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 أ دب ال طفال عند الس يد أ يب احلسن عيل الندوي

 * عيل أ سامء

Abstract 

Children's Literature” is defined as material written and produced for the 

information or entertainment of children and young adults. In simple terms, 

children’s literature comprises texts (novels, short stories, picture books, fairy 

tales, myths, poems) produced in various formats (print, digital, film, games) for 

children and young people.The first book for young people was printed in 1484 

by William Cakistoon. Maulana Syed Abul Hasan Ali Nadvi was one of the 

greatest writer and Islamic thinker in the second half of the twentieth century. He 

wrote many books in Arabic and Urdu, and wrote more than fifty books. He also 

wrote for children and young adults. Famous of them are: Qasas un Nabiyeen, 

Searat Khaatam un Nabiyeen, Al Qiraat ur Rashida, Qasas min Altarikh Al Islami 

and min Alnjoom ilal Arz. 

 
 .املراهقة يشمل أ ساليب خمتلفة من النرث والشعر املؤلفة بشلك خاص لل طفال وال ولد دون معر الفن ال ديب هو نوع من أ دب الطفل

، وأ خذ يزدهر يف منتصف القرن العرشين مع حتسني أ نظمة التّعلمي يف مجيع أ ورواب بدأ  تطّور هذا النّوع ال ديب يف القرن السابع عرش يف

  طلب املؤلفات اخملّصصة لل طفال بلغات خمتلفة، ومع ظهور أ دابء يكرسون معظم وقهتم لكتابة مؤلفات لل طفال.أ حناء العامل، ممّا زاد من 

ل, أ دب الطفل وتربيته تعين رعاية منوه يف جوانبه اجلسمية والعقلية والاجامتعية وادّلينية وتوجيهها حنو الاصالح والوصول هبا اإىل الكام

ّن هذه الّّتبية حتتاج اإىل دراك املريب للغرض من تربيته للّطفل, ولعّل من أ مّه هذه ال غراض احلصول عىل العمل  فاإ تعلمي وتدريب واإ

واحلصول عىل الّرزق والنّهوض ابل خالق من أ جل اإجياد املواطن الّصاحل واملؤمن التّقي وليس ذكل بعسري فالّطفل خلق ودليه لّك 

نساان تقيا فهو يطبع يف ذهن الّطفل بفّن وهمارة ماينفعه املؤهالت اليت متكنه من النّمو ومعل املريب ت مكن أ مهيّته يف أ نه هييؤ الفرد ليكون اإ

)1(أ و يرضه.
  

مبعىن شائع وبس يط اإىل حد كبري؛ مفن الّصحف ووسائل الإعالم ال خرى اإىل  -خارج ادلوائر ال اكدميية-يمتتع مصطلح )أ دب ال طفال( 

باب، وينرشها انرش و كتب املدارس والواثئق احلكومية، من امل  فهوم أ ّن املصطلح يشري اإىل املواد اليت تُكتب ليك يقرأ ها ال طفال والش ّ

  )2)ال طفال، وتُعرض وُُتزن يف ال قسام اخلاصة بكتب ال طفال واليافعني ابملكتبات العامة ومتاجر بيع الكتب.

يسوب". مث تلته كتيبات أ خرى يف  وليام اككس تون ه عىل يد4141طبع أ ول كتاب للّصغار يف س نة  واكن ذكل الكتاب "خرافات اإ

يف "ال لواح" اليت تضّم ال جبدية وال رقام والّصلوات. ولكن ذكل لكّه مل يكن يف  يف احلفالت أ و  ال غاين أ و يف وصف ال لعاب اليت جتري

 .نطاق أ دب ال طفال، ل من حيث الغرض ول من حيث البنية

أ ما بدء العرص اذّلهيب ل دب ال طفال فاكن يف القرن الثامن عرش والقرن التاسع عرش حني دخل امليدان كبار املؤلفني يف فرنسة 

نلكّتة  يطالية والولايت املتحدة ال مريكية.وما اإن حّل القرن العرشون حىت اكن يف وسع الصغار أ ن يطوفوا العامل، وجيوبوا واإ وأ ملانية واإ

 .البحار، وحيلّقوا يف الفضاء، بفضل وسائل الإعالم احلديثة وما ُتصهم
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يه الغرس املأ مول لبناء مس تقبل ال مة. وال طفال مه ثروة أ دب ال طفال أ حد ال نواع ال دبية املتجددة يف الآداب الإنسانية، فالطفوةل 

احلارضة وعدة املس تقبل يف أ ي جممتع خيطط لبناء الإنسان اذلي يعمر به ال رض. ويدمع بفاعليته وجوده الإنساين ويؤكد تواصهل 

 احلضاري.

ل أ نه يتخصص مبخاطبة وأ دب ال طفال هو جزء من ال دب بشلك عام وينطبق عليه ما ينطبق عىل ال دب من تعري  فات اإ

فئة معينة من اجملمتع ويه فئة ال طفال وقد خيتلف أ دب ال طفال عن أ دب الكبار لختالف العقول والإدرااكت واختالف اخلربات نوعا 

 وكام.

ال طفال ابلإذاعة وأ دب ال طفال قدمي قدم قدرة الإنسان عىل التّعبري، وحديث حداثة القّصة أ و ال غنية اليت تسمع اليوم يف برامج 

املسموعة واملرئية، أ و ُترج من أ فواه املعلمني يف قاعات ادّلراسة، أ و حيكهيا الّرواة يف النّوادي، ينسجون أ داب يس متتع به ال طفال 

 ويصلهم ابحلياة.

كتاب والقارئ، وبذكل فاإّن أ دب ال طفال ل ميكن أ ن يكون هل تعريف مس تقل، بل يندرج يف اإطار ال دب العام، وهو مرتبط ابل 

أ دب ال طفال همّم جّدا يف  فال دب ميكن أ ن يعرف بأ نّه يدّل عىل الالكم اجليّد اذّلي حيدث يف النّفس متعة فنية سواء أ اكن شعرًا أ م نرثًا.

حةل لينة ميكن تربيّة ال طفال، ل نّه يؤثر بطريقة مبارشة وغري مبارشة يف عقل الّطفل ووجدانه، ول س امي أ ّن عقل الّطفل يف هذه املر 

ل تشكيلها ابلّصورة اليّت نريد، ول ّن نفس ية الّطفل أ يضا اكلّصفحة البيضاء ميكن أ ن خنط علهيا ما نشاء. ول ينكر أ حدا أ ّن أ دب ال طفا

يقا مبهام الّّتبية. يرتبط ارتباطا وثيقا ابل رسة، فاجلّدة واجلّد، وال ّم وال ب اكنوا ينشدون ل طفاهلم، ل ّن هذه ال انش يد ترتبط ارتباطا وث 

 فهيي وس يةل وغاية يف وقت واحد.

 ومن ال دابء اذّلين يكتبون أ داًب للّطفل املسمل، يس تطيعون أ ن يفعلوا الكثري عىل ضوء الإسالم، مع رضورة متسكهم ابلقمي امجلالية للك

ليه علامء النّفس والنّ  قاد اخمللصون، ل ّن هؤلء الباحثني حاولوا لون من أ لوان أ دب ال طفال، وعلهيم أ يضًا أ ل هيدروا ما توصل اإ

عديدة، جاهدين أ ن يكتشفوا عامل الّطفل ادّلاخيل، والتّجارب احلياة، وادّلراسات امليدانية، أ ماًل يف معرفة العوامل اخملتلفة، واملؤثرات ال

ن مل تصل حّد ا ذا مل اليّت تفعل فعلها يف عقل الّطفل ونفسه ووجدانه وسلوكه، ويه حماولت ـ واإ لكامل ـ جديرة ابلنّظر والتّطبيق اإ

 تتعارض مع حقائق الإسالم ونصوصه.

