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 دراسة تحلیلیة   -الشعر العربي في جزیرة سریالنكامخطوطات  

ربن ناغوغفور الدین د.   

سریالنكا ،جامعة كولومبو ،كلیة األدب ،اللغة العربیة والحضارة اإلسالمیة حدة   و
gafoordeen26@icv.cmb.ac.lk, gafoordeen26@gmail.com   

 الملخص
ي جزیرة سریالنكا، من خالل الشعراء یتناول ھذا المقال الحدیث عن تطور الشعر ف

ار العرب، الذین كانوا  والعلماء الذین اكتسبوا اللغة العربیة وتعلَّموھا عن طریق التجَّ

یطوفون العالم من أجل التجارة واالستكشاف، حیث أسھمت التجارة في جزیرة سریالنكا 

، وقد وجد الكثیر في اكتساب سكان الجزیرة للغة العربیة والدین اإلسالمي بصفة عامة

من القصائد واألشعار التي قِیلت باللغة العربیة الفصیحة، وكان لھذه األشعار والقصائد 

دور كبیر في نشر تعالیم اإلسالم، عن طریق كتابة ھذه االشعار بصورة رسائل ومواعظ 

اء عامة، وفي ھذا ال مقال ونصائح یوجھھا العلماء والشعراء إلى المعلمین والتالمیذ والقرَّ

سوف یتناول الباحث ھذا التطور في الشعر، وذكر أبرز شعراء جزیرة سریالنكا وبعض 

األشعار التي كتبوھا باللغة العربیة، وقد استخدم الباحث المنھج االستقرائي والمنھج 

والتعمیمات، وقد كان من أھم  التحلیلي في ھذا المقال؛ وذلك من أجل الوصول إلى النتائج

وصل إلیھا الباحث ھو انتشار األشعار الدینیة التعلیمیة في سریالنكا على النتائج التي ت

شكل رسائل وتوجیھات ونصائح إخوانیة، وكذلك اتِّسام الشعر السریالنكي بسھولة 

 األلفاظ ووضوح المعاني.

القصي، العلماء، الشعر العربي، اللغة العربیة سریالنكا،: الكلمات مفتاح 
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Abstract 

The article addresses the development of Arabic poetry (shi’r) among the Muslim 

researchers and writers in Sri Lanka who have gained the knowledge about the Arabic 

language from Arab traders, the individuals who were travelling around the world for the 

purpose of trade. The Arab traders presented the Arabic language and Islam to the 

individuals they came across around the world. The investigation of Arabic poems written 

by Sri Lankan Muslim scholars is very important. Thus the main objective of this article 

is to examine the contents of their poems in Arabic. This study depends basically on 

textual analysis where the primary and secondary sources in Arabic, Tamil and Arabic 

Tamil are consulted. The results show that Muslims of Sri Lanka have a good interaction 

with Arabic language and literature, and clearly expressed the Islamic principles and 

morals in their texts. 

Keywords: Arabic language, Arabic poetry, Scholars, Sri Lanka, Qasidah 
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 المقدمة

ثریة الشكل ، توجد في جنوب قارة آسیا في المحیط الھندي ، وإلى جزیرة سریالنكا كم

والمسافة بین البِلِدین ال تتجاوز ” بالك ” جنوب شبھ جزیرة الھند ، ویفصل بینھا مضیق 

 شمال ، فھي  10ْ شمال و  6ْكیلو متراً وتمتد أرض سریالنكا بین دائرتي عرض 35

 عھا في المحیط عدل من أحوالھا المناخیةعلى حافة المنطقة االستوائیة ، غیر أن موق

، وعاصمتھا كولمبو ، وسكانھا ” كم  65,6102”  وتبلغ مساحة الجزیرة حوالي  .

