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ق" قافّية الشيخ أيب بكر عتيق   ِمْفتاح اأَلْغالق يف مدح حبيب اخَلالا
 عرض ودراسة: يف املديح النبوي

 :إ عدإد

نو موىس  ادلكتور حسني ا 

 يجرياين –ُدوِظي، ِجغَاَوا قسم اللغة ال جنلزيية وادلراسات اللسانية، اجلامعة الفدرالية 

 ملخص:

بكر عتيق "مفتاح األ غالق يف مدح حبيب اخلاّلق "لرصد  يتعرض هذا املقال دلراسة قافية الش يخ أ يب

قميها الفنية ملا فيه من تعّمق فهم املتلقي حملتوايهتا شالك ومضموان، وتذّوق جاملها الفين أ كرث، ومعرفة متكّن 

جناز هذا  سهاماته يف مسار األ دب العريب النيجريي. واس تخدم الباحث خالل ا  صاحهبا يف نظم الشعر، وا 

ىل النتاجئ العلمية. وبىن موضوع املقال عىل أ ربعة نقاط رئيسة العمل ا ملهنجني: التارخيي والوصفي للوصول ا 

ويه: نبذة عن حياة الش يخ أ يب بكر عتيق، ونص القصيدة، وحتليل القصيدة، والقمي الفنية يف القصيدة. 

ىل النتاجئ العلمية اليت مهنا: أ ن القصيدة القافية متسمة بقمي فنية خمتلفة بعضها متعلق  وتوّصل املقال هنائيا ا 

ابلشلك وأ خر ابملضمون. واكن أ مهها اسرتعاء لالنتباه براعة الاس هتالل، وحسن التخلص واملقطع، وصدق 

حياؤها...وأ هنا من حيث بناؤها مفامتش ية مع تقاليد األ اثر األ دبية الاكمةل.  العاطفة وقّوهتا، ودقة األ لفاظ وا 

 مفرتاوحة بني الشعور ادليين والصويف. وأ وىص الباحث أ خريا مبواصةل حبوث ومن حيث األ فاكر واملعاين

خراجٍ لقميه الفنية،  فامي تبقّى من نتاج الش يخ عتيق الشعري وغريه من علامء نيجرياي ملا يف ذكل من ا 

نتاج األ ديب القمي. حياٍء لرتاثه الشعري، وتشجيعٍ أل مثاهل ابملواصةل ابل   وا 



نو موىس ق" قافيّة ال  ادلكتور حسني ا   ش يخِمْفتاح اأَلغاْلق يف مدح حبيب اخلاَلا

 عرض ودراسة: أ يب بكر عتيق يف املدحي النبوي

  ISSN/  3432-2695ISSN (e)  (p)1811-3365  م9201، الثاينجديدة( العدد )سلسةل  العربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 

 

353 

Abstract: 

This paper tends to study Shiekh Abu Bakr Ateeq’s poem titled: “The key of locks in the panegyric poem of 

beloved of the Creator” with a view to unveiling its metaphorical mappings and artistic values. This would 

enable the recipients of the poem to comprehend more about its form and content, savor metaphorical 

mappings contained in it, appreciate mastery of the poet in versification of Arabic poems and ascertain his 

contributions to the development of Arabic literature in Nigeria. The research used descriptive and historical 

methods to carry out the study. The work is based on four points namely; brief history of Sheikh Abu Bakr 

Ateeq, presentation of text of the poem, elucidation of content of the poem and an analysis of artistic features 

in the poem. The findings of the research include the poem consists of various artistic features and artful 

values but the most attractive among them are proficiency in structural formation, lexical accuracy and 

sincerity of feelings. Others include partial conformity with the structure of classical Arabic poem and 

religious and Sufism perceptions. The research also recommends that future researchers should conduct 

studies on literary analysis on the remaining Sheikh Ateeq’s poems to complement this humble effort. They 

are also urged to carry out researches on similar subject matter on the work of Nigerian Arabic poets to 

reveal the extent of artistic values contained in them, revive Arabic literary heritage in Nigeria and encourage 

contemporary Arabic poets in the production of valuable Arabic poems.  

ص واملقطع، صدق العواطف وقّوتها، جودة التراكيب، حسن الكلمات االفتتاحية: 
ّ
براعة االستهالل، حسن التخل

ْبك، روعة األخيلة وإصابتها.  السَّ

 توطئة: -أ

سيلة مهمة يحتّل املديح النبوي مكانة متميزة بين األغراض الشعرية في األدب العربي على مر العصور وذلك العتباره و 

للتغني بفضائل الدين وقيمه وتعاليمه. وكونه أداة جليلة لنشر شمائل الحبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم 

والحديث عن سيرته العاطرة. وقد اهتم الشعراء بهذا الغرض قديما وحديثا في مشارق األرض ومغاربها. ونظموا فيه 

حسن السبك، وحالوة املعاني، وروعة األخيلة، وصدق العواطف قصائد جياًدا ال تزال موضوع اعجاب الدارسين في 

في مختلف العصور األدبية. وممن اهتم بهذا الغرض من شعراء نيجيريا الشيخ أبو بكر عتيق. واشتهرت قافيته املسمى 

ِظم حول املوضوع في األدب العربي النيجيري لجودتها، األ 
ُ
ق" فيما ن

ّ
مر الذي جعلها "مفتاح األغالق في مدح حبيب الخال

جزءا من املقرر الدراس ي ملادة األدب العربي النيجيري في املدارس الثانوية العربية في شمال نيجيريا. لكن مع هذا فلم 
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بدراسة دقيقة مستقلة تتعرض لتحليلها، وشرح أساليبها الرمزية، وكشف –حسب معرفة الباحث –تحظ القصيدة 

اِغيإال ما عثر عليه من وقفة سريعة حولها عند بعض الباحثين أمثال: كبير ثاني جمالها الفني، وإظهار قيمتها األدبية  يَ
َ

 أ

في كتابه "الثمار اليانعة للمدارس العربية الثانوية العليا"، حيث عرض بعض أبيات القصيدة في الكتاب ثم شرحها 

ِطْنِك شرحا بسيطا خاليا من إظهار قيمتها الفنية. وسنوس ي أحمد  ٍث جامعي عنوانه: "الشيخ أبو بكر عتيق في بح ُسْوَرنْ

ق على القصيدة تعليقا سريعا ال 1حياته وقصيدته مفتاح األغالق في مدح حبيب الخالق: عرض وتحليل"
ّ
، حيث عل

ف منه قيمتها األدبية، ومعانيها الجليلة، وأساليبها الرمزية. وهذان البحثان رغم محاولة صاحبيهما في دراسة 
َ
ُيكتش

إال أن األول اقتصر في شرح بعض أبياتها شرحا سريعا مناسبا مع مستوى الطالب املدرس ي. واآلخر هذه القصيدة 

 تقّيد بالتعليق على أهم أفكارها دون تحليل دقيق لها، وشرح رموزها، واكتشاف جمالها الفني.

تعرض لدراسة قافية وعلى هذا األساس فإن هذا املقال يختلف عما قدمه الباحثان السابقان حول املوضوع ألنه ي

الشيخ أبي بكر عتيق "مفتاح األغالق في مدح حبيب الخالق" دراسة أدبية متسمة بعمق التحليل ودقة املالحظة حول 

. وتقع في إحدى وثالثين بيتا. 2الفا ملا زعمه أحد الباحثينخ-نصوصها شكال ومضمونا. وكانت القصيدة من بحر الكامل 

ى صلى هللا عليه وسلم. وستدور الدراسة حول أربع نقاط رئيسة وهي: نبذة عن حياة مدح الشاعر بها الحبيب املصطف

 الشيخ أبي بكر عتيق، ونص القصيدة، وتحليل القصيدة، والقيم الفنية في القصيدة. وهي فيما يلي: 

 نبذة عن حياة الشيخ أبي بكر عتيق: -ب

نه في كتاب "رسالة أبيرسا بَمْي هو أبو بكر عتيق بن خضر بن أبي بكر بن موس ى امللقب 
ّ
 له، أي صاحب رسالة، لتمك

ْي . ولد بمحلة 3يد القيرواني" الكتشناوي أصال ومولدا، والكنوي نشأة ومسكنا
َ
اف

َ
. 4م تقريبا1909في مدينة كتشنا عام  غ

م نشأ في أوساط أسرة متعلمة متدينة لكن مكوثه فيها لم يطل حيث أرسل به والده الشيخ خضر إلى مدينة كنو ليت
ّ
عل

اب املعلم أّب امللقب  تَّ
ُ
نَّ القرآن الكريم وهو لم يجاوز الثالثة أو الرابعة من العمر. فالتحق بك

َ
ْن ف

َ
اَس بمحلة  ابَنط

َ
، ْنك

م القرآن الكريم وبعض املبادئ الدينية. 
ّ
 ومنه بدأ تعل
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اب توفي والده الشيخ خضر لكن هذا لم يحل دون تعلم تَّ
ُ
نما ه القرآن الكريم فحسب، وإوبينما يتعلم الشيخ عتيق بالك

اأصبح يتسلل في بداية األمر على غفلة من معلمه أّب  نَّ
َ

ْن ف
َ
ط َغا،إلى الشيخ محمد  نَ

ْ
بن  ، ومحمودِمِجْنَيَو وأبي بكر  َسل

الحسن...لتلقي الدروس العلمية منهم لشدة رغبته فيها. ولم يمكث طويال حتى صارت شهرته العلمية حديث املجالس 

ا ا جاورها، فانخرط في سلك التدريس بعد أن أذن له شيوخه. ثم أسس معهده العلمي ببيته في محلة في كنو وم
َ

ي فَسْنك

. وبالتدريج أصبح فطحال من فطاحل العلم في نيجيريا، وشيخا كامال في الطريقة التجانية. توفي الشيخ في 5مدينة كنو

َسَراَوامستشفى 
َ
ه 1395وُدِفن صبيحة يوم الخميس، من شهر ربيع الثاني عام  بمدينة كنو قبيل فجر يوم األربعاء، ن

ام في مقبرة 1974املوافق 
َ

وستين  بكنو، بعد حياة مليئة باإلنجازات العلمية والصوفية، بالغا من العمر أربعا َمَيْنك

 سنة. 

