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  :مقدمة

هوسا منذ زمن بعيد بعلماء وأدباء تثقفوا بالثقافة العربية رزق اهللا مناطق بالد 

كتًبا علمية، )ƢđÂ(اإلسالمية، وأصبحوا متمكنني يف اللغة العربية يؤلفون فيها 

°ƢǠǋȋ¦�Ƣđ�ÀȂǓǂǬȇÂ . ومن أعالم العلماء املشهورين يف القرن التاسع عشر

وسية والوزارة والعلم امليالدي الوزير عبد القادر بن ِغداُد، الذي مجع بني الفر 

واألدب، له أشعاٌر ذات قيمة تارخيية وفنيَّة تدّل على مستوى الثقافة العربية يف 

  .عصره

�ƢȀǴȈǴŢÂ�®¦ƾǣ�Ǻƥ�°®ƢǬǳ¦�ƾƦǠǳ�ƨȈƟƢƥ�̈ ƾȈǐǫ�ƨǇ¦°®�ń¤�» ƾē�ƨǳƢǬŭ¦�ǽǀȀǧ

حتليال أدبيا خمتصرا بغية إظهار مواطن اجلمال فيها والوقوف على قيمتها الفنيَّة 

خيية ومن مث ُتظهر مدى متكن الشاعر يف التعبري عن خلجات نفسه بطريقة والتار 

.فنية شعرية، وتساعد القارئ يف فهم مضامني القصيدة وتذوّق مجال أساليبها

  :ترجمة صاحب النص

بن ) َمسُْبولَيمَ (بن أيب بكر امللقب بـ) ِغَدادُ (هو عبد القادر بن عثمان امللقب بـ

Torobeبن أمحد من قبيلة تُوُربِّ )َغابِندُ (عمر امللقب بـ
القاطنني يف أعايل  )١( 

Nigerمجهورية نيجر  Republic  أيام رئيسها ) َكبِّ (إىل ) ِبْرِنْن ُقنِّ (نزح أجداده من
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، مث انتقل كل من جده ووالده وعمه إىل َسكُُّتو واتصل اجلميع Kantaَكْنَتا مـحمد  

بنت الشيخ عثمان بن  )٣(السيدة أمساءوأمه هي . )٢(بالشيخ عثمان بن فودي

  .فودي

م، يف فرتة ١٨٠٩سنة ألف ومثامنائة وتسع ميالدية  Sokotoُولد بَسكُُّتو 

ونشأ يف بيت عزٍّ وعلم . اجلهاد اإلصالحي الذي قام به الشيخ عثمان بن فودي

�ƨǼȇƾǷ�ƪ ǻƢǯ�̄ ¤��ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ǶǴǠǳƢƥ�ǶƬē�ƨƠȈƥ�Ŀ�̧ ǂǟǂƫÂ��§ ®¢Â

كوتو آنذاك مركزًا للخالفة الفودوية والثقافة العربية اإلسالمية، يفد إليها س

  .العلماء والطالب من كل اجلهات

كما قرأ القرآن . بدأ حياته العلمية بتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد أمه

بيئة (الكرمي يف بيت والده، مث أخذ بعض العلوم العربية واإلسالمية يف نفس البيئة 

.)٤()وكوتوس

أكسبه خربة مبكرة  شارك عبد القادر يف حركة اجلهاد منذ شبابه األمر الذي

�ŚǷ¢�Ƣđ�¿Ƣǫ�̈ÂǄǣ�śǠƥ°¢Â�ǞƦǇ�ǲǸů�ǺǷ�̈ÂǄǣ�ǺȇǂǌǟÂ�ƢǈŨ�ƾȀǋ��®ƢȀŪ¦�Ŀ

املؤمنني حممد بّل، وأربع غزوات مع خاله أيب بكر عتيق وهو مل يتجاوز الثامنة 

ة مع خاله عبد القادر بن الشيخ عثمان والعشرين من عمره، كما خرج يف غزو 

Nupeإىل نُوِيف 
ومن املعروف أن جده من أمه، عثمان بن فودي، هو القائد .)٥( 

وأن والده هو وزير الدولة . حلركة اجلهاد اإلصالحي يف هذه الربوع املرتامية آنذاك

.متصوفامن ِقبل أمري املؤمنني حممد بّل، فضال عن كونه عاملا، وفقيها، وأديبا، و 

فلكل ما سبق ذكرُه أثٌر واضٌح يف تكوين عبد القادر عاملا من كبار العلماء يف 

، )٦(وفاة الوالد تصّدر للتدريس يف املعهد الذي أسسه والده بعدعهده حىت 
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  .بنانالفرسان الذين ُيشار إليهم بال

بدأ أعماله اإلدارية كَنائٍب عن والده، بعد أن اعتزل الوالد األعماَل الرمسية 

، مث صار وزيرا )٧(م١٨٤٢العامة للوزارة يف عهد أمري املؤمنني أيب بكر عتيق سنة 

م، ١٨٥١بن حممد بّل سنة ) الكبري(بعد وفاة الوالد يف عهد أمري املؤمنني علي 

وَحِطيِجَيا Zariaوَزارِيَا Kanoكنو : رقية اليت هيحامال مسؤولية اإلمارات الش

Hadejia وَكَتاُغْمKatagum وِمَسْوMisau وأََدَماَواAdamawa وُغْمِيبGombe

.Sokotoباإلضافة إىل مدينة سكتو 

م، وُدِفَن بِـُوْرنُو ١٨٥٩تويف عبد القادر بن ِغَداُد يف أول ديسمرب سنة 

Wurno جودة بشرق َسكُُّتو وفيها مدفن الشيخ حممد بّل ، وهي قرية ال تزال مو

.)٨()رمحه اهللا(

  :مناسبة القصيدة

بن حممد بلُّو بن عثمان )بـَبَّا(يرجع تاريخ هذه القصيدة إىل زمن خالفة علي 

م ١٨٥٩م إىل ١٨٤٣بن فودي يف مدينة َسكُُّتو، وكانت فرتة خالفته من عام 

فرتًة شهدت اضطرابات سياسية حيث خرجت بعض املناطق واإلمارات التابعة 

طيجيا أيام أمريها البخاري لَسكُُّتو عن طاعتها ووالئها للعاصمة أمثال إمارة ح

بن َمسُْبو الذي استوىل على السلطة عنوة من أخيه أمحد بعد وفاة والده، بل 

، األمر  ارتدت بعض املناطق عن اإلسالم من بينها البلدان الواقعة حتت َكبِّ

�È¿Ìǂ
ÊƳ�®Ȑƥ�ǺǷ�ƨǠǸƬĐ¦�ďƤ ǯ�³ ȂȈƳ�©ƢǫȐŭ�ƢÅǌȈƳ�ǄȀŸ�À¢�ŚǷȋ¦�ǲǠƳ�Äǀǳ¦
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ْوِغ وكْندَدا وَغريِها ومواجهتها حىتَّ انتصر عليها بفضل من اهللا وَموِر وِمَري وأَ 

