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اإلسهامات العلمية للقاضي ظفر الدين الهوري :دراسة خاصة لعلق نفيس شرح املعلقات السبع
Academic services of Qāzī Zafar Uddin Lahorī: A special study of
‘Ilq e Nafees translation of seven odes
2
طارق حممود ،1ياسر فاروق
ABSTRACT:
This study is about the academic services of Qāzī Zafar Uddin. He was a well-known
scholar and teacher of thirteenth century. He taught Arabic literature in oriental
college Lahore. He was a good poet, famous writer and eminent journalist. He
serviced as editor of a famous magazine Naseem e Sabah. He contributed in Islamic
and Arabic literature through his writings. This study is divided into two parts; first is
related to life history of Qāzī Zafar Uddin, and second is related to his literary work
and special study of ‘Ilq e Nafees, his literary work which is the translation and
). This study critically and technically analyzedسبعه معلقات( explanation of seven odes
the explanation and translation of seven odes write by Qāzī Zafar Uddin Lahorī.
Keywords: Qāzī Zafar Uddin, ‘ilq e Nafees, Seven odes, Islamic & Arabic literature,
oriental College.
والص لوة والسالم ع ل سيد االنبياء وا ملرسلنی وصحبه الذين ساروایف نصرة دينه سریاً
رب العاملنی ّ
احلمد هلل ّ

حثيث ا ً  ،أما بعد ! اهلند قد امتازت مبجهوداهتا السعيدة جتاه اللغة الع ربية وآدابها يف العالم العريب واإلسالم ي ووصلت
قمة اإل عزاز والتقد ير يف خدمات األدب.وهلا صمات هامة يف جمال األدب العرىب واإلسال م ي التكادأن مت ىح

وتنىس.وبالشك قداجنبت اهلنداإلسالمية نواب غ م ن الع لماء واألدباء وجهابذة يف جمال الع ريب واإلسالم ي  ،الذي
جعلوانصب حياهتم وشغلوابه وبذلواحياهتم كلهايف نش راألدب وإحيائه وحفظه وتدوينه.كانت جهودعلماء شبه

القارة يف العصوراملتأ خرة معروفة لدي العالم اإلسال م ي والعريب.فلهم جمهودات كثریة و مساع ي كثریة من غرینكری.

البالدمنو اباألدب الع ريب واإلسالم ي.وقدنشأهناك كثریمن املعاهدواملدارس.
وكانت بالدشبه القارة من أخضب
ً
فربزفيهاإىل حيزالوجودكثریمن الكتاب واألدباء واملحدثنی واملؤلفنی الذين يشتغلون بفنون األدب من

التدر ي س والبحث والتأليف.الأستطي ع أن أ سردأمساء مجي ع العلماء واملؤلفنی الذين يشتغلون يف هذااملجال.

و لكن أذ كريف هذه املقالةالعلمية"اإلسهاماة العلمية للشي خ القاض ي ظفرالد ين الالهوري" الذي كان من النجوم

العلم يف الق رن ال را ب ع والعشروتألأل ع ل أ فق الهور ببا كستان.تشتمل هذه املقالةاملو جزة ع ل حمور ين:األول:

حول حياة الشيخ القاض ي ظفرالدي ن الهوري.والثاين:حول مسامهاته العلمية النادرة.
املحوراألول:نبذة من حياة ا لشي خ القا ض ي ظفرالد ين الهوري:

هو ظفرالد ين بن إمام الد ي ن ا حلنف ي الالهوري’أحداألدباء املشهور ي ن.ولديوم اجلمعة سنة مخ س وسبعنی
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ومئتنی وألف بق رية كوت قاض ي بالهور.واشتغل با لع ربية أيام اً و ق رأ احلديث ع ل املفىت عالؤالد ين حممد