 نص القصيدة: -ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا   ا   
 
 ا 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ  ما

ا
 6ال

 
ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
ا
 7أثنـــــــــــــــــــــــــــــــ  عليــــــــــــــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــــــــــــ ع   ا 

   
ا
ت
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  صَّ   ا

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ا
 
 
ة  ا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ا ب  ع   ب 
8 

ــــــــــــــــــــــــــــــــات    ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــو ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـ يُّ   

 9 صا

ـــــــــــــــــــــق  بـــــــــــــــــــــا ط  
 
ل
ا
  ا  

ـــــــــــــــــــــ  
 
ـــــــــــــــــــــ     ص 

ا
  ـــــــــــــــــــــو أ

 10مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا   ا 

ا  ـــــــــــــــــــــــــبَّ ـــــــــــــــــــــــــو     ـــــــــــــــــــــــــات   ال  
ص 
 
ـــــــــــــــــــــــــ   ا  ص 

ا
 11أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــا 
َّ
 
ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا     

ي  ع 
ما  ـــــــــــــــــــــــــــــــا ب 

 
 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــو  وث

ـــــــــــــــــــــــــــا  ما   
ا  
ـــــــــــــــــــــــــــن  ا 

ـــــــــــــــــــــــــــي عا   
 
ـــــــــــــــــــــــــــ  ا   اج  جا

 
 13 ا 

 
ا
با القلـــــــــــــــــــــــوبا    ـــــــــــــــــــــــرة ا  ــــــــــــــــــــــــ

ا
ـــــــــــــــــــــــذ  جا

َّ
 14 

 موالنـــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــد    البـــــــــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــــرُّ  15 ـــــــــــــــــــــــو   

ا   
ـــــــــــــــــــــــــــــ َّ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ب ـــــــــــــــــــــــــــــو   ال ا

 مـــــــــــــــــــــــــــــا   ال  

    لـــــــــــــــــــــــ  1 
ـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــ . ما ا  

را
 
ط   ـــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــ    

ــــــــــــــــــــــــد  ـ
ا
  

ــــــــــــــــــــــن   بُّ الــــــــــــــــــــــو  2 ــــــــــــــــــــــو   بمــــــــــــــــــــــد  ما
 
 
ا
 . مـــــــــــــــــــــارا أ

3 
 
 
ا
ـــــــــــــــد  أ

ع  ـــــــــــــــن  با ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــ  مدحـــــــــــــــ  م 
ا
ش
ا
ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــ   ما

 
  . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ب  ب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   حا

 
يل ل 
ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد       ب  ــــــــــــــــــــــــــــــ   عا

 
  . 

ـــــــــــــــــــــ    5   
ا
ا     

ـــــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــــــ   الك 
د  الرُّ    

ـــــــــــــــــــــي   .  ـــــــــــــــــــــو  ا

   ا ل ـــــــــــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــــــــــذ 6
ـــــــــــــــــــــــــو 

ُّ
 ال 

 
ـــــــــــــــــــــــــة

ا
ب  

ا
 .  ـــــــــــــــــــــــــو  

7.  
 
ـــــــــــــــــــــــــ 

ا
ن  
و 
 
ا   ـــــــــــــــــــــــــر 

 
    ا  ـــــــــــــــــــــــــوا   ط

ـــــــــــــــــــــــــو 
 
ــــــــــــــــــــــــــن  ن  م 

ــــــــــــــــ   الــــــــــــــــذ 8 ما  
 
ل
ا
  ط
ــــــــــــــــق   ا

 
   ا 

ــــــــــــــــ    عا
 
ــــــــــــــــ    ــــــــــــــــوا عا    . 

اح  9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبا ص    م 
 
ات
ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك

 
ش  م 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 
ت  .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ا  

ــــــــــــــــــــن  10 اب  ما
 
ــــــــــــــــــــذ ــــــــــــــــــــ  ا  ا اط     

ا
 
 
ــــــــــــــــــــوَّ ما   . بــــــــــــــــــــ    

ــــــــــــــــــــــــــــــ   11   
ا
ل     
ــــــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــــــــــرُّ    ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    

 
  
َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــرُّ الت    . 

 ا  ــــــــــــــــــــــــــتقي   م مــــــــــــــــــــــــــد  12
 
ــــــــــــــــــــــــــراا   

ــــــــــــــــــــــــــوا الص   .  ا  
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ــــــــــــــــــد   ا ـــــــــــــــــ 
  ما  

ـــــــــــــــــ  
 
ـــــــــــــــــاح     

م  صا
ـــــــــــــــــو   16 ا  ا

ا  ــــــــــــــــــــــــــــــرا ع 
ا  
ــــــــــــــــــــــــــــ   ا   

ي 
ا
ــــــــــــــــــــــــــــد  ط ما ح 

ا
ا   أ

ا
ت
 
َ ــــــــــــــــــــــــــــم   17ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا   
ا
ث    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ       ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ما
َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ُّ  ل

ا
 18 ال 

ا  ـــــــــــــــــــــــــدا ص   
 
ـــــــــــــــــــــــــ   ا  ق 

 
 
 
 ب  
ـــــــــــــــــــــــــ   ُّ

   ـــــــــــــــــــــــــذا الصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا
 
 
ن ا   با  

 ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا    

 
 
ا
 19ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــا 
ا
ع   ة  ا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ا تمشـــــــــــــــــــــــــــــــ    ليـــــــــــــــــــــــــــــــ  ب  ا
20 

   
ا
مــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــرا   
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــا م   ي  ك 

 21 مشــــــــــــــــــــــــــــــــ   با

ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا     ان 
با  ل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ب 

22 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
َّ
ت
ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ا بك ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ال   23 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــا    ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ر را  بــــــا  ــــــــــــ  لـــــــــــ
 
ت َّ    

   أ  مـــــــــــــــــــــــــــــــن ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ا فـــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــ ا با ت ـــــــــــــــــــــــرا  ا  ا     
ا
ــــــــــــــــــــــ   ال َّ

ا
 ا 
ا
 24ــــــــــــــــــــــُ

ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ح 
ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  با 

 
 ل
ا
 25  أ   لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا ا 

ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
 
 
ا
   ا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   با     
وا  
ا
ت  م 

 
 
ـــــــــــــــــــــــــو ا  ل ـــــــــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــــــــ وة ا  ـــــــــــــــــــــــــ 

 
  ــــــــــــــــــــــــا ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــا   
ا
ث    
ـــــــــــــــــــــــــــــــ َّ ــــــــــــــــــــــــــــــــرجو  حا   ـ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ   

و  
ا
ت  م 

ا  ـــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــدَّ َّ  26 ـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــيد  مـــــــــــــــــــــن     

ـــــــــــــــــر  ال يـــــــــــــــــ  با تَ ــــــــــــــــــا 
 
 27 ـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــ   ما 

  طـــــــرا                ــــــا       ــــد     لـــــ       مـــــــد  

ا .13 لـــــــــــــــــــــــوا  
 
ة   الو ــــــــــــــــــــــيلة   ال

اعا
ا
ــــــــــــــــــــــ 

َّ
  ــــــــــــــــــــــو ر  الش

ــــــــــــــــــــــــ14
 
 . ر  ا ع ـــــــــــــــــــــــلات  البـــــــــــــــــــــــا رات  م مــــــــــــــــــــــــدُّ ال

15 
 
ة
ا
ال ــــــــــــــــــــــــــــــــلا

ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ    

 
ت ما
َّ
 . را  الـــــــــــــــــــــــــــــــذ   ـــــــــــــــــــــــــــــــد  ل

ــــــــــــــــــــــــــــ   ب قيقـــــــــــــــــــــــــــــة  16   
ع  د  با ــــــــــــــــــــــــــــا  

ا
    

 
ة  
 
 .  الــــــــــــــــــــــــــــذ

 ا ـــــــــــــــــ ا 17
 
ـــــــــــــــــبَّ    ا 

ـــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــ    ا ع   
  البا

ا
ـــــــــــــــــك

ا
 .  ا 

18 
 
ـــــــــــــــــــ 

ا
ت
ا
ــــــــــــــــــوا    ـــــــــــــــــــد أ   

ا
ــــــــــــــــــا ا  ــــــــــــــــــ ا ا ن عا ــــــــــــــــــا  ا

َّ ا
  . 

ـــــــــــــــــــــــــ .  ــــــــــــــــــــــــ19 ـ
ا
ت
ا
 أ
 
ر    
ا
ة ــــــــــــــــــــــــا ا

ا
ت
ا
ــــــــــــــــــــــــن    ــــــــــــــــــــــــا م 

 
ي    د  ا َّ عا

ـــــــــــــــــــــــــــ   20 ــــــــــــــــــــــــــا ما َّ
َّ ا
ــــــــــــــــــــــــــاة   

َّ
ــــــــــــــــــــــــــر    الش

ا
ــــــــــــــــــــــــــد   ا َّ  

ا
  . 

ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــا  عـــــــــــــــــــــــــا21
 
ش    جا  

ـــــــــــــــــــــــــر 
 
ق  .    ـــــــــــــــــــــــــ  ب 

ــم     ــد 22
َّ
ا  الش ــما ــد     ــ  ال   ــقَّ با

ا
ش
 
ان ــرا  23.  ا   

ا
. أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
د 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  

ا
ل  ا  

اح  24
ا
ـــــــــــــــــــ  ج   ـــــــــــــــــــ   ف  ا

ا
ت
 
 م  
ا
ة  ا
ـــــــــــــــــــد     

ا
ـــــــــــــــــــا 

ا
ت اج  ــــــــــــــــــــ.  ا  ـــ

ــــــــــــــــــــــــــــ 25 اج 
را ع  ي    ــــــــــــــــــــــــــــ  م  ل 

 
ك
َّ
صَّ بــــــــــــــــــــــــــــالت

 
ت
 
ــــــــــــــــــــــــــــا 

ا
 . ف

ــــــــــــــــــــا     26
ا
  لــــــــــــــــــــق     ــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــا  

 .  ــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــ ا

ــــــــــــــــــــــ  ع ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــ ا الــــــــــــــــــــــو  27  
 
ن عا
ا
 
 
ق
ا
 . ال ت

28 
 
  
 
ل
ا
ــــــــــــــــــــــذ

ا
ت ا  ــــــــــــــــــــــد أ ــــــــــــــــــــــ  م  ــــــــــــــــــــــد  ي  با ب  ع  ــــــــــــــــــــــذ 

اج 
ا
 . ف

و  29
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ا صا

  
     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ع 

ما ن   ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
  
ا
ت
 
ل  .  ا

 . صـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــل  ر  ا  ـــــــــــــــــــ   عليـــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــا30

       ـــــد        ما      ص اب  ا    .  ا  31
 
ت دا ش 

 
ن
 
 أ
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 ت لي  القصيدة: -ث

 أ. االفتتا : 

اعر القصيدة بالتعبير عن قصوره وعجزه عن مديح الرسول صلى هللا عليه وسلم بما يليق به من ( استهل الش1-4)

والذي  أوصاف الكمال، مما جعله أن ينفي امتالك املدحة في حقه من شدة تواضعه له إال ما يكمن في قلبه من حبه؛

ره على األوراق. ألنه مهما قال في نظمه من روا
ّ
اني ئع املعإن صّح أن يعتبر مديحا له كان في إطراقه ال فيما يدّونه ويسط

ه، ألن هللا تعالى مع جاللته في منزلة الخالق  قال في في مديح الحبيب املصطفى صلوات هللا وسالمه عليه فال يوفيه حقَّ

ى
َ
َعل

َ
َك ل ٍق َعِظيٍم ﴾ حّقه:﴿ َوِإنَّ

ُ
ل
ُ
فطلب الشاعر مادحي النبي صلى هللا عليه وسلم بقول ما شاءوا فيه من صفات  !28خ

 الكمال والجالل ما دام ذلك في حدود عبودية هللا. لكنه سرعان ما يعود ويحّدد ما يليق بجانب الرسول صلوات هللا

، وخليله، وصفه له فيقول: إن منها عبد هللاخالل -طأ خ-وسالمه عليه من أوصاف، شعورا منه أن مادحا ما قد يقع 

وحبيبه، وصفّيه، وفاتح القلوب املغلقة في ضالل الكفر بنور اإليمان؛ وهي كلها مباحة ومستحسنة في حقه عليه 

 الصالة والسالم.

 ب. التَلص  ل  ا د  :

ص الشاعر بعد تصوير مشاعره نحو الرسول الكريم إلى مديحه فيصفه بأوصا5-13)
ّ
ف حسنة توحي إلى روح ( تخل

الدين والتصوف، ذاكرا في ثنايا ذلك مناقبه واملراتب العليا التي رقى إليها. إنه سيد الرسل وخيرهم. وأصل الخلق 

ِرد بواسطة مدده. ونوره أصل الوجود ومبدؤه، ألن 
َ
ت ت

ّ
ت أو جل

ّ
وقاسم أرزاقهم الحسّية واملعنوية، ألن األرزاق كلها دق

آدم عليه الصالة والسالم بعدة سنين. وأنه النور اإللهي الذي أبرزه ربه بقدرته، فخلق منه  هللا تعالى خلقه قبل

خاتم األنبياء واملرسلين. ومرآة نور هللا ومعدن سّره املختوم. وغوث العباد -عليه الصالة والسالم -األكوان كلها. وكان 

ُ وساقيهم للمعارف الرّبانية وأسراره. وزيت هللا ومشكاته ومصب
َّ

احه وزجاجه التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله:﴿ اَّلل

هَ  نَّ
َ
أ
َ
 ك

ُ
َجاَجة ْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزُّ ِ

ْ
اٍة ِفيَها ِمْصَباٌح امل

َ
ك
ْ
ِمش

َ
وِرِه ك

ُ
ُل ن

َ
ْرِض َمث

َ ْ
َماَواِت َواأل وُر السَّ

ُ
َجَرٍة ن

َ
ُد ِمْن ش

َ
يٌّ ُيوق ٌب ُدّرِ

َ
ْوك

َ
ا ك

رْ 
َ
 ش

َ
ٍة ال

َ
ٍة َزْيُتون

َ
ار ﴾ُمَباَرك

َ
ْمَسْسُه ن

َ
ْم ت

َ
ْو ل

َ
يُء َول اُد َزْيُتَها ُيض ِ

َ
ٍة َيك ْرِبيَّ

َ
 غ

َ
ٍة َوال . ومغناطيسه الذي يجذب به الناس إلى 29ِقيَّ

حضرته القدسية. وموضع التنازالت الربانية ومهابطها. والصراط املستقيم الذي يوصل الخلق إلى هللا. وماحي الضالل 
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مع. وصاحب كل م
َّ

جد ومدار كل شرف. ثم يتعرض الشاعر لذكر بعض مناقب الرسول الكريم والكفر بنوره الال

وخصوصياته، متمثلة في الشفاعة الكبرى التي ُيدِخل بها قوما الجنة بغير حساب. والوسيلة التي يختّص بها في الجنة. 

 .ولواء الحمد الذي يستظل تحته العباد يوم الحشر. والحوض الذي يرده املؤمنون قبل دخول الجنة

 ج.  عدا  مع لات  ص     علي    ل :

شاعر بعد أن أقّر بطهارة نسل الرسول الكريم ونقاء أصله إلى تعداد معجزاته فيذكر من بينها ( انتقل ال14-25)

ْيدها. وشهادة الذئب والصبي برسالته. وشكوى ال
َ
بعير التخاطب مع الضّب والغزالة التي استشفعته إلى األعرابي لحل ق

باع تسبيح الحص ى في يده املبسوطة بالكرم. وإتيان األشجار إليه سريعة بندائه. ورّد عين قتادة بدعائه. وإشإليه. و 

 جيشه بقرص من صاع بدعائه. وتكثير لبن شاة أم معبد بمس ضرعها. ونبع املاء من بين أصابعه. وانشقاق القمر وردّ 

إراءته و تفصيل قصة اإلسراء فيقول: ملا أراد هللا مناجاة عبده الشمس له. واإلسراء واملعراج به. ثم انطلق الشاعر إلى 

من آياته الكبرى، أرسل إليه جبريل عليه السالم فأسرى به حتى بلغا سدرة املنتهى، فوقف هنالك جبريل واجتاز 

ه تعالى بمكاملته ورؤية ذاته  الرسول املصطفى مخترقا حجب النور إلى أن وصل إلى الحضرة القدسية، فاختصه ربُّ

 املقدسة بعين أم رأسه.

  . ا  اتمة:

عر القصيدة باستغاثة الرسول صلى هللا عليه وسلم فيقف أمامه متضرعا متذلال، وداعيا ( ختم الشا26-31)

متوسال بحبه له وشوقه إليه في إيصاله إلى حضرته النبوية إيصاال غير منقطع، وجذبه إلى عرصاته الطاهرة، وحّل 

والهوى عنه، وإسقائه من كأس محبته الدهاق. ثم يصلي ويسلم على النبي وآله وأصحابه صالة  قيد الشيطان والنفس

ر ئري لصدتدوم وتتكرر كلما نزل املطر نزوال خفيفا، أو أنشد املنشد املدحة آتيا في نهاية أبيات القصيدة بالتكرار الدا

 مطلعها تنبيها ألهميته، وتقريرا لفكرته في ذهن املتلقي.

 ال  ية    القصيدة:القي   -أ

ص  ا ق ع: -1
 
 براعة اال ته    ح ن التَل
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انتهج الشيخ أبو عتيق الخط الجمالي في بناء هذه القصيدة؛ فابتدأ بمقدمة صّور فيها قصوره وعجزه في مديح 

ه الرسول الكريم. وأردف بالُعْرض؛ فاستهل بمديحه، أعقبه بتعداد معجزاته، انصرف بعده إلى الخاتمة فاستغاث ب

يا ومسلما عليه صلى هللا عليه وسلم. وكان الشاعر موفقا ال في مجاراة القدامى وخاصة اإلسالميين في ِ
ّ
تمهيد  فيها مصل

القصيدة بمقدمة تضم بعض األلفاظ واملعاني اإلسالمية فحسب، وإنما في افتتاحها بمطلع مرتبط ارتباطا وثيقا 

ر سماعه إلى أن القصيدة مادحة، وأن املمدوح بها امرؤ عظيم القد بموضوعها األساس، وهو املديح؛ ألنه يوحي بمجرد

 والجاه حتى كان مديحه بما يليق بشخصيته من أوصاف الكمال والجالل مستحيال. وهذه الفكرة التي أوحى بها املطلع

 (. استمع إليه في هذا املطلع:4-2قد تقررت فيما توالى من كالم الشاعر في األبيات )

ـــــمـــــدحي لـ
ْ
ــــــــــُرُه علــــ  اِقيـرَ ــــه قــــد كــــان في ِإط ِ

ّ
َسط

ُ
ــــــال مــــــــــا أ  اقى األور ـ

نه من االنتقال 
ّ
-وإذا انصرف الباحث إلى التخلص يدرك توفيق الشاعر فيه ال يقل خطرا عن إجادته في املطلع لتمك

بجناب الرسول املصطفى الذي يشكل مقدمة للقصيدة في  وهو بمعرض الحديث عن تعداد أوصاف الكمال التي تليق

