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  :إعداد

 
 

  المقدمة

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وآله وصحبه 

لكل إمنا األعمال بالنيات، وإمنا (والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، 

  ).امرئ ما نوى

  :وبعد

التشبيه : قسم البالغيون التشبيه من حيث تفرد وجه الشبه فيه أو تركبه إىل

  .املفرد والتمثيلي

يهدف الباحث يف هذه املقالة إىل دراسة موجزة لبعض صور التشبيه املفرد يف 

شعر الشيخ حممد الناصر كرب؛ دراسة بالغية حتليلية، ذلكم الشاعر املفلق، الذي  

�Ä¢�À¤�ǲƥ��ǂǠǌǳ¦�À¦ƾȈǷ�Ŀ�ƢȇŚƴȈǻ�Ƕđ�ǂƼƬǨƫ�Ǻȇǀǳ¦��̄¦ǀǧاألكان من األدباء 

حديث عن األدب العريب النيجريي يف القرن العشرين يكون خداجا إذا خال من 

خّلف أشعارا ذات طابق مرموق كّما وكيفا،  إذسهماته، إذكر الشيخ الكربي و 

صورة تشبيهية ) ٧٦٧( استطاع الباحث أن يقف على سبعمائة وسبع وستنيوقد

«��ƨƬǇÂ�ƨƟƢǷÂمن خالل قصائد ديواين الشاعر، اليت ȏ¡�ƨƬǇ�ƢēƢȈƥ¢�®ƾǟ�ǢǴƦȇ

من هذه التشبيهات %) ٩٠(بيتا، وأكثر من تسعني يف املائة ) ٦١٣٦(وثالثني 

  . كانت يف باب التشبيه املفرد
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صفة حول نبذة وجيزة عن حياة الشاعر،مث التعريف بالتشبيه ب ةدور املقالتوس

عامة وبعده التعريف بالتشبيه املفرد بصفة خاصة، ويعقبه احلديث عن بعض 

.صور التشبيه املفرد يف شعر الشيخ الكربي، وأخريا اخلامتة

.واهللا املستعان، وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  :نبذة عن الشاعر

مد الناصر بن حممد َميـَْزوري هو الشيخ حممد الناصر بن حممد املختار بن حم

، وينتهي نسبه إىل الصحايب اجلليل سيدنا )مامل كرب(بن أمحد املتخار الشهري بـ

هذا من جهة والده؛ وأما . جابر بن عبد اهللا األنصاري رضي اهللا تعاىل عنهما

من جهة والدته؛ فهو حسين، إذ ينتهي نسبه إىل السيد أمحد الصقلي احلسين 

.)١(رضي اهللا عنه

  .أي املاهر) غوين(مرمي بنت مامل حسن، امللقب بـ: واسم والدته

:مولده ونشأته

، يوم اخلميس، يف شهر شوال، عام )٢(ولد الشيخ حممد الناصر كرب يف ُغرِْنغاوا

  ).م١٩١٢هـ، املوافق عام ١٣٣٤(

تويف والد الشيخ حممد الناصر ومل جياوز ابنه السادسة من عمره، فقام بكفالته 

الشيخ إبراهيم بن أمحد : آنئذ) كرب(أحد أعمامه، ووارث عريكة العلم يف معهد

، ذلك الصويف الزاهد الورع، والبحر احلضم، الذى ال Natsuguneالشهري بنظغين 

لقد اعتىن . وتقشفه احلب واخلبّ ساحل له يف ميدان املعرفة، الذى شهد بفضله
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الشيخ إبراهيم بيتيمه هذا غاية االعتناء، ووفر له مجيع ما حيتاج إليه يف احلياة، 

به اآلباء على أبنائهم، وظل حتت رعايته إىل أن توفاه اهللا، بعد وأمده مبا يضنّ 

  .أن قضى معه ثالثا وعشرين سنة

  :تعلمه وعلماؤه

عند  Sorondinkiلقرآن الكرمي يف حارة سورنطنك وأما تعلمه، فقد بدأ تلقي ا

، حيث ختم القرآن الكرمي، وهو ابن تسع سنوات، Gajereالشيخ حممد غجريي 

وبعد ذلك عكف على الدرس عند مربيه الشيخ إبراهيم نظغين، كما تتلمذ عند 

قاضي قضاة كنو الشيخ إبراهيم بن : فطاحل علماء عصره ومشاهري دهره؛ أمثال

الشيخ املصطفي، وإمام اجلامع Bichi، وقاضي بثي )ميغرِ (األستاذ املعروف بـ

شروماوا ) سابو(ري يف كنو الشيخ حممد الثاين، والشيخ عبد الكرمي امللقب بـالكب

Chiromawaوالشيخ إنوا إمام الزاوية، وغريهم ،.

وقد تلقى على أيديهم اللغة العربية وعلومها، والدراسات اإلسالمية وفروعها، 

وغري ذلك مما توصلت إليه ثقافة أهل عصره، كعلم الفلك والنجوم واملنطق 

  .الفلسفة وعلم احلساب وخط الرمل وغري ذلكو 

ظل الشيخ حممد الناصر يواصل ليله بنهاره يف طلب العلم، ورزقه اهللا تعاىل 

من اهلمة والذكاء ما جعله يتميز عن سائر زمالئه، فكان حيفظ معظم الكتب 

اليت درسها عند أساتذته؛ نظمها ونثرها، ومل يتوقف عن الذهاب إىل املدرسة 

معظم علمائه، ورأى أن ليس هناك من يروي غلته، فاكتفي مبطالعته  حىت تويف

اخلاصة، وانقطع للتدريس، وخاض يف ميدان التأليف وهو ابن بضع وعشرين 

الشيخ إبراهيم نظغين، فأمه  ةبعد وفا )٣(سنة، وورث عريكة العلم يف معهد كرب
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آلفاق، وصار الطالب من كل ناحية من نواحي نيجرييا وغريها، وذاع صيته يف ا

.)٤(خادما للعلم والدين عامة، والطريقة القادرية خاصة

  :وفاته

 ٤هـ، املوافق ١٤١٧مجادى األوىل من  ٢٠اجلمعة، ليال يومَ كرب تويف الشيخ  

.م، رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة١٩٩٦أكتوبر 

  :نتاجه األدبي والعلمي

قدميه يف العلم،  رسوخعن وقد خّلف املرحوم وراءه إنتاجات قيمة، تنبئ 

:وشفوف منزلته يف اجلّد واالجتهاد؛ وقد تناولت خمتلف الفنون العلمية، مثل

وخاصة ما  –التفسري والسرية وعلوم القرآن والنحو وغري ذلك؛ إال أن التصوف 

يأخذ بنصيب األسد من بني انتاجاته، نثرها  يهو الذ –يتصل بالقادرية 

  .وشعرها

�ǂǐǬƫ�ȏ�ƢĔ¢�ǂǯǀǧ��©ƢǨǳƚŭ¦�ǽǀǿ� ƢǐƷƜƥ�Őǯ�Àوقد قام الدكتور شيخ عثما

  :منها ،)٥(كتابا) ١٦٢(كتاب؛ ما بني منثور ومنظوم، أورد منها ) ٣٠٠(عن 

 .إحسان املنان يف إبراز خبايا القرآن)١(

 .ينبوع الصفا يف حترير بيانات الشفا)٢(

 .أحسن الصريف يف التعريف مبصحف نيجرييا الشريف)٣(

 .احلج الواضح)٤(

  .األنوار من سحبات األسرارديوان سبحات )٥(
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 :تعريف التشبيه

Ǿƥ�ǾƬǴưǷ�Ä¢��ƢȀȈƦǌƫ�¦ǀđ�¦ǀǿ�ƪ:التمثيل، يقال: التشبيه لغة ȀËƦǋ.