م ، حوالي 2012نسمة ، أما سكان سریالنكا فقدروا في سنة   752,993     حوالي 

وأرض سریالنكا ترتفع في القسم والجنوبي األوسط ، حیث  . نسمة 20,359,439

عة من الجبال أعلى قممھا تصل إلى ألفین وخمسمائة متراً ، وبین ھذه الجبال جبل مجمو

سرندیب حیث القمة المنسویة آلدم علیھ السالم وتحیط بھذه المرتفعات السھول من كل 

 ,Patrrick Peebles(. جانب،وتنحدر إلیھا أنھار قصیرة سریعة الجریان تنبع من المرتفعات

2006(                  

 سریالنكا جزیرة اللغة العربیة في 

تعتبر سریالنكا كغیرھا من الدول التي جاءھا اإلسالم عن طریق التجار واالستكشافیین 

العرب في القرون األولى من اإلسالم، حیث كانت التجارة متصلة بین العرب وغیرھم 

تعالیم قبل مجيء اإلسالم، وعندما جاء اإلسالم أخذ التجار المسلمون العرب بنشر 

اإلسالم أثناء رحالتھم التجاریة واالستكشافیة، فاعتنق الكثیر من سكان سریالنكا اإلسالم 

http://seu.ac.lk/sljais/


http://seu.ac.lk/sljais/        Sri Lankan Journal of Arabic and Islamic Studies Vol. 1, Issue. 2; 2018 
 

42 

 

وأخذوا یتعلمون تعالیم دینھم الجدید، وذلك من خالل تعلُّم اللغة العربیة التي ھي لغة 

اإلسالم ولغة القرآن، وأصبح ھؤالء المسلمون الجدد یتعلمون اللغة العربیة ویعلمونھا 

كانت اللغة العربیة تجوب ھذه البالد، وأصبحت  اخلین في اإلسالم، ومنذ ھذه اللحظةللد

 )  ,1983Siddi Lebbe( حیاة المسلمین الجدد عنصرا مھما في

وقد أظھرت الكثیر من االستكشافات الجغرافیة أثارا تظھر فیھا نقوشا باللغة   

اضح على معرفة المسلمون الجدد العربیة، تعود للقرون األولى من اإلسالم، وھذا دلیل و

ھذا ھو و القرآن الكریم وأحكامھ وتشریعاتھ، علوم في سریالنكا اللغة العربیة؛ لمعرفة

ھذا النقش یذكر عن  ، حیث إنواضح من خالل اكتشاف نقش باللغة العربیة في كولومبو

بغداد حوالي النكا من قبل العباسي خلیفة لى سریإرسالھ إالبقایا  الذي تم  خالد بن أبي 

 .)1827(السیر الكسندر جونسون  مسلمي سریالنكا. طلبردا على  م)940ه /  300(

 

الخاصة بالمسلمین  والجامعات أنشئت الكثیر من المدارس والمعاھد والكلیات كما 

وقد وصل عدد المدارس في جزیرة سریالنكا إلى خمسمائة مدرسة  في سریالنكا،

السریالنكیة، كما وبلغ عدد المعاھد إلى مائتین معھد، ابتدائیة تشرف علیھا الحكومة 

بعضھا بجھود فردیة وبعضھا تحت  كانو باإلضافة إلى عدد من الجامعات والكلیات،

وفیھا یتعلم أبناء المسلمین القرآن الكریم واللغة العربیة، رعایة الحكومة السریالنكیة، 

اإلسالمیة بھدف تعزیز ودعم كما وظھرت في الفترة األخیرة العدید من التنظیمات 
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المسلمون في سریالنكا في شتى مجاالت الحیاة من إنشاء للمدارس والمساجد ودور العلم 

 Gafoordeen,2013)( .ن في سریالنكاوغیرھا من األنشطة التي تخدم المسلمی

 

دور كبیر في نشر تعالیم اإلسالم وفي  والجرائد كان للصحف والمجالتكذلك  

حیث كانت ھذه الصحف والمجالت والجرائد  عربیة في جزیرة سریالنكا،تعلم اللغة ال

تصدر باللغة التاملیة العربیة، مثل جریدة "الصواب" التي كان یترأسھا الشیخ یوسف 

" نیشنسلم ِ وجریدة "م لبي محمد عزیز، وجریدة "ِمتَِّرن" وكان یترأسھا الشیخ عثمان،

 طخبد التي كانت تكتب باللغة العربیةئوغیرھا من الجرا " ست لبي" وكان یترأسھا

التاملیة، وكان ھدفھا ھو نشر الدعوة اإلسالمیة، وتعلیم الناس لغة القرآن الكریم أال وھي 

 )Ameen, 1990( اللغة العربیة.

