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ملخص البحث:

يويل اإلسالم اهتمامه البارز ابلشباب ،لذلك فقد جاءت تعاليم اإلسالم موجهة إليهم يف كثري من
األمور ،ويالحظ أن القرآن الكرمي أشار إىل الشباب يف أكثر من موضع ،وكذلك السنَّة النبوية الشريفة.
اعتمادا كبرياً على
ً
فللشباب دور ابرز ومهم يف بناء اجملتمع واألمة ،فنجاح جمتمع ما وتقدمه يعتمد
صالح شبابه ،وإدراكا هلذه األمهية هتدف هذه الدراسة إىل حتليل ثالث رواايت لنجيب الكيالين وهي:
عذراء جاكرات ،والذين حيرتقون ،وعمالقة الشمال ،كما هتدف إىل إبراز دور أبطال الرواية على
املستويني احمللي والعاملي يف حترير األرض احملتلة من يد االستعمار ويف إصالح اجملتمع الفاسد .ويتبع هذا
البحث املنهج التحليلي للمضمون ،ومن خالل هذه الرواايت يظهر دور الشباب املسلمني يف غرس قيم
القيادة يف اجملتمع ،ويتضح األثر الفعال هلذه الرواايت يف نفوس الشباب املسلمني ،لكي تتصعد به
مهمهم إىل صالح اجملتمع وتقدمه ،كما صرحت به احلنفية السمحاء.
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رواايت جنيب الكيالين وقيم القيادة لدى الشباب يف إصالح اجملتمع
Abstract
Islam gives prominent attention towards youth, thus some Islamic teachings are
addressed specifically to them. It is noted that the Quran pointed out to the youth in
more than one place, as well as the noble Sunnah.Youth have a prominent and
important role to play in developing the society and the nation. Therefore, the success
and progress of a society depends heavily on the well-being of its youth. In
recognition of this importance, this study aims to analyze the three novels of Naguib
al-Kilani which are “Azrā’s Jakarta,” (The virgin of Jakarta) “Allazīna Yaḥtariqūn,”
(Those who are burning), and “ʽAmāliqatu al Syimāl.” (The giants of the South). It
also aims to highlight the role of the protagonists at both local and global levels in the
liberation of the occupied territory from the hand of colonialism and in the reform of a
corrupt society. The data are analyzed using content analysis. In these three novels,
the roles of young Muslims are demonstrated in the form of leadership values in
society. It is clearly shown in the findings of these novels the effective impact in the
minds of young Muslims to reform the society as outlined in the Islamic teachings.
Keywords: Najib Kilani, Values of Leadership, Youth, Reformation of Society

Abstrak
Islam amat menitik beratkan isu pemuda sehinggkan banyak pengajaran-pengajaran
Islam dikhususkan tentang mereka. Dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat banyak
rujukan-rujukan tentang mereka kerana peranan yang dimainkan mereka dalam
membangunkan masyarakat dan negara. Oleh kerana itu, kemajuan dan
perkembangan masyarakat amat bergantung kepada kesejahteraan para pemuda
pemudi. Untuk mengiktiraf kepentingan ini, kajian ini bertujuan menganalisa tiga
novel Naguib al-Kilani iaitu “ʿAzrā’ Jakarta” (Si dara Jakarta), “Allazīna yaḥtariqūn”
(Mereka yang terbakar) dan “ʽAmaliqatu al Syimāl” (Gergasi-gergasi Utara). Kajian
ini akan turut mengkaji peranan para protagonis novel-novel tersebut di peringkat
tempatan dan global dalam membebaskan tanah air daripada penjajahan dan dalam
reformasi masyarakat rasuah. Data akan dianalisa melalui analisa kandungan. Dalam
ketiga-tiga novel ini, peranan pemudi Islam ditunjukkan dalam bentuk nilai-nilai
kepimpinan dalam masyarakat. Dapatan kajian menunjukkan dengan amat jelas
kewujudan kesan yang mendalam dalam pemikiran para pemuda Islam untuk
memmperbaiki masyarakat seperti yang digariskan oleh ajaran Islam.
Kata kunci: Najib al-Kilani, Nilai-nilai kepimpinan, pemuda, reformasi masyarakat
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مقدمة

هتتم مجيع دول العامل بعناصر الثروة البشرية ومواردها يف تنمية مكانتها وازدهارها ،وهي يف سبيل

ذلك تبذل جهوداً جبارة ،وتبحث عن وسائل متعددة من الرعاية والتنمية للقوى البشرية ،ويكون
اهتمامها بدرجة أكرب على فئة الشباب؛ وذلك ألن الشباب ميثلون املصدر األساس لنهضة األمة
ومستقبلها ،كما أن الشباب يف أية دولة يشكلون نسبة كبرية من السكان مقارنة بفئات أخرى ،وهلذه
األمهية فال بد من توجيه الشباب توجيها علمياً وعملياً صاحلاً وإعدادهم إعدادا جيداً لتحمل أعباء
الدولة ومسؤوليتها؛ إذ عليهم يقع مستقبل األمة ،وهبم تنهض األمة ،وهم ابإلعداد قادرون على أن يبدلوا
وجه الكون ،ويقودوا البشرية إىل رحاب هللا الواسعة ،وهديه املستقيم.
وال خيتلف أحد يف أن هناك عقبات وحتدايت تقف دون اهلدف املنشود يف إعداد الشباب
الصاحلني؛ حيث يواجه شبابنا اليوم مشكالت عديدة ،وتعد هذه املشكالت من القضااي املصريية يف
حياة األمم ،ولعلها من أخطر قضااي األمم على اإلطالق ،وتتمثل هذه التحدايت يف صورها املختلفة
مثل العوملة ،واالحنالل ،والغزو الفكري والثقايف.
إن رعاية الشباب -يف أحد وجوهها -متثل واجبا دينياً ووطنياً ،فال بد للدولة واألمة اإلسالمية
فردا ومجاعة ،مؤسسة وحكومة ،وعلى مجيع املستوايت البحث عن احللول الناجعة لتلك املشكالت،
حىت يستطيع الشباب أن ينهضوا مبا ميلكون من القوى والطاقات وتوجيهها مبا يعود عليهم ابلنفع ،وما
يقلل من االضطراابت السلوكية بينهم ،وما يضمن االستقرار االجتماعي املنشود بينهم وبني ذويهم وبني
أبناء اجملتمع كافة.
ومع هذا فنحن املسلمني أمامنا حل حاسم ال يشكل اختيارا للمسلمني ،ذلك احلل الذي
يعصمه الوحي ،وترعاه عني النبوة ،فعلينا إبراز منهج الوحي يف تربية الشباب وتقدمي النماذج اليت عرض
هلا القرآن من سري األنبياء املعصومني ليكونوا قدوة وأسوة هلم ،فالقرآن الكرمي حافل ابلتجربة اإلسالمية
يف جمال تربية الشباب؛ حيث قدم لنا سيدان إبراهيم عليه السالم أمنوذجا للتحري والبحث عن احلقيقة،
والصرب على االبتالء ،وفتية الكهف أمنوذجاً للتماسك والشخصية االستقاللية ،وسيدان يوسف عليه
السالم أمنوذجاً للعفة والطهارة ،وسيدان موسى عليه السالم قدوة للقوة واألمانة ،مث أييت خامت األنبياء

حممد ﷺ ليكون خري أمنوذج للشباب يف مكارم األخالق ،ويف هذا يقول هللا سبحانه وتعاىل ﴿ :لق ْد
1
ول َّي
كان لكم ييف رس ي
اَّلل كثيرياً ﴾.
اَّلل والْي ْوم ْاْل يخر وذكر َّ
اَّلل أ ْسوةٌ حسنةٌ ليمن كان ي ْرجو َّ
ْ
وإذا سلمنا أن للرواية أمهية يف إصالح اجملتمع ،فهل نستطيع أن نثبت أثرها يف غرس قيم القيادة
لدى الشباب املسلمني وإسهامها يف بناء األمة اإلسالمية؟
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ومن هذا املنطلق ،يهدف هذا البحث إىل حتليل ثالث رواايت لنجيب الكيالين ودور الشباب
املسلمني يف غرس قيم القيادة يف اجملتمع ،وكذلك إبراز الدور الذي يؤديه أبطال الرواية على املستويني
احمللي والعاملي يف حترير األرض احملتلة من يد االستعمار ويف إصالح اجملتمع الفاسد ،ومن مث تقدمي مناذج
من البطوالت املتميزة لتكون قدوة حيتذى هبا الشباب يف مواجهة حتدايت العصر.
وينهج هذا البحث منهجا حتليليا؛ حيث يتم فيه حتليل ثالث رواايت ،واليت يظهر فيها دور
الشباب املسلمني يف غرس قيم القيادة يف اجملتمع ،ومن مث حماولة إبراز الدور الذي يؤديه أبطال الرواايت
ليكونوا قدوة للشباب املسلمني يف مواجهة حتدايت العصر.
ويف سبيل حتقيق األهداف اليت يصبو إليها البحث ،فقد مت اختيار ثالث رواايت لنجيب
الكيالين ،وهذه الرواايت هي :عذراء جاكرات عام 1999م 2،ورواية الذين حيرتقون عام 1999م،
ورواية عمالقة الشمال عام 1987م.