أو أشياء، شاركت غريها يف صفة أو أكثر، بأداة هي  يءبيان ش: واصطالحا

الكاف، أو حنوها، ملفوظة أو مقدرة، تقرب بني املشبه واملشبه به، يف وجه 

.)٦(الشبه

        :ريف بالتشبيه المفـردالتع

التوّحد :يف اللغة لتدل على عدة معان، معظمها تعود إىل" املفرد"تأتى كلمة 

  .واالعتزال وثور الوحش ومقابل اجلمع يأو التنحّ 

هو الواحد األحد، الذي ال نظري له، وال مثل، : والفرد من صفات اهللا تعاىل

  . وال ثاين

استفردُت الشيَء إذا أخذته : ويقال. الوتر، واجلمع أفراد وفرادى:فالفرد

 يفمنقطع القرين ال مثل له  يبالفتح والضم أ: والَفَرُد والُفُردُ .فرداً، ال ثاين له

.)٧(اجلودة

§�¦�ǽȂǸǈǫ�ƾǫ�ǶĔ¢�Ãǂȇ�ǾȈƦǌƬǳ يفوعند الرجوع إىل البالغيني  Ƣƥ -  باعتبار

.، يف صورة منتزعة من متعدد)٨(د، ومركبإىل مفر  - وحدة وجه الشبه وتركبه 

ما كان وجه الشبه فيه ـ صفة أو صفات  المفردويريد البالغيون بالتشبيه 

مشرتكة بني املشبه واملشبه به ـ أمرًا بينا ال حيتاج إىل تأويل وال إعمال فكر، وال 

كتشبيه اخلّد بالورد، فوجـه الشبه بينهما أمر واحـد. صورة منتزعة من متعدد

وكتشبيه اجلواد حبامت، فوجه الشبه هنا أمر واحد وهو أمر ".احلمرة"حّسي وهو
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عقلي وليس من احملسوسات، أو صفات متعددة ميكن أن تكون كل واحدة وجه 

سعاد  : الشبه على حدة، بأن تشبه مفردا مبفرد، له صفات متعددة؛ كأن تقول

دده جاء من الطول، ووجه الشبه هنا متعدد، وتع. كأمها طوال وصوتا وأخالقا

  . ويصح أن تكون كل صفة هنا وجه شبه .والصوت، واألخالق

ميّيز هذا النوع بأنه لو حذف منه أحد وجوه الشبه مثل الطول، أو الصوت، 

سعاد كأمها طوال وأخالقا، أو صوتا : كما لو قلنا. صّح التشبيه بالباقيواكتفي 

.)٩(لتهمج يفوهذا النوع قريب من األول ويعد . وأخالقا

مثل . ، حني نشبه صورة بصورة أو مركبا مبركب)١٠(مركبا ويكون وجه الشبه

  :قول كليب وائل

)١١(كاملستجري من الرمضاء بالنار* مستجري بعمرو عند كربتهـال

التشبيه اهليئة احلاصلة من االلتجاء من الضار  طريفإن وجه الشبه اجلامع بني 

صورة رجل، وهو : فاملشبه. االنتفاع به يفإىل ما هو أشّد منه ضررًا طمعا 

واملشبه به صورة رجل، وهو يستجري من حرارة . عند الشدة بعمرويستجري 

واملالحظ هنا، هو تركب كل من املشبه واملشبه به من عدة . الرمضاء بالنار

عناصر، حبيث غدا كل واحـد منهما صورة متكاملة ذات عناصر وأبعاد، ومن 

وهو ما يسمى بالتشبيه  - َجنَم وجه الشبه املركب : الثاينتشبيه الطرف األول ب

أي إذا كان وجه الشبه صورة انتزعت من أشياء متعددة، وال ميكن  -التمثيلي 

أن يكون جزءا مفردا، أو ناحية معينة هي املشبه أو املشبه به، وبذلك صار وجه 

 .الشبه صورة منتزعة من أشياء
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:الشيخ الكبريصور من التشبيه المفرد في شعر 

لقد اختذ املرحوم الشيخ حممد الناصر التشبيه املفرد وسيلة هامة إلبراز 

الشاعر إنسان "ثوب فين، ألن  يفأحاسيسه ومشاعره بغية إيصاهلا إىل املتلقي 

متخيِّل يتوصل خبياله إىل إدراك االتفاق بني العناصر ومن ّمث تتوافق األنواع 

وقد حاول الشاعر خبياله الثاقب أن . )١٢("عيدةاملختلفة وتـتألـف األجناس الب

:صور تشبيهية رائعة، فمن ذلك يفيقّرب بني األشياء املتباعدة 

  تصوير شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم/ ١

لقد كانت املدائح النبوية حتتل حمّل الصدارة من بني مجيع املدائح اليت صاغها 

واملدائح . ذلك نظرا إىل كون الشاعر صوفيا الشاعر كّما وكيفاً، وال عجب يف

النبوية باب كبري من أبواب الشعر الصويف ووسائل التقرب إىل رضوان اهللا تعاىل، 

 –عامة  –وهي كذلك من الدوافع األصيلة إىل قرض الشعر عندهم، ومتتاز 

.)١٣(بصدق العاطفة وحرارة الشعور وسعة التناول

قه للمحبوب األعظم حينا، وذاكرة وقد فاضت مدائح الشاعر مبدية شو 

بعض مشائل النيب املختار وخصائصه ومعجزاته حينا آخر، وواصفة ذاك اجلناب 

صّور فيها حمبوبه صلى اهللا عليه وعلى  اليت واضعفمن بني امل. الطاهر تارة أخرى

:)١٤("رحيق احلضرتني ونشيق احلرمني"آله وصحبه وسلم، قوله يف قصيدة 

رام ومـــن هـــو اليـــا ســـيد العـــرب الكـــ

يـــــا أيهـــــا البحـــــر اِخلَضـــــمُّ الطـــــافح الــــــ

ــــــــــا ـــــــــــا ي ــــــــــا واألولي ـــــــــــمّد األنبي مـــــــــــن ي

