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 :إعداد

 


 

  المقدمة

  .احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله

  : أما بعد

ميال إىل حب من حيسن إليه، سواء أكان  –بطبعه  – اإلنسانفإن 

اإلحسان ماديا أو معنويا، فيحب من أجل ذلك والديه وإخوانه وأقربائه ومعلميه 

جوانب حياته املاديـة واملعنوية وكل من حيسن إليه ويساعده يف جانب من 

وهذا احلب ال يكون على درجة واحدة، بل على حسب كثرة . والروحية

اإلحسان وقلته، فمحبة الولد ألمه غالبا ما تكون أكثر من حمبته ألبيه، وحمبته 

ذلك ألن جتارب األم حنو ...ألبيه تكون أكثر من حمبته إلخوانه وهكذا دواليك

وأنه كلما كانت التجارب واإلحسان أكثر كلما ازدادت  .الولد أكثر من غريها

  .احملبة ومتكنت يف القلب

��ƢȈǻƾǳ¦�̈ƢȈū¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƾǳȂǳ¦�¦ǀǿ�®ȂƳÂ�Ƥ ƦǇ�Ƣŷ�À¦ƾǳ¦Ȃǳ¦�ÀƢǯ�ƢŭÂƢǸĔƜǧ

  .يستحقان منه التقدير واحملبة والشكر واالحسان إليهما

َوَقَضى َربَُّك ﴿لذلك أمر اهللا تعاىل بربمها وطاعتهما يف غري معصية قال تعاىل 

.)١( ﴾....َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا
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�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēȐǰǌŠ�ƢȈǻƾǳ¦�̈ƢȈū¦�Ŀ�®ȂǳȂŭ¦�®ȂƳÂ�Ƥ ƦǇ�Ƣŷ�À¦ƾǳ¦Ȃǳ¦�ÀƢǯ�ƢǸǯ

�ǶǴǇÂ�Ǿǳ¦Â�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƅ¦�¾ȂǇ°�ÀƜǧ��̈®ƾǠƬŭ¦�ƢēƢǻƢȇ®Â�ƨǟȂǼƬŭ¦�ƢȀƬǸǜǻ¢Â–

  .اإلمياننور  إىلراجه من ظلمات الكفر هو السبب يف إخ

فإذا قورن إحسانه صلى اهللا عليه وآله وسلم بإحسان الوالدين، فإننا جند 

�ǺǷ�ƾƥȏ�ÀƢǯ�À¤Â��ƢǸȀǼȈƥ�¦ƾƥ¢�ƨǻ°ƢǬǷ�ȏ�ǲƥ��ƢǸĔƢǈƷ¤�ǺǷ�Śưǰƥ�ǂưǯ¢�ǾǻƢǈƷ¤

  . املقارنة فيكون عندئذ إحسان الوالدين مبثابة قطرة ماء يف البحر احمليط

ر هذا، فإن حمبة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم جيب أن تكون أكثر وإذا تقر 

، وشدة اإلميانلنفسه، فحبه يعترب من  اإلنسانمن حمبة الوالدين، بل من حمبة 

 فو الذي نفسي بيده ال((ميان قال عليه الصالة والسالم حبه تعترب من كمال اإل

ال ((ويف رواية شعبة  )٢())يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده

لذلك  )٣())يـؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني

أنكر الرسول عليه الصالة والسالم على عمر بن اخلطاب حني آثر نفسه باحملبة 

على رسول اهللا، حىت إذا رجع عن ذلك وأحب النيب أكثر من نفسه أقر له النيب 

  .ل اإلميانعليه الصالة والسالم بكما

مبحبة رسول صلى اهللا عليه وسلم لذلك عقد  إالفاإلميان إذن ال يكتمل 

باب حب الرسول صلى اهللا عليه وسلم من ((: البخاري بابًا يف ذلك، وقال

.)٤())اإلميان

وهذا احلب هو السبب الرئيس يف مدح املسلمني للنيب عليه السالم بقصائد  

بت وكعب بن زهري وعبد اهللا بن رواحة كثرية منذ عصر الصحابة كحسان بن ثا

وما من عصر من العصور إال وجتد شعراء يقرضون الشعر يف . واخلنساء وغريهم

بن احلاج  إبراهيممدحه، واستمر املديح على مدى العصور إىل أن جاء الشيخ 



  