ّن لل طفال خرباهتم وجتارهبم وأ حالهمم اخلاصة، وأ ديب ال طفال احلّق هو اذّلي يس تخدم أ داة اللّغة بطريقة خاّصة جتعل الّطفل  اإ

نية والنّفس ية املطلوبة، بل أ ثرى وأ وسع ممّا هو مطلوب، يستشعر املتعة وامجلال، والنّظام والتّوازن، فتحدث الاس تجاابت الوجدا

ويكتسب الّطفل عندئٍذ خربة جديدة ترثي فكره، وحتقق هل الّسعادة، بل وادّلهشة أ و العجب أ حيااًن، ومن ل يتوفر دليه معرفة اكفية 

ل رصحي ويقبل أ و يرفض برصاحة. ويعرب عن بعامل الّطفوةل اخلاص، فسوف يكون من العسري عليه الوفاء مبهّمته الّصعبة، ل ّن الّطف

هامل. ومن الّصعب عىل الّطفل أ ن يس متر يف أ داء فعل ل  انطباعه حبرية، فيقبل عىل الكتاب بهنم وشغف، أ و يلقي به بعيدًا يف ملل واإ

 حيبه. أ و كام يقولون الّطفل انقد صادق.

يد أ يب احلسن النّدوي اذّلي كتب كثريا حول أ دب ال طفال. اذّلي اهمّت ابل طفال كثريا ل ّّنم ثروة ال ّمة  ومن هؤلء ال دابء الس ّ

 ومس تقبلها.
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يد أ بو احلسن عيل النّدوي  الس ّ

يخ العالمة ادّلعية املريب املفكر أ بو احلسن عيل بن عبد احلي احلس ين الهندي اجلنس ية ، العاملي العطاء ، ش يخ ال مة   النَّْدوي هو الش ّ

أ ّن "النّدوي" لقب أ رسة جيمع بني أ فرادها النسب، ويسأ لون  -والعرب خاّصة  –وحيسب كثري من الناس  . ، ولساّنا النّاطق ابحلّق 

يد سلامين النّدوي )أ حد كبار املؤلفني يف الّسرية عىل الإطالق(، وال س تاذ مسعود النّدوي )ال ديب العريب  من اقرابة العالمة الس ّ

 يف ش به القارة الهندية(، والعالمة أ بواحلسن عيل النّدوي.الكري، ورائد الصحافة العربية الإسالمية 

ناّم جيمع بيهنم العمل  (3)هو أ ديب عظمي ومفكر اساليم و اكتب قدمي وداعية اإساليم يف الهند ففي احلقيقة ل جيمع بيهنم النّسب، واإ

اب املتخرج يف ال زهر بـــ"ال زهري"، يقول أ ديب وال دب، واملعهد )أ ي دار العلوم التّابعة لندوة العلامء( اذلي ينتس بون عليه، اكنتس

يخ عيل الّطنطاوي   :-رمحه هللا تعاىل  –العربية الكبري الش ّ

لهيا ل اإىل أآابهئم، ذا انتس بوا اإ  " وأ ان ل أ عرف أ هل معهد أ و مدرسة هلم تعلق بعهدمه أ و مدرس هتم س تعلق النّدويني بندوهتم، ينتس بون اإ

 (4)جيمتع أ فراد ال رسة عىل أ نساهبم، فلك من دخلها محل لقب "النّدوي" فعرف به، ل بلقب أ ههل".وجيمتعون علهيا أ كرث ممّا 

تكيّة  بقرية (5)م4141ترشين الثّاين س نة  31هـ املوافق 4111أ بواحلسن عيل احلس ين النّدوي يف شهرحمرم احلرام س نة  العالمةودل 

يخ عبد احلي   متديّنة متعلّمة، نبغ مهنا عدد منونشأ  يف أ رسة ( 6)رايئ برييل من مديرية الكن العلامء وادّلعاة، اكن من أ برزمه أ بوه الش ّ

العامل املصلح وادلاعية اخمللص، أ س تاذ التّفسري ( 7)نزهة اخلواطر وهبجة الّسامع والنّاظر"" اذّلي يعّد حبق خلاّكن الهند، وهو صاحب

وسوعة الّضخمة الثّمينة خري زاد لروحه، لقد قرأ  أ فذاذ املصلحني قراءة جعلته يهتيأ  فوجد العالمة يف هذه امل وال دب يف دار العلوم،

 دلور كبري يضيف به ترمجة حافةل اإىل هذه الّّتامج!.

اإىل مثيالهتا يف الّّتاث الإساليم، ويف  –فامي بعد  –ومل تكن "نزهة اخلواطر": يه سلواه اخملتار وحدها، يف عهد اليفاعة، بل دفعته  

 كتب الّّتامج والّطبقات، وهذا البحر الّزاخر من املعارف التّارخيية حيي النّفوس املتعطشة ويدفعها اإىل الاحتذاء احلسن، ل س امي غذا

ذا النّفس املتوثبة الطامعحة للعالء، وحنن نرى أ مثةل ش ىت يف كتب العالمة فطفها من حدائق  –أ ي مثل العالمة  –قارىء مثهل اكن ال

ليه الّشاب الّصغري.  (8)هذه الكتب، ومك قرأ ها أ انس من قبهل ومن بعده، ولكهّنم مل حيس نوا اس تغاللها عىل النّحو اذّلي اهتدى اإ

رشيفة النّسب، شاعرة عابدة حافظة للقرأآن ومؤلّفة للكتب،واملربّية النّادرة، فنسب جدته من هجة وادله ينهتيي  خري النساء واكنت أ ّمه 

اإىل احلسني بن عيل بن أ يب طالب ريض هللا عنه، ونسب أ ّمه ينهتيي اإىل احلسن بن عيل بن أ يب طالب ريض هللا عنه، فهو جنيب 

حفظ القرأآن يف البيت وجّوده، تعاونه .تربيته بعد وفاة وادله عندما بلوغ التاسعة من العمر وتوىّل أ خوه عبد العيل (9)النّسب من هجتني 

واليت قامت بّتبيته فأ حسنتها، واكنت تمتزي من بني س يدات أ رسهتا بقيام الليل، وكرثة ادلعاء، ومناجاة هللا، ويش متل بعض أ دعيتها  .أ مه

 عىل توجيهات رش يدة، وابتهالت وأ دعية كرمية لبنها احلبيب )العالمة النّدوي(، تقول يف اإحدى أ دعيتها مترضعة اإىل هللا:

لهيي! يعيش ابين عيل  يف ادلنيا يف حفظك وأ مانتك ورعايتك، ويس تنري به رساج العامل ومصباح الكون، وخيضب اجمليب، اجعل "اإ

 (11)فرحًا خفوراً ذا حظوة ونسيب". (10))عليا(

ودل العالمة ونشأ  يف بيت العمل والورع والتّقوى وادّلين، ويف أ رسة جنيبة أ صلية فهو ممتاز بعدة خصائص. ونشأ  كذكل عىل حب من 

