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  :إعداد

 
 

 
 

   :مقدمة

َوأَنـْزَْلَنا ﴿: القائل ،احلمد هللا رب العلمني الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان

َ لِلنَّاِس َما نـُزَِّل إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ إِ  والصالة  )١(﴾?لَْيَك الذِّْكَر لُِتبَـنيِّ

ِمنَ َوِإنَّ ِسْحرًااْلبَـَيانِ ِمنَ ِإنَّ « :والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد القائل

كالمه والعمل وعلى آله وصحبه ومن تبعهم يف بيان معاين  . )٢(»حكًماالشِّْعرِ 

  .مبقتضاها بإحسان إىل يوم الدين

جرم أن ألسلوب اخلرب يف البالغة العربية أغراض متعددة سوى  ال :وبعد

يستخدمها األديب للتعبري عما يف ضمريه مناسبة ملا يهدف  ،غرضه األساسي

الحظاه من  لقد جذب انتباه الباحثني إىل هذا املوضوع ما. إليه من املعىن

الشاعر احلاج إبراهيم عبد اهللا نألقاضي   ة ألساليب اخلرب يف قصائدأغراض متعدد

واليت تشهد  ،يف مدح قطب القطوب الشيخ إبراهيم إنياس الكوخلي ،ُكْنتَـُغورَ 

وموهبة  ،على متكن الشاعر يف قرض الشعر والتعبري عما يف ضمريه بكل طالقة

وهدف الباحثني  ،إليه مناسبة ملا يرمي استخدام اجلمل اخلربية يف أغراض خمتلفة

وكيفية  ،ني أمثاهلما حول تلك األغراض اخلربية يف القصيدةشئأن يلقيا الضوء للنا
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جتاه املمدوح وفق الغرض الذي  هوأحاسيساستخدام الشاعر هلا إلظهار شعوره 

  : وحتتوي املقالة بعد املقدمة على النقاط التالية ،يرمي إليه

  .بالشاعر التعريف-

 .عرض القصائد-

  .فهوم اخلرب وأغراضهم-

  .صور من أغراض اخلرب اليت تناوهلا الشاعر يف القصائد-

 .اخلامتة-

  .اهلوامش-

  :بالشاعر التعريف

امللقب بَنأَْلَقاِضي وبصاحب ،هو إبراهيم بن عبد اهللا بن إدريس بن هارون 

من جهة  ينتمي نسبه. نسبة إىل مدينة كنتغور ،الغراميات وبالشيخ وبالُكْنتَـُغوري

الذين نزحوا من مدينة َكِشَنْه إىل قرية َمْسَكا مث انتقلوا إىل  يه إىل قبيلة الفالنينيأب

مث انتقل بعضهم ومن بينهم هارون اجلد الثاين للشاعر  ،مدينة رَِجْو يف والية نِيَجا

.)٣(حيث بىن بيتا ومدرسة مبساعدة أمري تلك املدينة ،إبراهيم إىل َكْنتَـُغورَ 

م ١٣٦٠هيم يوم السبت أربعة عشر من شهر رمضان عام ولد الشاعر إبرا 

ونشأ يف بيت أبيه وترىب  ،ومساه والده إبراهيم تربكا بالشيخ إبراهيم إنياس الكوخلي

.)٤(تربية إسالمية إذ كان أبوه عاملا مدرسا

حيث  ،والعربية عند أبيه اإلسالميةبدأ الشاعر إبراهيم يتلقى مبادئ العلوم  

مث اتصل بالشيخ زكريا . والعربية لديه ، ومبادئ الفقه املالكيدرس القرآن الكرمي

مث التحق  ،إمام جامع مدينة كنتغور وأخذ منه علم الفقه والتصوف والنحو العريب
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مث واصل دراسته لدى الشيخ  ،مبعهد الشيخ آدم كنتغور فقرأ عنده آداب الصوفية

مث العامل احلاج عبد اهللا  ،علوم التفسريتـَْنُكو رِميَاِي امللقب ِمبَاملَْ بـَبَّا وأخذ عنه 