خـــــري خلـــــق اهللا طــــــرا مـــــن لـــــه ال يـــــا

مستعـــــــجم"كنــــــو"نــــــادك أَْلَكــــــُن مــــــن

)١٥(إبريـــز  مـــن ُعـــْرب النقـــا األقحـــاح

ــــــــحر الطُّفَّـــــــاح )١٦(أمـــــــواج فـــــــوق األب

)١٧(واملتــــــــــــاحمـــــــــــــن سائــــــــــــــر امليــــــــــــاح 

جــــــــــــاه العظــــــــــــيم وكعـــــــــــــبة الـــــــــــــُمّداح

)١٨(َوِجـــــــــٌم علـــــــــى أعمالـــــــــه األقبــــــــــاح
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ــــــــوَمى لـــــــه
ُ
ƢÈƥÌǂºººººººººººººººººººººǸ¬يـــــــدعى بناصـــــــر دينـــــــك امل

Êǳ¦�ƢȇǂºººººººººººººººººººººƴȈǻ�Ŀ�½¦Ȃººººººººººººººººººººđ

فالشاعر وصف الرسول صلى عليه بكونه سيد العرب الكرام، فرغم كونه 

سيد اإلنس واجلن، آدم فمن دونه حتت لوائه يوم القيامة، إال أن الشاعر رأى أن 

. ذلك من أسباب يفخيص بالذكر سيادته صلى اهللا عليه وسلم للعرب، ملا 

م وأفضليتهم، فقد فاملقام مقام مدح وإجالل فناسب أن يذكر العرب هنا ملكانته

اهللا عنه أن رسول اهللا صلى  رضيروى البيهقي والطرباين وأبو نعيم عن ابن عمر 

إن اهللا خلق اخللق فاختار من اخللق بين آدم، واختار من :" اهللا عليه وسلم قال

بين آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا واختار من 

لقد آثر  )١٩(.."بين هاشم، فأنا خيار إىل خيارقريش بين هاشم، واختارين من

الناس  يفالعرب بدال من سيد الناس، إذ أن  الشاعر وصف احملبوب بسيد

الصفوة واألراذل ومن هم عوان بني ذلك، فاختار أن يصفه بأنه سيد الصفوة 

ثان هو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عريب  يءوش. املدح يفاخليار، وهذا أبلغ 

أن يتغىن الشاعر بسيادته وأفضليته على كافة كرام بين جنسه، بل إنه فناسب 

العرب اخلُّلص، فهو  صلى اهللا عليه وسلم هو الذهب اخلالص من بني خيار

.صفوة الصفوة، وبشر ال كالبشر، بل هو يف ذلك كالياقوت بني احلجر

إنه حبر ممتلئ ومرتفع فوق سائر البحار يفيض بالكرم والعطاء واجلود 

 الذيوليس جمرد حبر فحسب،بل إن مجيع البحار حتته، فهو احمليط . واملعارف

�ǂƸƦǳ¦�¦ǀǿ�ÀÂ®�ȂǿÂ�ȏ¤�ǂŞ�ǺǷ�ƢǸǧ��ǾǼǷ�Ƣē¦ŚƻÂ�ƢȀǿƢȈǷ�°ƢƸƦǳ¦�ǂƟƢǇ�ËƾǸƬǈƫ

  . العظيم

ميّد األنبياء واألولياء بالعلوم واملعارف الربانية، إذ أنه هو عنصر  الذيفهو 

للجميع، سواء منهم الذين  الساقيفهو . هليةالعلوم الدينية وكنز املعارف اإل



٥٥ 



جلميع رّواد احلضرة،  الساقيفهو . يستسقون من داخل البئر أومن خارجها

صغارهم وكبارهم، بل حىت إخوانه األنبياء عليهم الصالة والسالم ومن ساروا 

śūƢǐǳ¦Â� ƢȈǳÂȋ¦�ǺǷ�ǶȀƴĔ�ȄǴǟ.

  رشفا من الدميغرفا من البحر أو *  فكلهم من رسول اهللا ملتمس

املثري لعواطف  )٢٠(وصف احملبوب بذاك األسلوب اإلنشائي يفاستمر الشاعر 

عّشاق احلضرة احملمدية، بأنه خري خلق اهللا قاطبة، وصاحب اجلاه العظيم، كما 

أمداحهم حيثما كانوا، كما  يفأنه هو كعبة املادحني اليت يوّلون وجوههم شطرها 

فما من مادح إالّ والرسول صلى اهللا عليه وسلم . ةيتجه املصلى إىل الكعبة للصال

  .ذلك اجلناب املوقر يففاملدح احلقيقي هو ما قيل . أمداحه يفمتوجَّهه 

وأخريا وقف أمام احملبوب ليبّني له عجزه عن صوغ مدائح رائعة تليق مبقامه 

  : يصلح بالثناء عليه ألنه أمام صلى اهللا عليه وسلم، وأنه ال

حّسانه طول املدى حىت ولو*  الفصيح بقدره مدحُ  يمن ال يف

إذاً فكيف به وهو أعجمي أَْلكن اللسان، ! باقل فيه بسهبان يستويمقام  يف

وال يكاد يبني وال يقيم العربية من عجمة يف لسانه؟ ّمث إنه ال يستطيع الكالم ملا 

ومع ذلك بّني للمحبوب عنوانه . به من الذنوب واألعمال السيئة القبيحة

، وعنوانه )٢١(–ها واألرض تُعترب بأمسائ-وبطاقته الشخصية، فامسه ناصر الدين 

بلده  يفإنه عرف بني الناس حبب املصطفي صلى اهللا عليه وسلم  هو: الدائم

إذًا فلكنة اللسان واألعمال .نيجرييا ذات الربح العظيم بعّشاق احلضرة احملمدية

.)٢٢("املرء مع من أحب"القبيحة ال تضر، مادام أن 

.خّضم، وكعبة املّداحوصف املمدوح بأنه إبريز، وحبر يفوينعقد التشبيه 

وظاهر أن الشاعر حاول أن حيذف من كل صورة من هذه الصور أداة التشبيه 
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أي أنه أكّد تشبيهه وأمجله، وهو ما يسّمونه .ووجه الشبه، فلم يبق إال العنصران

ومثل هذا السياق يوحي بالذوبان والتالحم بني طريف التشبيه، . بالتشبيه البليغ

  .و عني املشبه به يف مجيع أوصافهوادعاء أن املشبه ه

فحذف األداة مثال يعين إزالة احلواجز املادية بني الطرفني اللذين يتحوالن إىل 

�ǲưǷ�ǀƟƾǼǟ�ǾƦǌŭ¦�ÀȂǰȇ�Ȑǧ��śđƢǌƬǷ�ȏ�śǬƥƢǘƬǷ�ǺȇǂǐǼǟبه، بل المشبه

يكون هو املشبه به، كأن حذف األداة يؤدي إىل تضاعف العناصر املشرتكة بينها 

ƾËƷȂƬǳ¦�ń¤�ƢǸđ�Ä®ƚȇ�ƾƷ�ń¤�ǽ ¦ǂƳ¤Â�ǾȈƦǌƬǳ¦� ƢǼƥ�ƪسوّ  واليت ǣ)٢٣(.