3

4

أوالً :تعريف موجز لنجيب الكيالين

قبل اخلوض يف احلديث عن رواايت جنيب الكيالين املختارة ،وإسهامها يف غرس قيم القيادة

لدى الشباب املسلمني ،حيسن بنا أن نتعرف إىل الروائي ابختصار.
جنيب الكيالين :هو جنيب إبراهيم عبد اللطيف الكيالين ،ولد سنة 1931م يف ريف مصر يف قرية
شرشابة ،حمافظة الغربية ،وتبعد هذه القرية عن مدينة "طنطا" حوايل عشرين كيلومرتاً .وقد واجه حمنة
كبرية يف حياته ،وهو وقتذاك يف السنة الرابعة ابلكلية يف سنة 1954م ،حني قدم للمحاكمة يف إحدى
القضااي السياسية ،واهتم ابالنضمام إىل تنظيم سري يبغى قلب نظام احلكم ،فحكم عليه ابلسجن ملدة
عشر سنوات ،تويف الدكتور الكيالين بعد مرض عاىن منه أشد املعاانة ،وكانت وفاته يف  6من مارس

1995م،وكان جنيب الكيالين طبيبا يزاول مهنة الطب ،وأديباً مبدعاً ،ومل تشغل مهنة الطب عن اشتغاله
ابألدب وإنتاجه ،وقد ارتبط اسم جنيب الكيالين ابلرواية أكثر من ارتباطه ابلشعر ،واشتهر بكونه روائياً أكثر
منه شاعراً ،إال أنه تناول عدة فنون مثل املسرحية والقصص القصرية ،كما ألف عددا من الدراسات األدبية
5
والنقدية.
 .1الشباب :مقاربة يف املفهوم:
متثل مرحلة الشباب حقبة التحول الكربى يف حياة اإلنسان من مرحلة الطفولة ،واالعتماد على
غريه إىل حال يتم فيها االعتماد على نفسه واكتمال النمو اجلسمي والعقلي والعاطفي .فلشباب هم
الذي ورد تعريفهم يف التوصية األوىل الصادرة عن املؤمتر األول لوزراء الشباب العريب الذي عقد ابلقاهرة
يف املدة من  8-4أكتوبر 1969م؛ إذ اتفق على أن كلمة الشباب تطلق على من ترتاوح أعمارهم بني
 -15سنة  25انسجاماً مع املفهوم الدويل املتفق عليه يف هذا الشأن 6،مع العلم أن هناك فرقاً يف
ديسمرب 2019م
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الظروف وطبيعة الشخصية النامية من كل دولة إىل أخرى ،ويف هذه املدة يتحقق خالهلا النضج اجلسمي
والعقلي والعاطفي واالجتماعي ،ومتتد هذه املرحلة من بدء البلوغ وظهور عالماته األولية والثانوية إىل
زواج الشخص وحتمله مسؤولياته رجالً راشداً انضجاً .ومما جيدر ابلذكر أن هذا التحديد العمري ملرحلة
الشباب ال يكون حتديداً حامساً ،بل جيب أن يلقى االهتمام وختصص رعاية متكاملة مبرحلة الطالئع اليت
تسبق سن اخلامسة عشر ،وما بعد اخلامسة والعشرين وفق الظروف ومتطلبات الشباب يف كل دولة من
دول العامل.
 .2موقف اإلسالم من الشباب:

يهتم اإلسالم ابلشباب أميا اهتمام؛ وذلك ألن الشباب هم عماد القوة والفكر ،ورأمسال األمة،
وحاضرها ومستقبلها ،وإذا أدركت األمة كيف حتافظ على أغلى ثرواهتا وكيف توجهها وتستفيد منها

وتفيدها ،استطاعت أن تؤدي رسالتها حق األداء ،وإن مل تدرك ذلك فسوف يكتب هلا الشقاء والتعاسة
يف دينها ودنياها ،ونستطيع أن ندرك اهتمام اإلسالم هبم عرب التوجيهات الواردة يف القرآن واحلديث.
أ .يف القرآن الكرمي :وإذا تتبعنا القرآن الكرمي ،جند أنه ال يذكر كلمة الشباب ،وإمنا ذكر ما يؤدي إىل

مفهوم هذه الكلمة؛ حيث ذكر كلمة "فىت" 7،وقد وردت هذه الكلمة بصيغها املختلفة عشر مرات يف
سور خمتلفة؛ إذ ذكرها على صيغة اإلفراد والتثنية واجلمع ،ومن هذه الكلمات :فىت ،ف ت يان ،فتية ،فيْت يان،
فتيات.
9

ذكر القرآن كلمة "فىت" على صيغة اإلفراد مرة يف سورة األنبياء 8،ومرة أخرى يف سورة يوسف،
ومرتني يف سورة الكهف 10،وذكر كلمة "فىت" على صيغة التثنية مرة يف سورة يوسف 11،كما ذكر كلمة
"فىت" على صيغة اجلمع مرتني بصيغة "فتية" ،ومرة أخرى بصيغة "فتيان" ومرتني بصيغة "فتيات" ،وقد
ذكر كلمة "فتية" مرتني يف سورة الكهف 12،وكلمة "فتيان" يف سورة يوسف 13،وذكر كلمة "فتيات"
14

مرتني ،مرة يف سورة النساء ومرة أخرى يف سورة النور.
وهذا من حيث ذكر القرآن لكلمة "فىت" ،وإذا تتبعناه وجلأان إىل أدلة االستقراء الزمين للعناية
ابلشباب 15،فسوف جند أنه حافل بتلك العناية منذ النشأة األوىل ،فنجده يعين بقضية الشباب؛ حيث
يقدم لنا منوذجني من الشباب ،أحدمها منوذج االستقامة واخلري والصالح ،واْلخر منوذج االحنراف والشر
16

والفساد والعنف والعدوان.
وتتابعت هذه العناية يف رساالت األنبياء ودعوات الصاحلني ،فنجد يف سرية نوح عليه السالم
موقفي؛ موقف األب احلاين احلريص على استقامة ابنه على املنهج الصحيح ،وموقف االبن الشارد العاق
املصر على السري يف طريق الضياع 17.وعرض لنا القرآن مشاهد عديدة للشباب يف مسرية إبراهيم عليه
السالم ،منها مشهد الفىت املوحد 18،ومشهد الغالم الصاحل املطيع املعني على القيام ابلواجبات 19،وقدم
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لنا منوذجا رفيعا للشاب املتميز بصفاء العقيدة ورسالة العلم وحكمة الدعوة 20،ويف سرية موسى عليه
22
السالم نرى اهلمة الشابة املؤمنة 21،كما قدم لنا منهجا كامال يف تربية الشباب.
يداي وهو يعرض قضية الشباب ،وإمنا كان
ومل يكتف القرآن هبذا العرض ،ومل يكن منهجه جتر ً
يهدف إىل أن يكون حافزاً على االهتداء ،وموحياً ابالقتداء؛ فقدم الشباب يف سياقات عديدة من الفعل
واحلركة واملوقف ،منها :موقف الشاب يف أداء املهام مبسؤولية وفطنة وحذر ،ويف صورة اإلانبة اخلالصة هلل
تعاىل ،ويف صورة الكفاية البشرية املمتازة ،ويف صورة الكدح الطويل يف سبيل عف النفس ،ويف صورة
23
املوقف اإلجيايب يف أتييد احلق ،ويف صورة التكرمي اجلم للوالدين ،وغريها من املواقف الكثرية.
وهذه املشاهد وتلك النماذج اليت عرضها لنا القرآن مل يكن عرضاً عبثياً ،وإمنا كان الغرض منها
االعتبار واختاذها قدوة هنتدي هبا يف أمور دنياان وأخراان.
ب .يف احلديث الشريف :فقد كان الرسول ﷺ يهتم ابلشباب اهتماما ابلغا ،وكان كثري من الصحابة
رضوان هللا عليهم هم الشباب أيضا ،فكيف كان الرسول ﷺ يعيدُّهم ليكونوا دعاة لإلسالم؟ فقد عدد
الشيخ ع بد هللا انصح علوان يف كتابه "الشباب املسلم يف مواجهة التحدايت" عدة وصااي من الرسول
24

ﷺ للشباب يف إعدادهم يف جماالت شىت ،منها:
يف إعدادهم على التزام الطاعة هلل ،والعبادة له ،والتسليم له ،ففي هذا يقول الرسول ﷺ فيما
رواه الشيخان" :سبعة يظللهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله ...وعدد منها :شاب نشأ يف عبادة
هللا" 25،ويف استقامة الشباب على منهج اإلسالم واستمرارهم على تقوى هللا ،يوصيهم بقوله يف حديثه
26

فيما رواه أمحد وأبو يعلى" :إن هللا ليعجب من الشاب ليست له صبوة".
ويف عصمة نفوس الشباب من امليوعة واالحنالل ،ومها أكرب خطر على الشباب املسلمني اليوم،
وصاهم الرسول ﷺ إبحصاهنما ابلزواج الذي شرعه هللا هلم ،ويف هذا يقول" :اي معشر الشباب إذا
28

