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 "حتليلية راسةد" يف مدح الرسول صىل هللا عليه وسملأ به النوح بوبكر أ  الشاعر أ جبده  مهزية

 :عدإدإ  
 عبد الاكيف عامثن البشري

 ريميدغ ةلكية محمد غوين للرشيعة والقانون وادلراسات الاسالمي قسم اللغة العربية وادلراسات الاسالمية

 خاهل جدهمحمد و 

 جامعة ميدغري قسم اللغة العربية

 دريس محمد صاحلا   و

 جامعة اكشاري الفيدرالية قسم اللغات،شعبة اللغة العربية

 ملخص املقاةل

ه وسمل  عليهذه املقاةل اليت بعنوان:مهزية الشاعر أ به جده ابوبكر ابه النوح يف مدح الرسول صىل هللا

رو مغبو  دراسة حتليلية،يه عبارة عن حماوةل من الباحثني عىل تسليط الضوء عن شاعر من شعراء مدينة

ال ون يف جميسامه العلامء املعارصين اذلين سامهوا وما زالوااال املشهورين ابلعمل والورع،بل ومن اشهر انق

ة عن وجي  ح لغة واصطالحا،ويقدم الباحثني ترمجةدانتاج الشعر العريب،وحتتوي ادلراسة عىل تعريف امل

ظ اللفاحياة الشاعر، وعرض لقصيدة من قصائده يف املدح ورشهحا وتعليق علهيا،وخاصة فامي يتعلق اب

 وقوف عىلند الوالتعابري من حيث القوة واجلزاةل والسهوةل واللني مما اكس هبا لوان من القوة وامجلال،وع 

يالحظ أ ن شعره قد حظي ابخلصائص الآتية:ال فاكر اوردها الشاعر بعض اخلصائص الفنية اليت 

ال وال سلوب وصدق العاطفة،فان هذه املميات قد ساعدت عىل اظهار ما يف هذه القصيدة من امجل

 الفين عىل امجل وجه.



 خاهل جدهمحمد  و عبد الاكيف عامثن البشري

 دريس محمد صاحلا  و 

ل يف مدح الرسو أ به النوح بوبكر أ  الشاعر أ جبده  مهزية

 "حتليلية راسةد" صىل هللا عليه وسمل

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

 

 

 

393 

ABSTRACT 

This work titled “hamziyya of the poet abba jidda abubakar abba nauh in eulogy of the prophet Muhammad 

(S.A.W),analytical studay.the reserchers tried to shed light on a poet of gamboru ngala a famous and most 

popular scholars in this generation who played and one still playing a vital role in Arabic poetry, this studay 

defines eulogy,the reserchers also gives short biography of the poet his birth where he grew up and his work 

in the field of knowledge,also attached a poems in eulogy,studied and comment on it,attempts have been 

made to high light the acthetic and stylistic characteristics cited in work studied.So thes eulogistic works 

have to be excellent work that retain the artistic values of Arabic poetry. 

 :املقدمة

وصحبه ومن تبعهم آله الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملين، سيدنا محمد وعلى 

 وبعد:  يوم الدين.إلى بإحسان 

ْمُبوُرو اعتنى لقد 
َ
 هم العلميةبدراسة اللغة العربية وفنونها كوسيلة للتفقه في الدين وتوسيع آفاق إنغاالعلماء مدينة غ

باحثين الانتباه تزخر بتراث أدبي كبير، األمر الذي لفت من ثم، فإنها و قديمة قدم اإلسالم،  فيهاالعربية فواملعرفية، 

ع آللئه كي يطلع عليه اآلخرون ويدركوا قيمته وإسهامه في توسيواستخراج ه ب تعريفالللبحث والغوص في بحاره بغية 

 ن:تحت عنواالباحثان دة في هذا امليدان يتقدم بها ، وعليه فإن هذه إضافة أخرى ومحاولة جدي الثقافة العربيةرقعة 

ْمُبوُرو يعد الشاعر أبجده ابوبكر أبه النوح من 
َ
من املشهورين بالعلم والورع والتقوى، بل و  إنغاالفحول مدينة غ

دورا  وإن إلنتاجاته الشعرية أشهر العلماء املعاصرين الذين ساهموا وما زالوا يساهمون في مجال إنتاج الشعر العربي.

ْمُبوُرو يكبيرا في نشر الثقافة العربية وتطو 
َ
رض ك ألنه قخاصة، وذل إنغاالرها في منطقة كانم برنو عامة ومدينة غ

د به  الشعر بأغراض شتى، 
ّ
 اللغة العربية واملهتمون بأمرها. مادة أدبية قيمة ينتفع بها دارسو يخل

 ة إياهاومحلل ،يةاملديحهمزيته على  مركزة النوحأبه أبوبكر أبجده الشاعر  بعض إنتاجات تقف عند فهذه الدراسة 

 
ً
 أدبيا

ً
 وعلى هذا تشتمل املقالة بعد املقدمة على النقاط التالية:. تحليال
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 التعريف بالشاعر.