  .سبحانه وتعاىل

وكان عبد القادر بن غداد صاحب هذا النص الشعري وزيرا لألمري علي بـَبَّا، 

وساعُده األمين يف إدارة شؤون الدولة ومواجهة ارتداد البالد عن اإلسالم ووالئها 

صاحب األمري يف مجيع غزواته وحروبه يسجل لعاصمة خالفة َسكُُّتو، وكان ي

فالقصيدة اليت بني يدينا نظمها الوزير عبد القادر . سريته وإجنازاته نثرًا وشعرًا

وقد ذكر . شكرًا هللا سبحانه وتعاىل إثر انتصار األمري  على جيوش أهل كبِّ 

ذكر جمموع الوزير يف "الوزير هذه املناسبة قبل إيراده نّص القصيدة يف كتابه 

.، ويُعترب الكتاب املصدر األساس للقصيدة)٩("مناقب األمري

  :نص القصيدة

  ١[

  ٢[

  ٣[

  ٤[

  ٥[

  ٦[

  ٧[

  ٨[

  ٩[

١٠[

١١[

ـــــــــــابِ  اَحلْمـــــــــُد لِْلُمتَـَفضِّـــــــــــِل الَوهَّ

تُــــؤِيت ِلُمْلِكــــَك َمــــْن َتَشــــاُء بِِعــــزٍّة  

بـَْعــــــــــَد اَألِذلَّــــــــــِة واِإلَهانَــــــــــِة ُمثَّ ِيف 

ــــــــــا َجــــــــــزَاَء َمتَــــــــــرُّدٍ  بُوَن َمًع فـَيـَُعــــــــــذَّ

ـــــاظِ  ــــِذِه األَْلَف يَــــا َســــائِِلي َعــــْن َه

ــُدَدا ِمــْن ِجــْرَم َمــْوِر ِمبِــَري أَْوِغ ِلُكْن

ـــــرَُّهْم إْكثَـــــارُُهمْ  نَـــــا َغ نـََهُضـــــوا إِلَيـْ

َــــــــــــــا ِيف مهلــــــــــــــٍة َوتـََريُّـــــــــــــثٍ  َوأَِمريُن

ـــا لِنَـ  ْيـــِل َشـــَهاَدٍة ِيف بـَْعِضـــَناَطَمًع

ــــــــــــا تـََقاَربـْنَـــــــــــــا َوزَاُدوا طَْغيَـــــــــــــةً  َلمَّ

ــــــــــي ــــــــــا ال نـَْنثَِن َــــــــــا أَنـََّن َحـــــــــىتَّ رَأَْون

َربِّ الَربِيـَّـــــــــــــــــِة فَاتِــــــــــــــــــِح األَبْــــــــــــــــــــَوابِ 

ــــــَو ُمْســـــــِرٌف َكـــــــذَّابُ  ُــــــِذلُّ َمــــــْن ُه َوت

ــــــــــــاُه أُْحلِــــــــــــَق ُمجْلَـــــــــــة الكــــــــــــذَّ  ابُعقَب

ِيف الُكْفـــــِر َواِإلْســـــرَاِف َشـــــرَّ ِعَقــــــابِ 

ـــــــــــــا لقينَــــــــــــــــا ُمجْلَــــــــــــــَة اَألْحـــــــــــــــزَابِ  َلمَّ

َوِسَواُهـــــــــــم ِمــــــــــْن ُعبَّــــــــــِد األْنَصـــــــــــابِ 

ــــــــــــــــْم ِإْذ كّلهــــــــــــــــم كِــــــــــــــــالبُ  ِبَسَواِدِه

ـــــــــــابِ  ـــــــــــاَدِة الَوهَّ ـــــــــــا َألْهــــــــــِل ِعَب َشَفًق

ــــــــــــــابِ  ـ ــــــــــــــاَدِة الَوهَّ ـــــــــــــْن َع ّــــــــــــــُه ِم ِإْذ أن

ـــــــــــــُري ُألســــــــــــــ ــــــــــــــرَّابِ أَِذَن األِم دِه الضـ

ِمــــــــْن َرْمــــــــِيِهْم َوَتَضـــــــــاُرِب الضـــــــــرَّابِ 
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ـــــــــا ــــــــاِح ِلَوائَِنـــــــــا َوُعَقابَِن بـَْعــــــــَد اْفِتَت

ــــُدَداَجَعلُــــوا يـَُناِشــــُد بـَْعضــــُهْم ِيف  ُكْن

قَــْد َصــمَّ َمسُْعهــم َكــَذا أَْبَصـــارُُهمْ 

ــــــــــــــــرًُّءايـََتالَعنُـــــــــــــــوَن تَـ  َفرُّقًــــــــــــــــا َوتـََب

�ÉǂºººººººÈºƦÌǯÈ¢�
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فَاْســـــَتْدبـَُروا َعنَّــــــا فـَُقْلنَــــــا َويـَْلُكـــــمْ 