مارة أ و  يوفقه هللا ويقويه عىل امجلع بني الّرايس تني: العلمية والعملية، واحلس نيني: ادلنيا والآخرة، والنقيضني: )يف عرف الناس( من اإ
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زاةل الفساد يف جانب أآخر. وقد ذكرها الش يخ  ( 12)وزارة يف جانب، والاش تغال ابلتأ ليف والتدريس، أ و الّتبية والإرشاد، والإصالح واإ

منذ قدوهما اإىل -يف كتابه "يف مسرية احلياة": " فهذه ال رسة قد حافظت عىل نس هبا وأ صلها اإىل حّد املبالغة واملغالة، وأ ّّناالنّدوي نفسه 

مل تزل ممتسكة بعقيدة التوحيد اخلالص، بعيدة عن الرّشك وأ عامهل، متجنّبة البدع واخلرافات، واحتفظت يف خمتلف أ دوارها  -الهند

جوةل وامحلية ادّلينية وعاطفة اجلهاد. وأ فراد هذه ال رسة اكنت تتسم ابلسامح ابلوداعة دون غباوة وبالدة، وظلت وعهودها خبصيصة الرّ 

 (13)عىل اتصال متني وقوي ابلطريقتني العلمية والّروحية، وأ ّن أ فرادها مل تكن ذات ثروات طائةل، بل متزيت ابلتقشف وشقف العيش"

ناكره  ّن هذا أ مر طبعي ل ميكن اإ قبال الظامئ عىل املورد اإ أ ّن العالمة الندوي اس تفاد من هجابذة دهره و أ عالم عرصه وأ قبل علهيم اإ

العذب، وّنل من علمهم وفقههم، ما أ فهم عقهل حمكة و علام، وأ ترع نفسه صالحا وهداي، ويدّل عليه ماكنته العلمية العالية. قد درس 

يوخ ا لعظام والعلامء اجليّدون يف ندوة العلامء وغريها. نذكر هنا بعض هؤلء ال ساتذة اذّلين العالمة النّدوي من ال ساتذة الكبار والش ّ

يخ خليل بن محمّد الاميين، وعالمة ادلكتور محمّد تقي ادّلين بن عبد ال قادر أ ثروا فيه تأ ثرياً معيقًا بقي مدى حياته، مهنم: العالمة الش ّ

يخ حسني  الهاليل املغريب، العالمة احملّدث الفيه حيدر يخ أ محد عيل الالهوري، والش ّ حسن بن امحدال فغاين الطونيك، والعالمة الش ّ

س تعامر الإجنلزيي ورئيس مجيعة علامء الهند.  (14)أ محد املدين، وأ محد قادة خركة التّحرير واملقاومة لالإ

يخ خليل بن محمّد ال نصاري يف س نة  يد عزيز م، ودرس بعض 4131كام تعلمّل اللّغة العربية من الش ّ كتب النّحو والرّصف عند الس ّ

تقااًن جيّدًا حىّت أ صبح يتلكم العربية بطالقة. واكن النّدوي طالبًا جمهتدًا وممتازاً يف اجلامعة، وحصل  (15)الّرمحن. ولهذا أ تقن علوم العربية اإ

نة التّالية.شهادة " فاضل أ دب" بتفوق، وانل امليدالية اذّلهبية،كام انل شهادة الفاضل يف احلديث يف ا  (16)لس ّ

يخ النّدوي بدار العلوم لندوة العلامء يف س نة  نة قرأ  4131التحق الش ّ م، ودرس هبا علوم احلديث، والتّفسري واملنطق. ويف هذه الس ّ

آن الكرمي من خواجة عبد احلي الفارويق وأ خذ بعض ادّلروس يف الفلسفة عن  بعض كتب الفقه، ودرس تفسري الّسور ال خرية من القرأ

يد سلامين النّدوي.  (17)العالمة الس ّ

قد تأ ثر العالمة الندوي بعدد كبري من العلامء وال مئّة الّسابقني واملعارصين مهنم: ش يخ الإسالم أ بوعبدهللا أ محد بن محمّد بن حنبل  

 ال س تاذ محمد مبارك،ي الّّسهندي، والإمام تقي ادّلين أ بوالعباس أ محد بن عبد احللمي بن تميية احلراين، والإمام أ محد بن عبدال حد العمر 

لي قبال، والإمام ويل هللا ادّلهلوي، والس يد أ محد بن محمّد عرفان الّشهيد، وادّلاعية الكبري محمّد اإ اس وشاعر الإسالم ادّلكتور محمّد اإ

يخ عبدالقادر الّرائبوري، والإمام الّشهيد حسن البنا،  بالاكندهلوي، والش ّ اعي، العالمة الش يخ عيل الش يخ ادّلكتور مصطفى الس ّ

 (18).الطنطاوي

يخ النّدوي مأ مور يف حياته ابلعمل العلمي و  معل مدّرسًا بدار العلوم يف لكهنؤ مّدة عرش س نوات ، واش تغل ابلّصحافة، و الش ّ

جامعة دار العلوم، ورئيس املناصب العلمية والإدارية، ونذكر هنا بعضًا مهنا:رئيس جامعة دار العلوم، وأ مني لندوة العلامء ابلهند ورئيس 

ية رابطة ال دب الإساليم العاملية واملؤسس لها، ورئيس هيئة ال حوال الّشخصية الإسالمية لعموم الهند، رئيس هيئة التعلمي ادّليين للول

، ورئيس اجملمع العلمي الّشاملية ابلهند، ورئيس مجمع دار املصنفني بأ عظم كره ابلهند، ورئيس مركز أ كسفورد لدّلراسات الإسالمية بلندن

الإساليم ابلهند واملؤسس هل، ورئيس حركة رساةل الإنسانية واملؤسس لها، عضو اجمللس الاستشاري للجامعة الإسالمية ابملدينة 

مة، املنّورة منذ تأ سيسها، عضو اجمللس التأ سييس لرابطة العامل الإساليم مبكّة املكّرمة، عضو اجمللس ال عىل للمساجد مبكّة املكرّ 

س عضواجمللس ال عىل العاملي لدّلعوة والإغاثة ابلقاهرة، عضواجمللس التنفيذي ابجلامعة الإسالمية دار العلوم ديوبند ابلهند، عضو اجملل
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الاستشاري ال عىل للجامعة الإسالمية العاملية بباكس تان، عضو جملس ال مناءللجامعة الإسالمية العاملية شيتاغونغ بنغالديش، عضو 

ع اللغة العربية بدمشق والقاهرة وعامن، عضوجملس اجملمع الفقهيي لرابطة العامل الإساليم، عضو اجمللس التنفيذي لرابطة اجلامعات جمام

ابلرابط املغرب، عضو اجملمع املليك لبحوث احلضارة الإسالمية ابل ردن، وعضواستشاري للجامعة الإسالمية مبالزياي، ورئيس حترير 

  (19)العلمية مثل جمةّل ال دب الإساليم، وجمةّل النّدوة، وجمةّل املعارف، وجمةّل تعمريجات وغريها.لعدد من اجملاّلت 

 وهو أ حد مؤّسيس رابطة ال دب الإساليم العاملية ورئيسها ال ّول، عضو اجمللس التّأ سييس لرابطة العامل الإساليم مبكّة املكّرمة، أ مني

، عضو اجمللس التنفيذي دلار املصنّفني يف ابلقاهرة للمجمع العلمي العريب بدمشق واللغة العربيّة عام ندوة العلامء يف الهند، عضو مراسل

 أ عظم كّرة، مؤسس اجملمع الإساليم ابلهند.