 

وبھذا أصبحت اللغة العربیة من الموروث الثقافي بین أبناء المسلمین في 

ارس والجامعات، وقد نبغ عدد من الشعراء سریالنكا، یعلمونھا بین أبناءھم في المد

والعلماء المسلمین في سریالنكا، وأخذوا یكتبون أشعارھم وكتاباتھم باللغة العربیة، وقد 

بین التراث السریالنكي جھود ھؤالء العلماء والشعراء الذین كتبوا باللغة العربیة في 

 مجاالت مختلفة من العلوم.

 سریالنكا جزیرة الشعر في 
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أصبحت اللغة العربیة لدى مسلمي سریالنكا ثقافة ذات طابع دیني، اھتموا بھا  عندما

اھتماما كبیرا وقدَّروا حقھا تقدیرا عظیما، فمن خالل اللغة العربیة یتصل المسلم بالقرآن 

، لذا كان -سبحانھ وتعالى–یتعرف على اللھ تعالى ویعبده كما أمر  ھالكریم الذي من خالل

ریالنكا القراءة باللغة العربیة، وذلك عن طریق النھل من الثقافة على المسلمین في س

الشعر العربي األصیل، ومن خاللھ  ت ھذه الثقافة غالبا ما ترتكز فيالعربیة، وكان

 یة ویتعرف على دقائقھا ومعانیھا.یستطیع المسلم السریالنكي أن یفھم اللغة العرب

 

صادر التي یتعلم من خاللھا یعتبر الشعر العربي الفصیح أحد أھم المحیث 

حیث أخذ بعض مسلمو سریالنكا یتعلمون الشعر العربي  المسلمون اللغة العربیة،

الفصیح، فظھر من خالل ذلك العدید من الشعراء النوابغ، والذین كتبوا الشعر بلغة جدیدة 

اللغة أطلقوا علیھا اللغة التاملیة العربیة، إذ أن معظم سكان جزیرة سریالنكا یتكلمون 

التاملیة والتي تعتبر من اللغات السامیة الھندیة، وبھذا مزج الكثیر من الشعراء بین اللغة 

قد ظھر في النصف الثاني من القرن العربیة واللغة التاملیة في كتاباتھم الشعریة، و

 التاسع عشر العدید من القصائد الشعریة واألھازیج المغناة باللغة التاملیة العربیة.

 )2000لدین، (غفورا

وبھذا یتبین لنا أن الشعر العربي دخل جزیرة سریالنكا عندما أخذ المسلمون في 

تعلم اللغة العربیة، والبحث في دقائقھا ومضامینھا؛ لفھم تعالیم اإلسالم وتطبیق أحكامھ، 
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وقد أُعجب بعض المسلمین في سریالنكا بالشعر العربي، وتبحروا فیھ، وقد نبغ العدید 

ء في سریالنكا، فأخذوا ینظمون قصائدھم الشعریة على غرار الشعر العربي، من الشعرا

 التي تحمیل في مضامینھا المعاني اإلسالمیة النبیلة.

 أبرز شعراء جزیرة سریالنكا 

لقد ظھر العدید من الشعراء في جزیرة سریالنكا الذین تأثروا بالشعر العربي الفصیح، 

ة، وكانت ھذه األشعار تعبر عن الوجدان لعربیوكتبوا األشعار والقصائد باللغة ا

اإلسالمي لدى الشعراء، والتي تھدف في األساس إلى تھذیب النفوس وتربیتھا التربیة 

اإلسالمیة النبیلة، وسنعرض في ھذا المقال ألبرز شعراء جزیرة سریالنكا، وبعض 

 األشعار التي كتبوھا، وبیان قیمتھا األدبیة.