ُهم ِإالّ الَقِتيــــــُل َوُمؤَســــــرٌ  َمـــــــا ِمــــــنـْ

ــَواَهلُمْ  ــرِْكِهْم أَْم َخــاَب الطَُّغــاُت لِتَـ

ــا لَنَــا َـــا ِإْخــَوِيت ُمْعِطًي فَلَنْشــُكَرْن ي

َــــــــــــُه ِيف  ـــــــــــِه َوُعلُــــــــــــوِّهِ ُسبحان ُمْلِك

ـــــــــُد ُخمِْلًصــــــــــا َوُمنَـزًِّهـــــــــا ِإيَّــــــــــاُه أَْعُب

ـــــــــــدٍ  َصَلَواتُــــــــــــُه َوَسالُمــــــــــــُه ِلُمَحمَّ

وآللِـــــــــــــــِه َوَصَحابِــــــــــــــــِه َوتَِباِعــــــــــــــــهِ 

َـــــــــــــا زَاَدتْـُهـــــــــــــم اِإلْرَهابَـــــــــــــا َمــــــــــــع ذِكرِن

ـــــــــــــَوابِ  ِــــــــــــَردِّ َجـ يَعهـــــــــــــم ل َعيَّــــــــــــْت مجَِ

ــــــى َوَأَحــــــاَطُهْم بَِعـــــــَذابِ  ــــــوا َعًم َوَعُم

ــــــى اِإلْطـــــــرَابِ  بـَْعًضـــــــا لِــــــبَـْعٍض ال َعَل

ــــــــــــابِ  ـــــــــــى اِإلْطنَـ َــــــــــــًة َعَل ــــــــــــا َوتـَْربِي َلْوًم

َكْيــــــــَف النََّجــــــــــا لِِفـــــــــرَارُِكْم َوَذَهــــــــــابِ 

ـــــابِ  ــــُل ِذي األَنـَْي ئَاُب وَُك ــــذِّ َشــــَكَر ال

َوِديَاَرُهـــــــــــــــْم، ِنْسَوانـَُهـــــــــــــــْم هـــــــــــــــذَّاب

َهـــــــــَذا احلَبُــــــــــوَر أَيَـــــــــا أُوِيل األَْلبَــــــــــــابِ 

ِيف قـَْهــــــــــــــــــــرِِه َورُبُوبَــــــــــــــــــــة اَألْربَــــــــــــــــــــابِ 

ــــــــــابِ  َوُمَسبًِّحــــــــــا َويْـــــــــٌل لِـــــــــِذي األَْلَقـ

َدى َهــاِمي النَّــَدى اَألوَّابِ َمــاِحي الــرَّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــِة اآلَدابِ  أَْنَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــارِِه وأَئِمَّ

  :البنية اللغوية

.يقصد به ُكْنُدُد سلطان كبِّ :مسرٌف كذَّابُ ] ٢[

والضمري اهلاء . َعِقُب كلِّ شيٍء وُعقباه آخرُه، والُعقَىب  َجزَاُء األمرِ :ُعقباهُ ] ٣[

  .املذكور يف البيت السابق" من هو مسرٌف كذَّاب"يرجع إىل 

َمْوِر .)١٠(منطقة اجلنوب الشرقي لنيجر يف مجهورية نيجر حاليا: ِجْرمَ ] ٦[

Mauri: ِّحد بواحة ُدوسُّو ، وتتَّ منطقة تقع غرب َكبDosso غربا، وهي

هي : Augiَأْوِغ .بلد يف َكِب حاليا:Meraِمَري  .حاليا يف مجهورية نيجر
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يبدو أن الالم : ِلُكْنُدَدا.لوالية َكِب يف نيجرييا حاليا جكومة حملية تابعة

اسم سلطان من سالطني َأْوِغ، اشتهرت :فيها الم االختصاص، وُكْنُددَ 

وُيستعمل اللفظ .)١١(به، فكانوا يضيفونه إليها كما تضاف هي إليه

،  وورد اللفظ بالطاء ُكْنُدُد يف أَوغِ السلطان  على حصن منيع أقامه عَلًما 

، مفيًدا الداللتني يف قصيدة عبد اهللا بن فودي)ُكْنُدطُ (من الدال بدال 

:)١٢(ومطلعها

ÃȂŮ¦�ƢƦǏ�Ƥ*  تذكرت والذكرى تثري لذي النوى  ē�Ãǂǯǀǳ¦�ĿÂ�ƢÅǷȂŷ

  :حيث يقول

الَب منه فرَّ ُكْنُدُط فانزوىــــــــــــــــــــــــولَي*  م عظيمها  ــــــــوُزوُر َغِقي رندال ث

  :يقولو 

  تزيد على عشرين بالقهر والقوى*  فتحنا حصونًا بني قـُْنَدا وُكْنُدَط  

مبعىن ُعبَّاد، رِوي عن ابن عباس رضي اهللا عنه قراءة ﴿وُعبَّد :ُعبَّد] ٦[

.)١٣(الطاغوت﴾ مبعىن ُعبَّاد الطاغوت

.اهليجان، وجماوزة احلد واملبالغة يف العصيان: الطغية] ١٠[

، اهللا أكرب" قائلني ومرددين بأصوات مرتفعةأي مع ذكرنا اهللا، : مع ذكرنا] ١٢[

  .يف ميدان القتال" اهللا أكرب، اهللا أكرب

  .يف ذلك قريبا ديثُكْنُدَد هنا اسم حلصن، وقد سبق احل] ١٣[

باَلَغ إذا يف الكالم فالن َأْطَنَب :يُقال. أي على اإلكثار: على اإلطناب] ١٦[

.وأكثرفيه 

.قصد به املأسور، من األسري: َسرؤ م] ١٨[



  