ومنظومة ابن عاشر وشيئا  ،ومسع منه نصف صحيح البخاري العريب الشنقيطي

،وكذلك أخذ العلم من الشيخ أيب بكر سرنبـي الكوخلي. من ألفية بن مالك

.)٥(إىل أن حصل على قسط وافر من العلوم ،والشيخ حممد بلُّو أَنـُْغو ُغَسوْ 

حويل سبع  ،يدرس وهو يف السادسة عشر سنة من عمره شرع الشاعر 

دها ة بكنو فتلقى اللغة العربية وقواعمث التحق مبدرسة العلوم العربي ،سنوات

Ƣđ¦®¡Â�  وهناك . من القرآن الكرمي وتفسريه والفقه وأصوله اإلسالميةوالدراسات

الطريقة منها أسرار  ،اتصل بالشيخ أيب بكر عتيق فأخذ عنه العلوم املتنوعة

.)٦(التجانية واإلذن يف التلقني والرتبية

عند ما  ،عمل العامل إبراهيم مدرسا بعد ما أمت دراسته يف مدرسة العلوم بكنو 

مدة  ،املركزية بكنتغور االبتدائيةأرسلته حكومة احمللية كنتغور إىل إحدى مدرستها 

ب والعلوم م التحق العلم إبراهيم بكلية اآلدا١٩٦٣ويف عام  ،ثالث سنوات

ملدة ثالث سنوات حيث حصل على شهادة الدبلوم يف اللغة  ،بوالية صكتو

واصل ١٩٧٧ويف عام . االمتيازوفاز بدرجة  ،اإلسالميةالعربية والدراسات 

الشاعر دراسته جبامعة عثمان بن فودي صكتو لنيل شهادة الليسانس يف اللغة 

 شارك الشاعر خلدمة الوطن. م١٩٨٠سنة  االمتيازفتخرج منها بدرجة  ،العربية

مث الثانوية مث  ةاالبتدائيمث عاد إىل وبلده واستمر بالتدريس يف مدرسة  ،ملدة سنة

م أرسلته احلكومة الفدرالية إىل ١٩٩٠ويف عام  ،كلية الرتبية الفدرالية بكنتغور

مصر ليشارك يف الدورة التدريبية لألئمة باألزهر الشريف واستفاد كثريا من 

وملا رجع من مصر عاد إىل وظيفته  ،حصل على شهادة تدريب األئمةعلمائها و 
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يس واإلرشاد ر م حني استقال عن وظيفة احلكومة واشتغل بالتد١٩٩٤إىل سنة 

هذا الديوان الذي  ومنها ،حيمد عليه واإلنتاج والتأليف يف بيته فألف وأنتج ما

.)٧(يدور البحث حوله

:وفاته

 - ٢٠ه املوافق ١٤٣٦من رمضان سنة  - ٣بت تويف العامل إبراهيم يوم الس

  .رمحه اهللا) ٧٦( ،وله ست وسبعون سنة م٢٠١٥من يونيو 

:عرض القصائد

وهي أربع  ،هذه القصائد من إنتاجات املرحوم الشيخ احلاج إبراهيم نَأَْلَقاِضي

روض القلوب يف مدح قطب القطوب احلائز "بــــ: قصائد اُألَوُل يف ديوانه املسمى

ة القطبانية موالنا الشيخ احلاج إبراهيم بن الشيخ احلاج عبد اهللا الكوخلي الرياس

اطلع الباحثان على القصائد من نسخة الديوان خبط أمحد الصديق " إنياس

واإلذن الذي  ،وحتتمل النسخة نسبة مؤلف الديوان إىل نفسه ،تـََفِكي تـَرَا ُكوُكو

ن ساللة املمدوح السيدة أم وجده يف طبع الديون ونشره مكتوبا مع التاريخ م

والتقريظ الذي كتبه حممد املصطفى جنل الشيخ  ،اخلري بنت الشيخ إبراهيم إنياس

.)٨(حممد بالريب ُغَسْو للقصائد يف آخره

يف حويل أربع ومخسني ) ٥٩( ،حيتوي الديوان على تسع ومخسني قصيدة

يف  ،تلفةصاغها الشاعر يف أوزان وقواف خم) ١٣٥٤( ،وثالمثائة وألف بيت

يف أسلوب الغرام والرتحيب والتهنئة والتوسل والشكر  ،غرض واحد وهو املدح

.)٩(واالعتذار



  