يصل العاملية والعالمة النّدوي أ خذ اجلوائز العاملية والتّكرمي والّشهادات كثرية من العمل واملعرفة واللغة العربية، مهنا ما ييل: جائزة املكل ف 

م من جامعة كشمري ، وجائزة الّشخصية 4144م يف خدمة الإسالم، وشهادة ادّلكتوراه الفخرية يف الآداب يف س نة 4141س نة 

م، و 4114لدّلراسات الإسالمية س نة  -سلطان بروانيئ-م، وجائزة الّسلطان حسن البلقية4114من حكومة ديب لس نة  الإسالمية

م، 4141م، أ قميت هل حفةل تكرمي جبّدة س نة 4111حصل جائزة الإمام ويل هللا ادّلهلوي من معهد ادّلراسات املوضوعية ابلهند س نة 

 (20)نبول.م يف اإس ت 4111أ قميت هل حفةل تكرمي س نة 

يخ النّدوي يف يوم امجلعة  قامته يف الهند)يرمحه هللا(.4111ديسمرب س نة  14ه املوافق 4131رمضان س نة  31تويف الش ّ  21م يف ماكن اإ

يد أ محد الّشهيد" يف س نة  م. 4111بدأ  العالمة النّدوي كتابة يف وقت مبكر من معره، ونرش أ ّول كتابه ابللغة ال ردية ابمس "سرية الس ّ

مّث التفت العالمة الندوي اإىل العناية ابلّطفوةل والكتابة   (22)أ لف كتبا مهنجية أ خرى ابللغة العربية لطلبة املدارس العربية ابلهند.كام 

لل طفال والنّاش ئني، بوصفهم رجال الغد وصناع اترخي ال مم وامللل، وهو يف عنفوان ش بابه، وكتب مجموعة من قصص النّبيني لل طفال 

أ سلوب سلس فريد، وطريقة شائقة مضمنًا اإايها ما جيب من املعاين والقمي، ومن ادّلروس والعرب، ومن العقائد واملثل، حىت  بلغهتم، يف

ّنا )عمل توحيد( جديد لل طفال، وأ ثىن علهيا أ ديب كبري كس يد قطب (23)قال أ حد كبار علامء الهند أ يضًا يف  –مارس هذا العمل  –: اإ

 ( هبذه ال لفاظ.تقدميه لـــ )قصص النبيني

وشاركت يف اتليف مجموعة: "القصص  –مبا يف ذكل قصص ال نبياء علهيم الصلوات والسالم  –"لقد قرأ ت الكثري من كتب ال طفال 

آن الكرمي، ولكين أ شهد يف غري جمامةل: أ ن معل الس يد أ بو احلسن يف هذه القصص  ادليين لل طفال" يف مرص، مأ خوذًا كذكل من القرأ

يضاحات اكشفة ملرايم القصة وحوادهثا ومواقفها، ومن اليت بني ي دي جاء أ مكل من هذا لكّه، وذكل مبا احتوى من توجهيات رقيقة واإ

ميانية ذات خطر، حني تس تقر يف قلوب الصغار أ و الكبار.  تعليقات داخةل يف ثنااي القصة، ولكهنا تويح حبقائق اإ

وهدى به ال جيال الناش ئة اليت حتيط هبا العواصف وال عاصري، وتنترش يف طريقها  جزى هللا الس يد أ اب احلسن خريًا، وزاده توفيقًا،

 (24)ال شواك، وتدهلم من حولها الظلامت، وحتتاج اإىل الهدى والنور والرعاية، والإخالص يف حياطهتا ورعايهتا، ومن هللا التوفيق."

املسمل وفكره ال ديب، واذّلي حيتوي عىل س تة مباحث، ويه:  نتحّدث يف هذا القسم عن أ هداف العالمة النّدوي فامي كتبه للّطفل

وهتّم  اللغة، وادلعوة، والّتبية الإسالمية، واجلانب الفكري والنفيس، والثقافة الإسالمية، واليت تربز عدة نواح يف الفكر واللغة والّتبية،

اول هنا الّك من هذه ال هداف بيشء من التفصيل يف أ دب الطفل من خالل دراسة الباحث املتأ نية لكتب العالمة الندوي فهيا، نتن

 ضوء مؤلفاته وكتبه، مفهنا أ ّوًل:

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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البعد  ادلعوة اإىل الاهامتم ابللغة العربية عند الطفل املسمل، يظهر اهامتم العالمة الندوي يف اللغة من خالل ال مور التالية: اللغة:

 الّتكزي عىل احلدث املايض. ال ساليب اللغوية يف أ دبه مع الطفل،اس تخدام  عن اخليال الومهي يف أ دبه مع الطفل،

آن ادّلعوة:  آداب ادّلعوة عند العالمة النّدوي من خالل الناّمذج الّطاهرة من دعوة ال نبياء والّصاحلني اليت وردت يف القرأ تتكشف أ

براهمي عليه السالم،  منوذج من دعوة س يدان  يوسف عليه الّسالم، منوذج من دعوة س يدان محمد الكرمي، نذكر مهنا: منوذج من دعوة اإ

 صىل هللا عليه وأ هل وسمل، منوذج من دعوة جعفر بن أ يب طالب للنّجايش مكل احلبشة.

 الّّتبّية الإسالميّة:

من القصص العربية من هجة أ خرى  (25)قّدم العالمة الندوي يف مس هتل كتابه "قصص النبيني" نصيحة لبن أ خيه "محمد احلس ين"

 نصيحة بدراسة قصص ال نبياء وتعمّل اللغة العربية، قّدم العالمة هذه النّصحية الّّتبوية اّليت حتمل يف ثناايها لّك ال سف واخلجل من

 القصص العربية اليت ل تتلكّم اإل عن احليواانت وال ساطري واخلرافات، فيقول:

أ تأ سف ل ين ل أ رى يف يدك اإل حاكايت الس نانري والالكب وال سد "ابن أ يخ العزيز! أ راك حريصًا عىل القصص واحلاكايت، ولكين 

واذلئاب والقردة واذلابب، ولكين أ جخل أ نك ل جتد ما يوافق س نك من القصص العربية، اإل قصص احليواانت، وال ساطري واخلرافات، 

بأ سلوب يناسب س نك  – وسالمه علهيم صالة هللا –فرأ يت أ ن أ كتب كل ول مثاكل أ بناء املسلمني قصص ال نبياء واملرسلني 

 (26)وذوقك، ففعلت."