٢١٢

أي ربوبية، وهي مصدر ربب ربوبة، مثل صعب صعوبة ومحض : ربوبة] ٢١[

  .محوضة

مبعىن الذي ميحو اهللا به الكفر، وأصل الردى اهلالك :ماحي الّردى] ٢٣[

أي ُمسيُل الندى، والندى مبعىن اجلود والسخاء :هاِمي الّندى. واملوت

ة من آب، أي كثري الرجوع إىل اهللا كثري صيغة مبالغ: واألّواب. واخلري

  .الذكر والتسبيح

  )المضمون(أفكار النص 

ميكن استخالص األفكار املتضمنة يف هذه القصيدة واختصارها يف  ثالثة 

  :أفكار وهي

استفتح الوزير عبد القادر قصيدته ): ٤ – ١البيت (االفتتاحية باحلمدلة )١(

بقلب فرح طرب ممتإل بنشوة النصر الذي حازه األمري عليُّ على جيوش  

، مقدما محده هللا سبحانه وتعاىل قائال الشكر خالصا هللا املتفضل : كبِّ

على مجيع عباده مبا أحبَّ من فواضله ونَِعِمِه، وهو ربُّ مجيع اخلالئق 

.ر لعبادهفاتح أبواب اخلري والنص

لك امللك وحدك توصل : مث التفت خماطًبا اهللا سبحانه وتعاىل قائال

إليه من تشاء بعزة من عبادك، وتذل من هو مشرك باهللا كثري االفرتاء عليه 

وبعد إذالله وإهانته يف الدنيا يُلَحق يف اآلخرة مع . بنزع امللك منه

النار، فيعذَّبون معا أشد  املشركني أمثاله كثريي االفرتاء على اهللا فريمون يف

ǂǨǰǳƢƥ�ƾū¦�Ƕē±ÂƢůÂ�Ƕǿ®ČǂŤ�ȄǴǟ�ƢÅƥƢÈǬǟ�§ ¦ǀǠǳ¦.
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)٢(�ƢēƢȇǂůÂ�§ǂū¦�ª ¦ƾƷ¢�Ǧ ǏÂ) فبعد املقدمة السابقة ): ١٩ – ٥البيت

يا من يسألين عن سبب : التفت الشاعر إىل شخص خيايل، قائال له

ائع هذه نظمي هلذه األلفاظ الشعرية امسعين ُأخربك عنها وعن جمريات وق

ملا لقينا مجلة األحزاب املتكّونة من بالد جرم، ومور، ِمبري وأوغِ  : احلرب

حىت ُكْنُدَد وغريهم من الذين يعبدون األنصاب دون اهللا سبحانه وتعاىل، 

��ǶȀǴǯ�ȂǻƢǯ�¯¤�Ƕēǂưǯ�¨®ƢȇǄƥ�Ǻȇ°ÂǂǤǷ��ƢǻȂŴ�śȀƴƬǷ�ǶȀǟȂǸŝ�¦ȂǷƢǫ

ǶēƢǧǂǐƫ�Ŀ�§ ȐǰǳƢǯ.

فهم، وإمنا كان يف سكينة وبطء ال يسرع يف أما أمرينا فلم يأبه بتصر 

أمره، وما ذلك من خوف بل شفًقا جلنوده أهل عبادة اهللا الوهاب حىت ال 

يتضرروا كثريا، ورغبًة منه أن ينال بعضنا درجة الشهادة يف امليدان، إذ أن 

  .هذه هي العادة عند أمرينا املعروف بكثرة اهلبات

ǶĔƢƴȈǿ�ƨǸǫ�Ŀ�ǶǿÂ��ƢǼƥ°ƢǬƫ�ƢǸǴǧ  أذن األمري عليُّ لرجاله الّشجعان ،

سريعي احلركة كثريي الضَّرب بالسيوف؛ فواجهوهم بشجاعة وبسالة نادرة 

حىت رأوا أننا ال ننثين من رميهم وضربات رجاهلم األقوياء، فدخل يف 

Ƥ ǟǂǳ¦Â�̧ǄǨǳ¦�ǶđȂǴǫ.

وملا رأوا عَلم جيشنا ورايته مفتوحني يرفرفان فوق رؤوسهم وحنن نكربِّ 

اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب، زادهم ذلك إرهابا :  رافعني أصواتنا قائلنياهللا

شديدا؛ فجعلوا يف ُكْنُدَد يناِشُد بعُضهم بعًضا طلًبا للنجدة واإلنقاذ إال 

�®°�Ǻǟ�ǶēǄƴǟ¢�§ǂū¦�ǆ ȈǗÂ�ƪ Ţ�ƨǬǻ±�ǺǷ�ƢȀȈǧ�Ƕǿ�Ŗǳ¦�ƨǳƢū¦�À¢

Ƕǿ̄ ƢǬǻ¤Â�ǶēƾǟƢǈǷ�Ǻǟ�Ȑǔǧ�ǶȀǔǠƦǳ�§ ¦ȂƳ. َّمسعهم فقد انسد

وعميت أبصارهم وذهبت عقوهلم فصاروا غري قادرين على التمييز 
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واإلدراك فأحاطهم اهللا بعذاٍب، يلَعُن بعضهم بعًضا نتيجة اختالفهم 

Ƕē®Ƣǟ�Ȇǿ�ƢǸǯ�ǺƳƢŤÂ�Ƥ ǟȐƫ�Ǻǟ�ȏ��ǒ Ǡƥ�Ǻǟ�ǶȀǔǠƥ�ȆďǴţÂ.

�ǶȀǔǠƥ�¿ȂǴȈǇ��°ƢǼǳ¦�ǲǿ¢�̈ ƾǠǯ�ƨǷƢȈǬǳ¦�¿Ȃȇ�ǶĔȋ�ƢÅǯȐǿ�ƅ¦�ǶȀǰǴǿ¢

.رب لوٍم وسيتربأون من بعضهم بكثرةبعضا بأك

فلمَّا استيئسوا من النجاة ورأوا أن ال ملجأ هلم، ولَّوا مستدبرين عنا؛ 

ال تستطيعون الفرار وال االنفالت من ! ويْلكم: فاستدركناهم قائلني هلم

فلم نرتك منهم يومها ِسوى من هو مقتول أو مأسور، جثثهم . قبضتنا

امليادين، أكلت منها الذئاب وحيوانات أخرى من ذوات مرميَّة بكثرة يف 

األنياب حىت شبعْت من حلومهم وشكرتنا على هذا العطاء املوفور الذي 

  .ال مثيل له

�ǶŮ¦ȂǷ¢�¦Ȃǯǂƫ�ǶĔȋ��ÀȂǴǷƘȇ�¦ȂǻƢǯ�ƢǷ�ǪǬƸƬȇ�ŃÂ��ǀƠǷȂȇ�̈ƢǤǘǳ¦�ǂǈƻ

ȈǼǣ��ǶȀǈǨǻȋ�ƢȀÈƬÈȈ
ÊǬÌǼÈºƫÂ�Ƣǿ°ƢȈƬƻ¦�¦ȂǐǴƻ¢�ļȐǳ¦�ǶĔ¦ȂǈǻÂ�Ƕǿ°Ƣȇ®Âمة لنا.  