٥٢

وأما القصائد اليت تناوهلا الباحثان بالدراسة فاألوىل منها ميمية القافية صاغها 

مستفعلن مستفعلن : "الشاعر على حبر الرجز الذي تتكون تفاعيله من

  .ي القصيدة على مخس وأربعني بيتاوحتتو  .)١٠(مرتني" مستفعلن

الذي تتكون  ،والقصيدة الثانية رائية القافية صاغها الشاعر على حبر البسيط

وحتتوي القصيدة على . مرتني" فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن" :تفاعيله من

  . ثالثة عشر بيتا

والقصيدة الثالثة كذلك رائية صاغها على حبر الطويل الذي تتكون تفاعيله 

وحتتوي القصيدة على ثالثة عشر . مرتني" مفاعلن فعولن مفاعلني فعولن" :نم

  .بيتا

وحتتوي  ،صاغها الشاعر على حبر الرجز أيضا ،والقصيدة الرابعة ميمية القافية

. وجمموع أبيات هذه القصائد األربعة مائة وأربعة بيت. على ثالث وثالثني بيتا

   .لتوسل والتهنئة للممدوحوكلها يف غرض املدح يف أسلوب الغرام وا

  :مفهوم الخبر وأغراضه

بغض النظر  ،عرف البالغيون اخلرب بأنه قول حيتمل الصدق والكذب لذاته

.)١١(جنح عمرو ،ذهب خالد ،كقولك جاء زيد .عن قائله

والتقييد بقوهلم لذاته للتنبيه إىل تلك األخبار اليت ال حتتمل إال الصدق   

وكاألقوال الثابتة حنو السماء فوقنا  ،حلديث الشريفكأخبار القرآن الكرمي وا

حتتمل إال  وللتنبيه أيضا إىل األخبار اليت ال. واألرض حتتنا والواحد نصف االثنني

ومرجع احتمال اخلرب للصدق والكذب إىل . كأقوال مسيلمة الكذاب الكذب

له نسبتان فنحو جنح عمرو  ،عدم تطابقهما تطابق النسبتني الكالمية والواقعية أو
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فإن  ،وخارجية وهي ما عليه الواقع ،كالمية يفيدها النطق باخلرب واإلعالم به

.)١٢(لفتا كان كاذباتخن اتطابقت النسبتان كان اخلرب صادقا وإ

:أغراض الخبر

  : ذكر البالغيون أن األصل يف اخلرب أن يلقى ألحد الغرضني

ويسمون ذلك  ،ارةإفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة أو العب)١(

ومثله قولك ملن مل يعرف تاريخ والدة النيب صلى  .)١٣(احلكم فائدة اخلرب

 .ولد النيب صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل: اهللا عليه وسلم

إفادة املخاطب أن املتكلم عامل باحلكم ويسمون هذا احلكم الزم )٢(

  . إنك تعمل يف حديقتك كل يوم :ومثله قولك لرجل. )١٤(الفائدة

قد خيرج اخلرب عن هذين الغرضني األساسيني ويلقى ألغراض أخرى بالغية 

،وإظهار الفرح ،والفخر ،املدح: ومنها ،تفهم من السياق وقرئن األحوال

،حمبوب وإظهار التحسر على شيء ،وإظهار الضعف ،واالسرتحام واالستعطاف

واملرجع يف . لكوغري ذ ،والتذكري والتحذير ،والتوبيخ ،واحلث على السعي واجلد

.)١٥(معرفة ذلك إىل الذوق والعقل السليم

  :الشاعر في القصائد تناولها التي الخبر أغراض من صور

تناول الشاعر صورا من أغراض اخلرب إلظهار شعوره وأحاسيسه جتاه املمدوح 

  :يلي ومنها ما

:المدح

  :ومنه قول الشاعر

)١٦(معدوما فارتد ما حاشاكم * وظهوركم صدم الظهور لغريكم
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،أخرب الشاعر يف هذا البيت أن ظهور ممدوحه كان حاجبا وساترا لظهور غريه