وإن حذف الوجه يؤدى إىل إطالق الصورة، وعدم حتديد معامل اجلمال فيها، 

تقدير لدوره الفاعل "وفيه . وإطالق سراح املتلقي ليشارك املنتج يف صياغة النص

لبا بالبحث عن خالل التلّقي الذي يغدو معه شريكا للمبدع، إذ جيد نفسه مطا

  وجه الشبه 

الذي من أجله أجرى الشاعر أسلوب التشبيه، ورمبا اكتسبت الداللة قدرا من 

فحينما  .)٢٤("الثراء والسعة والتنوّع بفضل تقدير املتلّقي أكثر من وجه شبه واحد

النفاسة : وصف الشاعر ممدوحه بأنه هو اإلبريز، مل يذكر الوجه، فقد يكون

ن، أو ميل قلوب الناس إليه وتفانيهم يف اكتسابه، أو التوّسل والقدر، أو اللمعا

نيل املآرب واحلاجات، ومن يدري لعله جمموع هذه األشياء، أو  يفوالتوّصل به 

لقد اتسع أفق الصورة الفّنية حني غاب وجه الشبه، فشمل  . شيء آخر غريها

 يف يوالشك أن مثل هذا احلفز للمتلق. بال أديب ومتلقّ  يفء خيطر يكل ش

البحث عن أكثر من وجه الستكمال الصورة يفّعل مشاركته يف صياغة النص عن 

كما أن تداعى أوجه شبه كثرية يسهم يف اجتماع عناصر الصورة .طريق التخييل

  .بتفاصيلها
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"حّضم  حبر" ومثل هذا هو ما يستطاع أن يقال يف وصف احملبوب بأنه  

، إذ بوسع املتلقي أن يستحضر أكثر من وجه شبه لكل واحد "كعبة املّداح "و

  .منها

  : وبالعودة إىل البيت األول

  إبريز من عرب النقا األقحاح  * ـسّيد العرب الكرام ومن هو ال يا

بأن  ئالذي ينب" إبريز"يُدرك أن مما زاد هذا التشبيه مجاال تعريف كلمة 

  .يشاركه غريه يف ذلك ني الذهب اخلالص والاملمدوح هو وحده ع

من املعاين العامة اليت يشرتك فيها األدباء ويدركها  وتشبيه احملبوب بالبحر

طافح األمواج فوق األحبر "العقل مبنتهى البداهة، إّال أن وصف هذا البحر بأنه

حيث إن الشاعر جعل القارئ يتخيل حبرا . أخرجه من دائرة االبتذال"الطّفاح 

.ظيما متموجا يفيض خبرياته من كثرة امتالئه، وحتته حبار أخرى ممتلئة ومتمّوجةع

حبار مرتاكمة بعضها فوق بعض وكلها مآلنة وفّياضة باخلريات، إال أن هناك حبرا 

¤Ƣđ�ǂƻǄƫ.�ƢĔ اليت�Ƣē¦ŚƻÂ�ƢȀǿƢȈǷ�ƾǸƬǈƫ�ǾǼǷ الذيعظيما فوق هذه البحار، 

يراها يف أرض الواقع؛ إال أن الشاعر أبرزها  صورة فنية رائعة اليت مل يكد القارئ

  .إىل املتلقي خبياله الثاقب

عموما؛  هذا كله جبانب ما انطوت عليه هذه األبيات خصوصا، والقصيدة

حرص الشاعر يف بناء بعضها  وقد. باالنفعال ئلة يف إيقاع مليز من األلفاظ اجل

فال عجب يف أن . اخل..."احالطّفاح،املّتاح، املدّ "على صيغة املبالغة، مثل قوله 

 مقالتهيات يف إحدى بيقول بعد إيراد هذه األ )٢٥(جند أستاذنا إبراهيم عمر َكُبو

أال ترون مالمح القرون الذهبية : ".. - بالتعجب ءملي ييف أسلوب استفهام - 

لة الفخمة الالئمة بشخصية املمدوح عليه ز يف هذه األبيات من األلفاظ اجل
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ترون أيضا حسن السبك والصياغة مع براعة النظم  وأال... ؟الصالة والسالم 

.)٢٦("؟ واستقامة الوزن مما يشهد للناظم الكرمي مبعرفة تامة بعلم العروض والقوايف

:)٢٧(ومثل هذا قول الشاعر يف قصيدة أخرى

كّفكــم تنتهي بكم وتأمتر  يف  واألمالك رّمتها  )٢٨(أنت السََّمْيذَع

.............................................

................................................

بل شعرة منكم طالت أُوىل ذكرواُجْزَت الِكَيال جزافا لست متزنا

................................................

................................................

ذرّات جوهرة من ظهرك احندروا  ا وغيـركم اختـارك اهللا للعلي

شّبه املمدوح باألسد، ملا ميثّله سّيد الغابة ويرمز إليه من القوة، والشجاعة، 

فكما أن األسد يسيطر على مجيع احليوانات . هوالغلبة، والسيطرة التامة على غري 

ويسودهم، فكذلك الرسول صلى اهللا عليه وسلم يسيطر على مجيع الناس، بل 

ȀƬǼƫ�ƢĔ¤�Ʈ إن ȈƷ��ƨǰƟȐŭ¦�ƪ ǴǸǌǧ�ǆ ǻȍ¦�©±ÂƢƳ�ǾƫǂǘȈǇبنهيه وتأمتر بأمره،  ي

ليؤكد مدى ما للرسول صلى اهللا عليه " يف كّفكم " وانظر إىل استعماله كلمة 

حتت طواعية يده كأنه يقّلبها يوسلم من الرفعة والسيطرة على األمالك، فه

ذ ال شىء أسهل لإلنسان من منتهى السهولة والبساطة، إوحيرّكها كما شاء يف

داة والصفة املشرتكة بني املشبه، حذف اآل وملا كانت الصفة قوية يف. حتريك يده

:فلم يقل أنت كالسميذع يف الشجاعة والسلطة أو السيطرة، بل قال. الركنني

.أنت السميذع، مدعيا أن املشبه هو عني املشبه به
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 شاعت بني األدباء، ويصل إليها املبتذلة اليت والتشبيه بالسميذع من املعاين