 ر الغالي أ. عبد اللھ بن أبو بك

. یعتبر عبد اللھ أبو بكر الغالي من العلماء األفاضل المشھورین في سریالنكا

ومن أبرز الذین كتبوا الشعر باللغة العربیة واللغة التاملیة، وقد  )2000(غفورالدین، 

أسدى لمسلمي سریالنكا خدمة عظیمة، حیث إنھ قام بتأسیس جامعة الفالح بكاتانكدي، 

لشرقیة في عطالشینا، كما وكان لھ دور كبیر في التدریس والتعلیم في والكلیة العربیة ا

وتوفي عبد اللھ الغالي في  ).2000(غفورالدین،  بھجة اإلبراھیمیة في غاليالمدرسة 

م. ومن األشعار التي كتبھا عبد اللھ الغالي باللغة العربیة، قصیدة ألقاھا في 1957سنة 

 راھیمیة، حیث یقول فیھا: محفل تكریم طلبة مدرسة البھجة اإلب
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 أنجما زھرا تضيء المحفال مرحبا وأھال بوراد المال 

 كل برج السعد حلوا منزال حیث حفوا حول بدر التم من

 تاج ھذا المحتفل وابن جلال من فضیالت الرئیس المرتجى

 وأولي العلم وأصحاب الوال ومن السادات آل المصطفى

 ھذا مثوى وھذا المنھالطاب  نعم ما جئتم وما واجھتموا

 حین إذ شرفتمونا حفال فلنحییك تحیات الھنا 

 بتجلیكم على أن تأھال ة اإلبراھیمیةباھت البھج

 )أبو بكر الغالي(   وردھا خیرا وعزا وعال زادھا اللھ وإیاھم ومن 

 

بھذه الكلمات البسیطة والمعاني السھلة القریبة من لغة الناس، عبر الشاعر عن 

تجاه الجیل الناشيء وأمل المستقبل، الجیل الذي یفني حیاتھ في سبیل العلم  عواطفھ

والتعلیم، وفي سبیل نشر الدین واللغة، حیث أثنى الشاعر على طالب العلم، وأبرز 

مكانتھم بین الناس، فھم كاألنجم في السماء التي تضيء ظالم اللیل، وھكذا ھم العلماء 

 شاعر یقول فیھا مھنئا الزوجین: بین الناس. ونجد أیضا مقطوعة لل
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 بینھما على القصد وألِّف یا إلھ الخلق

 وخدیجة الخود كما ألَّفت بین المصطفى 

 وحواء أصلي العبد وبین صفیة آدم

 بنیة صفوة الفرد وبین علي وفاطمة

 فدوما مع األنعم الزائدة ویا مرحبا لكما بالھنا

 )أبو بكر الغالي( حاسدةفشمس السما لكما  لقد نظر اللھ حظكما 

 

من خدیجة  -علیھ السالم–فنجد في ھذه المقطوعة یذكر الشاعر زواج الرسول 

بنت خویلد، وزواج آدم من حواء، وزواج علي بین أبي طالب من فاطمة، وذلك تذكیرا 

باألسوة الحسنة لكال الزوجین، إذ أن عماد المجتمع قائم على ھذه األسرة، فھي اللبنة 

بناء المجتمع السلیم المتین، ونجد أن كلمات ھذه المقطوعة أیضا سھلة بعیدة عن األولى ل

 التعقید أو الغلو. 

 محمد إبراھیم المخدومي بن ب. عبد الصمد

ولد عبد الصمد الملقب ھو عبد الصمد بن محمد بن إبراھیم المخدومي الشافعي الببالني، 

ه، وتلقى تعلیمھ 1331میس في سنة ي یوم الخود(عبد الصمد أستاذنا) في ریة عدجو بـ

في قریتھ، ثم أرسلتھ أمھ إلى المدرسة العربیة في كھتووتا، فتعلم فیھا الشریعة اإلسالمیة 

باللغة العربیة، وانتھى تعلیمھ العالي المولوي في مدرسة البھجة اإلبراھیمیة، وقد اشترك 
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ن أعمالھ المشھورة تنظیم مواقیت في عدد من الجمعیات مثل جمعیة علماء سریالنكا، وم

الصالة في جزیرة سریالنكا، وكما ونشر العدید من القصائد اإلسالمیة باللغة العربیة في 

وكانت معظم ھذه القصائد في الموعظة  ).2000(غفورالدین،  الدعوة اإلسالمیة

 والنصیحة لألئمة وطلبة العلم، وللمدراء والمفتین، وغیرھم ممن سلك طریق العلم

 : التي وجھھا للعلماء، والتي یقول فیھا فمن ھذه القصائدوالعلماء، 

 