سل (؛ حيث أقّر بالسيادة والخيرة للممدوح حتى على الر 5( إلى الغرض األساس منها، وهو املديح في البيت )4البيت )

ل كم؛ الكرام عليهم السالم، وانبثاق الوجود كله من نوره، مما يدل على رفعة قدره، وعظمة شأنه عليه الصالة والسال 

ذلك في قالب فني محكم، يحّس من خالله القارئ كأن املوضوع الالحق استمرار للسابق لشدة مالءمتهما واتحاد 

 معناهما. استمع إليه حيث يقول في هذا التخلص:

ه وحبيُبه
ُ
ْل َعْبُدُه وخليل

ُ
 ق

                  ** 

 
َ
ْســـــِل الكــــراِم وخ ـــــُد الرُّ ـــــــُهـْيرُ هـو َسّيِ  ـْم ــ

ِق  
َ

ال
ْ
غ
َ
اِتُح األ

َ
ُه هو ف  َوَصِفيُّ

              ** 

ــــّلِ الخلــــِق باإل 
ُ
ْصــــــــُل ك

َ
 قــال طــهــو أ

وبالتأمل إلى لّب القصيدة وموضوعها األساس وهو املديح ُيلمس أن الشاعر مقلد ملن سبقه من الشعراء الصوفية؛ 

مديحه، رغم كون هذا التقليد غير أعمى، الختياره من بين أوصاف الرسول صلى  السيما البوصيري والنبهاني، في معاني

هللا عليه وسلم ومناقبه ما كان جامعا لكل أوصاف الكمال َمَداَر مديحه له؛ وهو النور املحمدي. واتسام لّب املدحة 

نه فيه بحيث حّدد أيضا بعاطفة صادقة لصدوره عن الشاعر من حب خالص، وتقدير صادق للرسول الكريم. وتم
ّ
ك
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ق التصور اإلسالمي الصحيح، علما منه أن بعض 
ْ
ما يليق بالرسول من أوصاف الكمال والجالل تحديدا مفصال ِوف

َجر. وهذا قد جعل املدحة أن تكون سجال يحتوي ال على 
ْ
ِثم خالل تعامله مع املوضوع بدال من أن ُيؤ

ْ
مادحيه قد َيأ

ه وسلم فحسب، وإنما على منهج عام في كيفية مديحه وفقا للتصور الديني مناقب الرسول الكريم صلى هللا علي

 الصحيح. 

وإذا انطلق املتلقي إلى مقطع املدحة يالحظ أنه جيد رائق إليحائه إلى اختتامها وإشعار املتلقي باكتمالها، وعدم بقاء  

  عليه وسلم، ألن الصالة عليه "بهااملزيد عند الشاعر من ألفاظ املديح ومعانيه في حق الرسول املصطفى صلى هللا

كما يفيد بذلك الشيخ عبد الرحمن الفازازي. أضف إلى كون ذلك ظاهرة فنية يقطع بها –يختم الذكر الجميل ويبدأ" 

 بعض شعراء نيجيريا قصائدهم. استمع إليه حيث يقول:

ِل عليك ما  
َ

م ذو الَجال
َّ
ى وَسل

َّ
ْيِث بِاْستِ   َصل

َ
ُر الغ

ْ
َفاِق قد َحلَّ َمط

ْ
 خ

ِشَدْت   
ْ
ن
ُ
َراِقي   واآلل واألصحاب ما قد أ

ْ
 مدحي له قــــد كـــــــــان في ِإط

تها: -2  صد  العاط ة   و 

إذا تأمل الباحث مضامين املدحة يدرك أنها متسمة بصدق العاطفة لصدورها من الشاعر عن حب خالص، وتقدير 

ملها من حيث قوة العاطفة وحرارتها فيظفر بقسط ال صادق لشخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم. وأما حين يتأ

 يستهان به منها. ومن أمثلتها قول الشاعر:

َراِقي
ْ
 َمْدِحي له قد كان في ِإط

 ماذا أقول بمـدح من ربُّ الورى

ْن 
َ
ا في مدحه من بعد أ

َ
ش

َ
ْل ما ت

ُ
 ق

 
ُ
ــــــْل َعْبـــــــــــــــــــُدُه وخليل

ُ
 حبيُبــــــهو ــــــه ـــــــق

ُره على األوراق  ِ
ّ
َسط

ُ
 َما أ

َ
 ال

 أثنى عليه بأعظم األخالق

ق
َّ

خال
ْ
ْفَتُه ِبُعُبْوَدِة ال  َوصَّ

ــه هـــــــــو فــــــــــــــاتح األغ ـــالقـــــــوصفيُّ  ــ

قها. وهو في نقل هذه املشاعر صادق أمين، 
ُ
ل
ُ
تحوي هذه األبيات عاطفة الحب واإلعجاب بشخصية الرسول األمين وخ

ألن تعابيره جاءت وفقا ملا اعتقد به في أعماق نفسه من حب خالص له، وإعجاب كبير بشخصيته. أضف إلى ما يبعثه 
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ق الرسول ومكانته السامية عند ربه تعالى بحيث مع جاللته في منزلة الخالق 
ُ
ل
ُ
النص في نفس املتلقي من اإلعجاب بخ

 حسن أخالقه، وطيب سجاياه! ومنها أيضا قوله:أثنى على عبده النبي املصطفى صلى هللا عليه وسلم ل

 يا خير خلق هللا ها أنا ضارع

 ال تقطعّني عنك يا خير الورى

 
َ
اْجِذْب ُعَبْيــًدا قــــــــــد أتى ُمَتذ

َ
ِ ف

ّ
 ــــل
ً

 ـال

 متوسٌل بـالحب واألشواق 

ق
ّ
 يا نور قلبي صفوة الخال

ـــلَّ 
َ
 يـــــــــــــرجوك حـ

ً
ال  وِ  ُمَتــــــَوّسِ

َ
ـــــــث  ــــاقــ

تحوي هذه األبيات عاطفة التضرع والتذلل أمام الرسول صلى هللا عليه وسلم. وهو في نقل مشاعره وخلجات نفسه 

قه عن السلوك إلى حضرة هللا والوصول إلى  صادق، ألنه استطاع أن يصور نفسه وهو منغمس في املعاص ي التي تعّوِ

ورة دابة مقيدة وهي تحاول االنفالت من الوثاق مرات عديدة بدون صفي حّد تصويره؛ في -عرصات رسوله الكريم 

 توفيق حتى عجزت. وهذا التصوير قد يبعث روح الشفقة في نفس املتلقي فيحّس كأنه يقوم للتو ليفّك عنها الوثاق.

   ة ا ل اظ     اؤ ا: -3

عتيق في توظيفها مما جعلها تؤدي تمتاز هذه القصيدة بألفاظ عربية أصيلة ودخيلة معربة، أحسن الشيخ أبو بكر 

 معان دقيقة في النصوص. ومن بينها قوله:

 
ُ
كــــــــــات

ْ
ــــــــه ِمش

ُ
ْرَمـــــــــــاق  ـهـــاحـــصبــمه هــــــــــو زيتـ

َ
 وزجــــاُجـه املخفي عن األ

دل على ألها مثل: )األحداق(، ألنها  إن الدقة متجلية في اختيار الشيخ لفظة )األرماق( دون غيرها من األلفاظ املرادفة

 إحساسه، وأبين فيما يكمن في نفسه من املعنى. إذ أنه يريد أن يقول: إن املرء مهما أطال وأدام النظر في الذات

ا أدق تعبيرا 30املحمدية ال يدرك كنه سّرها. ألن لفظة )األرماق( جمع )الرمق( تفيد "إطالة النظر وإدامته"
ً
؛ فهي إذ

ذي يجول في نفس الشاعر من األلفاظ التي يستسيغ استعمالها لهذا املعنى مثل: )األحداق(، ألن مفردها للمعنى ال

ا مستساغة االستعمال هنا –)الحدق( يفيد "سواد العين املستدير وسط العين" 
ً
كما سبق ذكره، فتكون اللفظة إذ

 الذي تكون عالقته آلية. ومنها أيضا قوله: من باب تسمية الجزء ويراد به الكل، أو بعبارة أخرى املجاز املرسل

ِهــــــــــ  إذ أتـى ـادةـــقـــــد َردَّ َعْيًنـــــــا مــــن قتـــــــ
ْ
ـــــــــا ُمظ ِق ْمـــــاإلِ  ـَر يمشــــــي َبِكيًّ

َ
 ـــــال
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 لفاظ املرادفة لها مثل:وبالتأمل إلى البيت السابق يبدو أن الدقة متجلية في لفظة )اإلمالق( دون غيرها من األ

ه . إذ أن)االفتقار(، ألنها أدل على املعنى الذي يجول في ذهنه، وأدق تعبيرا لقصة قتادة مع الرسول صلى هللا عليه وسلم

ُحد حتى وقعت على وجنته فجاء إلى الرسول مستشفيا، 
ُ
يريد أن يصف للمتلقي حالة قتادة حين أصيبت عينه يوم أ

لكن الشاعر ملا أدرك أن 31ار الرسول له بين أن يصبر فله الجنة أو يرّد عينه ويدعو هللا له...وما جرى بعد ذلك من خي

بجانب ما ذكر من -، رغم أن الالحقة التي من مشتقاتها )الفقير( تفيد 32كلتا الكلمتين تفيد معنى "الَعَوز والحاجة"