البيت (الدعوة إىل تقدمي الشكر هللا سبحانه وتعاىل وختليص العبادة له )٣(

فلما انتهى الشاعر من وصف أحداث احلرب وما منَّ به ): ٢٢ – ٢٠

اهللا سبحانه وتعاىل عليهم من االنتصار وإحلاق اهلزمية بأعدائهم، اْلتفَت 

مة من اهللا الوهاب إىل إخوانه يف اإلميان والعقيدة مشريا هلم إىل تلك النع

فبذلك وجب علينا يا إخويت أن نشكر من وهب لنا هذا النصر : قائالً 

.وأعزّنا به على أعدائنا

أيا أويل األلباب، هذه ذكرى لكم ولتطمئّن به صدوركم بأنه هو اهللا 

.العزيز الوّهاب، سبحانه يف ملكه وعلّوه يف قهره وربوبيته للخلق أمجعني
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العبادة، ومنزًِّها له عن شريك، ومسبًِّحا حبمده إيّاه أعبد خملًصا له

.على نعمه الظاهرة والباطنة؛ فويٌل لكلٍّ مشرك به خمتلٍق له األلقاب

اختتم الشاعر القصيدة بالصالة والسالم ): ٢٤ – ٢٣البيت (االختتام )٤(

على سيدنا حممد وآله وأصحابه والتابعني وسائر األئمة بال استثناء، 

ٍد الذي ميحو اهللا به الكفر املؤدي صلوات اهللا: قائال  وسالمه على حممَّ

إىل اهلالك، ُمِسيل الندى، كثري الرجوع إىل ربِّه، وعلى آله وأصحابه 

ǶǴǇÂ�ǾȈǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�Ǿȇƾđ�śǴǷƢǠǳ¦�§ ¦®ȉ¦�ƨǸƟ¢�ǞȈŦÂ�ǽ°Ƣǐǻ¢Â�ǾǟƢƦƫ¢Â.

  :العاطفة

ا هذه القصيدة إذا نظرنا إىل حياة الوزير عبد القادر واملناسبة اليت قال فيه

ندرك مدى عمق جتربته الشعرية، إذ أن احلالة الوجدانية اليت دفعته إىل قول هذه 

�¦ǀǿ�Ŀ�ǾǠǷ�½°ƢǋÂ�ƢčȈǴǟ�ŚǷȋ¦�Ƥ ƷƢǏ�ƾǬǧ��ƨǨƟ¦±�Śǣ�ƨȈǬȈǬƷ�ƨǳƢƷ�©ƢȈƥȋ¦

احلرب وعاىن من ويالته كثريا من اجلوع واخلوف والرعب وعدم االستقرار تاركاً 

، من جرم بيته وأهله يف سبيل اهللا ، مواجًها جنودا متحزبة من البالد التابعة لَكبِّ

فما كان يظنُّ الرجوع إىل أهله ساملا منتصرا لوال .ومور ومري وأوغ وُكْنُدَدا وغريها

ففجعة هيأ اهللا هلم األسباب، فانتصروا حبول .إميانه ويقينه بربِّه سبحانه وتعاىل

�ǂǐǼǳ¦�¦ǀđ�°Âǂǈǳ¦Â�¬ǂǨǳ¦�ƨاهللا وقوته على أعدائهم؛ فسيطرت عليه عاطف

العظيم، فدفعته إىل التعبري، بصدٍق، عن مدى إحساسه بالسعادة، موجِّها شكره 

  .اخلالص هللا املتفضل الوهاب الذي وهب هلم هذا النيل العظيم

��̈ƾȈǐǬǳ¦�©ƢȈƥ¢�¾Ȑƻ��̧ ƢǘƬǇ¦�ƢēȂǫÂ�ǂǟƢǌǳ¦�¦ǀǿ�ƨǨǗƢǟ�¼ƾǐƦǧ أن يؤثر

  .نعيش جتربته الشعورية ونشاركه يف وجدانه وإحساسهيف نفوسنا ويهز وجداننا؛ فيجعلنا 
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  :األسلوب

  :األلفاظ: أوال

األلفاظ هي اللبنات اليت تكوِّن األسلوب، وليس كل ما جتيزه اللغة وما حتويه 

املعاجم من األلفاظ يصلح ألن يكون لغة أدبية؛ فالشاعر إذا أحسن اختيار 

ذا نظرنا يف هذه القصيدة جند أن فإ. األلفاظ فإن أسلوبه سُيبىن على أساس متني

الوزير عبد القادر بن غداد  استطاع مبوهبته أن يستشف روح األلفاظ وخيتار 

منها ألفظًا سائرة بني الناس ومفهومة، غري معقدة، ال يضطرُّ السامع أو القارئ 

احلمد، املتفضل، الوهاب، رب الربية، : فاأللفاظ. إىل الرجوع إليها يف املعاجم

ألبواب، كلُّها ألفاظ فصيحة منتقاة توحي إىل املعاين اجلميلة اليت وضعت فاتح ا

.من أجلها، وهكذا بقية ألفاظ القصيدة

احلمد والشكر واملدح، كلها كلمات تأيت مبعىن واحد ال مييِّز بينها : واأللفاظ

يف املعىن إال صاحب ذوق سليم وطبع جيد وبصرية جبواهر الكلم، فهي ألفاظ 

Âȋ¦�ƪ¾�مرتادفات  ȈƦǳ¦�Ŀ�ǂǟƢǌǳƢǧ��ƢĔȂǰǇÂ�ƢȀǧÂǂƷ�©ƢǯǂƷ�Ŀ�ŕƷ�©ƢđƢǌƬǷ

(هلذه القصيدة فضَّل استعمال لفظ احلمد دون غريه يف قوله احلمد للمتفضِّل :