 نذكر هنا ال هداف الّتبوية اليت يؤكد علهيا العالمة النّدوي يف كتبه اليّت أ لّفها للنّاش ئني، مفهنا:

ودعوته اإىل التّدرج يف ال سلوب الّّتبوي للنّاش ئة حسب ما تقتضيه درجهتم العقلية، غرس ماكرم ال خالق الإسالمية يف كيان الّطفل، 

التّمسك هبا، احلُث عىل حّب العمل وتعلمه ودعوة الطفل اإىل طلبه، حترير عقل الّطفل وقلبه من ال ساطري واخلرافات، وضغوط 

 ّ يت شهوات احلياة ادّلنيا وهذا التّحرير لعقل الّطفل هو حترير من اجلاهلية ولك تبعاهتا، وهذا الهدف يظهر من خالل الّشواهد التّالية ال

 د علهيا العالمة يف قصصه يبدو مهنا ما ييل:أ ك

منية املؤاخاة بني املهاجرين وال نصار، تطهري احلر من ال واثن وال صنام، زهد القائد املسمل صالح ادلين ال يويب يف ادّلنيا وشهواهتا.  ت 

ياء وحاكايته عن التارخي الإساليم، دعوة اإىل الّروح اجلهاديّة والنّفس املطمئنّة للّطفل املسمل: ففي لك قصص العالمة الندوي عن ال نب 

وقد أ كد هذا املعىن السايم العالمة الندوي تأ كيدًا واحضًا وممزياً (27)اجلهاد وحب الاستشهاد وترغيب الطفل يف الشهادة يف سبيل هللا

والّشهادة يف غزوة بدر، مسابقة بني يف معظم قصصه وحاكايته، وال دةل عىل ذكل كثرية، نذكر مهنا التالية: تنافس الغلامن يف اجلهاد 

أ تراب يف غزوة أ حد، فداء عيل بن أ يب طالب للرسول هللا صىل هللا عليه وسمل عندما انم يف فراشه ليةل جهرته، فاكن عيل أ ول فدايئ 

 يف الإسالم:

 (28)فراشه مس تجيًا بربدته"."وأ خرب هللا رسوهل صىل هللا عليه وسمّل هبذه املؤامرة، فأ مر عيل بن أ يب طاللب أ ن ينام يف 

 الوعي الإساليم، قام العالمة النّدوي بّتس يخ بعض خصائص الثّقافة الإسالمية يف عقول النّاش ئني، وذكل اكلتّايل:الثّقافة الإسالمية: 

 الثّبات الإنسانية، رابنية املصدر والغاية،، النّظرة الّشمولية والتّفسري الإساليم للتّارخي
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 قصص النّبينّي

قبل أ ن أ كتب أ و شيئا عن كتاب "قصص النبيني" ، أ ظن أ ن أ حتدث أ ول عن النرث، والرواية، والقصة. ل ن الرواية والقصة خيرجان 

ّن النرث هو أ ّول ما عرفه العرب يف اخلطابة و الكتابة، و من النرث، مفن الرضوري للقارئ أ ن يفهم هنا عن هذه ال سامء الثالثة املذكورة.  اإ

تباع وزن أ و قافية، و ما املقال اذلين بني يديك هذا اإل مثال عىل النرث، و اكن النرث هو طريقة النرث معنا ه الكتابة بشلك مرسل دون اإ

ّن النرث هو أ كرث ما جتد عليه من الكم أ هل اللّغة ، و به تكتب (29)الالكم و الكتابة الوحيدة واملعروفة عند العرب حىت بزر الشعر اإ

 ، و به تلقى اخلطب، و به يتلكم العرب الكهمم العادي يف حواراهتم و تواصلهم.املعارف و املؤلفات

 أ نواع النرّث

، وذكل ل ّنا حتتوي عىل أ حداث وتفاصيل كثرية ودقيقة، وكذكل حتتوي عىل عدد أ كرب من (30)ويه أ كرث أ نواع القصص طولً الّرواية: 

ا الشخصيات، كام يمت اس تخداهما ملناقشة قضية معينة أ و مجموعة من القضااي املّتابطة، ومتتاز الرواية مبجموعة من الصفات واملمزيات مهن

 تعدد ال حداث. 

، ومن أ شهر اخلطباء، خارجة (31)املقابلني بشلك قوي وذكل من خالل اس تخدم ال لفاظ وال دةلويه معلية الإقناع لل شخاص اخلطابة: 

 بن س نان، وقيس بن ساعدة ال ايدي. 

يه اإحدى أ شاكل النرث ال ديب، ويقوم هذا الشلك عىل جتس يد قصة أ و رواية عىل خش بة املّسح، واملّسحية وجدت عند املّسحية: 

 ، وهام الكوميداي واكن يطلق علهيا امللهاة، والّتاجيداي واكن يطلق علهيا املأ ساة. (32)اليواننيني واكنت عىل شلكني

ويه شلك أ ديب نرثي تقوم بتصوير عدد من ال حداث الشخصيات، وينمتي لها القصة القصرية وهذا النوع من القصص تدور حول القصة:

 عدد حمدود من ال حداث.

من ال حداث املطّوةل جُتسّدها خشصيّات خيالية عىل شلك  (33)ه الاكتب من رسد نرثي جملموعة:مفردها رواية، ويه ما يقوم بالّرواايت

قصة متسلسةل ال حداث، وتعترب الرواايت أ كرب من القصص، وُتتلف عن بعضها البعض ابحلجم وعدد الشخصيات وتصنيفاهتا وتباين 

لشخصية أ و حدث بشلك نرثي خيايل طويل، وتعد الرواية من ، ويه رسد (34)ال حداث. تعرف الرواية عىل أ ّنا أ حد أ شاكل ال دب

، فهام من ال عامل (35)تتعددأ شاكل النرّث ال ديب يف اللغة العربية ومن أ برز أ نواع الفنون النرّثية يه القّصة والّرواية أ كرب أ شاكل ال دب جحام.

كامل قراءة القّصة أ و الّرواية من خالل ال سلوب الش يق اذلي ال دبيّة اليت يربع اكتهبا بفرِض أ سلوبه وخياهل اخلاص ِلجذب القارىء لإ 

 يَغلب علهيا.

بدأ  يف كتابة روايته؛ ويه عبارة عن موعظة أ و قمية أ و خالصة (36)وهو الهيلك ال سايس أ و الفكرة اليت اعمتدها الروايئ عندما املوضوع: 

 ذات أ مهية وفائدة.

اإىل الكتب ادّلراس ية اليّت هتمّت بتعلمي أ طفال املسلمني عقائد الإسالم ال ساس يّة، وتعتين  حيامن اكن يشعر العامل الإساليم مبسيس احلاجة

ب اب ابلنّاحية الّّتبوية، وتركز عىل تعلمي اللغة العربية بصورة رئيس ية، جتلت هذه اجلهود يف تأ ليف كتب دراس ية لل طفال النّاش ئني والش ّ
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سةل باكملها لغرس العقائد الإسالمية يف أ ذهان النّاش ئة، وحتبيهبا اإىل نفوسهم الربيئة، يف املسمل، حيث قام العالمة النّدوي بتأ ليف سل 

 أ سلوب فريد ممتع، فظهر كتابه حيمل الامس "القصص النّبيني لل طفال".

بري، وادّلاعية الّشهيد هنا يكفي شهادة لنجاح العالمة يف حتقيق ال هداف الّّتبوية وادّلعوية والفنّية واملوضوعيّة ما قاهل ال ديب الك 

 ال س تاذ س يّد قطب يف تقدميه لهذا الكتاب.