ِذيَن 33املعنى؛ "الذي ال يسأل"
َّ
َراِء ال

َ
ُفق

ْ
ْرِض َيْحَسُبُهُم ، لقوله تعالى: ﴿ِلل

َ ْ
 َيْسَتِطيُعوَن َضْرًبا ِفي األ

َ
ِ ال

َّ
ْحِصُروا ِفي َسِبيِل اَّلل

ُ
 أ

ا﴾
ً
َحاف

ْ
اَس ِإل وَن النَّ

ُ
ل
َ
 َيْسأ

َ
ُهْم ِبِسيَماُهْم ال

ُ
ْعِرف

َ
ِف ت َعفُّ ِنَياَء ِمَن التَّ

ْ
غ
َ
َجاِهُل أ

ْ
ق( تفيد 34ال

َ
، وأن السابقة التي من مشتقاتها )املل

؛ اختار 35ما كان الفقير في أكثر الحال خاضعا متضرعا سمي مملقا وال يكون إال بعد غنى""الخضوع والتضرع...فل

 
ُ
ُحد في الالحقة دون السابقة، علما منه مما قرأ في األحاديث النبوية من قصة قتادة أنه لم يتعفف عما ابتلي به يوم أ

 لجنة. ومنها قوله:إحدى وجنتيه فحسب، وإنما التمس من الرسول أن يردها ويدعو هللا له با

ــــــــه ملـــ
َ
ـــادعـ ــاوكفــــــى ِبُقـــــــْرص جيش ـــــــــِه املــــــــــــــدرار  ــ ّفِ

َ
 ــــــــــاِق ــاإلنفـــــبـ فــــي ك

يلمس حضور الدقة في اختيار الشيخ لفظة )كفى( دون غيرها من األلفاظ املرادفة لها مثل: )شبع(، ألنها أدل على 

إحساسه، وأشد مطابقة بحال املخاطبين في البيت. إذ أنه يريد أن يثبت املعجزة له عليه الصالة والسالم، ويصور 

حال صحابته وهم ثمانون أو سبعون حين طعموا من أقراص من شعير ببركة دعائه. لكنه ملا تأمل ما بين اللفظين من 

، دون األخرى )شبع( التي تفيد "امتأل من 36ستغنى به وقنع"فروق دقيقة؛ اختار اللفظة األولى )كفى( التي تفيد "ا

مع تكثير الطعام القليل املذكور بدعاء الرسول املصطفى صلى هللا عليه وسلم إلى حّد أن لو -، علما منه أنه 37الطعام"

قهم الطي
ْ
ل
ُ
ا لكفاهم؛ إال أنهم لم يملؤوا بطونهم منه لكون ذلك مخالفا لخ

ً
لوف

ُ
 لشريعةب وتعاليم اكان هؤالء الصحابة أ

 ، ألنهم أشد الناس اقتداء بالرسول، وكان ال يمأل بطنهوإنما طعموا منه قدر ما يكفيهم فقطاإلسالمية السمحاء، 

 بالطعام. ويؤيد ذلك ما روته أم املؤمنين عائش
َ
ْهًرا ما ن

َ
 ش

ُ
ث

ُ
َنْمك

َ
ْن ُهَو ُد نارا، إِ ْسَتْوقِ ة رض ي هللا عنها: "إنا كنا آَل محمٍد ل

 
َّ

اُء"ِإال
َ ْ
ْمُر َوامل  .38 التَّ

ب  : -4  جو ة الُ ا ي   ح ن ال َّ
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ة بالحسن والرونق. هذا 
ّ
يتسم جّل تراكيب هذه القصيدة بالجودة لكون كثير من ألفاظها سليمة من العيوب املِخل

 قد طغىباإلضافة إلى قدرة الشاعر على تأليفها تأليفا محكما مما جعلها أن تؤدي معان مفيدة واضحة. وأما نصها؛ ف

في بنائه أسلوب الخبر، وعّبر به الشاعر عن تجربته الشعرية، وما يكمن في نفسه من حب خالص، وتقدير صادق 

(، أو للمدح في 1لشخصية الرسول املصطفى. وقد تنّوع في استعماله فيوظفه إلظهار الضعف والخشوع في البيت )

لفة من املدحة ألغراض بالغية متعددة؛ في مواضع مخت-بجانب الخبر -(. واستخدم أسلوب اإلنشاء 25-5األبيات )

تغاثة (، أو لالس29-28ء في البيتين )(، أو للدعا4-3(، واألمر لاللتماس في البيتين )2ومنها االستفهام للتقرير في البيت )

 (.26في البيت )

في فة وتأثيرا قويا في النفس. وسمة أخرى تمتاز بها تراكيب القصيدة هي تقديم ما حقه التأخير مما يكسب املعاني دق

تأخير، وهو )األكوان( على املسند إليه وهو )نوره(، مع أن حقه ال-( تقديم املسند 7قوله: )من نوره األكوان( في البيت )

ق األكوان بالنور املحمدي فحسب، وإنما أن يثبته له، وي
ْ
ل
َ
نفيه شعورا منه باقتضاء الحال. ألنه يريد ال أن يختّص خ

د ور سواه مما يكسب التعبير دقة في الوضع، وإيجازا في التعبير، ووقعا في النفس. وفي قوله: )ذاك الذي قعن كل ن

مته غزالة( ف
ّ
ى، ( تعريفا للمسند إليه باسم املوصول وهو )ذاك الذي(، والذي يعني به الرسول املصطف15ي البيت )كل

السياق؛ تعظيم شأن الرسول وتفخيمه. فكأنه يريد أن يقول: إن عظمة شأن الرسول  كما يدل عليه-ألن غرضه 

ْيٌء ُعَجاٌب ِإنَّ  !﴿ورفعة قدره وجالله قد بلغت به إلى حّد املكاملة مع الضّب والغزالة
َ

ش 
َ
ا ل

َ
 .39﴾  َهذ

ويظهر توفيق الشاعر األسلوبي جليا في قوله: )ال ما أسطره على األوراق( في مطلع املدحة حيث يأتي بأسلوب القصر 

فيما يبدو من السياق، أن بعضا من الناس -إتيانا غير جزاف؛ يأتي به حينما شعر باقتضاء الحال واملقام. ألنه أحّس 

صائده فظنوا أنه في املديح النبوي، وسمع طائفة بعض أشعاره فظنت كذلك أنه فيه. وثمة شُعر قد قرأوا بعض ق

بحسم هذا األمر وتبيان ما فيه من الحقيقة من أن تلك القصائد كلها لم تكن في هذا وال ذاك؛ وإنما مديحه للرسول 

جلى جمالية هذا األسلوب ملا يفيد القصر في الكريم صلى هللا عليه وسلم كان كامًنا في إطراقه. ومن هذا املنطلق تت
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التركيب من مبالغة في منافاة امتالك القصيدة للشاعر في املديح النبوي، وأنى له بذلك! وهذا الوضع يوحي إلى شدة 

 تواضع الشاعر أمام الرسول املصطفى صلى هللا عليه وسلم، واحترامه الشديد لشخصيته الطاهرة.

يدة لم تقف في استخدام الشيخ عتيق أسلوب القصر للمبالغة فحسب، وإنما في قدرته على أن جودة تراكيب القص

( على وضع جملة اإلنشاء موضع الخبر مما يجعلها أن تكون أوقع في النفس. ففي قوله: )ماذا أقول بمدح من رب الورى

هم من السياق؛ هو تثبيت الخبر ما يفك-( استفهام، وهو في أصل الوضع من أقسام اإلنشاء إال أن معناه 2في البيت )

نه موتحقيقه، أي ال أقول شيئا. وثمة كانت الجملة إنشائية لفظا وخبرية معنا. لكن الشاعر عمد إلى هذا الوضع علما 

 
َ
َعَل أن التقرير بصورة االستفهام أوقع في النفس وأدّل على اإللزام، ألن املخاطب في هذه الحال ال يستفهم ملعرفة أ
َ
 ف

مة سلم يفعل؟ لذلك ال يراد منه الجواب، وإنما ُيخَبر بأنه فعل، وأن ُينتَزع اعترافه بذلك. كما يالحظ  الش يَء أم

 :40تركيبية رائعة أخرى هي "اإليضاح بعد اإلبهام" في قوله

ْن 
َ
ْل ما تشاء في مدحه من بعد أ

ُ
 ق

ـــــــــــــهُ 
ُ
ــــــْل عبــــــُدُه وخليل

ُ
ـــبيبـوح ق  ــــــــــهُ ـــــ

ق 
َّ

خـال
ْ
ْفَتُه ِبُعُبْوَدِة ال  َوصَّ

ـــــــــُه هـــــــــو فــــــــــاتُح  ـــألغـ اوصِفيُّ ـــ  ـالقــ

حيث يعرض الشاعر معاني أبياته في صورتين مختلفتين: أوالها مبهمة مجملة، وأخراها موضحة مفصلة. إذ أنه يريد 

بجناب الرسول الكريم من أوصاف فأفاده بها، لكن سرعان ما أن يفيد السامع في البيتين السابقين علما بما يليق 

تأكد من وقع مقوالته في نفسه وما يؤدي إليه ذلك من إيهام في حقيقة ما يستحقه الرسول من أوصاف الكمال؛ فعاد 

فيما  لفاظللّتو يوضحها له مفصال في قالب داللي مؤثر، وإيقاع صوتي رائع. بينما يلمس املتلقي التالعب باملعاني واأل

 :41يسمى "الجمع مع التقسيم" في قول الشاعر

ـوا ِ
ّ
ّلِ َمْجـــــــٍد راقي  هــــو ذو الشفاعة، والوسيلة، والل

ُ
 والحوض، َصاِحُب ك

حيث قّسم مناقب النبي وخصوصياته من شفاعة، ووسيلة، ولواء، وحوض، ثم جمعها في قوله: )كل مجد راق( 

ي عذب. كما يالحظ القارئ جماال فنيا في جمع الشاعر اللفظين املتناسبين ال بأسلوب تقسيمي رائع، وإيقاع صوت

، مما يجعل الكالم محكم النسيج والتأليف والترتيب في 42بالتضاد وهما: )البدر( و)الشمس( فيما يسمى "مراعاة النظير"

 قوله:
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ْت لــــــــــــــــــــه إذ   وانشـــــّق بدٌر في السما والشمس قد ـــُردَّ ـــ ـــذاك بــ ــــاإل ـ  ــــراقشـــــ