 تَُصلِّي أیا رّبِ على خیر رسلكا َحِمْدنا رحیما رازقا كان مالكا

س طالبا  بجامعة وكلیة في جھاتكا سالم علیكم یا ُمدّرِ

 األ تستحي منھ بُخلف نبیكا فأوصل یا علي بتقوى إلھكا

 حظوظا ریاسات لكم ولغیركا اریكاتذلل لموالكم وإن كنت ت

 وكم متعال حارب الحكم دینكا وال تتكبر یا مدیر ومن تبع

 وإن تعط أمواال إلعالء شخصكا وال تكن ذا ھواء دُنیا وبدعة

 كالم وأقوال وشعرا لغیركا وال تنتحل یا مولوي لنفسكا

 ألغراض دنیا ال ینفع جزائكا ومن یتعلم ثم علَّم دینكا

 من المتقن الشیخ الذي فیھ ذلكا كن تعرف علوم شریعةفإن لم ت

 وعشرة أنواع لتنفع شخصكا جمیع علوٍم للشریعة سبعة
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 وتجوید حرف الكم مأثور ذكركا حدیث وتفسیر وسبع قراءات

 وعلم حدیث للرسول نبیكا وحفظ لقرآن وعلم المنزل 

 عقائد توحید وأخالق شرعكا وفیھ أصول الفقھ ثم قواعده

 فھذه علوم للشریعة شرعكا ومیقات وتاریخ السیر  وإرث

محمد إبراھیم  بنا عبد الصمد( 

 )المخدومي

 

لقد جاءت ھذه القصیدة متماشیة مع آداب الحدیث والكالم، حیث بدأ ھذه القصیدة 

، ثم السالم بالحمد والشر للھ عز وجل، ثم أثنى على ذلك بالصالة على النبي محمد 

ب العلوم اإلسالمیة في شتى المراكز والمقامات، وقد فصَّل في على مدرس ومربي الطال

ھذه القصیدة النصائح والتوجیھات والتنبیھات لھؤالء المدرسین والمعلمین، بادئا 

بالتواضع والتذلل للھ تعالى، فھو المنعم والمتفضل علینا بالخیر والبركة، ثم حذر الشاعر 

التكبر والغرور وعدم اإلخالص في العلم  من آفات النفس التي تصیب اإلنسان، وخاصة

وإتباع البدع والجھل، ثم انتقل الشاعر إلى بیان العلوم التي یجب أن یتعلمھا اإلنسان 

المسلم، وقد فصلھا في األبیات الشعریة، والتي تتمل في سبعة علوم وھي: الحدیث، 

وتعتبر لم المنزل، والتفسیر، والقراءات السبع، والتجوید، والتاریخ، وحفظ القرآن، وع

 ھذه علوم الشریعة التي یجب على المسلم أن یحافظ علیھا.
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وھذه بعض األبیات الواردة في القصیدة والتي تتكون من خمس وأربعین بیتا،  

والناظر لھذه األبیات یجد أن كالماتھا سھلة وقریبة من النفوس، وبعیدة عن التعقید 

حتاج إلى إعمال فكر أو بحث في القاموس والغلو، ومعانیھا مفھومة وواضحة، ال ت

والمعجم، وھذه القصیدة في محتواھا قصیدة تعلیمیة تھدف إلى تھذیب النفس وتعلیمھا 

األخالق اإلسالمیة السامیة، والنصح واإلرشاد للمتعلمین في سبیل أن یكون علمھم 

ده المشھورة خالصا للھ تعالى دون ریاء أو سمعة أو منفعة دنیویة. وكذلك نجد من قصائ

في والكبیرة القصیدة الالمیة، وھي من البحر الكامل، وقد تجاوزت المائة بیت، وقد قالھا 

ه حینما كان تحریر رئیس جمعیة علماء سریالنكا وعمید الجامعة العربیة 1405سنة 

 الحسنیة في عدجودوي، حیث یقول فیھا: 

 

