‘التأثر ابلبيان القرآين أتثرًا كليًا مشوليًا صياغًة وفكرًا وشعورًا والتزامًا مبنهج التصور اإلسالمي وخصائص ’’یعِن 

، ُتسيء أكةر مما تفيد، فالتأثر الشكلي ینزلق ابألدب اإلسالمي إىل هاویة اخلطاب املباشر، كانت النتيجة عكسية
شاعر اجلافة، ويف أحس  تقدیر ینزلق ب  إىل زخرفة لفظية، وزینة شكلية فيكون مةل  كمةل الرحيانة رحيها وإىل بالدة امل

 طيب وطعمها مر.
 :واملصادر اهلوامش
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