وشاركت يف تأ ليف مجموعة: "القصص  –مبا يف ذكل قصص ال نباء علهيم الّصلوات والّسالم  –"ولقد قرأ ت الكثري من كتب ال طفال 

آن الكرمي، ولكين أ شهد يف غري جمامةل يد أ يب احلسن يف هذه القصة ادّليين لل طفال" يف مرص، مأ خوذة كذكل من القرأ : أ ن معل الس ّ

يضاحات اكشفة ملرايم القّصة وحوادهثا ومواقفها، ومن  اليت بني يدي، جاء أ مكل من ذكل لكه، وذكل مبا احتوى من توجهيات دقيقة واإ

ميانية ذات خطر، حني تس تقر يف قلوب الّصغار والك   (37)بار".تعليقات داخةل يف ثنااي القصة، ولكهّنا تويح حبقائق اإ

 وقد الزتم العالمة خالل التأ ليف هذه ال مور، مهنا:

 أ ن تكون ثروة ال لفاظ فيه أ قّل قلياًل، ولكهّنا تنقش يف ذهن الّطالب بكرثة التّكرار والإعادة. .4

 أ ن يكون الكتاب يف لغة القرأآن، وتوضع الآايت الكرمية يف حملّها اكلفص يف اخلامت. .3

 ساس ية )التّوحيد، والّرساةل، واملعاد(، وتلقيهنا للّطالب بطريقة عفوية.أ ن يش متل عىل تعلمي العقائد ال   .1

لهيم الإميان والعقيدة، ويرخس فهيم  .1 لهيم الكفر والرّشك واملعايص، وحيبب اإ أ ن يبسط القصص ويزود ال طفال مبا يكره اإ

 نه يلقى عليه، بل يتلقاه مضنًا وعفوًا وينسجم معه.الاعتقاد بعظمة ال نبياء وجالةل ماكنهتم، ولك ذكل بطريق ل يشعر الطالب بثقهل، وأ  

ذن العالمة املؤلف، وقرر يف كثري من املدارس الإسالمية  قد صدر لهذا الكتاب أ كرث من مخسني طبعة من مرص وبريوت والسعودية ابإ

 يف العامل العريب والإساليم.

آن الكرمي الكثرية اإيل حتقيق  هدفه ال صيل، والقرأآن كتاب دعوة دينية قبل لك يشء، والقصة والقصص القرأآين وس يةل من وسائل القرأ

اإحدي وسائهل لإبالغ هذه ادلعوة، وتثبيهتا، شأ ّنا يف ذكل شأ ن مشاهد القيامة، وصور النعمي والعذاب، وشأ ن ال دةل اليت يسوقها عيل 

آ  آن الكرمي من موضوعاتالبعث، وعيل قدرة اّلّل، وشأ ن الرشائع اليت يفصلها، وال مثال اليت يرضهبا.. اإيل أ  .(38)خر ما جاء يف أآي القرأ

آنية ذات مغزي معيق مؤثر يف مشاعر الإنسان، واكن رسد أ حداث  "أ سلوب القصة أ مر حمبٌَّب للنّاس صغارًا وكبارًا، فاكنت القّصة القرأ

سالمة الإميان والاعتقاد ابّلّل س بحانه وتوقظ القصة التّارخيية عربة وعظة، تبني لنا قّوة الرّصاع بني اخلري والرّش، وتنبّه القلب اإيل 

 .(39)مشاعر الإنسان ملعرفة حقيقة الكون، وعدم الاغّتار ابدّلنيا، والعمل للآخرة دار اخلدل والبقاء والنّعمي ال بدي"

 قال اّلّل س بحانه وتعاىل:

ىَلٰ َرهبِِّ 
ِ
اِلَحاِت َوَأْخَبُتوا ا لُوا الصَّ آَمنُوا َومَعِ يَن أ ِ نَّ اذلَّ

ِ
ونَ ا اُب الَْجنَِّةِۖ مُهْ ِفهيَا َخادِلُ ِئَك َأْْصَ ٰـَ َ ِميعِِۚ . ْم ُأول ٰى َواْلََصِّ َوالَْبِصرِي َوالسَّ َمثَُل الَْفرِيَقنْيِ اَكْلَمْعَ

َتِواَيِن َمثاًَلِۚ َأفاََل تََذكَُّرونَ   .(40) َهْل يَس ْ

لهيا والّتّ  آن الكرمي وس يةل فنية لعرض مبادئه وادّلعوة اإ  بية عيل أ ساسها وتثبيت حقائقها يف قلوب املؤمنني.القّصة يف القرأ
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ناّم تأ خذ من الواقع التأ رخيي ما  آنية اإيل التارخي، ل اترخي الّرسالت والّرسل، ول اترخي ال مم وال شخاص، اإ بقي "فال هتدف القصة القرأ

ية، مفن أ راد ذكل فليلمتسه يف غري قصص القرأآن، فهدف بتحقيق هدفها ال صيل، كام ل هتدف اإيل املعرفة الثّقافية ول اإيل املتعة والتّسل 

آن الكرمي عالجًا فنيًا" آنية ال صيل هو ادّلعوة والّّتبية، وعالج موضوعات القرأ  .(41)القصة القرأ

 (42)والك نَُقصُّ عَلَْيك ِمْن أ نباِء الُرُسِل ما نُثبُت به فؤادك. وجاَءك يف هذه احلق وَمْوعظة وِذْكري للمؤمنني.

آن تعطي ادّلليل القاطع عىل أ ّن حمك اّلّل عادل، وأ مره مربم، وترشيعه حممك، ل يتغرّي يف القدمي واحلارض واملس تقبل.  والقصة يف القرأ

 أ دبياً  مريااثً  النّدوي احلسن أ يب عند ال طفال كتب اكنت ولقد موهبته، ويصقل مداركه، ويمني عقهل، يغذي وصديقه، الّطفل جليس الكتاب

 الإساليم، اهلمّ  ل نّه ال دب، هذا يف أ لّفوا اذّلين من الكثري بعكس اإساليم أ دب هو النّدوي احلسن أ يب عند ال طفال وأ دب املسمل. الطفلن

 هللا: رمحه قطب س يّد الّشهيد ال س تاذ لهذا شهد وقد الّصادقة، وادّلعوة الّّتبية بأ سلوب الإسالم اترخي ويكتب العاطفة، حبرارة ويتلكّم

 ادّليين القصص مجموعة تأ ليف يف وشاركت والّسالم، الّصالة علهيم ال نبياء قصص ذكل يف مبا ال طفال كتب من الكثري قرأ ت د"ولق

يد معل أ نّ  جمامةل، غري يف أ شهد ولكيّن  الكرمي، القرأآن من كذكل مأ خوذاً  مرص يف لل طفال"  بني يه اليّت القصة هذه يف احلسن أ يب الس ّ

يضاحات دقيقة، توجهيات من احتوى مبا وذكل لكّه، هذا من أ مكل جاء يدي،  تعليقات ومن ومواقفها، وحوادهثا، القّصة ملرايم اكشفة واإ

ميانية حبقائق تويح ولكّها القصة، ثنااي يف داخةل  خرياً  احلسن أ اب الس يد هللا جزى الكبار، أ و الّصغار قلوب يف تس تقر حني خطر ذات اإ

 (44)الرش يدة. وحمكته وفكره بعلمه واملسلمني ونفعنا اجلزاء، خري احلسن أ اب هللا جزى( 43)توفقًا". وزاده

 سرية خامت النبينّي

من السرية النّبوية، هذا الكتاب سرية خامت النّبينّي وسطا بني الكتب اليّت أ لّفت يف الّسرية لكبار النّابغني والكتب ملسو هيلع هللا ىلص سرية خامت النبيني

جدير بأ ن يدرسه الّصغار املراهقون يف مدارسهم، ويقرأ ه الكبار املتوسطون يف مكتباهتم ويقدم كذكل اليّت أ لّفي للّصغار النّاهضني، فهو 