تلميذالسيدنذ يرحسنی الدهلوى’و قرأكتب الدراسية ع ل أىب أمحد مراد ع ل تلميذالعالمة فضل ح ق اخلریآبادي  ،و ع ل
املولوي عبداهلل تلميذاملفىت سعداهلل ا ملرادآبادي  ،و ع ل املولوي حممدالدي ن تلميذاملولوي لطف اهلل الكوتل ي  ،ثم

تأدب ع ل الشيخ فيض ا حلسن السهارنفوري.و قرأ عليه الكتب الطبية و بعض املعقول واحلديث.وأخذالفقه واألصول
عن الشيخ غالم قادرالبيهروي.ثم ويل التدر ي س يف املدرسة العالية بالهورفدرس وأفادبهامدةحياته.

1

املحورالثاين :مسامهةالعلمية للشي خ القایض ظفرالد ين الهوري:

كتب الشي خ يف جمال متنوع .و من أهم مصنفاته العلمية ه ي:

 :1البا كورة الشهية یف شرح األلفية

 :2نيل ا ملرام يف أصول األحكام

 :5سبيل النجاة

 :6علق نفي س وله غریذلك من ال رسائل.

 :3نيل األرب من مصادرالعرب

 :4سلك اجلواهر

وقدأصدرجملة شهرية يف الع ربية من بلدة الهورومساها"نسيم الصبا".وله شعر حسن با لعربية.تويف الشيخ

سنة اثنتنی و عشر ين وثالث مئة وألف.
:1

2

علق نفيس:

هذاالشرح للمعلقات السب ع.وهوبلسان أردي.وكاتبه قایض ظفرالدين الالهوري.وكان هوأستاذ ا ً

مساعد ا ً یف الكلية الشرقية بالهور.و طب ع م ن مطبع"صحايف بر ي س"بالهورسنة 1888م بإهتمام مولوى فضل الدين.

ويشتمل ع ل 303ورقة.ويكتب القایض ظفرالدين بنفسه ع ن هذاالشرح يف خامتة الكتاب.

"كتبته بيمينه يوم ا خلمي س بتار ي خ عشر ين من رجب سنة ألف وثالث مئة وأرب ع من ا هلجرة النبوية ع ل

صاحبهاالصلوة والتحية ع ل طبق عشرمن شهرإبريل سنة ألف ومثان مئةو سب ع ومثاننی يف بلدة الهوروأنامالزم يف

بيت العلوم بنجاب.محلين ع ل ذلك أحلاج أخ ي نظریحسن حفظه اهلل عن ط رائق ال ز من والأرجوإالأن يقبل يف حياىت

و يغفريل بعدممايت وعليه توكلناوهوحسبناونعم الوكيل.

3

وكتب مشس العلماء موالناحممدحسنی آزاد عن أمهية هذاالشرح":رأيت شروحات ا ملعلقات ا لسبع

’ونادر .و ضح الشارح كلمات وبنی مأخذها.وذ كرت رمجة الكلمات
مفصل
متعددةو لك ن مارأيت شرحامثله.هذا شرح
ٌ
ٌ
اللفظية واملعنوية.ووضح اإل عراب م ن حيث القواعدالنحوية والصرفية.هذاالكتاب ممت ع ومفيد ل زيادة إستعداد

الطالب.وكتب هذاالشرح يف لغتهم وهلذاجيدونه سه ال ً".

4

قال املفيت حممدعبداهلل وهوكان أستاذ ا ً يف الكلية الش رقية بالهور عن أمهية هذاالشرح" :هذا شرح جديد

وإمسه" علق نفي س".فيه شرح كامل وتو ضيح واف يف اللغة األردية.ورأي ي يف هذالكتاب:أدى صاحب الشرح حق شرحه
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وفيه بنی أحوال أصحاب املعلقات.وحتق ق و تنق ح فيه لغات واحلكم واألم ثال للعرب.وظين يف هذاالش رح هوأنه أكمل
وأمجل من مجي ع الشروحات األ خرى اليت كتبت يف العصور املتقدمة".