 تعريف املدح لغة واصطالحا.

 القصيدة وشرحها.عرض 

 القصيدة.أفكار 

 العاطفة.

 .األسلوب

 الخاتمة.

 التعريف بالشاعر:

 مولده ونشأته:

راعة في وجده ممن ذاع صيتهما في اإلقراء والتجويد والبأبوه عبد هللا امللقب أبه النوح، كان أبوبكر أبجده هو الشاعر 

على عمومها تتصف باألخالق الفاضلة وحب العلم والتدين. ولد الشاعر بمدينة أسرته قراءة القرآن الكريم، وكانت 

 ة شهيرة، منذم، وهي قلعة نضال ومنارة علمي1984، بحارة زاوية الشيخ الشريف عثمان البشير عام إنغاالغمبورو 

 1الستينيات.

، االإنغمنطقة  أبه النوح، وكان ممن اشتهروا بالقراءة واإلقراء في أبوبكر نشأ الشاعر في حجر والده املقرئ الغوني 

ز حفظا متقنا ولم يتجاو منذ صغره حيث رباه تربية إسالمية دينية علمية، فقد حفظ القرآن الكريم  والده فاعتنى به

العشرين من عمره، واستفاد من خبرة والده وورعه وتواضعه وتقواه، فشب على الورع واألخالق الحميدة الفاضلة، 

 2في املساء. العلمية  وإلى حلقة والده الكتاتيب فكان  يختلف إلى ، واالطالعوحب القراءة 

 حياته العلمية:
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 على يد والده املقرئ تعاليمه األولية  وتلقى، إنغاال بدأ الشاعر حياته العلمية بمسقط رأسه بمدينة غمبورو 

 سهلة الكتب العلمية الفي تعلم  البلدسكان كعادة في بعد قراءة القرآن الكريم أبه النوح، واستمر أبوبكر الغوني 

ة فبدأ بكتاب األخضري والعشماوي واملقدمة والعزية في الفقه، واألربعين النووية في الحديث، والتحفة والجزري

ي فالكتب املطولة في شتى العلوم والفنون، وتجول قراءة شرع في ثم الفريدة في التصوف، والياقوتة في التجويد، 

 3وغيرها.وأنجمينا إلى مدينة ميدغري بلدان كثيرة من أجل تحقيق مأربه حيث ارتحل 

، والشيخ عبد الكريم ى يحيالشيخ الشريف عثمان البشير، والشيخ عثمان عبد هللااخذ بعض العلوم على يد و 

 4وغيرهم.أحمد ، والشيخ عبد الرحمن حسن ىيحي

 أثاره العلمية:

 منها: ،الدواوين والقصائد الشعرية العديدةقرض لقد تمكن الشاعر بعون هللا وتوفيقه من 

 ديوان تحفة اإلخوان في مدح سيد األكوان، مخطوط بمكتبة املؤلف. -1

 مخطوط بمكتبة املؤلف. الصدر في مدح املصطفى البدر،انشراح ديوان  -2

 5إنياس، مخطوط بمكتبة املؤلف.إبراهيم ديوان روضة األكياس في مدح موالنا الشيخ  -3

 قصيدة املجد التالد في مدح الشيخ الوالد. -4

 6والتوسل.االستغاثة قصيدة رفع الشكوى إلى عالم السر والنجوى،في  -5

 :واصطالحااملدح لغة  

 7كلمة مدح في اللغة : أي أثنى على الش يء بماله من الصفات 

َرة واألخالق النبيلة ّيِّ
َ
ل والخصا واملدح عند النقاد هو : تعبير الشاعر عن اإلعجاب باملمدوح وإبراز الصفات الخ

ى بها املمدوح .
َّ
  9حسن الثناء. وهو ،املدح نقيض الهجاءمنظور في اللسان: ابن وذكر  8الحميدة التي يتحل
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 :وشرحهاعرض القصيدة 

 للوداد فيه والشوق إليه : مناسبتها
ً
 :ومطلعهاقالها الشاعر في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم إظهارا

ـــهللا ن ـــ ـــــــ ـــور سمـــــ ـــ ـــــــ ــ ـــــــائـــــ ـــــ ـــ  ه ــــــ

ـــل ـــــ ـــ ـــوال وجـــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ه ـــــــــــبحبي ودــــ