١٠٢

عبد اهللا نياس الكوخلي، فأدىل هو اآلخر بدلوه يف املديح بقصائد مجة مجعت يف  

  .ن الدواوين الستكتاب بعنوا

�Ʈ ȈƷ�Ƣđ�² ƢǼǳ¦�ǪǴǠƫ�Ã¢°Â�¾ȂƦǬǳ¦�ƢŮ�Ƥ Ƭǯ�ƪ ǈǳ¦�ǺȇÂ¦Âƾǳ¦�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ã¢°�ƢŭÂ

�®Â��Ǧ ȇǂǌǳ¦�ÄȂƦǼǳ¦�ƾǳȂŭƢƥ�¾ƢǨƬƷȏ¦�Ŀ�ƢǸȈǇȏ�ƨȈǼȇƾǳ¦�©ƢƦǇƢǼŭ¦�Ŀ�ƢĔÂ ǂǬȇ

قصيدة  حضرة الرسول وحتليلها وهي إىلدراسـة قصيدة من قصائد تيسري الوصول 

  .المية

  بن الحاج عبد اهللا نياس إبراهيمخ نبذة عن حياة الشي

بن احلاج عبد اهللا نياس التجاين ابن السيد حممد بن  إبراهيمهو الشيخ 

.)٥(بن صنب بن الرضى األمنيبن بكر بن حممد  مدمب

هـ املوافق ١٣٢٠ولد يـوم اخلميس بعد العصر عند انتصاف رجب الفرد سنة 

 بإقليم وهي قرية بناها والده م بقرية طيبة أنيسني١٩٠٠ أكتوبرالسابع عشرة من 

.)٦(سني سالوم يف مجهورية السنغال

نشأ الشيخ يف حجر والده الشيخ احلاج عبد اهللا نياس وقد اهتم برتبيته 

 إبراهيموتعليمه اهتماما كبريا ملا رأى فيه من النجابة والذكاء والرب، وكان الشيخ 

وقاته يف مطالعة دروسه أق ظفاره وكان يستغر أحيب القراءة واالطالع منذ نعومة 

.)٧(عند والده

 إىلوحلرصه يف التعليم أنه حاول تعلم اللغة الفرنسية يف صغره باإلضافة 

: دروسه العربية غري أن والده منعه عنها فامتنع واكتفى باللغة العربية وكان يقول

 كل باب من  إىل اإلسالملو كان يل يف اللغة الفرنسية واالجنليزية باع حلملت "

.)٨("وروبينيأبواب األ
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فتصدر للتعليم والتأليف وهو  اإلسالميةتبحر يف العلوم العربية والدراسات 

  .شاب يافع

له إجنازات كثرية يف شىت العلوم والفنون على شكل كتب ورسائل ودواوين 

  .أكثرها يف مدح املصطفى صلى اهللا عليه وسلم

والده الشيخ احلاج عبد  خنرط يف سلك الطريقة التجانية منذ صغره على يدا

اهللا نياس، ومل يكد يتجاوز العشرين من عمره حىت تدفقت إليه اإلجازات من 

  )٩(.شيوخ الطريقة التجانية وذلك بعد وفاة أبيه مباشرة

سلم أىل اهللا تعاىل ونشر دينه فإفريقية وغريها للدعوة كان جيوب األقطار اإل

ولعل  )١٠(ة على يده ماليني املسلمنيعلى يده خلق كثري، واعتنق الطريقة التجاني

  .هذا هو السبب يف تلقينه بصاحب الفيضة التجانية

�°ƢƬŵ�©ȏƢĐ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ǾƬȈǐƼǋ�¬ƾǷ�Ŀ�©ǂǌǻ�©ȏƢǬǷ�½ƢǼǿÂ