استطاع منكم الباءة 27فليتزوج ،فإنه أغض للبصر ،وأحصن للفرج".
ويف حماسبة الشباب ومسؤوليتهم أمام رب العاملني يوم القيامة يقول الرسول ﷺ" :ال تزول قدما
عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع :عن عمره فيما أفناه ،وعن شبابه فيما أباله ،وعن ماله من أين
29
اكتسبه وفيما أنفقه ،وعن علمه ما عمل به".
ويف دعوة الشباب الغتنام الفرص قبل فوات األوان ،ويف هذا يقول الرسول ﷺ" :اغتنم مخسا
قبل مخس :حياتك قبل موتك ،وصحتك قبل سقمك ،وفراغك قبل شغلك ،وشبابك قبل هرمك،
30
وغناك قبل فقرك".
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وتبلغ شدة اهتمام الرسول ﷺ ابلشباب وحرصه عليهم أن وصى الرسول هذه األمة ابلشباب،
وإظهار مزاايهم على الشيوخ حيث يقول" :أوصيكم ابلشباب خريا ،فإهنم أرق أفئدة ،لقد بعثين هللا
31

ابحلنفية السمحة ،فحالفين الشباب ،وخالفين الشيوخ".
ومن هذه الوصااي يتبني لنا مدى اهتمام الرسول ﷺ ابلشباب وإعدادهم يف تكوين شخصية
الشباب روحياً وفكرايً وعقلياً وخلقياً وجسمياً ،وال شك أن هلذا اإلعداد هدفاً وغايةً ،وال تكون الغاية

من هذه الوصااي املخلصة إال لتكون الشباب تكويناً كامالً من كل جوانب احلياة :الروحية والعقلية
والفكرية واخللقية واجلسمية ،وإذا استطاع الشباب أن يكونوا هذه الشخصية الكاملة ،فهم حينئذ
يكونون على استعداد اتم يف مواجهة التحدايت جبميع صورها ،وهم أقوايء على أداء املسؤولية ،ملتزمون
مببادئ اإلسالم السامية.
 .3مفهوم القيادة يف اإلسالم:

بدأ اصطالح "القيادة" يف العصر احلاضر حيتل مكاانً ابرزاً ومهماً يف الدراسات النفسية،
واالجتماعية ،واإلدارية والعسكرية ،فالقيادة لغة :من قاد يقود قودا وقيادا وقيادة ،تقول :قاد اجليش قيادة

أي رأسه ودبر أمره 32.وكلمة قيادة مشتقة من الفعل (يفعل أو يقوم مبهمة ما) 33.أما القيادة اصطالحاً
فلها عدة تعريفات منها :القيادة (أهنا عملية يتم عن طريقها إاثرة اهتمام اْلخرين ،وإطالق طاقاهتم
وتوجيهها يف االجتاه املرغوب) 34،وهناك تعريف آخر على (أهنا ممارسة التأثري من قبل فرد على فرد آخر لتحقيق
أهداف معينة).

35

ومن هذين التعريفني نستطيع أن نقول إن القيادة ال بد هلا من ثالثة عناصر مهمة ،هي:
أ .إنسان يقوم مبهمة القائد ويقوم مبهمة التوجيه ،واإلرشاد ،والتأثري على اْلخرين.
ب .جمموعة من الناس املستهدفني ابلتوجيه واإلرشاد.
ج .هدف يربط بني القائد وجمموعة من الناس اليت يقودها.
فالقيادة ما هي إال القدرة على التأثري ،وحتفيز األفراد على القيام أبمر ما لتحقيق األهداف.
وتعد القيادة من أهم العناصر اليت جيب توافرها يف الشخص اإلداري لتكون سببا يف حتقيق أهداف
املؤسسات أبعلى درجات الكفاءة والفاعلية.
ومن هذه التعريفات نتوصل إىل أن القيادة يف اإلسالم ال ختتلف كثريا عن مفهومها يف الفكر
اإلداري املعاصر ،كما أهنا ال تنحصر يف انحية من النواحي فحسب ،وإمنا تعين حتمل أي مسؤولية من
املسؤوليات كما يدل على ذلك قول الرسول ﷺ" :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" 36.والقيادة يف
اإلسالم ليست تسلطاً أو تشريفاً ،وإمنا هي تكليف يكلفه هذا القائد ليؤدي دوره بصدق وأمانة
وإخالص ومهارة .فقد جاء يف احلديث الوعيد الشديد يف حق الذي يتحمل املسؤولية وال يراعيها؛
حيث يقول الرسول ﷺ" :من اسرتعاه هللا رعية فلم يؤد حق هللا فيها إال حرم هللا عليه اجلنة" 37،فالقائد
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البد أن يتميز من غريه بصفات حسية ومعنوية ،حىت يتمكن من القيام بدوره املهم امللقى على عاتقه من
أجل حتقيق اهلدف املنشود ،والوصول إىل النجاح النهائي أبعلى كفاءة وأقل وقت وأبدىن تكاليف
ممكنة؛ ومن أجل هذا فقد رسم لنا القرآن مقومات القيادة رمساً واضحاً يف آية واحدة جامعة شاملة،
ي
وهذه اْلية هي﴿ :فبيما ر ْمح ٍة يمن ي
اَّلل لينت هلم ول ْو كنت فظاً غلييظ الْق ْل ي
اعف
ب النف ُّ
ضواْ يم ْن ح ْولك ف ْ
ْ
38
ب الْمت وكيليني﴾.
است ْغ يف ْر هل ْم وشا يوْره ْم ييف األ ْم ير فيإذا عزْمت ف ت وَّك ْل على اَّللي إي َّن اَّلل يحي ُّ
عْن ه ْم و ْ

 .4دور القيادة وأمهيتها يف إصالح اجملتمع:

القيادة ظاهرة اجتماعية هلا عالقة بطبيعة اإلنسان ،فقد اهتم اإلسالم ابلقيادة ملا هلا من أثر
فعال يف توجيه اجملتمع إىل الرشاد ،ولقد قرر الرسول ﷺ ضرورة وجود قائد جلماعة ما حىت ولو كانت
صغرية ،ويؤكد هذا املعىن بقوله( :إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدهم) 39،فطبيعة احلياة تفرض علينا

احلاجة إىل القادة ،فليس جملتمع مهما بلغت موارده أن يتقدم وينمو ويتطور بغري هذه العناصر الثالثة:
األفراد واجلماعات والقادة.
وليس أدل على أمهية القادة يف اإلسالم من أن احلكومة اإلسالمية مل ترض أن تكون يف يوم ما،
دون قائد أعلى ،فكان الرسول ﷺ قائداً أعلى ،مث اختار املسلمون أاب بكر خليفة لرسول هللا ،ومل يكن
قد دفن عليه السالم ،مث جاء عمر وعثمان وعلي رضي هللا عنهم أمجعني ،مث كانت الدولة األموية مث
العباسية ،وتعاقبت القيادات اإلسالمية وهكذا إىل وقتنا احلاضر ،فالقيادة مهمة؛ ألهنا مسؤولة عن تربية
اجليل ،فإذا كانت القيادة ملتزمة مبنهج اإلسالم قوالً وعمالً ،كان اجليل الذي تقوده هذه القيادة جيالً

قوايً قادراً على حتمل املسؤوليات ،بدليل تلك القيادة اإلسالمية اليت قادت األمة يف السابق إىل العزة
والكرامة ،وحققت من خالهلا النجاح والتقدم ،وإذا كانت القيادة بعيدة عن اإلسالم فإن النتائج ستكون
عكس ذلك متاما ،فالقادة مبا خوهلم هللا من سلطة ،ومبا أعطاهم املسلمون من ثقة ،عليهم العبء أكثر
مما على غريهم من املسلمني ،فهم للدولة كالقلب لإلنسان؛ إذا صلحوا صلحت األمة وإذا فسدوا
فسدت األمة.
اثنياً :إسهامات األدب يف غرس قيم القيادة لدى الشباب املسلمني

قد يظن بعض ،أن دور األدب ال يتعدى املتعة والتسلية ،وإمنا يقتصر على إمتاع القراء ،وهو ال

حيمل أية رسالة وال يؤدي أي دور يف إيقاظ الوعي وإصالح اجملتمع ،وهو ما يقع ضمن مفهوم الفن
للفن الذي أصبح التيار األضعف يف املفاهيم النقدية احلديثة ،وهذا الفهم اخلاطئ ال بد أن يصححه
اجملتمع ويعيد النظر إليه من جديد بعني اثقبة وبصرية انفذة ،وإذا ما أحسن األداء من قبل األدابء
املبدعني ،فال شك أن لألدب دوراً ووظيفة يؤديها ال يقل عن دور اخلطيب أو الكاتب يف أتدية رسالته
املهمة يف اجملتمع ،وحسبنا أن نقتبس وظيفة األدب من قول جنيب الكيالين أثناء حديثه عن دور الرواية
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الروسية اليت حاول الروس أن ينشروها بني أبنائهم؛ حيث وقعت يف يده ترمجة رواية األم للروائي