�ƨȇŐŬ¦�ƨǴǸŪ¦�ǽǀđ�ƾǐǬȇ والشاعر ال ،عداه معدوما بسبب ظهوره فعاد كل ما

وال إشعاره  ،تضمنته من احلكم لعدم جهله به إفادة املخاطب أي املمدوح ما

وغرضه مدح املخاطب مبا . أي الزم الفائدة ،بأنه أي املتكلم عامل حبكم اجلملة

وقد استخدم الشاعر اجلملة االمسية ليؤكد ما عرب عنه يف . هو عامل به وثابت فيه

  . اعتقاده وشعوره لدى املمدوح

  :وقال أيضا

  ماـلوالك مل يزل األنام صري * مالذ وأنت خري مؤملــــــأنت ال

)١٧(ا مظلوماوبكم تنفس من غد* كم من بالد أسعدت حبلولكم 

أخرب الشاعر يف هذين البيتني أن ممدوحه هو املأوى وخري املؤمل لدى كل من 

وكذلك سعد كثري من البالد  ،ولواله ملا وصل الناس إىل مرادهم ،ينتسب إليه

يريد إفادة املخاطب  والشاعر ال. بنزول املمدوح كما انتصر املظلوم بسببه

وال إفادته بأنه أي  ،ذه بالصفات السابقةđ�ǾǧƢǐƫ¦�ǺǷ�ǾǧǂǠȇ ما ال) املمدوح(

وغرضه مدح  ،املتكلم عامل حبكم اجلملة أي اتصاف املمدوح بتلك الصفات

وحقيقة ثابتة فيه يف اعتقاد الشاعر  ،املخاطب وتقدير منزلته مبا هو عامل به

وقد استخدم الشاعر اجلملة االمسية وكرر الضمري يف البيت األول وقدم . وشعوره

  . لتأخري يف عجز بيت الثاين ليؤكد ما عرب عنه للمخاطب والسامعماحقه ا

  :ويقول أيضا

  حو اإلله قومياـــــــــــــــوطريقنا ن * راطناـــــــــــزلت سيد كلنا وص ال

)١٨(بل دمية ولذا غدوت زعيما * أوليت كال من جداك رشاشة
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ىل اهللا لكل من ذكر الشاعر أن ممدوحه هو السيد والطريق القومي املوصل إ

سيد الناس (( فيضه للكل ولذا أصبح زعيما للناسوقد بذل جدواه و  ،ينتمي إليه

وغرض الشاعر باخلرب يف هذين البيتني مدح املخاطب مبا معروف . ))خادمهم

عامل مبنزله وبذله وكرمه  أو إشعاره بأنه أي املتكلم ،علم له به لديه ال إفادته مبا ال

  :خلرب قول املتنيب يف سيف الدولةومثل هذا ا.بني الناس

ُلوكُ َحبْرٌ كأّنكَ *َمِصريُهُ إلَيكَ ُمْلكٍ  ذي ُكلَّ أَرى
ُ
َجداِولُ َوامل

)١٩(َواِبلُ َوطَلُّكَ َطلٌّ فـََوابُِلُهمْ *َسحاِئبٌ ومنكَ ِمنُهمْ َمَطَرتْ  إذا

  :ويقول الشاعر أيضا

ƸƬǧ�ƢēǂǷ®�ƨǟƾƥ�Ƕǯرتاب رميماـــــــظما دفينا يف الع *   ولتـــــــــــــــــــــــ  