يشري إىل أن الشجاعة " السميذع "منتهى البداهة، إال أن تعريف  يف يعقل املتلق

وزاد من قيمة هذا التشبيه أن الشاعر أضاف إىل  .الكربى مل تنته إال إىل املمدوح

هذا املعىن معىن آخر، هو أن عظمة املمدوح ورهبته قد فاقت وجاوزت قدرة 

فملك الغابة يُرى أن ليس يف األرض قوة تعدل قوته أو تقرتب . وتهاألسد وق

مشل العامل  أما سلطان املمدوح فقد. منها، فسلطانه إذًا مقّيد بالعامل السُّفليّ 

فاألمالك تأمتر بأمره وتنزجر بنهيه، فأين ).مطاع َمثّ أمني(السفلّي والُعلوّي، فهو 

ملك الغابة من هذه القّوة واهليمنة؟

�ƢēƢǟƢǠǋ¤Â�ƢȀƟ¦Âǂƥ�Ǧ"لقد  ǳȍ¦�Ƥ ǿ̄ �Ŗǳ¦�©ƢȀȈƦǌƬǳ¦�ƾȇƾƸƬƥ�ÀȂȈǣȐƦǳ¦�řǟ

ينفض عنها  البالغية، وذكروا أن الشاعر قد يضفي عليها من روحه وخياله ما

رتابة اإللف، ويبعثها جديدة حّية، وذلك باب من أبواب اإلبداع الذي تُذكر به 

ار سن الشاعر إالتشبيه، حيث  وهذا ما يوجد يف هذا. )٢٩("املوهبة وُحيسب هلا

على درب القدامى من تشبيه القوّي الشجاع باألسد، مث أضاف إىل الصورة 

معىن آخر وهو تصرف املمدوح يف العامل العلوي تصرفا يشبه تصرف اإلنسان 

تقصر عنه قوة األسد وتكّل دون الوصول إىل أدىن  يبأصابع يديه، األمر الذ

.األسد يف العامل العلوّي من عداد املستحيلبل إن تصّور سيطرة . درجاته

فالشاعر إذًا أضاف إىل الصورة القدمية املألوفة صورة أخرى زادت من قيمة 

�Ãƾƥ¢�ƾǫ�ƾȇƾƴƬǳ¦�ǺǷ�§ǂǔǳ¦�¦ǀđ�ȂǿÂ.التشبيه، وأبعدته من التداول واالبتذال

 ألن مظهر املقدرة البيانية ليس فقط يف تشكيل صور"شيئا من مقدرته البيانية، 

وتشبيهات، وكشف عالقات جديدة، وإمنا يكون أيضا يف جتديد الصورة األليفة 

أكثر براعة واقتدارا، ألن املقدرة اليت  الثاينورمبا كانت يف هذا النوع . الرتيبة



  

٦٠

يعيدها بديعة رقراقة مقدرة رمبا   تتناول األشياء املبتذلة الناضبة وتفرغ عليها ما

�ǾȈǧ�±ŐƫÂ�ƢƦƴƷ�ǾȈǧ�Ǧكانت أمكن من هذه اليت جتوس خال ǌǰƬǳ�¾ȂȀĐ¦�¾

.)٣٠("أمناطا من العالقة املبدعة اخللوب

�ǺǰŻ�ȏ�ƢĔƘƥ�ǾƬǳǄǼǷÂ�¬ÂƾǸŭ¦�ƨƳ°®�Ǧ ǏÂ�Ŀ�ňƢưǳ¦�ƪ ȈƦǳ¦�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�ǂǸƬǇ¦

أن تقاس بكيل وال ميزان، فهي كالشيء اجلزاف الذي ال يعرف عدده وال 

لى اهللا عليه وسلم، هو أن مقداره، بل إن أدىن ما ميكن أن يقاس به منزلته ص

فعدل الشاعر هنا أيضا عن . شعرة واحدة منه تفوق مجيع أهل الفضائل والُعال

القول بأن املمدوح كالشيء اجلزاف يف عدم معرفة حقيقة مقداره، وادعى أنه هو

  .اجلزاف بعينه عل سبيل التشبيه البليغ

ويوجد هذا النوع نفسه يف البيت اآلخر، حيث شبه سائر اخللق بالذرات 

تلك اجلواهر اليت ال تقبل االنقسام  أيبالنسبة ملقامه صلى اهللا عليه وسلم، 

إال هذه  هيفكل اخلالئق ما . لصغرها، حبيث إذا أردت تقسيمها تعود إىل العدم

¦�ƢǿǂǤǏ�¶ǂǨǳ�ǂȀĐ الذرات اليت ال ميكن للعني العادية رؤيتها إال حتت

ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ǾƬǳǄǼǷÂ�§ȂƦƄ¦�¿ƢǬŠ�ƪ ǈȈǫ�¦̄¤�ƢĔƘǋ�¾ȐƸǸǓ¦Â فهو. وسلم 

!الوحيد يف الساحة، حبيث إذا ظهر فال ميكن رؤية غريه

، )٣١("عامل الذر" مث زاد الشاعر يف ذكر رفعة قدر املمدوح وأملح إىل قصة 

. امليثاق يف ذلك العاملحيث احندر مجيع البشر من ظهر سيدنا آدم عند أخذ 

البشر، فكذلك كان احلبيب املصطفي صلى  فكما أن آدم عليه السالم هو أبو

فما من فاضل إال . املكارم والعلى ومجيعها منحدرة منه اهللا عليه وسلم هو أبو

  :لذلك قال الشاعر. وفضله مستمد من فضله صلى اهللا عليه وسلم

  هرة من ظهرك احندروااختارك اهللا للعليا وغريكم   ذرّات جو 
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:تصوير حالة الذاكرين وما يعتريهم من الحركات والمواجيد أثناء الذكر/ ٢جج

قال الشاعر يف قصيدة يصف فيها سكره وهيامه يف حلقة الذكر يف بلدة 

(Dambatta)َطْمَبتَّ 
)٣٢(:

ـــكر يومـــا وشــــاتنا فلـــو ذاق طعـــم السُّ

نعم تـرقص األعضـاء يف الـذكر دائمـا

ــــــهفـــــال تنكـــــروا  رقصـــــي إذا مـــــا  ذكرت

إذا ذُكــــــر األحبـــــــاب طـــــــارت قلــــــــوبُنا

عكفنــــــــا علــــــــى أمداحــــــــه نستطـــــــــيبها

)٣٣(لطاروا به رقصا وخافوا التشــدُّقا

ـــــــوُّقا إذا ذكــــــرت عهــــــد احلبيــــــب تشـ

ـــوهــل ت ـــعشُّقاـــــــــ رقص األعضــاء إالّ تـ

ـــإىل رؤيــة ال ـــدو حترُّقـــاــــــــــ محبوب تشـ

�ËǄºƬĔÂ  مـن ســقاكاألغصـان يف ذكـر

يريد الشاعر أن حيمل إىل املتلقي صورة جلية حلالته مع إخوانه الذاكرين من 

ǂǔƷ�¿ƢǷ¢�ǶȀǷƢȈǬǳ�ƨƴđÂ�ƢƷǂǧÂ�ƢǫȂǋ�ƾȇƾǌǳ¦�±¦ǄƬǿȏ̈�االتمايل واحلركات و 

�Ƥ ǳƢǗ�ĺ¢�Ǻƥ¦�ǂǨǠƳ�ƢǻƾȈǇ�Ƣđ�ǂȀǛ¢�Ŗǳ¦�̈°Ȃǐǳ¦�Ǯ ǴƬǳ�ƨǴƯƢŲ�̈°Ȃǐƥ�§ ȂƦƄ¦

: عليه وسلم وهو يستمع إىل قولهفرحه حني حجل أمام املصطفي صلى اهللا 

، فاهتّز طربا ومتايل شوقا وشغفا إىل هذه البشرى )٣٤("أشبهت َخلقي وُخلقي"