بينما جنده يفضِّل استعمال لفظ الشكر دون غريه يف البيت **) الوهاب 

شاعر يف اختيار ، وهذا يربز عبقرية ال...)فلنشكرن يا إخويت : (العشرين قائال

  .األلفاظ املناسبة ملوضوعه وفكرته ووضعها يف األماكن املناسبة

ويضاف إىل ما سبق، ورود ألفاظ دالة على بيئة الشاعر يف القصيدة، وهي 

استطاع . ِجْرَم، َموِر، ِمَري، َأْوِغ وُكْنُددَ : أمساء لبلدان وأماكن غري عربية وهي

ويستوظفها يف القصيدة مؤدِّية دورها يف الشاعر مبوهبته وبصريته أن ينظمها 

.إخراج نغٍم صويت له وقع إجيايب يف تصوير إحساس الشاعر وشعوره
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  :الصور: ثانيا

استوظف عبد القادر صورًا مجالية خمتلفة يف توضيح معاين شعره ونقلها إىل 

:السامع أو القارئ يف ثوب فين رائع مؤثِّر، نشري إىل بعض منها كاآليت

انتقل الشاعر من أسلوب احلديث بطريق الغائب يف : البيت األول والثاينيف 

إىل أسلوب طريق اخلطاب من بداية ...) احلمد للمتفضل الوهاب (البيت األول 

، وهذا فنٌّ بديع من فنون نظم ...)تؤيت مللكك من تشاء بعزة (البيت الثاين 

.العريب والبالغة اِْلتفاتًاالكالم البليغ عند العرب، وهو املسمى يف علم األدب 

فالشاعر، ملا محد اهللا سبحانه وتعاىل ووصفه بعظيم الصفات، املتفضل، الوهاب، 

رب الربية، فاتح األبواب، بلغت به الفكرة منتهاها فتخيل نفسه يف حضرة 

والزم الشاعر هذا األسلوب يف . الربوبية فخاطب ربه يف البيت الثاين باإلقبال

قل كالمه من أحد الطرق التكلم أو اخلطاب أو الغيبة إىل طريق مجيع القصيدة ين

االلتفات شجاعة العربية كأنه عىن أنه  يوأبو الفتح ابن جين يسم".آخر منها

دليل على حدة ذهن البليغ ومتكنه من تصريف أساليب كالمه كيف شاء كما 

.)١٤("يتصرف الشجاع يف جمال الوغى بالكر والفر

احلمد "ابتداء الشاعر جبملة امسية يف البيت األول قائال ويالحظ أيضا، أن 

نوع من أساليب التوكيد، ليدّل على ثبوت احلمد هللا املتفضل " للمتفضل الوهاب

  .وتقويتها واستمراريتها

صورة لطيفة، فكأن النصر على جيوش كبِّ شيٌء " فاتح األبواب"ويف قوله 

ر مرصود حمّكم األبواب صعب مغلوٌق حماط بسوٍر حمكَّم األبواب أو هو قص

املنال ففتحه اهللا هلم بأقل من السهولة؛ فهو فاتح األبواب مبقاليد األسباب مهما 

  .استصعبت
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يف البيت اخلامس أسلوب التجريد، حيث جرَّد الشاعر من نفسه شخصا 

آخر يسأله عن سبب نظمه هلذه األلفاظ، فخاطبه بأسلوب النداء جميبا عن 

يا سائال عن هذه األلفاظ : مبعىن" يا سائلي عن هذه األلفاظ: "سؤاله قائال له

وهذا لوٌن من البديع اشتهر به كثري من الشعراء .استمع إىل جواٍب عن سؤالك

على تفنن منذ القدمي، فإمرؤ القيس جّرد من نفسه صاحبني خياطبهما 

  :ويستوقفهما قائال

  ول فحوملبسقط اللوى بني الدخ** قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 

والشاعر األعشى جّرد من نفسه شخصا آخر خياليا خياطب األعشى آمرًا له أن 

:يودّع هريرة قائال له

  وهل تــــــــــــــــــــــــــطيق وداعا أيها الرجل** ودِّع هريرة إن الركب مرتـــــــــــــــــــــحل 

  .سامعفكأن الشاعر يف مثل هذا ال يريد أن يلقي كالمه إىل غري 

�ǲǸǠƬǇ¦�Ʈ ȈƷ�ǲǇǂŭ¦�±ƢĐ¦�§ȂǴǇ¢��Ƣǔȇ¢�ǆ ǷƢŬ¦�ƪ ȈƦǳ¦�ĿÂ"اللفظ "

  .للداللة على التعبري باألبيات واللفظ من أدوات التعبري

�ǶȀǟȂǸŝ�ďƤ ǯ�ǲǿ¢�®ȂǼƳ�ǒ Ĕ�ƢǸǴǧ��ǲǐǨǷ�ǾȈƦǌƫ�ǞƥƢǈǳ¦�ƪ ȈƦǳ¦�ĿÂ

�ÃƾŠ�°ƢƦƬǟȏ¦�ÀÂ®��ǶŮ�ǶēƾǿƢǌǷ�°Ȃǧ�ĘȆǴǟ�ŚǷȋ¦�Ǌ ȈƳ�śŦƢȀǷÂ�śȀƳ¦ȂǷ

§�استع Ȑǰǳ¦�Ŀ�Å̈®Ƣǟ�ǽǀǿ�ƪ ǻƢǯÂ��ǶēǂưǯÂ�Ƕǿ®¦Ȃǈƥ�Ǻȇ°ÂǂǤǷ�ŚǷȋ¦�Ǌ ȈƳ�®¦ƾ

�ƨȇ¦°ƾǳ¦�ÀÂ®�Ƣēǂưǰƥ�̈°ÂǂǤǷ�ƢȀȈǳ¤�śǴƦǬŭ¦�ǶƳƢēÂ�ƲȈē�ƨǠǸƬů�ÀȂǰƫ�śƷ�ÅƨƬƥƢƯ

باستعداد املقبلني؛ شبَّه  الشاعر جيوش أهل كبِّ بالكالب جبامع مشاركتهم يف 

  .تلك أوصاف
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شبَّه جنود األمري باألسود جبامع الشجاعة ويف البيت العاشر استعارة، حيث