الصادر بتاريخ  ٢١٢٨منها ما جاءت يف جملة آخر ساعة املصرية يف عدد 

كثر من ثالثني مليونا نياس زعيما أل إبراهيمالشيخ "م مقاال بعنوان ٥/٨/١٩٧٥

".من املسلمني وصديقا للعرب، ونصريا للقضية الفلسطينية

ذكر فيه الكاتب بإمامة الشيخ للمسلمني صالة اجلمعة باجلامع األزهر 

 اإلفريقيةم كما أضاف أنه يعود إليه الفضل يف إقناع عدد من الدول ١٩٦١

ض كل املناصب اليت بإدخال اللغة العربية يف التعليم، وختم بأن الشيخ رف

  )١١(.اإلسالميةعرضتها عليه السلطات ليتفرغ للدعوة 

وعضوا مؤسسا ) كراتشي(بـ اإلسالميصبح نائبا لرئيس مؤمتر العامل أهذا وقد 

 اإلسالميةمبكة املكرمة ومجعية اجلامعات  اإلسالمييف كل من رابطة العامل 



  

١٠٤

�ª ȂƸƦǳ¦�ǞǸĐ�ÄȂǼǈǳ¦�ǂŤƚŭ¦�ĿÂ��¶ƢƥǂǳƢƥبالقاهرة وغريها من اهليئات  ةاإلسالمي

  )١٢(.العاملية اإلسالمية

ولقد أباله مواله حبب املصطفى عليه الصالة والسالم فمدحه بقصائد مجة 

 إىلانتقل "أن  إىليف دواوين كثرية، وكان املدح جلناب املصطفى شغله الشاغل 

  )١٣(.م يف لندن اململكة املتحدة١٩٧٥يوليو  ٢٧ األحدرمحة ربه يوم 

  :راسة القصيدةد

  :رض القصيدةـــــــــــــــع

حتتوي هذه القصيدة على سبعة عشر بيتا من حبر الطويل على روي المي، 

ربعمائة أ�ƢēƢȈƥ¢�®ƾǟ�ǢǳƢƦǳ¦�¾ȂǇǂǳ¦�̈ǂǔƷ إىلومأخوذة من ديوان تيسري الوصول 

  .على عدد مـكة يف حساب اجلمل) ٤٤٢(ربعون بيتا أواثنان و 

اطبة شخصني انتزعهما من نفسه كعادة الشعراء إستهل الشيخ قصيدته مبخ

مستنكرا تعلقهما الشديد بالنساء ويأمرمها بتقليل ذكرهن مهما يكن حسنهن 

  :ومجاهلن قائال

  تذكر ربات الغدائر مسـجال * دعاين من سـلمي وليلي وقــلال

وختمها بالصالة على النيب املختـار بعد التضرع هللا والتوسـل برسوله الكرمي أن 

Ƣđ°ƢǤǷÂ�µ °ȋ¦�¼°ƢǌǷ�Ŀ�śǼǷƚŭ¦�ƨǧƢǯ�ƨȈǼǷ¢Â�ǽƢǼǷ�ƅ¦�ǾǤǴƦȇ.

  القصيدة مضـمون

لقد أحب الشيخ الرسول عليه الصالة والسالم حبا شديدا، بل مل ينشغل يف 

حبيبه املصطفى صلى اهللا إال حياته أبدا حبب غريه، ألنه مل يسبق يف قلبه شيء 
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يف موضع آخر من ديوانه حيث يصرح عليه وآله وسلم وهذا ما يقوله هو بنفسه 

  :بذلك قائال

  صليت بنريان اشتياقي أمحدا *  عرف اهلوىأأتـاين هـواه قبل أن 

لذلك كرس جهوده كلها يف مدحه، فمدحه بقصائد كثرية مجعت يف كتاب 

واحد حيتوي على ستة دواوين كل ديوان يشتمل على عدة قصائد مبوبة على 

  .أحرف اهلجاء

ن بصددها ميدح فيها الشيخ حمبوبه وينعته بنعوت كثرية والقصيدة اليت حن

  :وصفات الئقة جبناب حمبوبه عليه الصالة والسالم يستهلها بقوله

  تذكـر ربات الغدائر مسجال * وقـلال ىوليل ىسلمدعـاين من 

أي أتركاين يا خليلي من ذكر حماسن النساء أمثال سلمي وليلي وغريمها منها 

ȂǼǤƫÂ�Ǻđ� ¦ǂǠǌǳ¦�Ǧ¦� النساء الالئي طاملا Ǥǋ�ƢǠȈǘƬǈƫ�Ń�À¤Â��ǺȀǼǈƷÂ�ǺŮƢǸŝ

ذلك فقلال من ذكرهن وحمبتهن وأكثرا من ذكر املصطفى صلى اهللا عليه وسلم 

الذي من أجله تاب اهللا تعاىل على أيب البشر سيدنا آدم عليه السالم حني أكل 

مث ينتقل إىل أمر آخر هو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أصل . الشجرة