  .من البشري صلى اهللا عليه وسلم

بدأ الشاعر حديثه بااللتفات إىل الوشاة، ملتمسا هلم العذر فيما يقومون به 

م ذوقهم من مخر من الطعن واهلجوم واإلنكار بأن الذي جّرهم إىل ذلك هو عد

احملبة، إذ لو ذاقوا طعمها يوما لطاروا رقصا وخافوا من التوسع يف الكالم مـن غري 

محبوب ـمث أّكد هلم بأن األعضاء ترقص شوقا عند ذكر ال. احتياط واحرتاز

ن نار الغرام إإذ . ، وما دام األمر كذلك فال سبيل إىل اإلنكار له يف ذلك)اهللا(

ويف هذا . ي اليت حترك أعضاءه حىت ولو بدون شعور منهاليت تضطرم يف قلبه ه

:)٣٦(يف بعض قصائده )٣٥(املعىن يقول الشيخ أبو مدين الغوث
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  نعم ترقص األشباح يا جاهل املعىن  إذا اهتزت األرواح شوقا إىل اللقا

�ƨǳƢƷ�Ŀ�ǶđƢƬǼȇ�Äǀǳ¦��ǎ ǫǂǳ¦Â�ǲȇƢǸƬǳ¦�¦ǀǿ�ƨȈǨȈǯ�°ËȂǐȈǳ�ǂǟƢǌǳ¦�Ǧ ǫÂ�¦Śƻ¢Â

� ËśƦǧ��ǂǯǀǳ¦�ǶȀǷƢǈƳ¢�ǲȇƢǸƬƬǧ�ƢĔȂǴÌƸÈƬǈȇ�¬¦ƾǷȋ¦�Ǯ Ǵƫ�ȄǴǟ�¦ȂǨǰǟ�ǶĔ¢

وأن حالتهم يف ذلك تضاهي حالة . وتتحرك ميينا ومشاال عند إنشادها ومساعها

�² Ƙǯ�ȆǫƢǇ�ǂǯ̄ �Ŀ�ƢƥǂǗ�Ǯ ǳ̄�ǲǯ��Ǧ ǏƢǟ�¿Ȃȇ�Ŀ�ƢĔƢǼǧ¢Â�°Ƣƴǋȋ¦�ÀƢǐǣ¢

.احملبة، إذ أن األرواح تشتاق وترتاح إىل القرب من حضرة املمدوح

د التشبيه يف البيت األخري، حيث شبه الشاعر اهتزازهم ومتايلهم يف وينعق

�ËƤ ē�ƢǷƾǼǟ�ÀƢǐǣȋ¦�ǲȇƢŤÂ�±¦ǄƬǿƢƥ�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ȆǨǘǐŭ¦�¬ƾǷÂ�ǂǯǀǳ¦

  .الرياح

لقد أراد الشيخ أن يصور كيفية وقوفهم يف حلقة الذكر يف صفوف وهم قيام 

فدعاه فّنه . لغرام مثايلوجسم كل واحد ملتصق مع جسم صاحبه، يتمايلون من ا

�§ ȂƦǿ�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ŀ�ÀƢƦǔǬǳ¦�ƨǳƢƷÂ�ƨǳƢū¦�ǽǀǿ�śƥ�ƨǴƯƢǸŭ¦Â�ƨđƢǌŭ¦�ƾǬǟ�ń¤

  .الرياح

وميكن الوقوف على جودة هذا التشبيه عند ختّيل حركة هذه األغصان حينما 

��ƨƦȈƴǟ�ƢēƢǯǂƷ�ÀȂǰƫ�À¢�ƾƥ�Ȑǧ��ƨǬȈǫ°Â�ƨǴȇȂǗ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ÃǂƷȋƢƥÂ��¬Ƣȇǂǳ¦�Ƥ ē

�ƢȀǔǠƥ�§°ƢǬƫÂ�Ƣēǂưǰǳ�ÀƢǐǣȋ¦�ǽǀǿ�śƥ�ǆّمث إنه البد ǷȐƫ�½ƢǼǿ�ÀȂǰȇ�À¢

فقد أراد الشيخ أن جيذب انتباه املتلّقي ويضع يديه على مدى احلركة اليت . ببعض

�À¢�Ã¢ǂǧ��ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ǾƥȂƦƄ�ǾƷƾǷÂ�ƅ¦�ǂǯ̄ �Ŀ�À¦ǂǰǈǳ¦�Ƣđ�§ Ƣǐȇ

  .ذلك يكون سهال حينما يلوذ وراء هذه الصورة

الصورة تزداد وضوحا حينما يشهد اإلنسان إحدى حلقات كما أن هذه 

فإن . )٣٧()ذكر األنفاس(الذكر اليت يعقدها الشيخ وأتباعه املعروفة عندهم بـ
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بل تراها تارة متايال ميينا ومشاال، وتارة . تكون على حالة واحدة احلركات فيها ال

ƢǓȂĔÂ�ƨƦƯÂ�Ãǂƻ¢Â��ƢǟƢǨƫ°¦Â�ƢǓƢǨŵ¦ .اهي حالة حقا إن هذه احلالة تض

.األغصان يف وسط متّوج الرياح حبيث ال تستقـّر على حالة واحدة

وهذا التشبيه فيه نوع من الطرافة وعدم االبتذال، ملا حيمله من اخليال، وملا 

، ملا يف األوىل "حرك: "، بدال من كلمة"اهتز " أحسن الشاعر يف اختيار كلمة 

"ولو جّردت من الزيادة وصارت ألن األوىل . من القوة، وعدم ذلك يف الثانية

يف حني أن املادة الثانية ال تدل على . )٣٨(Ȃ̈Ǭǳ¦�ǞǷ�ƨǯǂū¦�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƢĔƜǧ"هّز 

.)٣٩("حترك: "هذا املعىن إالّ إذا زيد فيها وصارت

مث إن تشديد الشاعر للحروف اليت قبل الروّي، يوحي إىل هذا االهتزاز، 

ه يف حركاته واهتزازه، حبيث يتحرك رأسه فكأن الشاعر يريد من املتلقي أن يشارك

  .عند انتهاء كل بيت بدون شعور منه

أما نوعية هذا التشبيه فإنه تشبيه مرسل جممل لذكر األداة وحذف وجه الشبه 

  .فيه

ولعل الشاعر تأثر يف تصويره حركة الذاكرين واهتزازهم حبركة األغصان 

يف وصفه حالة الصحابة رضوان  واهتزازها مبا روي عن اإلمام علي كرم اهللا وجهه

كما مييد الشجر يف   )٤٠(إذ أصبحوا فذكروا اهللا مادوا: "..اهللا عليهم؛ حيث يقول

ƪ ǴŷÂ��ƶȇǂǳ¦�ǾȈǧ�Ƥ ē�¿Ȃȇ)٤١(ǶđƢȈƯ�ËǲƬƦƫ�ŕƷ�ǶȀǼȈǟ¢"..)وهذه الظاهرة . )٤٢

.)٤٣("التناص" تعرف يف الدراسة النقدية احلديثة بظاهرة 
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الخاتمة