ن الشاعر في وضع الجمل موصولة بأخرى أو مفصولة عنها حسب مقتض ى الحال 
ّ
وتتجلى جودة تركيبية في تمك

والوضع مما يضفي على معاني القصيدة دقة وجماال. وتأمل جملتي )هو سيد الرسل الكرام وخيرهم...(، وجملة )هو 

ينطوي  ( تدرك أنه ملا أحّس بكمال االتصال بين الجملتين األوليين والجملة األخرى، وما5يت )أصل كل الخلق...( في الب

صار فضل الرسول إلى توهم انح-ا تجوزا أو غلط-في األوليين )هو سيد الرسل الكرام وخيرهم( من إبهام يؤدي 

َيارتهم فقط؛ جاء بالجملة األ 
َ
خرى البدلية )هو أصل كل الخلق( املصطفى ومكانته في سيادة رسل هللا الكرام وخ

نها من مفصولة عن األوليين املذكورْين، علما منه أنها أدّل على الغرض منهما، وأوفى باملطلوب من جانب، وللعناية بشأ

جانب آخر، وذلك ملا تحمله من الّتنويه بفضل النبي الكريم ومكانته فوق الخالئق جمعاء، بأن كان نوره أصلها 

لتي لكريم اواله ملا انبثق الوجود والكون كله. أضف إلى ما في الجملة من رمز إلى العناية بمنقبة الرسول اومبدأها، بل ول

بين  43ي اعتقاد الصوفية؛ وهي النور املحمدي. والحال سواء حين أحّس الشاعر بكمال االنقطاعف-دونها كل املناقب 

ال...(  ِ
ّ
اْجِذْب ُعَبْيًدا...( و)أتى ُمَتذل

َ
لجملة األولى ا(، وما يندرج فيهما من اختالف بحيث كانت 28في البيت )جملتي )ف

ر إنشائية واألخرى خبرية؛ فصل بينهما، علما منه باقتضاء الوضع للتباين التام الذي بينهما، وفقدان ما يوهم تصوّ 

 خالف املراد منهما.

ه( في البيت أما حينما أحس الشاعر باتفاق في الخبرية لفظا ومعنا بين جملتي )كفى   ُه( و)واملاُء َساَح بكّفِ
َ
ِبُقْرٍص جيش

 منهما وعطفهما بواو العطف، 23(، وكذلك بين جملتي )أسرى اإللُه به( و)رأى من اآليات( في البيت )21)
ًّ

(؛ وصل كال

في تلك علما منه باقتضاء الحال والوضع ملا بينهما من مناسبة تامة، وفقدان ما يقتض ي الفصل بينهما. ألن املطلوب 

عليه الصالة والسالم. لكن مع جودة تراكيب القصيدة ووضوحها فقد يبدو ضعف لغوي -الجمل إثبات املعجزات له 

(، ألن اللفظ املناسب باملكان هو "نزل ". 30في توظيف لفظ "حّل" في قول الشاعر: )ما قد حّل مطر الغيث( في البيت )

 ضطرت الشاعر إلى ذلك.  ولعل املحافظة على الوزن املستقيم هي التي ا

   عة ا  يلة   صابتها:  -5
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 من األخيلة الرائعة في القصيدة قول الشاعر:

ــاْجـــــِذْب ُعَبْيـــــًدا قـــــد أتى ُم 
َ
ِ تَ ف

ّ
ل
َ
 ذ

ً
 يـــــــــــــرجو   ـــال

ً
ال  ـــك َح ُمَتـــــــــــــــَوّسِ

َ
ـــــاقـلَّ ِوث  ــ

عجزه عن االنفالت من املعاص ي والذنوب رغم ما تكّنه نفسه من رغبة يريد الشيخ في هذا البيت وصف ضعفه و 

وضح أأكيدة، وعزم قوي في تحقيق ذلك. لكنه ملا علم امتياز أسلوب الخيال على التقريري املباشر في إبراز املعنى في 

ت من الوثاق مع صورة وأشدها تأثيرا في النفس؛ عمد إلى توظيفه فتخّيل نفسه دابة مقيدة وقد عجزت من االنفال 

فس مما محاولتها املتكررة. وثمة يبدو أن هذه الصورة التي رسمها الشاعر للتعبير عن حاله النفسية ألشد تأثيرا في الن

لو قال: أنا ضعيف وعاجز عن اجتناب املعاص ي رغم رغبتي امللحة في ذلك. وذلك لصيرورة املعنى من املعقول إلى 

 املعاين املبصر. ومنه قوله:

َمُسـُه الذهــ
ْ
ل
َ
ـــ  يـــو َعْيُن َعْيِن الَحّقِ ط ـــا بمعينـــ ــ ـــ ـــ ـــــو غوثنـــ ـــــ فَّ  ـــهـــهـ

َ
ـــــاقالخ ـــ ــ  ــ

يتلخص قصد الشاعر هنا في وصف تأثير إغاثة الرسول املصطفى للعباد، وحيوية َهْديه في إحياء القلوب امليتة 

يالي يعبر عن الفكرة تعبيرا باردا ال حياة فيه فحسب، وإنما أوردها في سياق خبالكفر والشرك واملعاص ي. غير أنه لم 

ن رائع تصّور فيه العباد زرعا وأعشابا يابسة، ثم تخّيل الرسول الكريم ماًء يجري تحتها فاخضّرت ونمت كأن لم تك

تلقي ة، وأقوى تأثيرا في نفس امليابسة. ومن هنا يظهر أن هذه اللوحة البيانية التي رسمها الشاعر ألوضح بيانا للفكر 

 لهم. وذلك ملا فيها من خيال خصب، وصيرورة املعقول إلى املشا
ٌ
هد مما لو قال: الرسول املصطفى هاٍد للعباد ومغيث

 املعاين. ومنه أيضا قوله:

َك صفـــ ْسِقنــــــــــِي بَمِعين ُوّدِ
َ
ت
ْ
ـــــــــــــَول ــــوهــ ـــــا سيدي من كأ  ــ ـــ ــــــــــايـــ  قسك الَدهَّ

يهدف الشيخ عتيق في البيت السابق إلى وصف منفعة حب النبي صلى هللا عليه وسلم وتأثيره في إحياء القلوب وهدايتها 

إلى حياة سعداء. لكنه لم يمل إلى إبراز الفكرة إبرازا تقريريا مباشرا، علما منه بعدم حيوية ذلك وتأثيره في ذهن القارئ 

لجأ إلى عقد صورة بيانية تخّيل نفسه فيها زرعا يابسا ومحبة الرسول ماًء صافيا، ثم تخّيل الرسول  فحسب، وإنما

عليه الصالة والسالم راويا وهو يسقي ذلك الزرع اليابس فاخضّر للّتو وصار ِخْصبا غّض النبات. وثمة يتجلى أن هذه 



نو موىس ق" قافيّة ال  ادلكتور حسني ا   ش يخِمْفتاح اأَلغاْلق يف مدح حبيب اخلاَلا

 عرض ودراسة: أ يب بكر عتيق يف املدحي النبوي

  ISSN/  3432-2695ISSN (e)  (p)1811-3365  م9201، الثاينجديدة( العدد )سلسةل  العربيةجمةل ادلراسات  "مامل"

 

 

 

367 

ارئ مما لو قال: محبة النبي تنفع العباد، وتسبب لهم الصورة البيانية التي رسمها الشاعر ألقوى وأروع في نفس الق

 الحياة السعداء في الدارين. وذلك ملا فيها من سياق مشحون بالخيال. ومنها قوله:

اب َمــــ
ّ
   ْن ـــَبـــْل ُهــــو مغنــــاطيسه الجــذ

َّ
ــــــال

َ
َب القلـــوَب لحضـــرة الخ

َ
 قَجـــــــذ

باع ت يبدو أن الشاعر يرمي فيه إلى وصف مكانة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأهمية اتوبالنظر الدقيق إلى هذا البي

 سننه وهديه، وتأثير ذلك في وصال العباد إلى حضرة هللا. لكنه عدل عن هذا التعبير التقريري الذي ال تتجلى فيه

ب في تلقي، وما يبعثه الروعة واإلعجاالفكرة إلى تعبير مشحون بالخيال علما منه بفعاليته وتأثيره القوي في نفس امل

هو و ذهنه. ومن ثم رسم لوحة بيانية تخّيل فيها العباد أجساما حديدية وفوالذية، ثم تخّيل الرسول الكريم مغناطيسا 

يجذبها نحوه فطفقت تنجذب إليه. ومن هنا يبدو أن هذه الصورة التي رسمها الشاعر ألروع في ذهن املتلقي وأوضح 

ير و قال: الرسول املصطفى ذو مكانة رفيعة، واتباع سننه وهديه يوصل العباد إلى حضرة هللا. وذلك لتسخبيانا مما ل

 ملعجزاتاملعنى للخيال، وما يؤدي إليه ذلك من تلّمس الصلة القوية بين املشبه، وهو الرسول الكريم الذي أّيده هللا با

 التي يقول أحد الشعراء املادحين في تصاريف صاحبها:

 
َ
ْفـــــــف

َ
ط

َ
ــــَت بـــُنَحــــاســـــــــــــي ِإْن ل ــــــهــــ ـــ   ــنصـــــار ِإْبـِريـــــــــــًزا مــــــــــــ  ـــ

َّ
ـــبْهــــالذ ــ  44ــ

نها واملشبه به، وهو املغناطيس الذي يتسم بقوة جذب األجسام الحديدية والفوالذية نحوه، أو حملها، أو تحريكها. وم

 : قوله

ى َحص َ
ْ
حــــــِت ال ــــــْد   وشكى الَبِعْيـُر له وسبَّ ـِ ــــــــــــــــــِه املـــ ّفِ