خلق من نوره،  شيء طالق وأن كل خملوق على اإل الكائنات، وأنه هو أول

��ƾƷ¦Â�À¢�Ŀ�̧ǂǧÂ�ǲǏ¢�¾ȂǇǂǳ¦�ÀȂǰȇ�ƨȈưȈū¦�ǽǀđÂألنه مصدر الكل  أصل

وأصل الكون وفرع ألنه ابن آدم، وهذان الضدان ال جيتمعان ألحد إال لرسول 

وضد : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم لذلك يقول الشيخ يف موضع آخر من الديوان

ويقول بناءا على هذا أنه عليه السالم هو اجلدير بأن ) العقل والقلبابضد حري 

يكثر من مدحه ألنه ينشط القلب ويهز الفؤاد ويصري اجلنان بذكره خاليا من 

والصفاء الروحي اليت  اإلنسانالشهوات املعكرة للقلوب واليت تقف حاجزا بني 
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يـَْوَم َال ﴿وقال )١٤(﴾زَكَّاَهاَقْد أَفْـَلَح َمنْ ﴿قال تعاىل . اإلنسانمن أجلها خلق 

َفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن  والشك أن القلب ال  )١٥( ﴾ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ *يـَنـْ

يسلم من الرعونات البشرية والشهوات البهائمية والوساوس الشيطانية والدسائس 

واجتناب نواهيه اليت هي  النفسية إال بطاعة اهللا تعاىل املتمثلة يف امتثال أوامره

ولن تستقيم القلب إال بطاعة رسول اهللا ولن تكون  -رزقنا اهللا إياها- االستقامة 

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم ﴿ذلك إال مبحبة وجدانية له لقوله تعاىل 

 )١٧(﴾...َوَأِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسولَ ﴿عاىل وقوله ت)١٦( ﴾...اللَُّه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكمْ 

واستمر الشيخ يذكر من خصائص الرسول ومآثره من ذلك أن اجلنان مبا فيها من 

احلور العني وامللذات ما طابت إال بنشر طيب حمبوبه، وأن البدر اكتسب نوره 

  :غرابة من ذلك ألن القمر خملوق من نوره حيث يقول منه وال

ذكـره تيـب قبلـهلذكر الـذي مـن 

لــذكر الــذي مل يــذكر احلــق غــريه

لــــذكر الــــذي تعــــرو فــــؤادي هـــــزة

لـذكر الـذي طــاب احلنـان بنشــره

ــــــــى آدم إذ كــــــــان فرعــــــــا مـــــــــوصال عل

خــري مــن أرســال واأليــاممــدى الــدهر 

لــــــدى ذكــــــره والقلــــــب صـــــــار مقــــــتال

ومنـــــــه ضـــــــياء الــــــــبدر بـــــــدرا مكمــــــــال

لكون وأنه أصل املخلوقات على أن حمبوبه هو بذرة هذا ا أخرىمث أكد مرة 

ولواله ما وجد أي خملوق، يعين أنه السبب يف وجود أي عنصر من عناصر 

طائل حتتها وأنه من ساس  احلياة، ويرى أن احلياة بدون املصطفى حياة مهملة ال

�ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ǾƫƢǨǏ�ǺǷ�®°Â�Ƣŭ�ƢǬƦǗ�Ƣđ®¢�Ʈ ȈŞ�ȄǨǘǐŭ¦�©ƢǨǐƥ�ǾǈǨǻ

  .بعد مماتهنال عزا عظيما يف حياته و 

ويرى كما يرى غريه من املداحني للمصطفى عليه الصالة والسالم أن مآثره  

��ǞǇ¦Â�ǾƷƾǷ�Ŀ�¾ƢĐ¦�ÀȂǰȇ�ŅƢƬǳƢƥÂ�ǂǐū¦Â�ƾǠǳ¦�ƢȀǠǷ�ǺǰŻ�ȏ�̈ǂưǯ�̈Śưǯ
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فليقل املادح ما شاء مما خيطر بباله من نعوت وأخالق كرمية شريطة أن جيعله 