اجلولة القصرية يف هذه املقالة املتواضعة، حاول الباحث أن ميّر مرا خالل هذه 

سريعا حبياة الشاعر، مث تدرّج إىل التعريف بالتشبيه املفرد، حيث تناول معىن كلمة 

عند اللغويني والبالغيني، وذلك كتوطئة للوصول إىل لّب املقال وجوهره، " املفرد"

يف شعر الشاعر، حيث تناول وهو احلديث عن بعض صور التشبيه املفرد 

الباحث مناذج من أبيات الشاعر يف وصف شخصية الرسول صلى اهللا عليه 

املاء "و" رحيق احلضرتني ونشيق احلرمني"وسلم، وذلك من قصيديت الشاعر 

وأما النموذج الثاين؛ فهو ". املسكوب من سحاب احملبوب على ساحة القلوب

  .يهم من احلركات واملواجيد أثناء الذكرعبارة عن وصف حالة الذاكرين وما يعرت 

يا، مث بالغحتليل األبيات حتليال  –قدر الطاقة  –وقد حاول الباحث 

.استخراج ظاهرة التشبيه املفرد منها، جريا وراء املنهج التحليلي التطبيقي

  :وقد توصل الباحث خالل هذا العرض الوجيز إىل النتائج التالية

 .ميدان القريض علّو كعب الشيخ املرحوم يف)١(

 شعره، وباألخص التشبيه البليغ، حبيث يأخذ املفرد يف كثافة التشبيه)٢(

.نصيب األسد من شعر الشيخ، من بني سائر الفنون البيانية

جاءت تشبيهاته يف معظمها، وهي تصور عصره وجمتمعه، كالتشبيه )٣(

 .بالطائرة والسيارة إخل

اغة النص وذلك عن طريق حماولة الشاعر يف تفعيل مشاركة املتلقي يف صي)٤(

حذف وجه الشبه، ليكون للمتلقي دور يقوم به يف ختيل ذاك الوجه 

 .بنفسه
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حماولة الشاعر يف جتديد بعض صوره التشبيهية، إلخراجها من دائرة )٥(

 .التداول واالبتذال

واهللا من وراء القصد، وهو حسيب ونعم الوكيل، وصلى اهللا وسلم على سيدنا 

.حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته

  الهوامش والمراجع

األنور،السنكورياإلمامنسب،)الشيخ(الكربيالناصرحممد)١(

5-4صخمطوط،

.تقريباأميالخبمسةعنهاوتبعدكنو،مدينةضواحيمن)٢(

:انظر،)م1787(سنةحوايليفكرب،ماملالشيخاملعهدهذاأسس)٣(

169صبكر،أيبعليللدكتورنيجرييا،يفالعربيةالثقافة

كرب،الناصرحممدالشيخشعريفالنبويةاملدائحكرب،شيخاملتبويل)٤(

بكنو،بايروجامعةالعربية،اللغةقسممنشورة،غريماجستري،رسالة(

15ص،)م2002

القرآن،خباياإبرازفيالمنانإحسانكرب،الناصرحممدالشيخ)٥(

.12-5ص،1جت،.دالقادرية،المكتبة:نيجيريا

اآلفاقدار:القاهرة؛1ط(البيان،علم):الدكتور(عتيقالعزيزعبد)٦(

.42-41ص،)م2006-هـ1427العربية،

:بريوت؛1ط(،"فرد"مادةالعرب،لساناإلفريقي،منظورابن:انظر)٧(

.331ص،3ج،)ت.دصادر،دار
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:بريوت؛7ط(الجديد،ثوبهافيالعربيةالبالغةأمني،شيخبكري)٨(

.32ص،)م2001للماليني،العلمدار

.والصفحةاملرجعنفس)٩(

تفصيالالشبهوجهعناحلديثتفصيلعلىالبالغةكتبدرجتوقد)١٠(

مبثابةفهو.ويضيعيضلوأقسامهأجزائهكثرةمنقارئهيكاددقيقا،

البالغة"إىلالرجوعوميكن.اُحلطاƢđوتقصرالَقطافيهاحتارفيحمهامه

ƢĔȂǼǧوƢĔƢǼǧ¢"ـ67ص،2جعباس،حسنفضلالدكتورلألستاذ

.70ـ46صفيود،الفتاحعبدبسيوين/للدكتور"البيانعلم"و.79

وجهألحوالبالنسبةعليه،مزيدالمبامنهماواحدكلحتدثفقد

أنظارحمطهىواليت�Ƣđيتصفاليتصفاتهأوله،تعرضاليتالشبه

.البالغيني

مرةبنكليبرُميملاإنه:يقالالتغليب،مرةبنعّباسهوـهناـعمرو)١١(

.قتلهفأمتّ ماء،بشربةأغثىنعمرويا:فقالرأسهعلىوقفالتغليب

أليب"األمثالجممع".الشديدةالشمسأسخنتهااليتاألرض:والرمضاء

)الشعردواوينواألدب:القسمالشاملة،املكتبة(النيسابوري،الفضل

1/374.

الشيخعندالشعريةالصورةوتشكيلالتشبيهمقريأمحدإبراهيم)١٢(

علىاحلصولملتطلباتتكميليةندوة،الكولخيانياسإبراهيم

صكنو،بايرو،جامعة-العربيةاللغةقسمالعربية،اللغةيفالدكتوراه

جابرللدكتوروالبالغي،النقديالرتاثيفالفنيةالصورة:عننقال،2

.204صعصفور،
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الطبعة(،الصوفيالتراثفياألدب،خفاجىاملنعمعبدحممد.د)١٣(