5

ميزات" علق نفيس":

أما ميزات هذاالشرح فأمهها:

 :1اإلستشهادباآليات ا لقرآنية:

قدأ كثرقایض ظفرالد ي ن الهوري فيه من االستشهادبآيات الق رآن الكريم’فكل من يتصفحه يراه مفعم اً

باآليات الق رآنية ’وقلماجيدصفحة خاليةمنها’وأذ ك ر بع ض أمثلة منها:يستشهداألستاذ قایض ظفرالد ين خالل شرح
البيت األوىل لقصيدة إ مرؤالقي س ويكتب":القيايف جهنم كل كفارعني ٍد "

حق قدره"

6

وكذلك يستشهدالشيخ باآلية الق رآنيةخالل شرح البيت رقم 92للمعلقة اخلامسة ويكتب":وماق دروااهلل
7

وكذلك استشهدخالل شرحه أيض ا ً ":و لئن شكرتم ألزيدنكم".

8

وباإلجيازأقول:استخدم واستشهداألستاد ظفرالدي ن 21ايةالق رآنيةخالل شرح القصيدة األوىل إلمرؤ

القي س ،واستعمل 10آية لشرح القصيدة الثانية لط رفة بن العبدالبك ري ،ويأيت 08اية خالل شرح املعلة الثالثة لزهری

بن أيب سلم ،ويأيت 10اية لشرح األبيات القصيدة ال رابعة لبيد ب ن ربيعة ،ويورد 17اية لشرح األبيات للمعلقة

اخلامسة لعم رو ب ن كلثوم  ،واستخدم 10اية خالل شرح األبيات للمعلقة السادسة لعن رتة ب ن شداد  ،ويف القصيدة
السابعة األخریة يستشهدبتس ع( )9اية الق رآنية اليت كتبت من حارث بن حلزة اليشكري.
 :2اإلستشهادباآلحاديث النبوية:

يستشهدالشي خ قاض ي ظفرالد ي ن الهوري يف بعض املوا ض ع باألحاديث النبوية عليه السالم ويوردهاخالل

شرحه لشرح كلمة وتفسریمعناها .فع ل سبيل املثال يستشهدموضح ا ً كلمة "كالنجوم"م ن البيت التايل:
نداماى بيض كالنجوم وقينة
تروح الينابىن بردوجمسد

ويكتب الشارح":كان العرب يشب الشرفاء بالنجوم.قال رسول اهلل ص ل اهلل صل اهلل عليه وسلم أصحايب
كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم".

9

ويكتب الشارح خالل تفسریكلمة"ينباع"يف البيت رقم 38يف القصيدة السادسة:
ينباع من ذ فرى غصوب جسرة
ذيافة مثل الفني ق ا ملكرم
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واستشهد الشارح م ن هذااحلديث النبوي":رأيت املاء ينب ع م ن حتت اصابعه أي يفودو خيرج".

10

ويستشهد الشيخ باحلديث النبوي يف القصيدة السابعة خالل شرح كلمة"قبة"يف البيت التايل:
إذاأحل العلياء قبة ميسون
فأدىن ديارها العوصاء

ويف حديث اإلعتكاف ":فراى قبة مضروبة یف املسجد".

11

وخالصة الكالم ه ي:استخدم الشيخ القایض ظفرالد ين 17األحاديث النبويةخالل شرح القصيدة األوىل

إلمرؤالقي س ،واستعمل  02أحاديث اً خالل شرح القصيدة الثانية لط رفة بن العبدالبك ري ،ويأيت  03أحاديث اً خالل شرح
املعلة الثالثة لزهری ب ن أيب سلم،ويأيت  19األحاديث النبوية لشرح األبيات القصيدة ال رابعة لبيد بن ربيعة  ،ويورد

 03أحاديث اً لش رح األبيات للمعلقة اخلامسة لعم رو بن كلثوم  ،واستخدم  04أحاديث ا ًخالل شرح األبيات للمعلقة

السادسة لعن رتة بن شداد  ،ويف القصيدة السابعة األخریة يأىت  14األحاديث النبويةخالل شرح ق صيدةحارث ب ن حلزة

اليشكري.