طالق وأن ال يتجاوز احلد كما جتاوز عبدا مفضال على مجيع املخلوقات على اإل

يف مدحهم لروح اهللا عيسى عليه السالم وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت التسليم 

:بنا هللا تعاىل، لذلك يقول البوصريي مستنكرا هذه العقيدةاحيث جعلوه 

  )١٨(ت مدحا فيه واحتكمئش واحكم مبا  *  دع ما ادعته النصارى يف نبيهم

ته بالدعاء والصالة على النيب املختار متوسال به أن جيعله وختم القصيدة كعاد

ىل إصحابه وتالمذته مقربني لدى رسول اهللا وأن جيعلهم أئمة للمتقني أوأحبابه و 

ن يكونوا وأن يلني هلم قلوب املاردين ويكسرها هلم ويقو يقني أما شاء اهللا 

ولعله يعىن باحلزب  .حزبه إىلاملؤمنني أصحاب اهلمم العالية ويغن كل من انتمى 

الطريقة التجانية وبالغىن غىن النفس وينج كل من آمن باهللا ربا ومبحمد نبيا 

ملوىل ورسوال من مجيع االبتالءات واملصائب العاجلة واآلجلة كما يرجو من ا

العاجزين وجنده يغلب عدوه يف كل وقت  ملجأنه إالكرمي أن يرقيهم بالشكر ف

يف حال ضعف آرائهم وعدم استعدادهم  حوالوحني ويف كل حال من األ

�ƢǨǐƬǷ�¦ǂǰǋ�½ǂǌǻÂ�½ƾǸŴ��ƢŮ�ǶēƢƦȈƫǂƫ�ƨǫ®Â�ǶȀƬǘƻ�ƨǷȐǇ�¿ƾǟÂ للحرب

بالدوام، ألنه من اعتمد عليك يا اهللا وتوكل عليك مل خيش شيئا، مث ختم 

القصيدة بالصالة والسالم على طاه املسمى أمحد وعلى آله وأصحابه وعلى 

  :حيث يقول األنبياء واملرسلني مجيع

ــــــــــــوال ــــــــــــادا هفل فــــــــــــإن ال تلفــــــــــــى لي

ـــــايت بلحظـــــة ـــــواله ال أرضـــــى حي ول

ومـــن بصــــفات املصطـــــفى آل كلــــه

مــــــآثر خــــــري اخللــــــق غــــــري مـــــــحصر

لبـــــذرة هـــــذا الكـــــون إذ كـــــان مـــــر ال

فحــــي بغـــــري املصــــطفى البــــدر أمهــــال

ــــــــال عـــــــــزا مــــــــبجال ــــــــا ن ـــــــــاة وموت حي

مفضــال ت عبــدائفيــه مــا قــد  شــفقــل 
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ـــــــــيا رب فــــــــاجعلين لديــــــــه مقربــــــــا ف

ــــــــــــــــــــــمة ـــــــــــــــــــــا للمتقــــــــــــــــــــــني أئ وجتعلن