.243،ص)غريب مكتبة :القاهرة الثالثة؛

وترتيبهمجعه،..الناصركبرمحمدالشيخشعركرب،شيخاملتبويل)١٤(

جامعةالعربيةالغةقسمإىلمقدمحبث(الشعريموضوعهحسب

.165ص،)م1994الليسانس،شهادةعلىللحصولكنو،بايرو،

احملضأيقحّ مجع:األقحاح.اخليار:النقا.اخلالصالذهب:اإلبريز)١٥(

اخلالص

:واخلضم،والعطيةالكثرياملعروفاجلواداملعطاءاحلمول:الِخضمّ )١٦(

املمتلئ:الطافح).خضم:مادةالعرب،لسان(وخريهمائهالبحرلكثرة

.الفياض

أَعطىمنوكلاملنفعة،جمرىجيريوامليحأعطاه،:َمْيحاماحه:المّياح)١٧(

).ميحمادةالعرب،لسان(أعطيته،الرجلوِحمتُ ،ماحفقدمعروفا

أسفلمنالدلوميألالذى :واملائح ،املستقى:الماتحقيل:المّتاح

إذاَمييحهاƢđǀƳƢȀƷƢǷÂ�ƢđƢȈǬƬǈǷإذامتحاميتحهاالدلوالبئر،ومتح

.مألها

الذى:ألكنرجليقال،اللسانيفعجمةوهىاللكنةمن:َأْلَكن)١٨(

منالكالمعنوعجزسكت:وجم.لسانهيفعجمةمنالعربيةالجييد

.اخلوفأواحلزنأوالغيظشدة

،الكبرىالخصائصالسيوطي،الرمحنعبدالدينجاللالفضلأبو)١٩(

،ص1ج،)م1985ـهـ1405العلمية،الكتبدار:بريوتط؛.د(
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"رواياتهمبختلفاحلديثساقأنبعدالبيهقيقال.66 وهذه:

بعضا،يؤكدفبعضهابهحيتجالمن°Ƣē¦Âيفكانوإناألحاديث

أخرجهحديثوهو"األسقعبنواثلةحديثإىليرجعمجيعهاومعىن

"بلفظالصحيحيفمسلماإلمام إبراهيمولدمناصطفياهللاإن:

.194ص،1جكثري،البنالنبويةالسيرة:أنظر..".إمساعيل

هناواملقصودالكالم،منالكذبأوبالصدقيتصفالما:اإلنشاء)٢٠(

.الشاعراستعملهالذيالنداءأسلوب

واعتربوا،بأمسائهااألرضاعتربوا:"قالأنهمسعودبناهللاعبدعنأثر)٢١(

 دار:بريوت؛1ط(،اإليمانشعب،يالبيهق"بالصاحبالصاحب

.55ص،8ج،)هـ1410،العلميةالكتب

؛3ط(،2283ص،5ج،صحيحهيفالبخارياإلمامرواهحديث)٢٢(

).م1987-هـ1408كثري،ابندار:بريوت

الشيخعندالشعريةالصورةوتشكيلالتشبيهمقري،أمحدإبراهيم)٢٣(

درجةعلىاحلصولملتطلباتتكميليةندوة،يالكولخإنياسإبراهيم

 الشعرفيوالصورةالصوت:عننقال،8صالعربية،اللغةيفالدكتوراه

.192ص،شليبسعدطارق للدكتور،الجاهلي

.10صالسابق،املرجع)٢٤(

وهو.السبعينياتمنذبايروجبامعةالعربيةاللغةقسمأساتذةكبارمن)٢٥(

.النيجرييالعلماءجملسرئيساآلن
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علماءعندالدينيةالمناقشاتفيالعربيةاللغةدورعمر،إبراهيم)٢٦(

–اجلامعيةبايروكلية،العربية اللغةقسم،عربيةدراساتجملة(،كنو

.122:ص،)م3،1977العددكانو

السابق،صاملصدر،..كبرالناصرمحمدالشيخ،شعركربشيخاملتبويل)٢٧(
76-77.

الكرمي:خطأذالهإعجامبأنبعضهموصرّحوالدال،بالذال:السميذع)٢٨(

ويقالالسيف،:أيضاوالسميدعاألكناف،املوطأالسخيّ الشريف

األسد،:أيضاوالسميذع.اجلسيماجلميلوكذلك.مسيذعأيضاللذئب

"انظر.يبدوفيماهناالشاعرمرادوهو جواهرمنالعروستاج:

).مسذع(مادةالزبيدي،مرتضىللسيد،"القاموس

لمسائلتحليليةدراسة:البيانىالتصوير،موسىأبوحممدحممد)٢٩(

.174ص،)م2006وهبة،مكتبة:القاهرة؛6ط(البيان،

.والصفحةالسابقاملرجع)٣٠(

اإلمامحاشية انظرفيه،جرىوماالعاملهذاحولالبيانمنملزيد)٣١(

:M6789:تعاىلقولهعنداجلاللنيتفسريعلىالصاوي

;<=>?@ABDCEGFIHJ

KLMNOPQRSL]172:األعرافسورة[،

(107ـ106ص،2ج ).1977بريوت-الفكردار.

شريفاملاهرطبعة(،األنوارسبحاتديوانكرب،الناصرحممدالشيخ)٣٢(

.8ص،)ت.دبال،



  

٧٠

.كيلومرتأربعنيحبوايلعنهاوتبتعدكنو،مدينةمشايلّ بلدة:وطمبت)٣٣(

غريمنالكالميفتوّسع:وفيهبالكالموتشدقبالناس،استهزأ:تشّدق)٣٤(

.379صسابق،مرجع)شدق(مادةاملنجد،.واحرتازاحتياط

الطبعة(زغلول،بسيوينالسعيدحممد:حتقبق،اإليمانشعبالبيهقي،)٣٥(

.283ص،4ج،)هـ1410العلمية،الكتبدار:بريوتاألوىل؛

هـ594ت(األندلسياألنصارياحلسنبنشعيبهو)٣٦(

القادرعبدالشيخعنأخذوامنأكربمنوشهري،،صويف)م1197/

كثروفاسإىلهاجر.مباشرةعنهفأخذاحلجيفمعهالتقى.اجليالين

نعته.املنصوريعقوبيوسفأبواملوّحديالسلطانخافهحىتأتباعه،

علىأضواء:انظر".الشيوخشيخ"بالعريببنالدينحميالشيخ

مفتاح،الباقيلعبد،طريقتهوانتشارالجيالنيالقادرعبدالشيخ

.274ص

معلوماتبدون،يستنبئونكاهللا،قريبالفاتححسنالشيخ/د.أ)٣٧(

.56صالنشر،

، عن )الإله إال اهللا(، أو اهليللة )اهللا(وهو عبارة عن ترديد اسم اجلاللة )٣٨(

.النَفس والصدر معاطريق 

:حتقيقوغريه،مصطفيإلبراهيم،الوسيطاملعجميف"هزّ "مادةانظر)٣٩(

.984ص،2جالدعوة،دارالعربية،مصرمجهوريةالعربيةاللغةجممع

.168ص،1جالسابق،املرجعيف"حرك"مادةانظر)٤٠(



٧١



(متايلوالغصن،واضطرب،حترك:وميداناميداالشيءماد)٤١( املعجم.

).2/893،"ماد"مادةالوسيط،

.وسالتفاضت:العنيمهلت)٤٢(

:القسمالثالث،اإلصدارالشاملة،املكتبة(والنهايةالبدايةكثري،ابن)٤٣(

.6ص،8ج،)التاريخكتب

دار:القاهرة؛1ط(ناهم،أمحدللدكتور،الّرّوادشعرفيالتـناص:انظر)٤٤(

.61ـ50ص،)م2007العربية،اآلفاق