املشهور مكسيم جوركي ،وقد شدت هذه الرواية انتباهه بصورة كبرية بسبب أن الكاتب أحسن توظيف
الكلمة يف خدمة فلسفته؛ حيث استطاع أن يضع بذور الرفض والغضب يف ثنااي احلدث 40،وحسبنا أن
نعرف أيضا وظيفة األدب إذا استطعنا أن نربط بني تلك الوظيفة والدور الذي كان يؤديه الشاعر يف
العصر اجلاهلي يف الدفاع عن القبيلة ويف رفع شأهنا ،وبني املكانة اليت كان يتميز هبا الشاعر ،ويبلغ قدر
الشاعر عند العرب إىل أن (كانت القبيلة إذا نبغ فيها الشاعر أتت القبائل فهنأهتا بذلك ،ووضعت
األطعمة واجتمع النساء يلعنب ابملزاهر كما يصنعن يف األعراس ،وكانوا ال يهنئون إال بغالم يولد أو شاعر
41
ينبغ أو فرس تنتج).
 :1القيادة يف رواايت جنيب الكيالين املختارة ودورها يف إصالح اجملتمع
أ .القيادة يف رواية عذراء جاكرات :استطاع جنيب برواايته أن خيرج من دائرة مصر وبيئتها إىل العامل
اإلسالمي حىت تصل إىل إفريقيا ومنها احلبشة ونيجرياي ،وإىل دول شرق آسيا ومنها إندونيسيا ،ففي

رواية عذراء جاكرات استمد جنيب الكيالين أحداث الرواية من وقائع التاريخ ،وحماولة الشيوعيني
االستيالء على اجلزر اإلندونيسية سنة 1965م ،وقد اعتنقت الشيوعية آنذاك دولة روسيا ،وتسللت
إىل الصني فيما بعد ،وحاولت بعد ذلك الدخول إىل إندونيسيا ،فقد مزج جنيب الكيالين يف هذه
الرواية بني احلقيقة التارخيية ،وخياله اخلصب مزجا ابرعا.
صور جنيب الكيالين يف هذه الرواية الصراع بني اإلسالم والشيوعية ،كما صور فيها شخصية
"فاطمة" الشابة اإلندونيسية اليت جتاهد مع أبيها يف حترير أرضها من استعمار الشيوعيني الروس ،وقد
عانت هي وأبوها يف سبيل ذلك معاانة شديدة أدت يف هنايتها إىل أن تضحي حبياهتا ،فبذلت حياهتا
رخيصة مقابل جور الشيوعيني وظلمهم .وتظهر يف هذه الرواية صفات وشخصيات ميكن أن يقتدي هبا
الشباب املسلمون يف حياهتم العلمية والعملية ،وهذه الصفات هي:
فقد كانت "فاطمة" شابة مسلمة يف سن العشرين ملتزمة أبحكام الشريعة وحتافظ عليها،
وكانت ترتدي الزي اإلسالمي ،ومل تنخدع "فاطمة" بكلمات "عيديد" الطنانة ،وثروته الكثرية ،ومركزه
العايل ،ولكنها رضيت ب " :أيب احلسن" ليكون خطيبا هلا ،وهو طالب مسكني ملتزم ابلدين ،وعلى خلق
عظيم ،ال ميلك شيئا سوى أمه املسكينة وأابه املشلول.
كما إهنا تلتزم أبفكارها اإلسالمية ومل تنخدع أبفكار الشيوعية الزائفة كما اخندعت هؤالء
الفتيات مثلها يف اجلامعة ،وانضممن إىل منظمة "قريواين" الشيوعية ،بينما تلتزم هي أبفكارها املستقيمة
وانضمت إىل حزب "ماشومي" اإلسالمي الذي انتسب إليه أبوها ،كما كان ألبيها أثر يف التزامها
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ابلشريعة اإلسالمية ،فقد كان أبوها رجالً صاحلاً ذا مبدأ ،وأحد اجملاهدين األبطال ،وكثريا ما تلجأ إليه
"فاطمة" يف حاالت ضعف النفس البشرية وتشتكي إليه ،فتجد عنده خمرجاً شافياً.
"مهست فاطمة أمام أبيها يف حزن ابلغ -:أان ضعيفة.
وقال:
 -أنت قوية ابهلل..

 واملبادئ الفاضلة تضمحل ...ومتوت...42
لن متوت أبدا اي فاطمة ..ألهنا من صنع هللا"..
فقد كانت "فاطمة" ال ينتاهبا أي خوف ،وال يزعزعها أي هتديد ،وعلى الرغم من التهديدات
والفنت اليت أثريت حوهلا وأبيها ،ومن مث اختطاف أبيها من قبل الشيوعيني ،إال أهنا ثبتت برأيها ومل
تستسلم ل "عيديد" زعيم الثورة الشيوعية.
عندما حضرت "فاطمة" منظمة "قريواين" ملبية لطلب "عيديد" ومت النقاش بينهما ،حاول
"عيديد" أن يقنعها ويقرتب منها.
ربت عيديد على كتفها قائال "عزيزيت" فانتفضت وابتعدت عنه قائلة:
 "ال تلمسين".. "ماذا يف ذلك؟؟ أمل تراقصي صديقا يف حياتك؟"قالت فاطمة:
 "زعمت ابألمس أنك مسلم ،وتقرأ القرآن ،وتعرف التفاسري ،هل يف اإلسالم الذي قرأته ،مايبيح مراقصة األجانب؟؟ ويف احلفالت العامة؟؟"
ضحك "عيديد" حىت كاد أن يستلقي على قفاه ،وقال:
 "حنن يف القرن العشرين ..مث ،أمل تقرئي شيئا عن جواري اخللفاء؟" "لست جارية"..أدرك عيديد أهنا من الفتيات الاليت يستعصني عليه ،متتم:
"أنين أفخر بك كصديقة ذات شخصية قوية برغم اختالف الرأي بيننا"..

43

ومن هنا اعرتف عيديد بشخصيتها القوية؛ ولكنه مل يستسلم وحياول مرة أخرى أن يقنعها بطريقة
أخرى قد تصيبها ،وكلما يناقشها ظهرت شخصيتها القوية على املبدأ ،فأعجب "عيديد" برأيها الساطع
وعرض عليها الزواج؛ ولكن "فاطمة" سرعان ما ترفضه على الرغم من مكانته املرموقة داخل إندونيسيا
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وخارجها .وفوق كل ذلك كان ميلك ماال كثريا ،وهذه األموال الطائلة واملنزلة العالية ال تستطيع أن تغري
شابة مسلمة كفاطمة.
"فاجأها بسؤال غريب ،مل خيطر على ابهلا:
 "هل تقبلني الزواج؟"نظرت إليه يف استغراب ،وقالت:
-

"حمرم شرعا الزواج من رجل ال دين له"..
"لكين مسلم"..
"بشهادة امليالد فقط"..
44
"ليس الفرق كبريا"..

تربت "فاطمة" يف أسرة صاحلة ،وهذه النشأة املسلمة كونت لديها شخصية قوية تستطيع أن
تواجه ما يعرتضها بشجاعة وجرأة ،وميكن تقسيم هذه الشجاعة إىل :أوال الشجاعة األدبية؛ إذ كانت
"فاطمة" متلك الشجاعة األدبية فوق كل شيء ،وبرزت هذه الشجاعة األدبية حينما قامت -وهي طالبة
يف كلية اْلداب يف إحدى اجلامعات جباكرات -مبناقشة آراء "عيديد" زعيم الثورة الشيوعية ،وكان له
طموح يف الرائسة وقلب احلكم على سوكارنو .وقف "عيديد" ذات يوم يف منصة اجلامعة يروج أفكاره
الشيوعية وحياول أن يستثري عواطف اجلماهري ،وما أن انتهى "عيديد" من كالمه ،طلبت "فاطمة" منه
أبن يسمح هلا بعدة كلمات حتاول من خالهلا إبطال ما جاء به "عيديد" واحدا تلو اْلخر .وتركت هذه
احلادثة أثرا بليغا يف نفس "عيديد" وأقر أبن ينتقم منها أبية وسيلة كانت.
مث تظهر شجاعتها بوضوح مرة أخرى حني طلب منها "عيديد" أبن حتضر إىل منظمة "قريواين"
ليكمل النقاش معها ،فذهبت إليه على الرغم من علمها مبركزه يف احلكومة واجمللس االستشاري ،ووزنه
العقائدي يف احلزب الكبري ،ويف املنظمات املاركسية العاملية .وهي تعلم ويف الوقت نفسه تيأس من حتول
"عيديد" عن رأيه ،ومع ذلك قررت الذهاب إليه لرتى كبار القوم كيف يفكرون ويتجادلون.
واتنيا الشجاعة املعنوية؛ حيث كانت بطلة الرواية مثاال حيتذى به يف شجاعتها وجرأهتا يف الدفاع عن
اإلسالم وعن الوطن .وهي يف سبيل ذلك ال هتاب املوت وال ختافه ،وكانت سبباً يف حتريض احملررين يف
دار الصحيفة على القتال ،وتقف جنباً إىل جنب معهم ،وحتمل السالح ،وتطلق النار ضد الشيوعيني
أثناء قيام الثورة ،وقد كان محلها للسالح يف أول األمر محاية للنفس والعرض ،مث حتولت إىل شن الغارات
عندما ساءت األحوال واستمرت الثورة حيث تعم أرجاء جاكرات ،ومت االستيالء عليها يف اخلميس من
 30سبتمرب 1965م .ومل يقف كفاح "فاطمة" يف محلها للسالح ،بل كان هلا دور يف البحث عن
"عيديد" بعد أن هرب إىل جاوا الوسطى ،واستطاعت أن حتدد اجلهة اليت ذهب إليها "عيديد" ،وهناك
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التقت ب "عيديد" جير ذيول اخليبة ووقع أسريا على يد انسوتيون ،وهبذا انتصر شعب إندونيسيا على
الشيوعيني ،ومت القبض على زعيم احلرب "عيديد" وحكم عليه ابإلعدام ،وعم الفرح للجميع.
وما أحوج الفتيات والفتيان يف هذه األايم اليت تكثر فيها الفنت إىل هذه الصفات اليت صورها
الكاتب خالل شخصية "فاطمة" ،وال شك أن للعوملة أثرها البالغ على شبابنا اليوم ،فهي هتدد عقيدهتم
وأفكارهم ،وإذا كان جنيب الكيالين قد صور لنا خطورة الشيوعيني آنذاك ،فإن الشباب اليوم يواجهون
أخطارا عديدة ،رمبا أكرب خطراً من الشيوعية؛ حيث تدامههم أفكار غريبة أتيت يف صور خمتلفة ابسم
التقدم والتكنولوجيا ،وكلها هتدف إىل إفساد الشباب املسلمني وتشويه عقائدهم ،وهذه الشخصية
الفريدة اليت صورها جنيب الكيالين تستطيع أن تقدم للشباب -وخاصة الفتيات -منوذجا يقتدى به يف
سبيل مواجهة حتدايت العصر ،وميكن االحتذاء به يف صربها على املبدأ الديين وصمودها عليه ،مث
بشجاعتها األدبية واملادية ،وفوق كل شيء التزامها ابلشريعة اإلسالمية وإمياهنا العميق ابهلل وشريعته.
ب ـ القيادة يف رواية الذين حيرتقون ودورها يف إصالح اجملتمع:

يصور لنا جنيب الكيالين يف رواايته عدة صراعات بني أوضاع متضادة يف اجملتمع ،ومن هذه

األوضاع الفقر واملرض واجلهل؛ أما املرض فنستطيع أن نراه بوضوح يف رواية الذين حيرتقون ،كما يصور
لنا سوء األحوال الصحية يف الريف وما عاانه املرضى ،وكان أغلبهم يف مسيس احلاجة إىل العالج
الداخلي ،إال أهنهم قلما جيدون العالج املناسب لعدم توفر التسهيالت األساسية مثل السرير واألدوية

الكافية ،وميكن أن جنعل هذه الرواية وبعض شخصياهتا مثاال حيتذى به يف األمور اْلتية:
فقد كان بطل الرواية "حممد صادق" طبيباً شاابً متزوجاً يكرس نفسه يف خدمة اجملتمع 45،فهو
طبيب مثايل يسعى إىل تغيري األوضاع يف الوحدة الصحية ،ومل يفرق يف معاملته بني املسكني والغين،
فحني انتقل الطبيب من القاهرة إىل الريف؛ حيث قريته اليت ولد فيها ،اكتشف أن األمور ال تسري على
ما يرام ،ووجد تدهوراً يف الوضع الصحي ،والرشوة منتشرة ،وهذا السلوك امللتزم النابع من الشعور
ابملسؤولية أمام هللا ،وأمانته يف أداء الواجبات وإخالصه قد خلق نوعاً من عدم االرتياح للطبيب
املسيحي الذي اعتاد على التعامل ابلرشوة ،فقاومه وحاول أن يوقع بزميله بشىت الوسائل ،واستطاع
الطبيب "حممد صادق" أن ينجو من هتمة الرشوة على الرغم من حماولة "موريس" أن يوقعه يف ورطة.
كان "حممد" يعمل أبمانة وصدق ،وال يقبل الرشوة ،ويف بداية اليوم األول جاءه التمورجي
"حامد" ومهس يف أذنه:
 "كشف خصوصي اي بك" "ماذا تقصد؟" "ابلعريب ..أحد املرضى املوسرين يريد أن يدفع أجراً للكشف الدقيق عليه "..ديسمرب 2019م
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" -لكين أفحص اجلميع بدقة وبدون أجر ،هذا واجيب ."...

46

كان "حممد" يعامل مجيع الناس معاملة حسنة سواء أكانوا أصدقاء أم كانوا أعداء يقفون ضده،
وهو فوق كل ذلك كان يصفح عمن يسيء إليه وخيطئ يف حقه ويساحمهم مهما كانت الذنوب ،فعلى
الرغم مما فعل به "حامد" التمورجي الساعد األمين للطبيب "موريس" من اإلساءة؛ لكنه أيسف ويعطف
عليه حينما عرف أنه قد أحيل النقل إىل مكان بعيد عن قريته ،ويساحمه على ما ارتكبه من مكائد وفنت:
 "ساحمين ايبك..ظلمتك كثرياً".. "سرعان ما أنسى اإلساءة-إن ما يؤملين حقيقة هو وضعك السيء" "كيف أتصرف؟" "أضرع إىل هللا"... "لكين جيب أن أنفذ النقل فوراً"..47
 "وغدا تعود ..وحياتنا بال خلود"وعلى الرغم من الكيد واخليانة والفتنة اليت أحلق به "موريس"؛ لكنه كان يقابله يف ذلك حبسن
النية واملعاشرة ،وكان من العرف السائد أن يزوره "موريس" ويرحب بزوجته القادمة من القاهرة؛ إذ
أن أهل القرية واْلخرين قد أتوا لريحبوا هبا إال هو؛ حيث اعتذر على ذلك وأخربه أحد التمورجي
أبنه متعب ،فهم "حممد" بزايرته ،واحتجت زوجته قائلة:
 "لكن ملاذا مل أيت موريس وال زوجه للرتحيب بنا؟" "وملاذا ال نذهب حنن لزايرهتما؟"... "الواجب حيتم عليهما"... "لكنهما ضيوف وحنن أهل القرية"... "تصرف غري الئق منهما "...48
 "ال تفكري يف مثل هذه األمور"...وهذه املعاملة احلسنة اعرتف هبا أهل القرية واألقارب واملرضى واألعداء ،كما اعرتف بذلك
الطبيب "موريس".
الطبيب "حممد" شخصية رئيسة خرية؛ حيث يواجه األوضاع والظروف احمليطة هبا يف صرب
وإميان حىت استطاع أن يغري األوضاع السيئة السائدة يف تلك املنطقة ،وقبل انتقال "حممد صادق" إىل
القرية ،كان هناك طبيب "موريس" املرتشي الذي يبتز أموال الفالحني الفقراء ،يف حني العالج يف الوحدة
الصحية ال مقابل له إال أجر بسيط ،فعندما جاء الطبيب "حممد" شعر أبن كيانه قد تزعزع وأن أحالمه
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قد بدأت تتالشى فكيد لزميله بشىت الوسائل ومبحاوالت عديدة ،مرة ابنتداب "حممد" يف مستشفى
آخر ملدة معينة ،ويتكرر هذا االنتداب ملرات عديدة ،ومرة مبحاولة نقله إىل مستشفى آخر ،ومرة إبشاعة
الفتنة ،ومرة ابملساومة ،وأصرت زوجة موريس على نقل الطبيب "حممد" من الوحدة الصحية اليت يعمل
فيها ،وراودهتا فكرة:
 "أقسم بشريف أال أترك هذا املكان قبل أن أزحزح الدكتور حممدا عنه ،أو أدعه ينهار فوقرأسه...
 وكيف ذلك اي حبيبيت...؟ لنسحب مبلغا من رصيدان يف البنك... ملاذا؟ لكن ..ال..جاءتين فكرة رائعة..لن ندفع رشوة لكي ننقله من هنا..بل يكفي أن نقطع "املدد"عن املفتش(س) ابملنطقة الطبية..أنت تعطيه مخسة عشر جنيها يف الشهر كي حيميك
منه..أليس كذلك؟؟ ال تدفع له شيئا قل له إن الدكتور حممد قضى على كل مكاسيب..مث ال
49

مانع من أن تقدم له هدية مثينة مبناسبة..؟ أية مناسبة..املهم أن ندبر املعركة من بعيد"..
وهو يف موقف آخر يصرب على اإلغراءات املادية اليت يساومه زميله الطبيب "موريس" ،أييت إليه
ذات يوم التمورجي "حامد" نيابة عن "موريس":
 "جئت من طرف الدكتور موريس..سأتكلم بلسانه أان وهو واحد..فلتأخذ كالمي مبنتهىالدقة"..
 "طبعا" "تركتك بعد أن رأيت بنفسك..هل يرضيك هذا اهلجوم؟؟ "أي هجوم؟؟" "هجوم الناس عليك..لو عرفوا أن جهودك هلا مثن السرتاحت املستشفى واسرتحت أنتأيضا...و...لكسبت مثن عرقك..الدكتور موريس على استعداد ألن يكون دخل املستشفى
مناصفة بينك وبينه..إذا كسبتما قرشني فلك قرش وله الباقي ،إن أابك مل يعلمك بال مصروفات
50