وليــــــــن ضـــــــحور املارديــــــــن وهـــــــدها

ني حلزبنــــــــــــامـــــــــــوأغــــــــــــن فقـــــــــــري املنت

ـــــــا ــــــــما تـــــــرقيهم ي رب بالشـــــــكر دائ

ـــا ــــدهر غالـــبرب مـــن ج أي ـــده ال ن

لك احلمد والشـكر املسـرمد دائمـا

صــــــالة وتســـــليم علـــــى طـــــاه أمحـــــد

وصحيب وأحبـايب ومـن كـان موصـال

سيــــــــــــبا مرســــــــــــال دإىل ابـــــــــــد اآلبـــــــــــا

ـــــــــــو ــــــــــــن ذو العــــــــــــاليقـــــــــــني امل وق تقي

ونــــــــج مجيــــــــع املؤمـــــــــنني مــــــــن ابــــــــتال

فـــــــــــإنك ملجــــــــــا العــــــــــاجزين جملــــــــــال

ــــــا مــــــؤمال ــــــو ضـــــــعفت آراؤهــــــم ي ول

فـــــلم خيــــش مــــن يلجــــا إليــــك تـــــوكال

ومـــــن كــــان مرســـــال وأصــــحابوآل 

  تحليل القصيدة

  : األسـلوب/ أ

تتصف القصيدة بسالمة الرتكيب ووضوح البيان وصدق العاطفة ووضع 

نها املناسبة ويتخلل القصيدة شعور عميق مبحبوبه وليس لفاظ يف أماكاأل

بالقصيدة تعقيد لفظي أو معنوي، وخياله واسع حيث عرب عن النور احملمدي 

ببذرة الكون ليقرتب املعىن يف األذهان واخليال هو القادر على جعل احملسوس 

 .معقوال والعكس بالعكس فجعل الشيخ املعقول حمسوسا

  : األلفاظ/ ب

 ألفاظاظ املستعملة يف القصيدة تبدو سهلة املعاين وال جتد فيها فاأللف

 .بالسالسة األلفاظوحشية، وتتسم 
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  : الـصور البيانية/ ج

االستعارة : إذا ألقيت النظر يف القصيدة فستقف على الصـور البيانية التالية

التصرحيية يف عجز البيت اخلامس حيث شبه الرسول بالشمس وحذف املتشبه به 

مز له بالزم من لوازمه وأجرى هذا الالزم على املشبه على سبيل االستعارة ور 

التصرحيية، ويف البيت نفسه جند االستعارة التصرحيية يف صدر البيت حيث شبه 

رائحته صلى اهللا عليه وسلم بالعطر وحذف املشبه به ورمز له بالزم  الرسول أو

  .يل االستعارة التصرحييةمن لوازمه وأجرى هذا الالزم على املشبه على سب

ور جبامع الصالبة صخلثاين عشر جنده يشبه القساوة بالويف صدر البيت ا

خور ويطلب من اهللا تعاىل أن يلينها ص�ǳƢƥ�ƨǸǴǜǳ¦Â�śǷǂĐ¦�§ȂǴǫ�ǾƦǋيعين

  .ويكسرها

، فالقصيدة تعترب من اإلسالميهذا وجند الشيخ تأثر تؤثرا واضحا بالتصوف 

  .عاين الصوفيةالغزل الصويف، فيها امل

  :منها

أنه صلى اهللا عليه وسلم فرع واصل من آن واحد وهذا املعىن ظاهر يف البيت 

  :الثاين من القصيدة حيث يقول

  على آدم إذ كان فرعا مـوصال * لذكر الذي من ذكره تيب قبله

عليه وصدر البيت نفسه حيمل معىن صوفيا آخر هو أن سيدنا آدم تاب اهللا 

  .املغفرة والتوبة إال من أجل الصالة عليه نيب أو ذكر امسه فلم جيدعندما صلى على ال

ويف البيت السادس تأكيد ملا جاء يف البيت الثاين من انه صلى اهللا عليه وآله 

وسلم أصل الكائنات وأنه بذرة هذا الكون وأنه لواله ما خلق خملوق، والكل 

  .خملوق من نوره صلى اهللا عليه وآله وسلم
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�ǶȀǼǷ�ƨºȈǧȂǐǳ¦�̈®Ƣºǈǳ¦�ǺǷ�ǽŚǣ�ǾǬƦǇ�ƢŶ¤Â�¦ǀđ�ǲƟƢǬǳ¦�ǽƾƷÂ على أنه ليس

  :الشيخ يوسف النبهاين حيث يقول يف مستهل قصيدة له

  يا نبيا من جـنده األنبيـاء  *  نورك الكل والورى أجــزاء

  )١٩(األشياءلدامـت يف غيبها   *  الـكون كنت أنت ولوالعلة 

  : الـوزن والقافيـة/ د

  :لطويل ووزنه كاآليتالقصيدة من حبر ا

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن * فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