 للناسكین بدین رّبٍ عادل حمدا لمن جعل الشریعة نافعة

 ما دار فالل السماء بحامل صلى اإللھ على النبي وآلھ

 رحماكم ورحیمك من زلل یا أیھا العلماء یصلح شأنكم

 سیالن مما ابتدعت في محفل ولھذه جمعیة العلماء في 

 عزلت نفس عنھ ختم تحفُّل س بعد أن أكرھتموني على الترؤ
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 لجمعكم جمعیة المتفض ولقد عزمت على انعزال من ریاسیة 

محمد إبراھیم  ابن عبد الصمد(         

 )المخدومي

 

، ثم وجھ حدیثھ وھذه القصیدة أیضا بدأھا بالتحمید والصالة على النبي محمد 

للعلماء بالنصح واإلرشاد، وذلك بالكلمة الطیبة والموعظة الحسنة، وفي ھذه القصیدة 

ل االعتزال واالشتغال یبین لنا الشاعر زھده في الرئاسة وفي المناصب، إذ أنھ یفض

بالعلم على المناصب، غیر أنھ أُجبر على الرئاسة دون غیره، وبعد الحدیث عن ذلك أخذ 

الشاعر في بیان بعض األحكام الفقھیة كحلق شعر الرأس، وأحكام الزكاة، وإرسال شعر 

 اللحیة، حیث یقول: 

 

 لشعور رأسھم كذا أفتى الولي غالب أحوال الصحابة حلقھم 

 یعترضنَّ علیھ من لم یجھل لحدیث بثلكم، حسنا فال ورد ا

 حققوا أن الزكاة ِلتبدل ألئمة أربعة ومقلدوھم 

 منھم سبیل اللھ متقاتل  لجمیع صنف من ثمانیة فقط

 تقصیر وال حلق من الندب الجلي ترك اللحا في حالھا من غیر 
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محمد إبراھیم  ابن عبد الصمد(         

 )المخدومي

 

األبیات متفرقة في القصیدة، وھي تحمل معاني إسالمیة تعتبر من  جاءت ھذه

األحكام الفقھیة التي یحتاجھا المسلم في حیاتھ، وغیرھا الكثیر من األحكام والمسائل التي 

ذكرھا الشاعر في ھذه القصیدة، والتي وجھھا إلى العلماء وطالب العلم لألخذ بھا 

 قصیدتھ ھذه بالصالة على النبي، حیث یقول فیھا:  . ثم یختمواالقتداء بسنة النبي محمد 

 

 ونصیرنا ولنعم مولى ما ولي ولحسبنا الرحمن نعم وكیلنا

 والحمد للصمد العلیم العادل وعلى النبي صالتنا وسالمنا

محمد إبراھیم  ابن عبد الصمد(         

 )المخدومي

تھدف في الدرجة والناظر لقصائد الشاعر یجد أنھا قصائد ذات اتجاه دیني،  

األولى إلى تقدیم النصائح واإلرشادات إلى العلماء والتالمیذ، باإلضافة إلى الكثیر من 

األحكام والمسائل الفقھیة التي تخص المسلم في حیاتھ الیومیة، وجاءت جمیع ھذه 

القصائد مبدوءة بالحمد والشكر للھ تعالى، والصالة على النبي األكرم، ثم توجھ النصائح 

 . رشادات إلى المخاطبین، ثم انھاء ھذه القصائد بالصالة على النبي محمدواإل
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 عبد الغفور بكاتانكودي مولويج.

وھو من علماء وشعراء إقلیم الشرق، نشأ في كاتانكودي وتعلم في مدارسھا التعلیم 

ة، اإلسالمي واللغة العربیة، كتب الكثیر من القصائد باللغة العربیة في األخالق اإلسالمی

ومن قصائده ھذه القصیدة التي كتبھا  )2000. (غفورالدین، وفي بیئة المساجد والزوایا

 في مناسك الحج، حیث یقول فیھا: 