ــــــال ك ــ ــ ــــــانت الـ ـــ ـــــ  ـا وال الـــــــــــــدنيـ

ـــه ـــــ ـــ  بل  ل الخلقــــك لـــصأو ــ

ـــن ــ ـــ ــــــــور الـــ ـــوجـ ـــــ ـــــرهـــــــــــــود وســ  م ـ

ـــوالشم ـــ ـــس مشــ ـــ ـــــــ ـــرقـــ ـــ ـــــب ةــــــ ـــ  ه ـــ

ـــرس ــ ـــ ــ ـــل اإللـ ــ ـــ ـــ  م ــــــــــــه جميعهــــ

ـــأص ـــــ ــ ـــل األصـ ـــ ـــــــ  د ــــــــــــــــول وسيــ

ـــللخل ـــــــ ـــق طـــــ ــ ـــ ـــــــ  ـــــ
ً
ــــــــــالو را  د ـــــ

ــــــس ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــر الخـ ــــكله الئقـــــ ـــــ ـــــــــ  م ــ

ـــوالن  ــ ـــ ـــور مـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــــــــــــن أسمـــ ـــ ــــــــائــــ  ه ـــــ

ـــوأمي ـــ ـــــ ـــ ـــن وحــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــــــي سمـ ــ ـــائـ ـــ  ه ــــــ

ـــأخ ـــ ـــى وال مر ــ ـــــــ ـــــ ــ ــ  هـــــــــــائـــــــــــــــن مـ

ـــ ـــــ ــــــو سهـ ـــ ــــــــر نقطـ ـــــ ــــــــئة باــ ـــ  هــ

ــــــل مـــــــوالك ـــ ـــــــ ـــن نعـــــ ـــ ــــــمائــــــــــ ـــ  ه ــــــ

ـــوالب ــ ـــ ـــدر ضـــ ـــ ـــــــ ــــــــــاء بسنــــ ــــــئاــــ  ه ـــ

ـــالنـــــ ـــــ ـــ ــــــــاملن او ـ ـــــ ـــ ــ ـــــبهى بـ ــــــائـــــ ـــ  هـــ

ــــــالك ـــ ـــل مـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــائـــــــــــــــــــن عليــ  ه ــــ

ـــوالك ـــل مــــــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــن أبنـ ــ ــ ـــــائـــ ــ   هــ

ـــم ـــــ ـــ ــــائــــــل عطـن محض فضــ ـــــ ـــــــــــــ ـــ ــــ  هـــ

، ومن حكمة ، والنور من أسمائه تعالى، ووصفه بأنه منور سمائهالشاعر قصيدته هذه بذكر هللا والثناء عليهفتتح ا

 صلى هللا عليه وسلم
ً
، قاتجميع املخلو الدنيا واآلخرة وأوجد وببركته أوجد  ،هللا سبحانه وتعالى أنه خلق نبيه محمدا

ة من ، فهو أصل كل املخلوقات ألنها مخلوق، وال جميع الخلقملا وجدت الدنيا وال اآلخرة فلواله صلى هللا عليه وسلم 

ه وجميع الكائنات من بركت ،هو روح الوجودو  ،فالرسول صلى هللا عليه وسلم هو نور الكون ،نوره صلى هللا عليه وسلم

 صلى هللا عليه وسلم .
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 يوكذلك يذكر الشاعر و 
ّ
، وهكذا البدر ضاء بمدد من نوره ى هللا عليه وسلمصف أن نور الشمس مستمد من نوره صل

هللا  الرسل عليهم الصالة والسالم ما نالوا ما نالوه من الخيرات واألسرار إال من بركته صلىو عليه الصالة والسالم، 

 عليه وسلم .

أن النبي صلى هللا عليه وسلم هو أصل كل الخالئق وهو سيدها وإمامها وجميعها نالت ما نالته من  ثم كرر الشاعر

وسر جميع الخالئق من خالص عطائه عليه  وهم أبناؤه،، وهو والد وأب لجميع الخالئق صلى هللا عليه وسلمبركته 

 الصالة والسالم. ثم قال :

ـــسع ــــــــعدت به الســـ ـــداء فـــــ ـــ  ي الــ

ـــمفتاح ب ـــــ ـــ ـــــ ــ ــــاب الهـ ـــــ ـــ ــ ـــــــــــ ـــ ــــــ ــ  داـ

ـــإن الفض ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــائل كلهــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــ  ا ـــ

ـــوالك ـــــ ـــ ــــــل يعلــ ـــ ـــــــ ـــــــــــــم أنــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــ  ه ـــ

ــــــأه ـــ ـــــــ ــ ـــل املحبــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــــــلهكة ــ ـــ ــــــــ ـــ ـــ  م ـــــــ