حىت تبذر خدماتك ابجملان"...
وأييت اإلغراء يف بعض األحيان من إنسان عزيز عليه مثل أبيه وزوجته؛ ولكنه مع إميانه ابملبدأ
الذي ارتضاه يستطيع أن يقاوم هذه اإلغراءات وال يسري وراءها كما فعل غريه الكثري من األطباء.
وعلى الرغم من احملاوالت والفنت اليت أشاعها الطبيب "موريس" ومن معه ،إال أهنا ال تستطيع
أن تغري عن موقف "حممد" وصموده على العمل إبخالص وأمانة ،فاملرضى يف نظره ال بد أن ينالوا
حقهم يف الفحص والعالج.
ديسمرب 2019م
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وهبذه الصفات ا ليت كان يتميز هبا بطل الرواية من األمانة واإلخالص ،وحسن املعاشرة مع من
حوله ،وصربه على الفتنة ،استطاع أن ينجو من الورطة اليت حاول أن يوقعه "موريس" هبا ،فقد كان طبيباً

مثالياً يؤدي واجبه أبمانة وإخالص؛ لذلك فقد حقق جناحاً ابهراً يف تغيري أوضاع اجملتمع وختلص من
الرشوة اليت كانت سائدة يف القرية ،ويعود السالم إىل أهلها والوحدة الصحية اليت عمل فيها؛ حيث
أقرت احلكومة ببقاء حممد وتعيينه رئيسا جمللس القرية.
ج القيادة يف رواية عمالقة الشمال ودورها يف إصالح اجملتمع :تناولت رواية عمالقة الشمال الصراع
بني اإلسالم والقوى املضادة اليت حاولت زعزعة الوجود اإلسالمي يف نيجرياي ،كما أن لالستعمار
الربيطاين ودوره يف تقسيم نيجرياي إىل عدة مناطق عرقية ومذهبية قد فتح جماالً لصراعات دامية بني
الطوائف املختلفة ،فضال عن ذلك فإلسرائيل أيضا دور ابرز يف مساعدة االنفصاليني يف إقليم بيافرا ما

بني سنيت 1965م1970-م ،مث للحركة التبشريية أيضا دور مهم يف تثبيت وتقوية نفوذها يف نيجرياي.
ويقاوم هذه الدعوات الشعب النيجريي املسلم الذي ضحى أبرواحه يف الدفاع عن الدين والوطن ،فيتم
النصر وتسقط دولة بيافرا املزعومة هبروب أوجوكو زعيم احلركة ودخول عمالقة الشمال عاصمتها حمررين،
ويف هذه الرواية يصور جنيب الكيالين شخصية "عثمان أمينو" أبنه شاب مسلم ملتزم خبط سياسي
وفكري حمدد ميكن االقتداء به يف األمور اْلتية:
اجلهاد واملثابرة يف الدعوة إىل اإلسالم؛ حيت كان بطل الرواية "عثمان أمينو" شاابً ملتزماً بتعاليماإلسالم ،وهو الداعية لإلسالم ويعمل يف التجارة ،وهو على حظ كبري من العلم والثقافة ،يتقن العربية
واإلجنليزية ،فضالً عن هلجات القبائل النيجريية .وقد انتمى سياسياً إىل حزب (السالما) الذي كان
يرأسه أمحد بسيللو ،فقد كان يتاجر األغنام ويرحل إىل اجلنوب بصحبة قطيع من األغنام ،ويطلب منه
شيخه "عبد هللا" أن يقوم جبولة أخرى يف ميدان الدعوة ،فهو يتاجر ويدعو يف الوقت نفسه ،يبيع
القطيعة يف العاصمة الغوس ،وينطلق إىل قبائل اإليبو مع صديقه عبد الرحيم ،ويصل إىل إحدى القرى
الوثنية ويلتقيان أبمريها فريحب هبما ،وقد حتمل الصعاب يف سبيل الدعوة إىل اإلسالم؛ حيث سجن
مرة ،وأخرى يف حماولة اغتياله ،فعندما وجد املبشر األب توم أن عثمان أمينو يقف حبزم يف مواجهة
خططه لتحطيم وحدة نيجرياي شعباً وأرضاً حاول اغتياله على يد أحد عمالئه ،وابءت حماولته ابلفشل.
(ويف يوم ما تطرق عليه الباب ثلة من العسكر وتسوقه مكبال إىل أحد السجون...هناك حيث
غصت ابحاته وزنزاانته بعدد كبري من الرجال أغلبه من الضباط وعلماء الدين وكتاب الصحف
واملؤلفني"...وابتدأت االنتفاضات يف اخلارج على هيئة جتمعات صغرية كانت احلكومة العسكرية تضرهبا

بشدة ،وأخذ ذلك ينعكس على داخل السجن؛ إذ بدأ املسؤولون يسيئون معاملتنا ،بل ويتعرضون لنا
ابلضرب والسخرية والقسوة...وآملين جدا أن بعض املواطنني يف اخلارج كانوا يتعاونون مع سلطات األمن
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الظاملة ،وذكرت أمساء كثرية منها نور ،وكان املتحمسون منا يقسمون أغلظ األميان على االنتقام منهم
51
عندما تتاح الفرصة.)...
التمسك بتعاليم اإلسالم ضد حتدايت الشيطان :قدم لنا جنيب الكيالين صورة حية واقعية يقع فيهامعظم الشباب ،وذلك هي حقيقة احلب ،فلم مينع التزام عثمان أمينو ابإلسالم على املستويني النظري
والعملي أن خيفق قلبه للحب ،فهو شاب كغريه من الشباب ،وهو قبل كل شيء إنسان له غرائزه
وحاجاته املادية والنفسية ،وتلك حقيقة ال مراء فيها ،وقد يظن بعض أن الداعية املسلم جيب أن يكون
مرتفعا عن هذه الغرائز واحلاجات الضرورية ،وهذا الظن يتناقض مع فطرة اإلنسان اليت فطر هللا عليها،
ولكن املهم هنا هو كيف يواجه هذا الشاب هذه النزوة الشيطانية ويتخلص منه.
(...كان طيف جاماكا يطاردين يف إحلاح...وكنت أسرتيح خلياهلا برغم خويف الشديد ،وزاد
ارتباكي وخويف فأسرعت إىل شيخي الكبري (عبد هللا) قلت له:
 سيدي وإمامي ...يف القلب حاجات وفيك فطانةابتسم مسبل اجلفنني ومهس:
 أي عثمان ...أشواق اإلنسان ال هناية هلا أشواق منحرفة اي موالي ما دمت قد عرفتها فال ختشها...أعطيت هلا الصادق من الصفات ففيم اخلوف والشتات؟قلت يف قوة:
 أجل ...أشواق...لكن ليس هلا صفة االحنرافهز الشيخ عبد هللا رأسه وقال:
 اخلع نعليك ،وانزع طاقيتك...وانظر إىل السماء واهتف سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللاوال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم.
وكانت كلمات شيخي أمرا ال يرد...خرجت قبيل الفجر حافيا عاري الرأس أضرع إىل هللا...شعرت
52
بربد الراحة ينسكب بني ضلوعي...االنتصار على نوازع النفس معركة مقدسة).
ويف موقف آخر يدعوه صديقه "نور" وهو اْلخر ميثل املسلم غري املبايل جتاه األحداث؛ حيث
قد اقتصرت اهتماماته على مطاردة النساء وشرب اخلمر وارتياد أماكن اللهو ،فيحدث الصراع النفسي
بينه وبني صديقه( ،جاءين ذات يوم وقال :تعال لنمرح يف األحياء اجلديدة يف املدينة.
 حاشا هلل ،أأخوض يف تلك املستنقعات اْلنسة؟قهقه ساخرا.
 عثمان أمينو ...من ال يعرف الشيطان ال يعرف هللا!! كيف؟ديسمرب 2019م
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 خربين كيف تقاوم األمراض دون أن ختالط املرضى وتعرف ما يشكون من آالم؟ املصدر؟).وهذا الصراع قد يبدو بني صديقني؛ ولكنه يف احلقيقة استدار بشكل غري مباشر لصراع الشخصية
الواحدة؛ أي البطل مع نفسه وكيف استطاع أن يواجه هذا البطل هذا اإلغراء وهذه التحدايت.
فإذا سلمنا إىل أن احلياة مليئة ابألخطار والعقبات ،وال يستطيع أي إنسان أن يفر منها وخاصة
الش باب ،فالذي يهمهم هنا هو كيف يواجهون هذه التحدايت وهذه اإلغراءات ،هل يستجيبون هلذا
النداء الشيطاين أم له حل آخر ،ففي هذه الرواية يقدم جنيب الكيالين حالً شافياً للشاب مثل أمينو
حينما وقع فريسة للحب ،فيكون احلل هو التضرع إىل هللا واالستعانة به يف مواجهة هذه النوازع
واالستقامة على طاعته ،فهو يف هذا كان مثاال رائعا للشباب يف عقيدته ودعوته إىل اإلسالم ،كما أنه
53
كان قائداً لنفسه قبل أن يكون لآلخرين.
التوفيق بني الدنيا واْلخرة :فقد كان عثمان أمينو شاابً يهتم أبمور الدين والدنيا معا ،فهو الداعيةالتاجر ،يدعو إىل اإلسالم بكل الوسائل اليت كان ميتلكها ،ويواجه احلركة التبشريية املنتشرة يف نيجرياي
وخاصة يف اجلنوب ،ويساعده ويقف جبانبه صديقه "عبد الرحيم" ،وهو يف الوقت نفسه يعول نفسه،
ويعمل لينال قوت يومه .وكان يؤمن إمياان يقينا بقول هللا عز وجل "وابتغ فيما آاتك هللا الدار اْلخرة وال
54
تنس نصيبك من الدنيا".
يعمل أمينو يف جتارة األغنام ويسافر من مكان إىل آخر للبحث عن الزابئن ،وهو يف تعامله مع
الناس يدعوهم إىل اإلسالم ،كما أنه أبخالقه الكرمية وأمانته يف التجارة استطاع أن يستميل قلوب غريه
55