  ودعوت للموىل وكنت حكيما*   ولكم بنيت وشدت داثر سنة 

�Ƣǻƾǳ¦�ǲǯ�Ŀ�ǶƬǰǳ¦�ƲĔ�©ǂǌǻÂ *خوماــــــــت جوزــــــــــــــــــــت أقاليم تعلو  

)٢٠(دوت أروماــــــــــــــــكل الربايا إذ غ *   وسريت بالسر الذي حتويه يف

هذه األبيات عن جمهودات ممدوحه حنو تدمري البدع وإحياء خرب الشاعر يف ـي

،السنة والدعوة إىل اهللا ونشر حماسن الطريقة الصوفية وأسرارها يف خمتلف البالد

�ƢǷ�Ƥ،بةاطمستخدما أسلوب املخ ǗƢƼŭ¦�̈®Ƣǧ¤�°ƢƦƻȍ¦�¦ǀđ�ǂǟƢǌǳ¦�ƾǐǫ�ǆ ȈǳÂ

ه اإلخبار بأنه كما ليس قصد  ،يعلمه لعدم جهله مبا قام به حنو هذه األمور ال

ƨǸȀŭ¦�°ȂǷȋ¦�Ǯ ǳ̄�ǽƢš �©¦®ȂȀĐ¦�ǺǷ�¬ÂƾǸŭ¦�Ǿƥ�¿Ƣǫ�ƢŠ�ŃƢǟ�  ولكن غرض

Ǻȇƾǳ¦�ǽƢš �Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�©¦®ȂȀĐ¦�Ǯ Ǵƫ�ȄǴǟ�Ƥ ǗƢƼŭ¦�¬ƾǷ�ǂǟƢǌǳ¦ . ومثل هذا

  :اخلرب الذي يقصد به املدح قول اليوسي يف مدح شيخه ابن ناصر

  توقد دبع ¢ƢēƾŨ وضاللة *  إماتة بعد أحييت سنة كم

ƾǻ±ȋ¦�Ä°¦Â�ǲȀŪ¦Â�ƢēƢǸǴǛ *  دجت والبدع احلوادث قدوافيت 
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  :إىل قوله

)٢١(بدر يلوح ضياؤه للمقتد*  فكشفت جلباب اجلهالة عن سنا

   :االستعطاف واالستنجاد

  :ومنه قول الشاعر

  مكلوماــال ارمحو ــــمستنجدا فلت *  مكلوم قلب من هواكم جاءكم

  ماـوبفضلكم يستوجب التكري *  رجوكمـــــــــــي أتاكم حرق الفؤاد

)٢٢(مفصومايرى الورضى ووصل*  مـــــــــقبولك ونيل وقراه فيضك

وذكر أنه جاء إىل املمدوح بقلب  ،خرب الشاعر يف هذه األبيات عن حالهـي

وبفضل  ،يطلب النجدة على حاله ،جريح وفؤاد حريق ألجل احلب والشوق

والشاعر ،وأن فيضه وقبوله له ورضاه مبثابة القرى له ،املمدوح جيد الشاعر التكرمي

يريد باجلمل اخلربية يف األبيات إفادة املخاطب ما تضمنته  بالنسبة للممدوح ال

ضله وقبوله طلب جندته وفوغرضه استعطاف املمدوح عليه و  ،اجلمل من األخبار

  :ومثله قوله أيضا .ورضاه

)٢٣(ماتعظي ومقدر ومعظم * إين جباهك سيدي متوسل

ويبني أنه متوسل جباهه ومقدر له  خياطب الشاعر يف هذا البيت ممدوحه

على عادة املردين مع  -ŐŬ¦�¦ǀđ�ǂǟƢǌǳ¦�ƾǐǫ�À¢�¦ÂƾƦȇÂ،ومعظم غاية التعظيم

  .فادته احلكم الذي تضمنته اجلملةإل ،استعطاف املمدوح واستجادته- شيوخهم 

  :ويقول أيضا

  تنغيمي ذا أكثرتــــــــذكر ل ثريك *ومن يكن هاويا للشيء يلف له 

  فضال ومل يك ذا من أجل ترنيمي *م ــــــــــــــو رضاءكــــأرجو قبولكم أرج
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)٢٤(ومن يشأ فليقل نفثات خيزوم * وإمنا النغم فيض من فيوضكم