ـــت ـــ ـــوراة مـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــوس ى فيــ ــــــــه مــــــــ ـــ  دــ

ـــوك ــ ـــ ـــــ ــــذاك إنجيـ ـــــــ ـــــ ـــ ــ ــــــل لعـــــــــــ ــ ـــ ـــ  يــــــ

ـــالل ـــ ـــ ـــــ ـــه فضلـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــه علـــــ ـــ ــ ــــ ـــ  ى الــــــ

ـــل ـــ ــــــواله مـــــــ ـــ ـــا خلــ ـــ ـــــــــــماق ـــــــــــ  رؤ ـــــ

ـــال ـــــ ـــرتبـ ــ ـــ ـــ ــــة العليـ ـــــــ ــــا لــــــ ـــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـــــ ـــــــ  ه ــ

 

ــــــأرضي  ــــل وعــن بــ ـــ  الئه ـــــ

ـــــةي ـــ ــــــحب ـــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــــــقائا بلذــــ ـــ ـــــــ  ه ــ

ــــــــمحص ـــــ ــــورة فــ ـــــــ ـــــ  هـــــئي هاــــــ

ـــرف وذ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــلع ةعـــ ـــالئـــــــــــــــ ــ  ه ـــ

ــــازوا العــــــح ـــــ ــــال بفنـــ ـــــ  ائهــــــــــ

ــــــب خيــــــح الح ـــ ـــــــ  هــــــــــــر ورائــ

ـــس ــ ـــ ـــى فيـــــ ــ ـــ   هـــه وصف ثنائـــــ

ـــأخي ـــــ ـــ ـــــ ـــار مــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــــنن أمـ  هائــ

ـــوالك ـــ ــــــون فــ ـــ  هــــــي أحشائـــ

ـــوالك ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــل تحــ ــــــــت لــ ـــــــــوائــ ـــ ـــ  هـــــ

، سلمو ه : لم ينل السعداء ما نالوه من السعادة الدنيوية واألخروية في السماوات واألرضين إال ببركته صلى هللا عليأي

 ونعم ما أنعم هللا به علينا من بعثته وإرساله إلينا .فهو مفتاح باب الهداية والسعادة
ً
 ، فمرحبا
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 كلها محصورة في ذاته حاتفثم استمر في مدحه ووصفه وذكر أن الفضائل واملزايا والخيرات والبركات واألسرار والن

 أنه صلى هللا عليه وسلم صاحب قدر ومكانة سابقة عند هللا
ً
 صلى هللا عليه وسلم ، والكل من املخلوقات يعلم يقينا

، مه في توراة موس ى عليه الصالة والسال ؤ فقد جاء ذكره وثنا ،واملقام السبحانه وتعالى ال يدانيه أي مخلوق في الع

ه يس ى عليه الصالة والسالم ، فاهلل سبحانه وتعالى فضله وميزه على جميع األخيار من عبادوكذلك في إنجيل سيدنا ع

 وأنبياء ومالئكة وأولياء وصالحين
ً
قته ، وجميع الكون من حقي، ولواله صلى هللا عليه وسلم ما خلق هللا أي أحدرسال

، وكلهم تحت لوائه وقيادته وسيادته عليه ، وهو صاحب الرتبة واملقام العالي فوق الخالئقصلى هللا عليه وسلم

 الصالة والسالم .

 ثم قال :

ـــان عبـــــرحم ـــــ ـــ ـــ ـــدك فـ ــ ــــــ  ن ـــحمار ـ

ـــض ـــــ ـــيء بــوء تضـ ــ ـــ ـــ ـــــــــه البـــ  الـــ

ــــــــا دام يمـم ـــــ ــ ــ ــــدح أحمـ ـــــ ــــــ ــــ  دا ـــــــ

ـــــــت إلهـــــثب ـــ ـــــــ ـــي حجتـ ـــ ــ ــــل يـــــــــــ ـــ ـــ ـــالــــــموال جــ ـــ ك ـــ

ـــسي ــ ـــ ـــــ  دي ـ

ــــنال الرس  ـــــ ــ  ي الـــــــول السر فـ

ـــب الصـــوه ـــ ــــــالة بـــــ ـــ ـــــــــدونهـ  ا ـ

ـــرب العب ـــ ــــــاد بجـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــهاـــــ ـــ ـــــ ـــ  ه ــ

ـــه  ـــ ــ ــــــي مقـــــب لـ ـــامــ ـــ  دـ
ً
 ـمائا

ً
  ا

ــــــل الكمـك ــ ــــــاالت انتهــ ـــ ــ  ت ـ

 