ويقرهبم إىل اإلسالم.
وجنيب يف تصويره لشخصية البطل يؤكد مسؤولية الشباب يف االهتمام أبمرين :الدنيا واْلخرة،
وال يغلب أحدمها على اْلخر  ،ويكون أمينو يف هذا املقام شااب يقتدى به يف حرصه على أن يوفق بني
الدنيا واْلخرة ،وهو هبذا ال يكون عاال على اْلخرين ،بل يستطيع أن يكسب بعمله يف التجارة وميضي
يف سريه ابلدعوة إىل اإلسالم.
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العدد الثاين  -السنة احلادية عشرة

رواايت جنيب الكيالين وقيم القيادة لدى الشباب يف إصالح اجملتمع

اخلامتة:

توصله الدراسة إىل اْليت:

 .1استطاع جنيب من خالل العرض السابق لرواايته الثالث أن يصور لنا صورة حية وواقع احلياة اليت
يعانيه اجملتمع املسلم من الفقر واملرض والصراع الدائم بني اإلسالم والشيوعية واحلركة والتبشريية.
 .2إن الرواايت بصفتها نوعا من جنس األدب مل يكن يهدف إىل املتعة والتسلية فحسب ،وإمنا هناك
هدف أمسى وغاية نبيلة يف تقدمي احللول املطروحة واحلل اإلسالمي للمجتمع ،وهذه احللول تكون
واضحة أمام القراء وخاص ًة الشباب الذين يريدون اخلري والصالح جملتمعهم؛ وذلك ألن أبطال هذه
الرواايت مجيعهم شباب.
 .3كما أن كل بطل من أبطال الرواية الثالث ميكن القول أبنه ميثل قائداً يف جمتمعه ومثاالً حيتذى به يف
عقيدته وأخالقه وصفاته وأعماله ،ويستطيع كل واحد منهم أن يؤدي دوره يف تغيري أوضاع اجملتمع
وإصالحه ويقوده إىل ما هو يعود ابخلري والنفع للمجتمع واألمة.

هوامش البحث:
 1سورة األحزاب ،اْلية.21

 2الكيالين ،جنيب ،عذراء جاكرات ،ط( ،9بريوت :دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع1999 ،م).
 3الكيالين ،جنيب ،الذين حيرتقون ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1999 ،م).

 4الكيالين ،جنيب ،عمالقة الشمال ،ط( ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1987 ،م).
5

وملزيد من املعلومات راجع :الكيالين ،جنيب ،حملات من حيايت( ،بريوت :مؤسسة الرسالة1985 ،م) ،ج ،1ورحليت مع األدب

اإلسالمي للمؤلف نفسه ،ط( ،1.بريوت :مؤسسة الرسالة1985 ،م) ،وجملة األدب اإلسالمي ،العددان التاسع والعاشر (عدد خاص
عن جنيب الكيالين) ،السنة الثالثة.
 6منصور ،عبد اجمليد سيد أمحد ،توجيه وإرشاد الشباب املسلم حنو قضاء وقت الفراغ ،دعوة احلق تصدرها رابطة العامل اإلسالمي مكة
املكرمة ،السنة العاشرة ،العدد  ،107سنة 1991م ،ص29-28
 7انظر :الصابوين ،صفوة التفاسري ،ط ( ،9القاهرة :دار الصابوين ،د.ت) .مثال ،فهو يفسر قوله تعاىل﴿ :إهنم فتية آمنوا﴾ أبهنم مجاعة من
الشبان.
 8حيث يقول عز وجل يف شأن إبراهيم﴿ :قالوا يمس ْعنا فَ ًت يذْكره ْم ي قال له إيبْر ياهيم﴾ ( اْلية)60
9
ي ي
ي
اها عن نَّ ْف يس يه ق ْد شغفها حباً إي َّان لن راها ييف ضال ٍل
يقول هللا عز وجل يف شأن يوسف﴿ :وقال ن ْسوةٌ ييف الْمدينة ْامرأة الْع يزي يز ت را يود فَـتَ َ
ُّمبي ٍ
ني﴾ ( اْلية)30
 10مرة يف اْلية الستني ،حيث يقول هللا تبارك وتعاىل﴿ :وإي ْذ قال موسى لَِفتَاه ال أب رح ح َّىت أب لغ ْجممع الْبحري ين أو أم ي
ضي حقباً﴾ ،ومرة
ْْ ْ ْ
ْ
ْ
أخرى يف اْلية الثانية والستني﴿ :فل َّما جاوزا قال لَِفتَاه آتينا غداءان لق ْد ل يقينا يمن سف يران هذا نصباً﴾.
11
ي
صر مخْرا وقال ْاْلخر إييين أرياين أ ْي
ان قال أحدمها إييين أرياين أ ْع ي
السجن فَـتَـي ِ
محل ف ْوق رأ يْسي خْب ًزا أتْكل الطَّْري
وهذه اْلية هي﴿ :ودخل معه ْ َ
ً
يمْنه ن بيْئ نا بيتأْ يويلي يه إي َّان ن راك يمن الْم ْح يسني ْني﴾( .اْلية)36
ديسمرب 2019م
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 12مرة يف اْلية العاشرة وهي﴿ :إي ْذ أوى ال ِْف ْتـيَة إيىل الْك ْه ي
ف ف قالوا ربَّنا آتينا يمن لَّدنك ر ْمحةً وهي ْئ لنا يم ْن أ ْم يران رشداً﴾ ،ومرة أخرى يف اْلية
ص عليْك ن بأه ْم ياب ْحل يق إي َّهن ْم فِ ْتـيَةٌ آمنوا بيرهبيي ْم ويزْدانه ْم ه ًدى﴾.
الثالثة عشرة وهي﴿ :حنْن ن ق ُّ
ي
ي
يي
13
ِ
ِِ
ِ
اجعلواْ بيضاعت ه ْم ييف يرحاهل ْم لعلَّه ْم ي ْع يرفوهنا إيذا انقلبواْ إيىل أ ْهل يه ْم لعلَّه ْم ي ْرجعون﴾( .يوسف)62 :
وهذه اْلية هي﴿ :وقال لف ْتـيَانه ْ
ات ف يمن يما ملكت أْميانكم يمن فَـتـياتِكم الْم ْؤيمن ي
ات الْم ْؤيمن ي
نكح الْمحصن ي
 14وهااتن اْليتان مها﴿ :فمن َّمل يست يطع يمنكم طوالً أن ي ي
ات﴾
ْ
ََ
ْ
ْ ْ ْ ْ ْ
صناً ليت ْب ت غوا عرض ا ْحلياةي الدُّنْيا﴾ (النور)33 :
حت
ن
د
ر
أ
ن
ُّ
(النساء ﴿ ،)25:وال ت ْك يرهوا فَـتَـيَاتِك ْم على الْبيغاء إي ْ ْ
15

فقد حتدث عن ذلك د .عبد هللا بن احملسن الرتكي ابلتفصيل يف ندوة تربية الشباب املسلم ودور اجلامعات فيها ،وملزيد من التوضيح