اإلستشهادباألبيات الشعرية:

و من مي زات هذاالشرح أن الشي خ ظفرالدي ن قدأ كثر من اإلستشهادبا لشعرالعريب لتحديدمعاين الكلمات

الصعبة ولتو ضيح ا ملفردات وقضايا النحووالصرف املتعلقة بتلك الكلمات واجلمل’وقد جرى يف اإلستشهاد با لشع ر

اجلاهل ي.مثل مايس تشهدببيت إ مرئ القي س خالل شرح هذاالبيت يف املعلقة الثانية لط رفة ب ن العبدالبكري:
لعم رك ماأم رى ع ل بغمة
هنارى وال ليل ي ع ل بسرمد

قال الشارع":ماأقول كمايقول ا مرؤالقي س ع ل املصائب ،

االايالليل الطويل االاجنل

بصبح ومااإلصباح منك بأمثل

بل أصربع ل املصائب واآلالم حىت خيتم".

12

ثم يستشهدبالبيت حتت شرح كلمة"حسباً "يف البيت رقم 87للقصيدة اخلامسة ويكتب يقول ا بن السكيت

قول الشاعر:

و من كان ذانسب كريم ولم يك ن
له حسب كان اللئيم املذمما

فجعل احلسب فعل الشخ ص مثل الشجاعة و حسن ا خللق واجلود".

62
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وا ملختصر:استخدم الشيخ القایض ظفرالد ي ن واحد( )01بيتا ًخالل شرح القصيدة األوىل إلمرؤا لقي س،

واستعمل  19أبيات ا ً خالل شرح القصيدة الثانية لط رفة ب ن العبد البكري ،ويأيت  08أبيات ا ًخالل شرح املعلة الثالثة

لزهریبن أيب سلم،ويأيت 04أبيات ا ً لشرح األبيات القصيدة ال رابعة لبيد بن ربيعة ،ويورد 18أبيات اً لشرح األبيات للمعلقة
اخلامسة لعم رو بن كلثوم  ،واستخدم 09أبيات ا ً خالل شرح األبيات للمعلقة السادسة لعن رتة بن شداد  ،ويف القصيدة السابعة

يأىت 11أبيات اً خالل شرح قصيدةحارث بن حلزة اليشكري.
ضبط أمساء األما كن واألشياء:

من دأب الشيخ ظفرالد ين الهوري أنه يضبط ويو ضح أمساء األما كن واألشياء حسب طريقة القدماء.

و يشرح و يفسرالكلمات بأسلوب حسن.ودليل ذلك األبيات التالية:

أالهىب بصحنك فاصبحينا
وال تبق ي مخوراألندرينا

"مخور" مج ع مخروهو"الشراب"وهو مخرالعقل.ومنه مخرالعقل.ومنه مخاراألندر ين.وأندر ى ن ه ي قرية يف

بلدالشام و مخرة مشهورة ومتلذذ".

14

ويو ضح كلمة"بعلبك"أيض اً :بعلبك هوإسم مدينة وتركب م ن كلمتنی وهوأحياهاع ل إسم صنم وإمسهابعل

15

استفادة من املصادرالقدمية.

قداستفادالشارع م ن أمهات كتب اللغة واألدب ويذ كرهاخالل شرحه.مثلماقرره وذ كره خالل شرح

هذاالبيت:

وا صفرمضيوح نظرت حواره

ع ل النارواستودعته كف جممد

قال الشارح يف شرحه":ويف الصحاح "املجمد"اليوم ورمباأفاض بالقداح ألجل االيساروقوله حواره أي

صوته ع ل الناروقومته واعلمته فهوكاملحاورة منه".

16

ويذ ك رقول الترب يزى يف شرح البيت رقم 49لقصيدة ا مرؤالقي س.ويكتب  ،قال الترب يزى ":مس ى الذئب ذئب اً

ألنه إذا ط ردم ن وجه جاء من وجه ا خر".