ـــبالعل  ـــم نـــ ـــــ ـــ  ه ــــــــــور ضيائـــ

ــــــــذاك مــــــوك ـــــ ـــ ــ  ئهال ـــــــع زمــ

ـــال وصــــبكم ــ ـــ ـــ  ه ـــــف ثنائـ

 ال رضائه ــــــي كمــــب لـــــه

ـــا نيــم ـــــ ـــل شـ ـــ ـــ ــــربة مـ  ائه ــــــــــ

ـــمع ــ ـــ ـــ ـــراج مـــــ ـــ   رائهــــــــــع إســـــ

ــــــيمت ــــــاز أهـ ـــ ــ ــــــــل شقـ  ئه اـــــ

ــــالـــــوكم ـــ ـــــ ــــــه وحبــ ـــ ـــئاـــــــــــــ  ه ــــ

ـــب ـــــ ـــ ــــــدوامـــ ـــ ـــــــائــــــــــــه وبقـ ـــ  ه ــ

ـــال منته ـــ ـــ ــ ــ ـــى لعــ ـــــ ـــ  ه الئــــــــــــ
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 هرحمة من ياالظلم والبال  ويكشف عنه ،العلم والنور والهدايةيهبه ثم دعا الشاعر مواله سبحانه وتعالى الرحمن أن 

بمدحه للنبي صلى هللا عليه وسلم  متوسال ، حتى تصير ضياء وبركات ، ودعا ألحبابه وإخوانه معه في هذا الدعاء

 أن يثبت هللا حجته عند السؤال
ً
ليه ع، وأن ينيله كمال رضا رسول هللا صلى هللا بكمال الوصف والثناء ، ثم دعا أيضا

 .وسلم

 دنيويذكر الشاعر أن كل ما 
ً
 ناله من الخيرات حتى شربة املاء من كرمه صلى هللا عليه وسلم فلواله ما نال شيئا

ً
ا

ألمته خالل إسرائه ومعراجه إلى الذات الصلوات الخمس  فرضت صلى هللا عليه وسلم  ثم أشار إلى أنه، وأخرى 

 !من ضيعهن!فيا خسارة وشقاء ، العلية

 ومكانة دائم
ً
جاه بدوامه وبقائه تعالى ب ةثم استمر الشاعر في الدعاء لنفسه ودعا رب العباد أن يهبه ويعطيه مقاما

ند ع، فالنبي صلى هللا عليه وسلم حاز كل الكماالت ال منتهى لسموه وعالئه نبيه صلى هللا عليه وسلم وكماله وحبائه

 : سينال ما يرجوه ويتمناه من ربه تعالى ، ثم قال هللا فاملتوسل به ال شك 

ـــور همـــــمقص ـــ ـــــــ ــ  ـــىشتكإة ــ

ـــشاف ـــ ــــــي عبيـ ـــ  ه ــــــدك فاشفــــ

ـــكن ـــ ـــــــ ــ ــــــــز البـ ــ ــــــرية سيـ ـــ ـــــ  دي ـ

ـــالن ـــــ ـــ ـــــ ـــور نـ ــ ـــ ـــور املصطفـــ ـــ  ى ـ

ـــه ـــ ـــاد بأســــــادي العبــــ ــ ـــ  م ــرهـ

ـــف ـــلل دـــالحمــــ ـــ ـــــــ ــــــه الــ ـــ ــ  ذي ــ

ــــــاعــا ذا الشفـــــي ـــ  اشفعن ــة فــ

ـــه ــ ـــ ــــــــذا املقــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــــــام فكلنـ ـــ ــ  ا ـ

ـــل يرجـــــالك ـــــــ ـــــ ـــو أحمــ ـــــــ ـــــ ـــ  دا ــ

ـــم  ـــــ ـــ ـــــ ـــئدا  نـ ـــــ ـــ ـــه لـــــــ ــ  دوائه ـــــ

ـــة شـــــــوق ـــــ ـــ ــــــــرور عــــ ـــــ ـــــ  دائه ــ

ــــــــج ــــد لـ ـــــ ـــ  ور جالئه ــــي بنـــ

ـــل مــــوالك ـــ ـــــــ  هــــــزائــــن أجـــــ

ـــلط ـــ ــــــريق نيـــ ـــ ـــل رضـــ ـــ ـــــ ـــ  ائه ــ

ـــب ــ ـــ ـــرأ الـــــــ ـــــ ــــورى لبـ ـــــ ـــالئــــ ـــ  ه ـــ

ـــفين ـــــــ ـــــ ـــ ــــــا بيـ ـــ ـــ ــــــوم لقـــ ـــ ـــــــ  ائه ــ

ــــــنرج ـــ ــــــس وـــ ـــ  ائه ـــــالم قضـــــ

ـــال يلتف ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــــت لســ ـــ  وائه ــ
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ـــمخت ـــــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــاره وخليلـ ـــــ ـــ ـــ  ه ـــ