َ
ـــــاإل ر بـَرافي ك ــــ ـــــ ـــ  ــاقنفـ

إن مراد الشيخ عتيق في هذا البيت هو وصف جود الرسول املصطفى وكرمه. غير أنه ملا علم ما بين التعبيرين التقريري 

براز الفكرة في أوضح وأروع وجه؛ استخدم الالحق دون السابق، فعقد صورة بيانية شّبه فيها والخيالي من بون في إ

 الرسول الشريفة 
ّ
. ومعنى -التي هي من باب إطالق الجزء ويراد به الكل -كف باملطر الغزير، لجامع الجود والكرم في كّلٍ

لزروع، وتخضر األعشاب واألشجار، وتمتلئ البحار ذلك أنه كما كان املطر يعم األرض بكرمه، ويحييها بجوده، فتنبت ا

م برحمته. وثمة يبدو أن هذا التصوير الذي عقده 
َ
واألنهار؛ كذا كان الرسول يعم الناس بعطائه وفضله، والعال
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الشاعر ألوضح بيانا، وأروع في ذهن املتلقي مما لو قال: الرسول املصطفى كريم جواد. وذلك ملا فيه من تسخير املعنى 

 خيال، وصيرورته من املعنوي املعقول إلى املحسوس املبصر. ومنها قوله: لل

ـــم محم ــ ـــــراط املستقيـ ــــــــو الصـ ـــ ـــدـــــــوهـ ــ  ــّراقـــــــمــــــاحــــي الضـــــــالل بنــــــوره البـ  ـ

 يه وأهمية ما جاء به من الرسالة والهدييتعمد الشاعر في هذا البيت إلى وصف منزلة النبي صلوات هللا وسالمه عل

ملعنى في اي أداء املبين، وتأثيرها في إنقاذ العباد من ظالم الكفر إلى نور اإليمان. لكنه ملا أحّس بفعالية التعبير الخيالي ف

ء به أوضح صورة وأشدها تأثيرا في بعث الروعة والبهجة في النفس؛ مال إلى توظيفه فشّبه الرسول املصطفى وما جا

، والكفر والشرك بالضالل، لجامع الغواي ة من الرسالة بالصراط املستقيم والنور، لجامع اإلضاءة والهداية في كّلٍ

. ومعني ذلك أنه كما يصل كل من سار على الدرب السوي إلى الغاية، وتتجلى اآلفاق سرعان ما سطع  والهالك في كّلٍ

اب ره واجتنهللا، ويظفر باتباع رسوله، ويهتدي إلى نور اإليمان بامتثال أوامعليها نور النهار؛ كذا يصل العباد إلى رحمة 

جتناب نواهيه. وثمة يبدو أن هذه الصور أروع تعبيرا وأوضح بيانا مما لو قال: اتباع الرسول نافع، وامتثال أوامره وا

لى إة للخيال وتصيرها من املعنوي نواهيه يدخل العباد الجنة ويبعدهم من النار، ملا فيه من إفساح مجال تخيل الفكر 

 املحسوس املبصر. 

 ا  اتمة:   صة الب    نتاة    توص ت : -ب

 أ.   صة الب  :

ق" الكتشاف قيمتها الفنية 
ّ

تصدى هذا املقال لدراسة قافية الشيخ أبي بكر عتيق "مفتاح األغالق في مدح حبيب الخال

، وتذّوق جمالها األدبي أكثر. وتناول في التمهيد حديثا سريعا عن ملا في ذلك من تعمق فهم املتلقي لها شكال ومضمونا

مكانة املديح النبوي في األدب العربي والحفاوة التي كان ينالها عبر العصور التاريخية. ثم تعرض لحياة الشيخ عتيق 

يجيريا، وممن فتبين أنه من مواليد أوائل القرن العشرين في أسرة صوفية متعلمة في مدينة كتشنا بجمهورية ن

استوطنوا مدينة كنو وتعلم على فطاحل شيوخها حتى تبّحر وأصبح عاملا كبيرا، وشيخا كامال في الطريقة التجانية. 

وكان مفكرا إسالميا جليال في املستوى الوطني، وصاحب إنتاجات علمية وأدبية في مختلف الفنون والعلوم. وعرض 
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لفاظها، ومنه إلى شرح اإلطار العام لها، ثم انصرف بعده إلى دراسة الباحث نصوص القصيدة القافية فشرح بعض أ

 متأنية لنصوص املدحة ورصد جمالها الفني شكال ومضمونا. 

 ب. نتاةج الب  :

 من النتائج العلمية التي حققها هذا البحث ما يلي:

ق" مفعمة بالقيم -أ
ّ

الفنية املختلفة  إن قافية الشيخ أبي بكر عتيق "مفتاح األغالق في مدح حبيب الخال

 بعضها متعلق باملضمون واآلخر بالشكل. 

وأنها من حيث بناؤها متماشية مع تقاليد اآلثار األدبية الكاملة ومنقسمة إلى ثالثة أجزاء؛ وهي املقدمة،  -ب

 والتخلص إلى املدح، والخاتمة. ومن حيث األفكار واملعاني فمتراوحة بين الشعور الديني والصوفي.

ن القافية تمتاز ببعض القيم الفنية خصوصا براعة االستهالل، وحسن التخلص واملقطع، وأثبت البحث أ -ت

ْبك، وروعة األخيلة وإصابتها  وصدق العواطف وقّوتها، ودقة األلفاظ وإيحاؤها، وجودة التراكيب وحسن السَّ

 وغيرها من القيم الفنية التي أشير إليها خالل الدراسة.

من فطاحل العلماء التقليديين الذين عاشوا في القرن العشرين في نيجيريا، وحقق أن الشيخ أبا بكر عتيق  -ث

  وممن لعبوا دورا محمودا في مسار الحركة األدبية العربية فيها.

 ج. توصية الب  :

 يقترح هذا البحث ما يلي: 

 ختلفة. تقديم بحوث مكثفة فيما تبّقى من نتاج الشيخ أبي بكر عتيق الشعري الكتشاف قيمه الفنية امل -ب

تقديم بحوث أخرى فيما تبقى من ظواهر لغوية وأدبية مختلفة في قافية الشيخ أبي بكر عتيق الكتمال هذا  -ت

 الجهد وإبراز قيمتها وجمالها الفني بصورة أوسع.

االهتمام بدراسة نتاج علماء نيجيريا شعرا ونثرا ملا فيه من إحياٍء لتراثهم األدبي العربي، وتشجيٍع لهم  -ث

 ة باإلنتاج األدبي القيم، وإظهاٍر إلسهاماتهم في مستوى عاملي.باملواصل
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 ال وامش  ا راجع:

                            
ِطْنك ِهذا البحث لقسم اللغة العربية جامعة بايرو كنو  .1

ْ
م، تكملة ملتطلبات 0052نيجيريا عام -قدم الطالب سنوس ي أحمد ُسْوَرن

 بية.الحصول على درجة الليسانس في اللغة العر 

كما أشير في البحث. انظر: عمر، محمد األمين، -. نسب املعلم محمد األمين عمر هذه القصيدة إلى بحر الرجز لكنها في بحر الكامل 2

ن، مصر، مط/الزهراء لإلعالم العربي، ص: 1988)
َّ

ال
ُ
 .169(: الشيخ أبو بكر عتيق وديوانه هدية األحباب والخ

3.Paden ،,100-99ion and political culture in Kano, London, University of California press, Ltd. pp. ), Relig1972John N. (  

 م.20/12/2011واملقابلة الشفهية مع الخليفة الحاج التهامي أبي بكر عتيق في بيته صباح يوم الثالثاء 

م. وعمر، محمد األمين: املرجع 20/12/2011ح يوم الثالثاء . املقابلة الشفهية مع الخليفة الحاج التهامي أبي بكر عتيق في بيته صبا4

 السابق نفسه، والصفحة نفسها.

 .18-15. املرجعان السابقان، ص: 5

(، 4200. إطراقي: السكوت لحيرة أو خوف أو نحوهما. األوراق: جمع ورق، وهو ما يكتب أو يطبع عليه من الكاغد. مجمع اللغة العربية، )6

 . 1026و 556، حرفا )الطاء( و)الواو(، مادتا: )طرق( و)ورق(، مصر، مط/مكتبة الشروق الدولية، ص: 4املعجم الوسيط، ط/

ِلْيقة أي الطبيعة. ابن منظور،7
َ
محمد بن  . أثنى: من الثناء؛ ما تصف به اإلنساَن من مْدح أو ذم وخّص بعضهم به املدح. األخالق: جمع الخ

مراجعة ومصححة، حرفا: )الثاء( و )القاف(، مادتا: )ثنى( و)خلق(، القاهرة، مط/دار /، ط3و 1(: لسان العرب، مج/2003مكرم، )

ٍق َعِظيٍم ﴾197و 122الحديث، ص: 
ُ
ل
ُ
ى خ

َ
َعل

َ
َك ل  .4سورة: القلم، اآلية: . . وفي هذا البيت إشارة إلى اآلية الكريمة:﴿ َوِإنَّ

ق8
ّ

ا: أصلها تشاء بالهمزة فحذفت الستقامة الوزن. الخال
َ
ش

َ
: من صفات هللا تعالى وال تجوز هذه الصفة باأللف والالم لغيره، ومعناها: هو . ت

 . 195، حرف: )القاف(، مادة: )خلق(، ص: 3الذي أوجد األشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة. املرجع السابق نفسه، مج/

ق به الباب ويفتح، واملراد به القلوب املغ9
َ
ل
ْ
ق؛ ما ُيغ

َ
ل
َ
، حرف )الغين(، مادة: 6لقة بظالم الكفر. املرجع السابق، مج/. األغالق: جمع الغ

(: مجموع أربع كتب: الحل واإلطالق إلشارات مفتاح األغالق في مدح حبيب الخالق، 1972. وخضر، أبو بكر عتيق، )658)غلق(، ص: 

 .202مصر، مط/مصطفى البابي الحلبي وأوالده، ص: 

ِسم". عبد . قبضة النور اإللهي: رمز إلى النور امل10
ْ
ق
َ
حمدي. قاسم األرزاق: إشارة إلى الحديث الشريف: "أنأ أبو القاسم: هللا ُيْعِطي، وأنا أ

 .200الرحمن بن الكمال السيوطي: الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، باب: )حرف األلف(، ص: 
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في الجري وفي كل ش يء، واملراد به أنبياء هللا ورسله عليهم الصالة  . أصل األصول: رمز إلى الحقيقة املحمدية. السّباق: من السبق؛ الُقْدَمة 11

. وخضر، أبو بكر عتيق، املرجع السابق نفسه، ص: 482، حرف )السين(، مادة: )سبق(، ص: 4والسالم. ابن منظور، املرجع السابق، مج/

204. 