 من فجاج العمیق باإلحرام كم من الناس راح بیت الحرام 

 طوفة بعد طوفة بانحزام  ویطوفون كعبة اللھ شوقا 

 قیام عاملین شھادة في ال والحجر األسود قد قبلوه 

 أعذب الماء شربة لألوام  شربوا ماء زمزم بالقیام 

 بلباس البیاض لإلحرام  ووقفوا بجبل عرفات غبرا

 واقفین بھا مع اإلحرام  ولقطوا األحجار بمزدلفة 

 كبروا وقت رمیھم بازدحام  ورموا بالمنى بھا الجمرات 

 بیت رب العلى بحسن المرام  وطواف اإلفاضة بعدما طافوا

  قد سعوا، وصار نسكھم بالتمام ین حبل الصفا وبین المروة ب

 )عبد الغفور بكاتانكودي(

ناسك الحج، تظھر للقارئ المراحل التي یمر ھذه القصیدة التي كتبھا الشاعر في م

بھا الحاج في أداءه لفریضة الحج، حیث فصل الشاعر في ھذه المراحل، وبین معالمھا 
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صیدة واضحة المعاني وسھلة األلفاظ، ال یجد القارئ وأركانھا، وقد جاءت ھذه الق

صعوبة في قرائتھا أو في فھم معناھا، وھذا النموذج الشعري یمثل الشعر الذي كتب في 

 جزیرة سریالنكا، والذي یتصف بسھولة األلفاظ ووضوح المعاني. 

 

ھؤالء أبرز ثالثة شعراء وعلماء الذین اشتھروا في جزیرة سریالنكا، وكتبوا  

الكثیر من القصائد واألشعار باللغة العربیة، وكان لھا صدى كبیرا في سریالنكا، إذ 

تعتبر تراث أدبي كبیر في المكتبة، كما أن ھؤالء الشعراء كان لھم دور كبیر في الحیاة 

العلمیة والعملیة على مستوى سریالنكا، فكان اختیار الباحث لھم لما لھم من فضل 

في سبیل الدعوة اإلسالمیة وانتشار اللغة العربیة في وجھود كبیرة على غیرھم 

 سریالنكا. 

 النتائج 

وبعد البحث والتنقیب والتمحیص، فقد  -بفضل اللھ تعالى–وبعد االنتھاء من ھذا المقال 

ظھر للباحث مجموعة من الحقائق والنتائج التي تتصل بموضع ھذا المقال عن تطور 

 تائج تتمثل في اآلتي:الشعر في جزیرة سریالنكا، وھذه الن

عرف علماء سریالنكا الشعر عن طریق االتصال بالثقافة العربیة، من خالل        

االتصال بالتجار العرب الذي كانوا یطوفون العالم طلبا للتجارة واالستكشاف، وأدى ذلك 

 إلى تعلم العلماء في سریالنكا اللغة العربیة وخاصة الشعر العربي الفصیح. 
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ر الكثیر من شعراء سریالنكا في شعرھم عن المعاني اإلسالمیة والمضامین عبَّ و      

شكل  الدینیة، والتي كان لھا عالقة بالمسائل واألحكام الفقھیة، وخاصة األشعار التي تأخذ

اتسم شعر شعراء سریالنكا بسھولة األلفاظ، ووضوح و التوصیات والتوجیھات والعظة.

ي صیاغة الشعر، كما غلب علیھ االتجاه الصوفي في المعاني، والبعد عن التعقید ف

الحدیث عن تھذیب النفس وتربیتھا على األخالق الحمیدة والخصال الجمیلة، والتقرب 

 إلى اللھ بالعبادات والطاعات المختلفة. 

كثرة العلماء والتالمیذ الذین كتبوا األشعار باللغة العربیة؛ وذلك بسبب انتشار و     

اھد والجامعات التي تدرس اللغة العربیة والشریعة اإلسالمیة، ولھذا دور المدارس والمع

كانت معظم و كبیر في االتصال بالثقافة العربیة وخاص الشعر العربي القدیم والحدیث.

األشعار التي كتبھا الشعراء والعلماء في سریالنكا على شكل رسائل یرسلون بھا إلى 

مسؤولین وغیرھم ممن لھ دور في الحیاة العلمیة المحبین من المعلمین والتالمیذ وال

الدینیة، وكانت ھذه األشعار تعبر عن الحب والتقدیر واالحترام لھؤالء، إذ اشتملت على 

 النصائح والتوجیھات لھم في سبیل الحصول على الخیر في الدارین الدنیا واآلخرة. 
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