اإىل غري املسلمني أ و ينقل اإىل لغات أ جنبية وقد جاءت فيه خالصة الّسرية ة و لباهبا وروائع حاكايهتا وأ خبارها، واترخي ادّلعوة 

ميان وحنان وينقلب بني الإسالمية ال وىل وفتوهحا وانتصاراهتا وجعائب  الّّتبية ومعجزاهتا، فأ صبح الكتاب مدرسة اكمةل ينشأ  فهيا بني اإ

روح ورحيان وخيرج مهنا وقد محل معه الّزاد اذّلي يسائره يف حياته، والنّور اذّلي يسري يف ضوئه، والّسالح اذّلي يدافع به عن نفسه 

ميانه والّرساةل اليّت حيملها للعامل وال مم.  واإ

الكتاب هو اجلزء اخلاص بسرية خامت النّبينّي. وقد تعّرض النّدوي نفسه ملثل هذا اخلطر، فقد وقعت فّتة مّدة ثالثني س نة بني جزء هذا 

قصص النّبيني اذّلي انهتيى اإىل قصة س يدان موىس عليه الّسالم وعىل نبينا الّصالة والسالم وبني اجلزء اذّلي ابتدأ  بقصة س يّدان شعيب 

، وانهتيى اإىل قصة س يدان عيىس بن مرمي عليه الّسالم وما ابحلياة ثقة. فرشع يف وضع الّسرية النّبية لل طفال عىل أ ثر انهتائه عليه السالم

ذا من تأ ليف اجلزء ال خري من قصص النّبينّي. مّث اش تغل بتأ ليف الكتاب الكبري يف الّسرية النّبويّة وقد اكن هذا الكتاب الّصغري نواة ه

يخ النّدوي يف مقدمة كتابه: وقد اعمتدت يف تأ ليف هذا الكتاب عىل تلخيص الّسرية النّبويّة لبن الكتاب الك  بري وأ ساسه. ذكر ا  الش ّ

هشام مستندًا يف ذكل اإىل بعض املراجع القدمية، ومل ير املؤلف رضورة اإحاةل القارىء اإىل هذه املراجع بقيد الصفحات والّطبعات، ل ّن 

غار النّاهضني ل للباحثني واحملقّقني. أ سلوب هذا الكتاب كذا من قصص النبيني لل طفال، من حمااكة أ سلوب الكتاب قد أ لف للّص 

ال طفال، وطبيعهتم وتكرار اللكامت وامجلل، وسهوةل ال لفاظ، وبسط القصة، فقد شب هؤلء القراء الّصغار عن طوقهم، وتقدموا يف 

 45وا قادرين عىل اإساغة هذا الغذاء العلمي العقيل.ثقافهتم اللغوية، ودرجهتم العقلية، فأ صبح



 
 
 
 
 
 
 

 941 أدب األطفال عند السيد أيب احلسن علي الندوي

 
يخ النّدوي يف هذا الكتاب من العرص اجلاهيل يعىن بعد نيب هللا عيىس بن مرمي عليه الّسالم، هذه الفطرة طويةل. مثّ  46وقد بدأ  الش ّ

مّث رمق ملسو هيلع هللا ىلص ا ذكر عن وادلي النيّب ذكر قبل البعثة حاةل مكة وقريش، ووحض ظهور الوثنية يف مكة وقريش، وقد ذكر حادثة الفيل وهكذ

وشامئهل. وانهتيى من هذه ملسو هيلع هللا ىلصحياة النيب من الولدة اإىل الوفاة، مّث ذكر املؤلف أ زواج النيّب وأ ولده، وأ خريًا قد ذكر املؤلف أ خالق النيّب 

 اللكامت: يقول أ نس ريض هللا عنه 

 ملسو هيلع هللا ىلصمامسست ديباحا ول حريرا أ لني من كف رسول هللا

 ملسو هيلع هللا ىلصط أ طيب من راحئة رسول هللا ول مشمت راحئة ق

 القراءة الراشدة

رأ ى العالمة الندوي كتبًا صغرية لبعض أ دابء مرص يف حاكايت ال سد واذلئاب، والقردة واذلابب، حىت اخلنازير والالكب، فصيحة 

فرجنية الروح، اإسالمية اللغة جاهلية الس بك، فهيا صور احليواانت  يف اللباس الغريب، فساءه لك العبارة قليةل املغزي، عربية الوضع اإ

هذا أ ن ل يقرأ  أ بناء املسلمني يف العربية أ يضًا اإل قصص احليواانت وال ساطري واخلرافات، فكتب هلم قصص ال نبياء واملرسلني علهيم 

ة، وزيّن الصالة والسالم، بأ سلوب سهل حيايك أ سلوب ال طفال وطبيعهتم من تكرار اللكامت وامجلل، وسهوةل ال لفاظ وبسط القّص 

 الكتاب بصور مناظر الطبيعة وال بنية املقدسة.

مث رأ ى العالمة أ ّن لك ذل ل يسد مسد سلسةل القراءة اليت حتتوي عىل مواٍد يف اللغة وال دب متنوعة بأ سلوٍب تدرجيي مالمئ الناش ئة 

 املسلمة الهندية خاصة، ونشء البالد الإسالمية عامة.

 

 فوضعها يف أ جزاء، واجهتد يف:

 أ ن تكون اللغة أ دبية دينية علهيا مسحة من جامل أ دب الكتاب والس نة. .4

اس تعامل اللكامت املس تحدثة اليت لها أ صٌل عريب واش تقاق ْصيح ملوضوعات عرصية، قد عول املؤلف فهيا يف الغالب عىل  .3

ادلخلية، أ و يكون هل لساٌن أ خرس يف  قرارات مجمع فؤاد ال ول للغة العربية، حىت ل يلجأ  الطالب يف اس تعامل اللكامت العجمية أ و

 املناس بات العرصية.

 تكرار املفردات العربية حىت يمتّرن علهيا الطالب. .1

تنوع املوضوعات واملواد لينشط الطالب وينتقل فهيا من فائدة علمية اإىل حديث ممتع وحوار ذليذ، ومن درس علمي اإىل  .1

 حاكية اترخيية، ومن نرث اإىل شعر أ و نش يد.

 احلاكايت الواردة يف احلديث اإىل لغة تش متل عىل أ سلوب احلاكايت املوضوعة لل طفال.نقل  .1

 دروس خلقية هتذيبية تعمل ىلآداب الإسالمية يف خمتلف نوايح احلياة. .1
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لقاًء بل حيفظها، عفوًا  .7 يف تضمني ادلروس ال دعية ال دعية املأ ثورة والآداب ادلينية حبيث ل يشعر الطالب بأ ّنا تلقى عليه اإ

 ثنااي ادلروس واحلاكايت.

الروح ادلينية السارية يف الكتاب، حبيث ل ميكن جتريد الكتاب عهنا، ويعّم ذكل ادلروس ادلينية ودروس املعلومات الكونية  .4

 والطبيعية واحليواانت والنباتية والاخّتاعات احلديثة.

 يتكّون هذا الكتاب من ثالثة أ جزاء.