َفق؛ االضطراب . املراد بالعين األولى: املرآة، وبالثانية: ذات هللا تعالى. طلمسه: سر 12
َ
ه املكتوم. الغوث: اإلعانة والنصرة. الخفاق: ِمَن الخ

، . وخضر، أبو بكر عتيق247و 665والتحرك. مجمع اللغة العربية: املرجع السابق، حرفا: )الغين( و)الخاء(، مادتا: )غوث( و)خفق( ص: 

 . 205املرجع السابق، ص: 

 خفي عن األرماق: رمز إلى الحقيقة املحمدية. املرجعان السابقان، حرف: )الراء(، مادة:. األرماق: جمع الرمق، أي النظر إلى الش يء. امل13

 .397و 373)رمق(، ص: 

. مغناطيس: حجر يجذب اإلبر ونحوه من خفيف الحديد لخاصة فيه. مجمع اللغة العربية: املرجع السابق، حرف: )امليم(، مادة: 14

س(، ص: 
َ
ط

ْ
 . 879)َمغ

به هو موضع التنازالت الرحمانية ومهبطها. سرُّ سّرِ إلهه: املراد به معدن األسرار الربانية. خضر، أبو بكر عتيق،  . سر التجلي: املراد15

 . 209-208املرجع السابق، ص: 

 . الشفاعة: سؤال الخير من الغير للغير؛ شفاعة املولى عبارة عن عفوه. الوسيلة: في األصل ما يتوصل به إلى الش يء، قيل: هي هنا16

(: تحفة املريد على جوهرة التوحيد، ط/األخيرة، مصر، 1939الشفاعة، وقيل: منزلة من منازل الجنة. البيجوري، إبراهيم بن محمد، )

. وعياض بن موس ى: الشفا بتعريف حقوق املصطفى، )تزييل(: الشمني، أحمد بن محمد: 116مط/مصطفى البابي الحلبي وأوالده، ص: 

. 56، ص: 3، اإلصدار/http://www.shamela.ws، قسم: )السيرة والشمائل(، املكتبة الشاملة، 1شفاء، ج/مزيل الخفاء عن ألفاظ ال

 اللوا: أصله اللواء بالهمزة فحذفت الستقامة الوزن وهو مقبول. 

ق، حرفا: )الباء( و)العين(، . الباهرات: جمع الباهر، أي الغالب. األعراق: جمع العرق، أي أصل كل ش يء. مجمع اللغة العربية: املرجع الساب17

 . 596و 73مادتا: )بهر( و)عرق(، ص: 

 . 1012. وثاق: ما ُيشدُّ به كالحبل وغيره. املرجع السابق نفسه، حرف: )الواو(، مادة: )وثق(، ص: 18

. و"عين 19 ّحِ
مدرار" أي كثيرة الدمع. املرجع . املدرار: الكثير الدّر للمذكر واملؤنث، أي الّسح والصب. يقال: "سحاٌب مدراٌر" أي كثير السَّ

 .279السابق، حرف: )الدال(، مادة: )دّر(، ص: 

...( باختالس الواو الناشئة بعد إشباع حركة الضمير في )نحوه( الستقامة الوزن. واالختالس ه)ملا دعا األشجار نحو  . ُيقَرأ هذا البيت:20

(: 1999الساكن الواقع بعد حركة. االعناق: السرعة. التونجي، محمد، )هو: إشباع الحركة للضرورة الشعرية، أي أن ُيلغى حرف العلة 
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. ومجمع اللغة 42لبنان، مط/دار الكتب العلمية، ص: -، حرف: )الهمزة(، مادة: )االختالس(، بيروت 1، ج/3املعجم املفصل في األدب، ط/

 . 631العربية: املرجع السابق، حرف: )العين(، مادة: )عنق(، ص: 

هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر األنصاري الظفري األوس ي. كان من الرماة املشهورين، وشهد املشاهد كلها مع رسول هللا  . قتادة:21

ين بن اإلمالق: االفتقار. الزركلي، خير الدسنة.  65صلى هللا عليه وسلم، وكانت معه يوم الفتح راية بني ظفر. توفي باملدينة وهو ابن 

ادة: م. ومجمع اللغة العربية، املرجع السابق، حرف: )امليم(، 189، )نشر(: دار العلم للماليين، ص: 15، ط/5عالم، ج/(: األ 2002محمود )

 . 885)ملق(، ص: 

 .1023، حرف: )الهاء(، مادة: )هرق(، ص: 2. املهراق: املنصب. مجمع اللغة العربية: املرجع السابق، ج/22

ّتاق: من الفتق؛ الشق. املرجع السابق نفسه، حرفا: )القاف( و)الفاء(، مادتا: )قرص( و)فتق(، . القرص: خبز صغير مبسوط مدّور. الف23

 . 672و 726ص: 

. السنا: الضوء الساطع. الحجب: ج/الحجاب أي الستر. استطراق: من الطرق؛ القرع. يقال: "طرق الباب" إذا قرعه. املرجع السابق، 24

 . 555و 156و 457د: )سنا( و )حجب( و )طرق(، ص: حروف: )السين( و)الحاء( و)الطاء(، موا

 . 161. األحداق: جمع الحدقة، وهي السواد املستدير وسط الَعْين. املرجع السابق، حرف: )الحاء(، مادة: )حدق(، ص: 25

 . 300. الدهاق: من الدهق؛ االمتالء.  املرجع السابق، حرف: )الدال(، مادة: )دهق(، ص: 26

 . 247فق؛ االضطراب والتحرك. املرجع السابق، حرف: )الخاء(، مادة: )خفق(، ص: . االستخفاق: من الخ27

 .4. سورة: القلم، اآلية: 28

 . 35. سورة: النور، اآلية: 29

 .280، حرف: )الراء(، مادة: )رمق(، بيروت، مط/دار املشرق، ص: 28(: املنجد في اللغة واألعالم، ط/1986. اليسوع، لويس معلوف، )30

 . 542، مط/دار املعرفة، ص: 2، علي بن برهان الدين، )د.ت(، السيرة الحلبية في سيرة األمين املأمون، ج/. الحلبي31

 .923و 730، حرفا: )الفاء( و)امليم(، مادتا: )فقر( و)ملق(، ص: 2. مجمع اللغة العربية: املرجع السابق، ج/32

 .145دين، بيروت، مط/دار الكتب العلمية، ص: . العسكري، )د.ت(: الفروق اللغوية، )تحق(: القدس ي، جسام ال33

 .273. سورة: البقرة، اآلية: 34

 .146. العسكري، أبو هالل، املرجع السابق نفسه، ص: 35

 . 793. مجمع اللغة العربية: املرجع السابق، حرف: )الفاء(، مادة: )كفى(، ص: 36

 . 470. املرجع السابق نفسه: حرف: )الشين(، مادة: )شبع(، ص: 37
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 .201، ص: 1عياض بن موس ى، املرجع السابق، ج، .38

 . 5. سورة: ص: اآلية: 39

. اإليضاح بعد اإلبهام: هو إيراد املعنى في صورتين مختلفتين، األولى: مبهمة مجملة، والثانية: موضحة مفصلة. عباس، فضل حسن، 40

 .500ائس، ص: ، األردن، مط/دار النف12(: البالغة فنونها وأفنانها: علم املعاني، ط/2009)

(: علوم 1982. الجمع مع التقسيم: جمع أمور متعددة تحت حكم واحد، ثم تقسيمها، أو تقسيمها ثم جمعها. املراغي، أحمد مصطفى، )41

 .396، بيروت، مط/دار الكتب العلمية، ص: 1البالغة: البيان واملعاني والبديع، ط/

(، جواهر البالغة في املعاني والبيان 2000ة ال على جهة التضاد. الهاشمي، أحمد، ). مراعاة النظير: الجمع بين أمرين، أو أمور متناسب42

 . 315لبنان، مط/دار الفكر، ص: -والبديع، بيروت 

. كمال االنقطاع: هو أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، أو أن تتفقا، ولكن أال يكون بينهما جامع وال رابط. عباس، فضل حسن، املرجع 43

 .433م املعاني، ص: السابق: عل

وْس 2. كبر، محمد الناصر، )د.ت(: سبحات األنوار من سحبات األسرار، ط/44
ُ
غ

َ
 .59نيجيريا، )نشر(: الكنتي، محمد املشهود، ص: -، ال

راد واملالنحاس: ُعْنصر ِفِلّزِّي قابٌل للطرق، يوصف عادة باألحمر لقرب لونه من الحمرة. لطْفَت: من اللطف؛ الرفق والرأفة بالش يء، 

ّي  ّرِ
َّ
ّي 197,2الّتحويل.  إبريز: ذهب خالص. يقال: "ذهٌب إبريٌز" أي القطعة منه. الذهب: ُعْنصر ِفِلّزِّي، أصفر اللون. وزنه الذ ّرِ

َّ
، وعدده الذ

بريز( و )لطف( و)اإل . مجمع اللغة العربية: املرجع السابق، حروف: )النون( و)الالم( و)الهمزة( و)الذال(، مواد: )نحس( 1,94، وكثافته 79

 .313و 2و 826و 907و)ذهب(، ص: 

 