 

ــــــــوصف ـــــ ـــي أهـ ـــ ــ  ائه ــــــل صفـ

 

ي بشفاء هللا الذئه دا، ويرجو زوال عز وجلمواله وطاعة وفي هذه األبيات يشكو الشاعر قصور همته في إقامة الدين 

 شرور أعدائه . مناملولى يقيه أن يلح داعيا ، إال هومن جميع األمراض  ال يشفي

عنه  ويتوسل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم كنز البرية وسيد األولين واآلخرين ويرجو أن يجود له بالنور الذي يجلي

، وجميع أجزاء ، فالنور كله في الحقيقة نور املصطفى عليه الصالة والسالمجميع األمراض بما فيها قصور الهمة

 املستقيم الذي طريقالاألنوار من نور كليته صلى هللا عليه وسلم ، وهو هادي جميع العباد ومرشدهم بنوره إلى 

 .تبارك وتعالىرضوان هللا  ينالون به

وبعد ذلك يستغيث الشاعر بالنبي صلى هللا عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة ألنه هو صاحب الشفاعة العظمى يوم 

ه ، الكل يرجو شفاعة أحمد عليالسالمة من قضاء هللا ، وكلنا في ذلك اليوم نرجوالقيامة ، واملقام املحمود مقامه

ختار م، إذ ال يملك أي أحد أن يطلب الشفاعة من هللا إال هو في ذلك اليوم ، ألنه والسالم ال يلتفت إلى غيرهالصالة 

 ، ثم قال :أصفيائه خيرهللا وخليله و 

ـــر عبيــصي ـــ ـــ ـــــ ــ ـــدك منهـ ــ ـــ ــ  مـ

ــــــــبارك ل ــــه فــ ـــــ ـــ ـــ  ا ـــــــــي كل مـــ

ـــالل ـــه صـــــــ ـــــ ـــ ــــــــل وسلمـ  ن ــ

ــــــــح ــــــق الثنـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــآلل اءـــ ـــــــ  ه ــــ

 

ـــه أهــــــواجعل  ـــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ  ه ــــئال ل و ـ

ـــأعطيت م ـــ ـــــــ ـــــ ــ ــ  ه ــــــــن آالئـ

ـــع خلفــــــــللحب م ـــــــ ـــــ  ه ائــــــ

ـــولصحب ــ ـــه ونســ ـــــ ــــــ ـــــــ  ائه ــــــــــ

 

  ،
ً
مواله أن يجعله من أصفيائه وأهل واليته، وأن يبارك له في كل  سائال هذه القصيدة الشاعر تم تخاوأخيرا

 ما أعطاه من النعم والخيرات ، ثم صلى وسلم للحبيب املصطفى مع خلفائه وآله وصحابته ونسائه أجمعين .
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فالقصيدة اشتملت على ذكر هللا والثناء على الحبيب املصطفى صلى هللا عليه وسلم والتوسل واالستغاثة  

 تام بالصالة والسالم عليه وعلى آله وصحابته ونسائه أجمعين .به والخ

 القصيدة:أفكار 

 والفكر 10هي العملية التي تنتج عن إعمال الفكر أو التفكير العقلي وجمعها قد يكون على أفكار أو فكر، الفكرة :

 غيره من سائر الكائنات. مختلف العمليات العقلية في اإلنسان دون من : هو النشاط املتولد بالتذكير

 ما تقاس القيمة وعادة ما يتصل الفكر في النقد األدبي باملضمون أو املحتوى الذي يشتمل عليه العمل
ً
، وغالبا

 11. رية بقيمة ما يحتويه من هذا الفكر املضمونيو الشع

ائقة، يمكن ر ذات قيمة  كلها - تم شرحها سابقاوالتي  -للدراسة واألفكار التي احتواها مضمون هذه القصيدة املختارة 

ذات طابع إنساني ل واإلعجاب، حيث كانت رية التي تستحق التقدير واإلجالو أن ترتقي بشعر صاحبنا إلى القيم الشع

ج نموذباإلشارة إلى األفكار العامة لهذا ال نيوديني، ال ترمي إال إلى األهداف النبيلة والشريفة، وسوف يقوم الباحث

 .املختار ليوضح قيمتها

 :فيما يلي القصيدة في العامة األفكار حصر ويمكن

كل  الرسول صلى هللا عليه وسلم هو حبيب هللا وأمين وحي سمائه ولواله ملا كانت الدنيا وال األخرى وهو أصل -أ

 املوجودات .