ربعة يف العجز، أعاريضها كلها مقبوضة أربعة يف الصدر و أمثان مرات، 

�ȂǿÂ�®ǂǨŭ¦�» ƢƷǄǳ¦�ǺǷ�̧ Ȃǻ�ȂǿÂ�ǒ ƦǬǳ¦�ƢȀȈǋƢƷ¢�Ŀ�ǲǴƼƬȇ�ƢđǂǓ¢�Ǯ ǳǀǯÂ

  .الواقع ثاين السبب اخلفيف )٢٠()حذف اخلامس الساكن(

القصيدة كما سبق أن ذكرنا المية وقافيتها مطلقة نوعها املتدارك، هذا ما و 

أما اجلرس الداخلي فيتمثل يف تكرار الالم يف البيت . يتعلق باجلرس اخلارجي

سلمى وليلى وقلال ويف البيت اخلامس كرر الدال : االول من الكلمات التالية

لتكرار حنس منه نغمة موسيقية تزيد والراء يف الكلمتني التاليتني البدر بدرا فهذا ا

  .القصيدة رونقا ومجاال

لذكر (جنده أحيانا يكرر بعض العبارات كتكراره العبارة اآلتية : التكرار/ هـ

  ).الذي

ي فعل ذلك أمبحبوبه،  قههذا التكرار ملوجب يقتضى ذلك، هو شدة تعل

  .لغرض ذكر احلبيب ألن من أحب شيئا أكثر من ذكره

  .ار جنده عند كثري من الشعراءومثل هذا التكر 
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  الـخاتمة

وشعرائها ومن أقطاب  إفريقياإن الشيخ إبراهيم نياس يعترب من أكرب علماء 

والطريقة التجانية يف  اإلسالمونشر ) اإلسالمشيخ (املتصوفة يف عصره، ولقب بـ

  .إفريقيا ويف غريها من القارات وله مؤلفات كثـرية

ه وسلم بقصائد عدة بز فيها كثريا من شعراء مدح النيب صلى اهللا عليه وآل

  .عصره

ختلل يف قصائده املصطلحات الصوفيـة اليت ال يستطيع الوقوف على معانيها 

الفصيحة املألوفة لذا جاءت  األلفاظإال املتصوفة واستعمل يف هذه القصيدة 

عباراته سلسة ال حيس فيها القاري، بكلل وال ملل، ولعل هذا هو السر يف 

أو يف أي مناسبة من  األوليف شهر ربيع  هقراءة ديوان إىلاب كثري من الناس انكب

  .املناسبات الديـنية
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  .بأنواعه املختلفة حىت يستفيدوا ويفيدوا غريهم من جتارب هذا الشيـخ

 ومن كان غري ذلك فمين ومن الشيطان واحلمد هذا فما كان صـوابا فمن اهللا

  .هللا أوال وآخرا

  :الـهوامش

    ٢٣، آية اإلسراءسورة )١(

  ٩ص  ١صحيح البخاري ج) اإلمام(البخاري  إمساعيلحممد بن )٢(

  ٩: املصدر نـفسه، ص)٣(

  ٤: املصدر نـفسه، ص)٤(
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  ٢٤: اإلخوان مبآثر غوث الزمان، ص إحتافالغايل،  أبوبكريعقوب )٥(

  ٢٧: صاملصدر نـفسه، )٦(

  ٢٨: املصدر نـفسه، ص)٧(

  ٢٩: املصدر نـفسه، ص)٨(

  ٣٧: املصدر نـفسه، ص)٩(

  ١٨١: املصدر نـفسه، ص)١٠(

  ٣٤٣: املصدر نـفسه، ص)١١(

  ٣٤٤: املصدر نـفسه، ص)١٢(

  ٩سورة الشـمس، آية )١٣(

  ٨٨سورة الشـعراء، آية )١٤(

  ٣١سورة آل عمران، آية )١٥(

  ٩٢سورة املائـدة، آية )١٦(

  ٥٢: حممد علي بن عالن، العدة يف شرح الربدة، ص)١٧(

  ١: طيبة الغراء، ص) الشيخ(يوسف النبهاين )١٨(

العروض والقافية بني الرتاث والتجديد ) الدكتور(مأمون عبد احلليم وجيله )١٩(

  .٢٥: ص

.وما بعدها ٣٤: التكرار، ص) الدكتور(حسني نـصار )٢٠(