والبسالة يف كلٍّ، مث تناسى التشبيه واّدعى أن اجلنود أسوٌد، وهذا من قبيل 

.االستعارة التصرحيية حلذفه املشبه وهم اجلنود وتصرحيه باملشبه به وهم اُألسد

ويف البيت اخلامس عشر أسلوب قصٍر، حيث قصر مصدر تالُعن جنود أهل  

عضهم لبعض وسببها على تفرقهم وتربُّئ بعضهم من بعض، ُمنفًيا أن كبِّ ب

�ȐǸǠƬǈǷ��ǽǀǿ�Śǣ�» ÂǂǛ�Ŀ�Ƕē®Ƣǟ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǯ�§ ¦ǂǗȍ¦�ƨƴȈƬǻ�Ǯ ǳ̄�ÀȂǰȇ

  .طريقة العطف بال

"ويف البيت السابع عشر، يف قوله خرج " كيف النجا لفراركم وذهابِ :

تدبر جنود أهل كبِّ فلما اس. االستفهام عن معناه احلقيقي إىل معىن اإلنكار

ǶŮ�¦ȂǳƢǬǧ��ĘȆǴǟ�ŚǷȋ¦�Ǌ ȈƳ�ƨǔƦǫ�ǺǷ�ÀȂƳƢǻ�ǶĔ¢�śďǻƢǛ�ȄǣȂǳ¦�ǺǷ�Ǻȇď°Ƣǧ: ،ال

ال، أنتم ال تستطيعون النجاة بفراركم مّنا وذهابكم عنا، ألننا حميطون بكم، 

  .الحقون بكم أينما كنتم

صر أسلوب ق" ما منهم إال القتيل ومؤسر"يف قوله : ويف البيت الثامن عشر

عن طريق النفي واإلثبات، حيث نفى بقاء أحد من األعداء يف ميدان القتال 

ويف األسلوب مبالغة يف بيان كثرة أعداد القتلى واألسرى . سوى من قُِتل أو أُِسر

  .من صفوف األعداء

أسلوب استعاري لطيف، حيث " شكر الذئاب وكل ذي األنياب: "ويف قوله

نسان جبامع إبداء حركات دالة على الشبع شبه الذئاب وكل ذي األنياب باإل

بعد األكل يف كلٍّ، فحذف املشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشكر 

فأسند الشكر إىل الذئاب وكل ذي األنياب عن طريق التخييل؛ فهذه صورة 

) أو ذوو األنياب(فوتوغرافية خيالية رائعة يستطيع رسَّاٌم ماهر أن يرمسها، ذئٌب 
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بع من األكل ترفع يديها شاكرًة ملن وهبها هذا الطعام الكثري الزائد فوق بعد الش

  . حاجتها

  :الموسيقى: ثالثا

املوسيقى عنصر من العناصر اهلامة يف صياغة الشعر، ووسيلة من وسائله "

الرئيسة يف إثارة الشعور وحتريك الوِجدان، وَبثِّ اإلحساس لدى املتلقي باجلمال، 

البناء املوسيقي و  .)١٥("صرخة منغومة - أرشيبالد مكليش  بتعبري -فالقصيدة 

من إطار خارجي يتمثل يف الوزن والقافية، وموسيقى داخلية تتمثل يف "يتألَّف 

اإليقاع الداخلي الذي يُربزه التماثل والتوازي بني أجزاء املقطع الشعري، والتَّكرار، 

.)١٦("وتآُلف احلروف وجتاُورها، واجلناس

اتسم هذا البحر  ،ست مرات) متفاعلن(ووزنه  القصيدة من حبر الكاملفهذه 

بإيقاع موسيقيٍّ واضٍح خالب، جتد له جزالة وحسَن اطراد، وهو يتماشى  مع 

حالة الشاعر النفسية ونبضات قلبه السريعة اليت ميتلكها الفرح والسرور نتيجة 

 القصيدة عروضويالحظ كون . ذاك النيل العظيم على جيوش أهل كبِّ 

��̧ȂǘǬǷ�ƢđǂǓÂ�ƨƸȈƸǏمبا فيها األعاريض واألضرب  – هاأكثر تفاعيل وكون– 

هو تسكني احلرف الثاين املتحرك، مثال استحالة ":مضمرة، واإلضمار

(مْتفاعلن(إىل ) مَتفاعلن( = .)١٧(")مْستفعلن)

أما عن قافية القصيدة فقد جاءت مبنية على حرف الباء املتحرك بالكسر، 

تغريُّ حركة الروي من الكسر إىل الضم يف البيتني الثاين والسابع حيث  ويالحظ

مرفوعتني على اخلربية، كما يالحظ تغريُّ )كالبُ (و ) كذَّابُ (جاءت كلمتا 

) اإلرهاب(حركته من الكسر إىل الفتح يف البيت الثاين عشر حيث جاءت كلمة 
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الثة ما يعرف باإلْقواء، منصوبة على املفعولية، فعلى هذا يكون يف األبيات الث

كثري من النبغاء وعلى رأسهم الناقد وهو عيب عند النقاد القدامى، وقع فيه  

:)١٨(اجلاهلي املشهور النابغة الذبياين يف قوله

دِ ر مـزوّ ــــــــالن ذا زاد وغيـــــــعج*    ح أو مغتـد ـــــــأمن آل مية رائ

بذاك خربنا الغداف األسودُ و *  دا  ـــــــزعم البوارح أن رحلتنا غ

ويف البيت احلادي عشر ما يُعرف باإليطاء، حيث أعاد الشاعر كتابة قافية 

.بلفظها ومعناها، وهذا أيضا من عيوب القافية)الضرّاب(البيت السابق 

وإضافة إىل ما سبق، يالحظ القارئ أو السامع هلذه القصيدة نوعاً من جرٍس 

ب منبثق من التصريع يف املطلع بني قافييت الصدر والعجز  موسيقي داخليٍّ خالَّ

، ومن تتابع الالم الساكنة وتكرارها يف البيت األّول، وتكرار )الوّهاب واألبواب(

حرف الراء يف صدر البيت السادس، ومن تكرار حرف اهلاء يف البيت احلادي 

اب والعشرين ويف الرابع والعشرين، وكذلك من وقع التجانس بني تضارب والضر 

يف البيت احلادي عشر وبني الردى والندى يف عجز البيت الثالث والعشرين، 

.يف أفانني الكالمالشاعر داللة على سعة قدرة  وغري ذلك  مما يدل
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  :الخاتمة