 ضياء ونور تستض يء به كل املوجودات .الرسول صلى هللا عليه وسلم هو  -ب

 التوسل بالرسول صلى هللا عليه وسلم فيه سر لقضاء كل الحوائج من هللا سبحانه وتعالى. -ت

 مدح الرسول صلى هللا يجلب املحبة للعبد منه صلى هللا عليه وسلم . -ث
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 العاطفة:

فعال العنف والثورة اللذين يميزانها عن االنالعاطفة هي: الحالة الوجدانية التي تتميز باالستقرار والدوام، وبعدم 

مل والعاطفة عنصر هام في الدراسة التحليلية للع 12ويترتب على وجود هذه الحال: امليل إلى الش يء أو االنصراف عنه.

، وهي قد تكون صادقة ، فبها نحس من األديب قوة شعره ومحاولته في نقل انفعاالته الهادئة إلى سامعيهاألدبي

، وإال فزعم باطل مرفوض في الدائرة ، وذلك إن طابقت مشاعر األديب ملا هو عليه من عقيدة وذوق وتجربةلةمقبو 

  األدبية .

 فالصدق املتطلب هو مطابقة القول لعقيدة األديب وذوقه فقط، وأال تكون العاطفة كما تسمى بالعاطفة املسرفة.

 عنوبالنظر إلى القصيدة نجدها قد امتازت بصدق ا
ً
 صادقا

ً
  لعاطفة وحرارة الشعور واإلحساس، فهي ليست إال تعبيرا

 فيه الخير والبركةما يختلج في قلبه من املشاعر واألحاسيس نحو الرسول الكريم صلوات ربي وسالمه عليه 
ً
، ولم ، آمال

، بل بصدق الشعور والعاطفة وحسن الطوية وذلك ، أو لقصد التكسب وهكذايقم بهذه األمداح ليقال أنه شاعر

 حيث قال:  

ـــدـــــــأصـــــل األصــــــــــــول وسيـــــــــــــ  ـ

ــــــــ ـــــ ـــ ــ ــــــق طـ ـــــــ  ـــللخلـــــ
ً
ـــ ـرا ـــوالـ ـــ ـــ  ــدـــــ

ــــالئق كلهــ ـــ ـــــــ ـــــر الخـــــ ـــ ـــــــــــسـ ـــمــــ  ـــ

ـــــي الـس  عدت بــــــه السعــــداء فـــ

ــــــــاب الهـ ـــ ـــ ـــــــ ـــاح بـــ ــ ـــــــــــــمفتـ  ـــــداــ

ــــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــائل كلهـــــ  ـاإن الفضـ

 

ــــــــن عل  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــــــيائالكــل مـ ـــهـ ــ ـــ  ــ

ـــــن أ ـــــــ ـــــ ـــوالكـــــل مـ ـــ ـــــاــبنــ  ــهئـــ

ـــه ــ  مـــن محض فضــــــــل عطائـــ

 أرضيــــــن بل وعـــالئـــــــــــــــه

ــــ ـــــــ ـــــ ــــــــة حبـــ ـــ  هقائــــبل ـذايـــــــ

 ـــائهي هـــمحصـــــــــــورة فـــــــــــــــــــــــ

 

أن الشاعر قد انغمس في بحر الحب الحقيقي لذات الرسول الشريفة  فمن أمعن النظر في معاني هذه األبيات يدرك

، والجميع من ، وهو والد لجميع الخلقمما جعله يصفه بهذه األوصاف الجليلة من أنه أصل األصول وسيد للكل
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النبي صلى  ، هذه املعاني ال يتفطن إليها إال ذوو املشرب الخاص في محبة، والفضائل كلها محصورة في حقيقتهأبنائه

ومصطلحات خاصة في معاٍن ، والذين غمرت محبته صلى هللا عليه وسلم قلوبهم حتى صارت لهم هللا عليه وسلم

 وصفه صلى هللا عليه وسلم . 

ي ففهذه األبيات تظهر فيها حرارة العاطفة وصدقها عند الشاعر الذي أظهر فيها أنه وصلت به املحبة إلى حد الفناء 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم، وصاحب الذوق السليم يدرك ما لهذه املعاني من قيمة وجمال وتأثير في النفس.ذات 

 :األسلوب

ما عالناثر( )  –هو : الطريقة التى يعبر بها األديب )الشاعر( االصطالح وفي  13من معاني األسلوب في اللغة: الطريق.

 14يدور في نفسه من أفكار ومشاعر.