ميكن الرجوع إىل حبوث وتوصيات ندوة تربية الشباب املسلم ودور اجلامعات فيها يف املدة ما بني  3-1إبريل 1986م ،نظمتها اجلامعة
اإلسالمية العاملية إسالم آابد بباكستان ،وأشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنشر ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
ص.14-12
 16جند هذين النموذجني يف سورة املائدة﴿ :واتْل علْي يه ْم ن بأ ابْ ْين آدم ياب ْحل يق إي ْذ ق َّراب ق ْرابانً ف ت قبيل يمن أح يد يمها وملْ ي ت قبَّ ْل يمن اْلخ ير قال
يل يدك ليت ْقت ل يين ما أانْ بيب ي
ب الْعال يمني﴾.
اس ٍط ي يدي إيلْيك ألقْ ت لك إييين أخاف اَّلل ر َّ
ألقْ ت لنَّك قال إيَّمنا ي ت قبَّل اَّلل يمن الْمت يَّقني ،لئين بسطت إي َّ
(املائدة)28-27 :
17
ي
ي
ي
ي
ي
اجليب يال
ور َّريحي ٌم ،وهي ْجت يري هبيي ْم ييف م ْو ٍج ك ْ
جند هذين املوقفني يف سورة هود﴿ :وقال ْاركبواْ فيها ب ْس يم اَّلل ْجمراها وم ْرساها إ َّن رييب لغف ٌ
صم يين يمن الْماء قال ال ع ي
واندى نوح اب نه وكان ييف مع يزٍل اي بين اركب َّمعنا وال تكن َّمع الْكافي يرين ،قال سآ يوي إيىل جب ٍل ي ع ي
اصم الْي ْوم يم ْن أ ْم ير
ْ
ْ
ٌ ْ
َّ ْ
اءك واي مساء أقْليعيي و ي
اَّللي إيالَّ من َّريحم وحال ب ي ن هما الْموج فكان يمن الْم ْغرقيني ،وقييل اي أرض اب لعي
ي
ي
ت
و
ت
اس
و
ر
م
األ
ي
ض
ق
و
اء
م
ل
ا
يض
غ
م
ي
ْ
ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ي
ي
ي
ي
ي ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
َّ
احلاكمني ،قال اي نوح
احل ُّق وأنت أ ْحكم ْ
وح َّربَّه ف قال رب إ َّن اب يين م ْن أ ْهلي وإ َّن و ْعدك ْ
على ا ْجلود يي وقيل ب ْعداً للْق ْوم الظالمني ،واندى ن ٌ
اجل ي
اهليني﴾( .هود)46-41 :
إينَّه ل ْيس يم ْن أ ْهليك إينَّه عم ٌل غ ْري صالي ٍح فال ت ْسألْ ين ما لْيس لك بييه يعلْ ٌم إييين أ يعظك أن تكون يمن ْ
 18جند ذلك يف سورة األنبياء﴿ :قالوا من ف عل هذا يِب يهلتينا إينَّه ل يمن الظَّالي يمني قالوا يمس ْعنا ف ًىت يذْكره ْم ي قال له إيبْر ياهيم﴾( .األنبياء)60-59 :
19
ي
ين إييين أرى ييف الْمن يام أيين
ب ييل يمن َّ
الصاحلييني ،فبش َّْرانه بيغالٍم حليي ٍم ،ف ل َّما ب لغ معه َّ
الس ْعي قال اي ب َّ
جند ذلك يف سورة الصافات" :رب ه ْ
أ ْذحبك فانظر ماذا ت رى قال اي أب ي
الصابي يرين"( .الصافات)102-100 :
ت افْ ع ْل ما ت ْؤمر ست يجديين إين شاء َّ
اَّلل يمن َّ
ْ
 20جند ذلك يف سورة يوسف﴿ :قال ال أيْتييكما طع ٌام ت ْرزقانييه إيالَّ ن بَّأْتكما بيتأْ يويلي يه ق ْبل أن أيْتييكما ذليكما يممَّا علَّم يين رييب إييين ت رْكت يملَّة ق ْوٍم
ٍ
ْلخرةي هم كافيرون ،واتَّب عت يملَّة آِبئيي إيب ر ياهيم وإيسحاق وي عقوب ما كان لنا أن نُّ ْش يرك ياب ي
الَّ ي ؤيمنون ياب ي
َّلل وهم ياب ي
ض يل
َّلل يمن ش ْيء ذليك يمن ف ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
احد الْق َّهار ،ما ت عبدون يمن دونيهي
السج ين أأرابب ُّمت ف يرقون خري أيم اَّلل الْو ي
اح ييب ي
َّاس ال ي ْشكرون ،اي ص ي
ي
َّاس ول ك َّن أ ْكث ر الن ي
اَّللي علْي نا وعلى الن ي
ْ
ْ ْ ٌ
ٌْ
ان إي ين ا ْحلكْم إيالَّ يَّللي أمر أالَّ ت عبدواْ إيالَّ إي َّايه ذليك ي
إيالَّ أ ْمساء مسَّي تموها أنتم وآِبؤكم َّما أنزل اَّلل يهبا يمن سلْط ٍ
الدين الْقيم ول يك َّن أ ْكث ر الن ي
َّاس ال
ْ
ْ
ْ
ي ْعلمون﴾ (يوسف)40-37 :
21
ي ي
َّاس يسقون ووجد يمن دوهنييم ْامرأت ْ ي
ني تذود يان قال ما خطْبكما
جند ذلك يف سورة القص ص﴿ول َّما ورد ماء م ْدين وجد علْيه أ َّمةً من الن ي ْ
ي
الرعاء وأبوان شي ٌخ كبيري ،فسقى هلما مثَّ ت وَّىل إيىل ي
الظ يل ف قال ر ي
ص يدر ي
يل يم ْن خ ٍْري ف يقريٌ﴾(.القص
ب إييين ليما أنزلْت إي َّ
قالتا ال ن ْسقي ح َّىت ي ْ
ْ
ٌ
ص)24-23
ي
ي
22
ي
ي
ي
ي
ي
ين ال ت ْش يرْك ياب ََّّلل إي َّن الش ْرك لظلْ ٌم عظ ٌيم﴾( .لقمان)13 :
جند ذلك يف سورة لقمان﴿ :وإي ْذ قال ل ْقمان البْنه وهو يعظه اي ب َّ
 23الرتكي ،عبد هللا بن احملسن ،مرجع سابق ،ص16-14:

 24علوان ،عبد هللا انصح ،الشباب املسلم يف مواجهة التحدايت ،ط( ،1القاهرة :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة ،د.ت)،
ص13-12

 25حممد بن إمساعيل البخاري ،صحيح البخاري( ،بريوت :دار الكتب1987 ،م) ،ابب الصدقة ابليمني ،ج ،2ص ،517احلديث رقم
.1357
 26السيوطي ،اجلامع الصغري( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ت) ،احلديث رقم .1793
 27أي القدرة على الزواج
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 28مسلم ،صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت) ،ابب استحباب النكاح ملن اتقت
نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن املؤن ابلصوم ،1018/2 ،احلديث رقم 1400
 29الطرباين ،املعجم الكبري ،حتقيق محدي السلفي( ،املوصل :مكتبة العلوم واحلكمة1983 ،م) ،ج ،10ص ،8احلديث رقم 9772
 30احلاكم ،املستدرك على الصحيحني( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1990 ،1م) ،ج ،4ص ،341احلديث رقم 7846
 31مل يعثر الباحثان على هذا احلديث يف كتب احلديث املعتمدة ،إال أنه متداول على شبكة االنرتنيت ونسب إىل صحيح للبخاري.

 32جممع اللغة العربية ،اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء الرتاث ،املعجم الوسيط ،ط( ، 2استانبول :املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر
والتوزيع ،د.ت) ،ج ،2ص.765
 33عبيدات ،زهاء الدين أمحد ،القيادة واإلدارة الرتبوية يف اإلسالم ،ط( ،1بريوت :دار البيارق2001 ،م) ،ص.39
 34املرجع السابق ،ص.40
 35املرجع نفسه ،ص.41

 36البخاري ،صحيح البخاري ،ابب العبد راع يف مال سيده ،ج ،2ص ،902احلديث رقم 2419
 37الطرباين ،معجم الكبري ،ج ،20ص ،206احلديث رقم  472مع اختالف يسري يف اللفظ.

 38سورة آل عمران ،اْلية ،159وميكن أن جنمل ابختصار هذه املقومات وهي :اللني ،والبعد عن الفظاظة ،البعد عن غلظة القلب،
العفو ،واالستغفار للمرؤوسني ،والشورى يف األمر ،والعزمية وعدم الرتدد ،والتوكل على هللا.

 39أبو داود ،سنن أبو داود( ،بريوت :دار الفكر ،د.ت) ،ابب يف القوم يسافرون يؤمرون أحدهم ،36/3 ،احلديث رقم .2608

 40الكيالين ،جنيب ،آفاق األدب اإلسالمي ،ط( ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1987 ،م) ،ص.32

 41ابن رشيق القريواين ،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ،حتقيق :حممد قرقزان ،الطبعة األوىل( ،بريوت :دار املعرفة1988 ،م) ،ص153؛
كذلك :خفاجي ،حممد عبد املنعم ،احلياة األدبية يف العصر اجلاهلي( ،بريوت :دار اجليل1992 ،م) ،ص.217

 42الكيالين ،جنيب ،عذراء جاكرات ،ص.32
 43املرجع السابق ،ص.20
 44املصدر السابق نفسه ،ص.21

 45حتدث بريغش ،حممد حسن عن شخصية البطل املثالية يف كتابه "دراسات يف القصة اإلسالمية املعاصرة ،ط( ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة1994 ،م) ،ص.61-46
 46الكيالين ،جنيب ،الذين حيرتقون ،ص.15

 47املرجع السابق ،ص296
 48املرجع السابق نفسه ،ص166
 49نفسه ،ص43
 50نفسه ،ص59

 51الكيالين ،جنيب ،عمالقة الشمال ،ص .91-90
 52املرجع السابق ،ص.15-14
 53املرجع السابق ،ص ،15-14ومواضع أخرى يف الرواية.
 54سورة القصص ،آية .77
 55الكيالين ،جنيب ،عمالقة الشمال ،ص.42-39
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