ولذا أكثر  ،يذكر الشاعر يف هذه األبيات أن من أحب الشيء يكثر ذكره

ه رجاء أن يقبل منه ويرضى به فضال منه ال من إنشاد الشعر يف مدح ممدوح

والشاعر . فإن موهبة قرض الشعر فيض من فيوض املمدوح ،ألجل شعره ومدحه

يقصد باألخبار إفادة املخاطب املمدوح مبا ال علم له به من  يف هذه األبيات ال

وإمنا يستعطف املمدوح ويطلب قبوله ورضاه على ما يقدمه من  ،أحكام اجلمل

ومثل هذا الغرض الذي خيرج اخلرب . استحقاقا من الشاعر له فضال منه الاملدائح 

وقول إبراهيم بن  )٢٥(»إين فقري إىل عفو ريب«: عن غرضه األساسي قول بعضهم

  :املهدي خماطبا املأمون

  أهل وـــــللعف وأنت*  شنيعا جرما أتيت

)٢٦(فعدل قتلت وإن * فمن عفوت فإن

  :نسبة للممدوحالتذكير بمواقف الناس بال

  :ومثله قول الشاعر

  زال ملوماــــــــــــي هاو وقال ال *  والناس فيك على ثالثة أضرب

  ذا كاملنافق حذروه جحيما *  ومذبذب مل يدر ما مقصوده

)٢٧(ماــــأرسال إرثا كان قبل قدي*   ونظري ذاك يكون يف األنباء والـ

: للممدوح على ثالثة أنواعأخرب الشاعر يف هذه األبيات أن الناس بالنسبة 

وأشار الشاعر . احملب واملخالف واملذبذب بني احملبة واملخالفة مل يعرف مقصوده

،أن انقسام الناس إىل هذه األقسام بالنسبة للممدوح إرث له من األنبياء والرسل

يقصد باألخبار السابقة إفادة املخاطب  والشاعر ال. "اءالعلماء ورثة األنبي"
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وإمنا  ،وهو اختالف آراء الناس فيه ،ما تضمنته اجلمل من األحكام) املمدوح(

  . تذكري املمدوح مبواقف الناس من احملبة واملخالفة بالنسبة إليه مقصوده

: التحذير

  :ومنه قول الشاعر

  ركومـــــــــــأو سوء ظن خلبث فيه م *  حسدقاليا للشيخ من  ومن يكن

  ومــــــــل حلم جد مسمالشك آك *  قاطبة أهل اهللا موذي فإن

  ومـــــــــشيء غري م أذاهم فال يسوم *  باحلرب قد آذن اجلبار مؤذيهم

)٢٨(خمتوم جد شك دون هالكه *  هلم سيدا موذـب وكيف هذا

شرع الشاعر يف هذه األبيات حيذر من خيالف ممدوحه ويعاديه ألجل احلسد 

نوع من أنواع اإلذاية مبثابة أكل  وخيربه بأن إيذاء أولياء اهللا بأي. أو سوء الظن به

فال يسوم أذى أولياء  ،وقد أوعد املوىل عز وجل مؤذيهم باحلرب ،حلم مسموم

قَالَ :قَالَ ُهَريـْرَةَ َأِيب َعنْ  ويف كالم الشاعر اقتباس مما روي. اهللا إال املشؤوم الشقي

آَذنـُْتهُ فـََقدْ ƢčȈÊǳÈÂِيل َعاَدىَمنْ قَالَ هَ اللَّ ِإنَّ ((:َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ 