في عواطفه تكلف سهل، لم يكن عن أسلوب فاألسلوب الذي ابتعه الشاعر أبجده أبوبكر أبه النوح في قصيدته 

 وأفكاره وألفاظه.

حد كبير بأسلوب  أنه تأثر إلى ينه وصدقه في انفعاالته، ويرى الباحثلفاظه ومعانيه جذابة لشرف موضوعفأ

املتقدمين من الشعراء في الجاهلية، وبأساليب كبار شعراء اإلسالم ورجال التصوف بحسه املرهف الذي استطاع أن 

 وذلك حيث يقول:يجمع شتات العلوم واملعارف.

 من دائه لدوائه     مقصور همة إشتكى    

 وقه شرور عدائه     شافي عبيدك فاشفه    

 جد لي بنور جاللة    كنز البرية سيدي      

 وذلك  دون التعرض لوصفيمدحها التي ويتميز الشاعر بالوصف الدقيق ملراتب ومكانات الشخصية 
ً
أشكاله إال نادرا

 :حيث قال
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ــــــه            والكل تحت لوائه         ـــــ ـــ ـــ ـــــ  الرتبة العليا لــ

 عبدك فارحمن         بالعلم نور ضيائــــــــــــــه رحمان        

 ضوء تض يء به البال         وكذاك مع زمالئه        

 بكمال وصف ثنائهأحمدا           ما دام يمدح         

 لوال جمالك سيدي          ما نيل شربة مائه        

تاز بحقيقة صدق العاصفة وحرارة الشعور، ووحدة اإلحساس ويتجلى ذلك في أما عاطفته تجاه ممدوحه فإنها تم

 :قوله

 سعدت به السعداء في ال           أرضين بل وعالئه         

ـــــدا                       ـــــــ ـــــ ـــ ــ  ية حبذا بلقائه   مفتاح باب الهــ

ــــــــها                إن الفضائل كل          ـــــ ـــ ـــ  محصورة في هائهــ

ــــــــــه                والكل يعلم أن          ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ  ذو رفعة لعالئهــ

 لمس ذلك في قوله:ذلك يمثل عمق الشاعر وتفكيره ويوأما جانب الخيال فالصدق الفني فيها قوي، و 

 فارحمن        بالعلم نور ضيائهرحمان عبدك          

 ضوء تض ئ به البال         وكذاك مع زمالئه      

 لوال جمالك سيدي          ما نيل شربة مائه         

ة ذه داللواملتتبع للقصيدة يدرك أن نهايتها جاءت سعيدة طيبة فيها ثناء هللا والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم وه

 يره الديني حيث يقول:واضحة على تأث

 هللا صل وسلمن           للحب مع خلفائه         

 ء آلله            ولصحبه ونسائهحق الثنا         
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أن الشاعر يعبر عن معانيه بألفاظ عربية عريقة  ينوهكذا يتضح للقارئ من خالل هذه الشواهد التي أوردها الباحث

 يستخدمها في األماكن املالئمة ويضع كل ش يء في محله وذلك يدل على قدرته الشعرية ورسوخ قدمه في هذا املجال.

وجذاب يتسم بشرف األلفاظ واملعاني، ويتماش ى مع طبيعة ممتع وخالصة القول: إن أسلوب  الشاعر أسلوب سهل  

 يئته.سكان ب

 الخاتمة

ر بحمد هللا وتوفيقه وصل الباحثين إلى نهاية هذه الدراسة،ولعل ما اوردوه من الصفحات السابقة كفيلة بنفض الغبا

العربي عالى وجه العموم،وفن املدح على وجه إسهامات عالم من علماء غمبورو انقاال في تطور األدب 

ترجمة حياة  ح النبوي،فإن اول ما تناوله الباحثين بعد املقدمة،من خالل التتبع لقصيدته في املد الخصوص،وذلك

وهي صور  القصيدة،أفكار كما تطرقا الى شرح القصيدة وقاما بعرض  تعريف املدح لغة واصطالحا، ثم  الشاعر،

 وبالنظر إلى. النبيلة التي يتصف بها الرسول صلى هللا عليه وسلم من كرم وجود وغيرهاواألخالق للخصال املحمودة 

 عاطفة الشاعر فنجدها قد امتازت بصدق العاطفة وحرارة الشعور واإلحساس
ً
 صادقا

ً
 عما ، فهي ليست إال تعبيرا

 فيه الخير والبرك
ً
 ة، يختلج في قلبه من املشاعر واألحاسيس نحو الرسول الكريم صلوات ربي وسالمه عليه وسلم، آمال

فألفاظه ومعانيه  وأفكاره وألفاظه. في عواطفهتكلف عن يصدر الشاعر لم . و سهلويالحظ أن أسلوب القصيدة 
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