تناول البحُث بالدراسة والتحليل األديب، قصيدَة الوزير عبد القادر بن ِغَداُد 

عقَب انتصار جيش األمري علّي على جيوش البائية اليت نظمها شكرًا هللا تعاىل 

ƢǿŚǣÂ�Ê°ÌȂÈǷÂ�È¿Ìǂ
ÊƳ�ȆǓ¦°¢�Ŀ�ƨǠǫ¦Ȃǳ¦�®ȐƦǳ¦�ǺǷ�ƨǠċǸĐ¦�ďƤ Èǯ�ǲǿ¢ . واستطاع أن

يكشف للقراء أمهية القصيدة من الناحية التارخيية من حيث احتوائها على 

يث أحداث تارخيية ترجع إىل القرن التاسع عشر امليالدي، ومن الناحية األدبية ح

أثبتت مقدرة الشاعر يف التعبري عن شعوره وإحساسه شعًر، مستوِظًفا أساليب 

فهم  - عن طريق حتليل نص القصيدة  - كما سهل للقارئ . مجالية خمتلفة

.مضامني القصيدة وتذوّق مجال أساليبها

  :مراجعالهوامش و ال

Musaينتهي نسبه إىل الرجل التارخيي موسى َجُكلُّو )١( Jakollo  الذي تفرع

يف منتصف القرن اخلامس عشر ) ِبْرِنْن ُقنِّ (من ُفوتَا تُوُرو، واستقر يف 

عبد اهللا بن : راجع. امليالدي، وإليه ينتسب الشيخ عثمان بن فودي أيًضا

  .٥، صم١٩٦٣، لندن فودي، تزيني الورقات حتقيق ِهْسِكتْ 

لغة العربية، رسالة ǳ¦�Ŀ�ǶēƢŷƢǈǷÂ�ȂÉƬČǰÈǇ� ¦°±Â��śǷȋ¦�ƾǸŰ�ŜŹ: راجع)٢(

Murry، و ١٣املاجستري بقسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو ص Last,

The Sokoto Caliphate, Britain 1967 P.P. 139, 140

مطبعة َغسِكَيا ُكوفريِشْن، ، عرف الرحيان، )الوزير(جنيد : انظر ترمجتها يف)٣(

٦٠-٥٤، ص زاريا
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أن يأخذ األطفال مبادئ القراءة كانت العادة يف َسكُُّتو إبان اجلهاد، )٤(

�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�Ƥ ȈƫƢƬǰǳ¦�Â¢�Ƕđ°Ƣǫ¢�Â¢�ǶēƢȀǷ¢�Ǻǟ�ȆǷȐǇȍ¦�Ǻȇƾǳ¦Â�ƨƥƢƬǰǳ¦Â

Ȇū¦� ƢǸǴǟ�ǺǷ�ŃƢǟ�Ƣē°¦®Ɯƥ�ƢƦǳƢǣ. يف ) وهو ثقة(الشيخ عثمان نَِليَمن

  .م١٦/١١/١٩٩٨مقابلة أجريتها معه يف بيته بتاريخ 

يف التعلق مبشاخينا القواد،  دعبد القادر بن ِغَداُد، األنيس املفي: راجع)٥(

نسخة خمطوطة موجودة بقسم املخطوطات، جامعة بايرو كنو، يف ملف 

  ٣٠- ٢٦، ص٠١٩حتت رقم ) ِغطَاطُ (

´: راجع)٦( �ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǶēƢŷƢǈǷÂ�ȂÉƬČǰÈǇ� ¦°±Â��śǷȋ¦�ƾǸŰ�ŜŹ١٧  

Murry: انظر)٧( Last, The Sokoto Caliphate, Printed in Britain 1967, P155, 157

جمموع الوزير يف ذكر مناقب األمري تأليف عبد القادر بن : انظر ترمجته يف)٨(

الدكتور حيىي إمام سليمان، اخلري للطباعة مجهورية :غداد، دراسة وحتقيق

  ١٦-  ٨م، ص ٢٠١٤مصر العربية 

عبد القادر بن ِغداُد، جمموع الوزير يف ذكر مناقب األمري، حتقيق : انظر)٩(

٧١ - ٦٥مام سليمان، ص الدكتور حيىي إ

.يف تزيني الورقات، حتقيق ِهْسِكتْ  ١٤٤انظر اخلريطة املواجهة للصفحة رقم )١٠(

٦٩،  ص ...عبد القادر بن ِغداُد، جمموع الوزير: انظر تفاصيل ذلك يف)١١(

إنفاق ، وحممد بل، ٦٣عبد اهللا بن فودي، تزيني الورقات ص : راجع)١٢(

  .٩٢، ص )ت.د( تِنْغ، لندنامليسور يف تاريخ بالد التكرور، حتقيق وِ 

لسان العرب، حتقيق عبد اهللا علي الكبري واآلخرين، دار ابن منظور، )١٣(

).عبد(، مادة املعارف، القاهرة
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–مؤسسة التاريخ العريب، بريوت ابن عاشور التونسي، التحرير والتنوير، )١٤(

١٧٧، ص ١، جم٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ ، لبنان

شعر الرثاء والصراع السياسي واملذهيب  ،)لدكتورا( ¢ȆǴǟ�ƾĐ¦�Ȃƥمـحمد )١٥(

  .٩٧م، ص ٢٠٠٤يف العصر األموي، دار املروة 

مؤسسة  ،عناصر اإلبداع الفين يف شعر ابن زيدون ،)لدكتورا( فوزي خضر)١٦(

  .٢١٢م، ص ٢٠٠٤البابطني، الكويت 

، حركية احلداثة يف الشعر العريب )الدكتور(كمال خريي بك : راجع)١٧(

.٢١٩،٢٢٤م، ص١٩٨٦، بريوت ٢املعاصر، ط

خمتار الشعر اجلاهلي، مطبعة املشهد ،حممد أمني النواوي وغريه: راجع)١٨(

النقد، الطبعة ): الدكتور(شوقي ضيف و . ١٩٩ص ١ج، احلسيين بالقاهرة

  .٢٤م، ص١٩٨٤اخلامسة، دار املعارف القاهرة 