17

ويكتب ع ل ورقة 24یف شرح قصيدة ام رئ القي س خالل شرح الكلمة"اإلصباح"ببيت رقم ":46اإلصباح:ویف

الصحاح فالن أمثل بين فالن أي ادناهم إىل اخلری".

18

إهتمام الدراسات النحوية والصرفية:

ا عتىن الشيخ ظفرالد ي ن بذ كرالقضاياالنحوية والصرفي ة وحل اللغات لألبيات بأسلوب جيد.ومثلمايكتب
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قفانبك من ذ كرى حبيب ومزنل
بسقط اللوى بنی الدخول فحومل

قال الشارع":قفاهوصيغةالتثنية من باب وقف يقف ومنه مصدروقوف  ،ومعناه يف األردية القيام أوالوقوف

وفيهاإحتمالنی:اإلهتمام األول :هوأن يكون اخلطاب لصاحبنی ألن دستورالعرب أن يقف خادمنی م ع سيده

ومنه األول را ع ي اإلبل والثاين را ع ي الشاة والظان.واإلهتمام الثاين أن يكون املخاطب واحدو لكن استخدم
كلمة التثنية"  19۔ كمااستخدم اهلل سبحانه وتعاىل هذه الكلمة يف الق رآن الكريم":رب ارجعون"

20

يكتب صاح ب الشرح اإل عراب يف شرحه حتت كل بيت.ومثاله ما نرى حنی نق رأ شرحه.يكتب خالل شرح

هذاالبيت:

فتو ضح فاا ملق راة لم يعف رمسها
ملانسجتها من جنوب ومشال

يكتب الشارح":سقط اللوي هوالصفة األوىل ملزنل،وبنی الدخول إىل آخره صفة ثانية’ومجلة لم يعف

رمسهاصفة ثالثة’وملانسجتهاهو يتعلق للمن ىف وفيه الم تعليليةومامصدرية أوموصولية".
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مكانة" علق نفيس"عندالعلماء واألدباء:

قال الشيخ حممدعبداهلل(األستاذكلية أورينتل بالهور)مق رظاع ل هذاالشرح:

"العلماء يكتبون بأقالمهم و يعرضوهناع ل األدباء والشيوخ ليكتبوامق رظ اً عليها’هكذا عرضت عل ي

كتاب" علق نفي س" للتق ريظ.فوجدت هذاالكتاب ممت ع وناف ع للطالب والقارئنی.كتب الشيخ فيه مجي ع
التفسریوالتو ضي ح لألبيات املعلقات بأسلوب مسحور.وهويف لغتنااألردية.وبدون شك أقول هذاا لشرح ممي زم ن

الشروح الىت كتبت م ن قبلها.وبنی فيه غوام ض الق صائد’وكشف معانيهااملعقدة’وأشارهتااملكنونة".
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نتا ئ ج البحث:

كان األستاذ القایض ظفر الد ي ن الهورى متضل ع يف فنون األدب اإلسالم ي والعريب.تدل كالمه مادة

غز يزة يف اللغة الع ربية وإطالع واس ع يف األدب العريب واإلسالم ي.كان الشيخ عليم اً بأسرار الع ربية وعارف اً مبفردا هتا

و فرائدهاوتوجد يف كالمه حماسن اللفظية واملعنوية .وله باع مجيل يف مجي ع جمال األدب العريب واإلسالم ي .حنی نق رأ
كتبه العلمية واألدبية تاخذنا الدهشة وتسری علينا احلریة من أجل سعة الثقافة وتنوع معلوماته يف جمال األدب

اإلسالم ي والع ريب .ويبدوا كأنه دائ رة املعار ف يف ذاته ونفسه .رحم اهلل تعاىل ع ل الشيخ رمحة واسعة وارف ع درجته يف
اجلنة النعيم.
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