 ية قيّمة ل بناء املسلمني الناش ئني.وما ل ريب يف أ نه هدية أ نه هد

وأ مرياك  انل هذا الكتاب قبوًل ابلغًا ورواجًا عامًا منذ أ ول يومه، وقررته كثرٌي من الهيئات التعلميية واملعاهد ادلينية يف الهند وابكس تان

نلكّتا.  واإ

الل احلبكة القصصية، فنجده يف موضوع بعنوان ) ويف "القراءة الراشدة"" جند النّدوي همامتً بتقدمي معرفة هللا اإىل ال طفال من خ 

حديث القمر ( يصف الّسامء، واللّيةل املقمرة، وارتفاع القمر عن ال رض، ويه أ ش ياء جُتسد عظمة اخلالق س بحانه وتعاىل، ويُقدم فهيا 

د ) هشام ( يُكرث من التّسبيح للطفل عددا من احلقائق العلمية والرشعية يف أ سلوب حواري بني الطفل ) هشام ( ووادله، وفهيا جن

َّه هللا س بحانه (47)والتّكبري ن ، حيث أ صبحت احلقائق املتنوعة اليت يُقدهما الوادل للطفل مثرية خلياهل فيتساءل عن مدبرها، حىت يعمل أ 

 وتعاىل، وبذا يلهج ابلتسبيح هل.

ننا جن د الندوي هيمت يف أ دبه الإساليم لل طفال بعرض العقيدة، وانطالقًا من رضورة تعلمي ال طفال العقائد الإسالمية منذ الصغر؛ فاإ

َّه، براهمي عليه السالم( وكيف عرف رب يضاح معرفة هللا س بحانه وتعاىل لل طفال، فنجده يتأ مل قصة )اإ بأ سلوب يتالءم مع عقلية  واإ

براهمي ُّه، ل نَّ هللا يح ٌّ ل ميوت، وأ نَّ ال طفال وسهوةل تفكريمه، حيث املقدمات املنطقية موصةل للنتاجئ، فرناه يقول: "وعرف اإ  أ نَّ هللا رب

، وممَّا يدمع هذا الاجتاه يف اخلطاب لل طفال ما نراه من وضوح املفردات وسهولهتا، (48)هللا ابٍق ل يغيب، وأ نَّ هللا قوي ٌّ ل يغلُبه يشء"

 وذكل لالهامتم بتقدمي العقيدة السلمية أ وحض ما تكون.

 قصص من التارخي الإساليم

ّن الناش ئة الإسالمية وال طفال املسلمون أ حوج من لّك انش ئة وجيل يف سن احلداثة اإىل قصص وحاكايت تغرس فهيم حب اخلري،  اإ

يصار الآخرة عىل ادلنيا، والعزوف عن سفساف ال مور، وفضول  والفضيةل، والبطوةل، والتحضية، واجلهاد، والشهادة يف سبيل هللا، واإ

ول، ول ْصابه وأ تباعه، واذلين بذلوا نفسهم ونفيسهم يف سبيل هللا، ومحوا ادلين، ودافعوا عن املسلمني؛ ل ّن احلياة، واحلب هلل وللرس

 سعادة ادلنيا، وفالح البرش يتوقف عىل نشوهئم النشوء الصاحل، وتضلعهم بروح ادلعوة اإىل هللا، والكفاح يف سبيل هللا، والتحيل ابحلياة

 املثالية المنوذجية.

نسانية رفيعة، ابعثة عىل اهلمم العالية، والتارخي ميانية وخلقية، ومثل اإ  الإساليم من أ غىن الرثوات التارخيية، واملكتبات العاملية، يف روائع اإ

والاجتاهات، واملطامح اخلرية النبيةل، وكتب التارخي املوثوق هبا مليئة طاحفة مبثل هذه احلاكايت، والقصص، واملثل، والامنذج، ولكن 

مل تعط هذا اجلانب املهم حقه  –نقول هذا مع أ سف واعتذار  –م املسلمة، واملؤسسات الّتبوية، ودور النرش يف العامل الإساليم ال قال

ذا مل نقل يف فقر وعوز،  من العناية، وامجلع، والتأ ليف، فال يزال أ طفال املسلمني، ومن اكن يف سن حديثة، يعيشون يف قةل ونذرة، اإ
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تب صغرية جتمع هذه احلاكايت وامللتقطات من كتب التارخي الضخمة، وتكون مكتبة لل طفال املسلمني تسهل من هذا الصنف من ك 

 الاس تفادة مهنا، وتقوي الرغبة فهيا، ويدون أ ثرها يف نفوس ال طفال، والنشء احلديث.

لسرية واترخي الإسالم، والسري والّتامج، وقد رشح هللا صدر العالمة الندوي للتقاط حاكايت خفيفة شائقة، مثرية مفيدة، ومن كتب ا

ملاٌم ابللغة العربية،  فاخّتا مواّد جديدة من كتب التارخي، وصاغها يف لغة سهةل، وأ سلوب مبسط لئق ابل طفال، واذلين حصل هلم اإ

 (49).وبدؤوا يفهمون اللغة السهةل امليّسة، فتكّونت بذكل رساةل، أ و كتاٌب صغرٌي حيتوي عىل مثاين عرشة حاكية

ىل ال رض  من النّجوم اإ

هذا الكتاب دروس ملتقطة من كتب أ يب احلسن النّدوي، وعرب مس توحاة من التارخي الإساليم اجمليد، يف لغة سهةل، وأ سلوب عذب 

ابلثّقافة مشّوق، مضمنا للمعاين الرائدة، والقمي الفاضةل، واملثل اجلليةل، والكتاب موجه لل طفال لتوس يخ عقائدهتم، وتزويدمه 

  الإسالمية، وهو مزدان ابلّصور واخلرائط التّوضيحية.

ِِّه َأَحًدا :ويف خامتة هذا البحث أ ذكر بقوهل س بحانه وتعاىل ِِّه فَلَْيْعَمْل مَعَاًل َصاِلًحا َوَل يرُْشِْك ِبِعَباَدِة َرب فنعمل  (50) فََمْن اَكَن يَْرُجو ِلَقاَء َرب

ليه يعود، فباب رمحته مفتوح. وليكن سعيه من  الصاحلات وجنتنب الفواحش لريىض عنا رّب الّساموات وال رض، مفن رىج رمحة ربه فاإ

ذا اكن هذا حالنا رفع هللا عنا اذلل والضىن، والواب واخلنا، وصب علينا الرباكت صبا، ومل  .بعده محيدا، وفعهل رش يدا، وقوهل سديدا فاإ

 .ش نا كدا، واكن لنا نصريا وس نداجيعل عي 

ّن هو عاملٌ كبرٌي وداعي اإساليم، أ اته هللا تعاىل العمل والاخالص عىل ادلعوة اإىل هللا بقلمه ولسانه، الش يخ أ بو احلسن عيل الندوي،  اإ

نّه اليوم ليعد من أ برز عمل، العالمة النّدوي اكن من أ ذكياء العامل ذومهة عالية، فقد رحل اإىل البالد اخملتلفة جلهات متعّددة لنرش ال حىت اإ

، ووسائل أ عالم املصلحني، وهل مؤلفات كثرية اليّت تمتزّي ابدّلقة العلمية يف تفهمي أ رسار الرّشيعة والتّحليل ادّلقيق ملشالك العامل الإساليم

 معاجلهتا، وهو ميتاز بعلامء الّسلف الّصاحل يف زهده، وعبادته وكرامة نفسه.

حنطاط املسلمني" وغريه من الكتب الباكورة، كام أ نه كتب لقد كتب عىل عدة  مواضيع هممة، وأ شهر من مؤلفاته " ماذا خّس العامل ابإ

 .حول أ دب ال طفال، ل نه اكن يعتقد أ ن طفل املسمل هو أ ساس اجملمتع املسمل
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