وليس غرض الشاعر من هذه األخبار جمرد إفادة السامعني ما ." )٢٩())بِاحلَْْربِ 

وإمنا يقصد حتذير السامع والقارئ عاقبة معاداة  ،تضمنه اجلمل من األحكام

�ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ŉƾ°وتق ،وقد أكد الشاعر اجلمل اخلربية بـــإن. أولياء اهللا وإذايتهم

لدفع ... و قوله باحلرب قد ءاذن اجلبار.... فإن موذي أهل اهللا: "يف قوله .وقد

الشك لدى السامع فيما أخرب عنه من سوء عاقبة من يؤذي أهل اهللا أمثال 

  . ممدوحه
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   :الفخر

:ومنه قول الشاعر

  زل يف سيدي ملمومامل ي ية*   ة والوالــــــــــــــــــــــــــسر النبوة والرسال

)٣٠(ماــــهلدى الربايا ري ل طريقة*   قطب كل خليفة وزعيم كل  يا

أشار الشاعر يف هذين البيتني أن ممدوحه ورث سر النبوة والرسالة والوالية يف 

وتصفية  ،دعوة الناس وهديهم وإرشادهم وسوقهم إىل حضرة املوىل عز وجل

يقصد  ويالحظ أن الشاعر ال. ديهمنفوسهم وحتبيب الفضائل وجتنب الرذائل ل

�ȐǷƢƷ�¬ÂƾǸŭ¦�ÀȂǯ�ȂǿÂ�Ƕǰū¦�ǺǷ�ƨǴǸŪ¦�ǾƬǼǸǔƫ�ƢǷ�ǞǷƢǈǳ¦�̈®Ƣǧ¤�ŐŬ¦�¦ǀđ

 كما أنه ال  ،لتلك األسرار من النبوة والرسالة والوالية والزعامة يف الطرق الصوفية

وإمنا أراد به الفخر مبا ناله  ،وهو علمه حبكم اجلملة ،يقصد الزم فائدة اخلرب

  . ممدحه من الدرجات

  :وقوله أيضا

  واعراـــــــــــففاقت ألجل ذا نساء ش *  متاضر هاج موت صخرلئن كان 

  ممد مجيع الكون أصبحت شاعرا *  فإين بفيض الشيخ برهام سيدي

)٣١(واضراـــأقاسي دروسا يف ظروف ن * وـــــــوذلك يف أيام أن كنت يف كن

موت صخر سبب تفوق حنساء  يذكر الشاعر يف هذه األبيات إن كان

الشواعر من النساء فإنه وجد الفتح واملوهبة فأصبح شاعرا بفيض ممدوحه وشيخه 

،وذلك منذ أيام كونه طالبا يف مدينة كنو يتعلم ،ممد مجيع الكون ،وسيده

نته اجلملة من احلكم فإنه يريد الفخر موالشاعر باإلضافة إىل إفادة السامع ما تض

  . شيخه وممدوحه هبة الشعرية بسببمبا ناله من املو 
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  :ويقول أيضا

  أساس تعليم ذناـــــــــــــــــــــنك مأخــــــوم *  د فزنا بكم سنديــــــــــــاحلمد هللا ق

  داد تعليمــــــــــــــــــــــــــــــــأو أن ويف اجلوامع *  مولد النبويـبعد الوظائف عند ال

)٣٢(يقال يف مدح شخص طيب اخليم *  ومادائح ـــمـمنكم تعلمنا كيف ال

يظهر الشاعر يف هذه األبيات محده هللا تعاىل على ما فاز به من اخلريات 

وهو مشرب العلم األساس له يف مجيع املناسبات واحلفالت  ،بربكة املمدوح

والشاعر بالنسبة للممدوح . وبربكته عرف كيفية املدح وموهبة قرض الشعر فيه

يقصد باألخبار إفادة املخاطب ما تضمنته اجلمل من  ني العلى عادة الصوفي

ومثال . به من الفتوحات واملواهب بربكة املمدوح اوإمنا يفتخر مبا ظفرو  ،األحكام

¿ȂưǴǯ�Ǻƥ�ÂǂǸǟ�¾Ȃǫ�ǂƼǨǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�Ƣđ�ƾǐǬȇ�Ŗǳ¦�°ƢƦƻȋ¦�ǽǀǿ:

َناَلُؤهُ منَْ الَبْحرَ  كذلك *  َعنَّاَضاقَ َحىتَّ البَـرَّ ْألنَاـــــــــــــــمَ  َسِفيـْ

)٣٣(َساِجديـَْنااجلََباِبرُ َلهُ ختَِرُّ  *   يعـــــــــــــــــرض لََناالِفطَامَ بـََلغَ ِإَذا

: إظهار الفرح بمقبل

  :ومنه قول الشاعر

  مبدح موالي مروي معشر هيم *  عاد اهلناء وهذا شهر تنغيمي

)٣٤(ب تغييمينجاب عن قلبنا أسبا *  ǾƬǸđ�ǺǷ أهال وسهال بكم يا

�®Ƣǟ�¾ȂǬȇÂ�ǾƷÂƾŲ�ƾǳȂǷ�ǂȀǋ�°ȂǔŞ�ǾƬƠǼē�śƬȈƦǳ¦�Ǻȇǀǿ�Ŀ�ǂǟƢǌǳ¦�śƦȇ

... الفرح وهذا شهر ينشد فيه ويظهر مبرور وقت مولد موالنا ومروي اجلماعة

§ يا أهال وسهال بكم ƢƴƷ�ǲǯ�§ ƢƦǇ¢�ƢǼƥȂǴǫ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰȇ�ǾƬǸđ�ǺǷ . والشاعر

وهو  ،نته اجلمل من األحكاممما تضيريد جمرد إفادة السامع  يف هذين البيتني ال
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بل يقصد إظهار فرحه برجوع شهر مولد  ،رجوع شهر مولد حمبوبه وممدوحه

Ǿƥ�ǾƦȈƷǂƫÂ�ǾƬƠǼēÂ�ǾƷÂƾŲ.  وقد مثل السيد أمحد اهلامشي يف جواهر البالغة ملثل

َوَزَهقَ احلَْقُّ َجاءَ M: هذا اخلرب الذي يقصد به إظهار الفرح مبقبل بقوله تعاىل

sLَزُهوقًاَكانَ اْلَباِطلَ ِإنَّ اِطلُ اْلبَ 
)٣٥(.

  :الخاتمة

مما سبق يف هذه الصفحات بكل تواضع تناول الباحثان قصائد املرحوم 

يف مدح قطب القطوب الشيخ إبراهيم  احلاج إبراهيم عبد اهللا نألقاضيالشيخ 

الضوء بدء بإلقاء  ،بالدراسة والتحليل من ناحية أغراض اخلرب ،إنياس الكوخلي

مث تطرقا الباحثان إىل  ،وديوانه والقصائد املأخوذة منه ،حول حياة الشاعر العلمية

مث إظهار . من حيث مفهومه وأغراضه األصلية واملستفادة من قرائن األحوال اخلرب

صور من أغراض اخلرب املختلفة اليت تناوهلا الشاعر يف التعبري عن شعوره 

   .وأحاسيسه جتاه املمدوح

نتائج اليت وصل إليها الباحثان أن الشاعر فحل من فحول الشعراء ومن ال

وال أَدلَّ على ،املتمكنني يف التعبري عما يف ضمريهم بالعربية اجلّيدة،النيجريي

هذا من ديوانه الضخم الذي تناول الباحثان منه القصائد األربعة السابقة ودرسا 

ر يف هذه القصائد متهر يف وأن الشاع ،منها الصور السابقة من أغراض اخلرب

. استخدام الصور البالغية ومن بينها اخلرب يف أغراض متعددة مناسبة ملا يرمي إليه

إفادته احلكم الذي  قاصدا به مدح ممدوحه ال وأنه أكثر يف استخدام اخلرب

   .تضمنته اجلملة
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   :الهوامش

 ٤٤ :سورة النحل اآلية)١(

دار الكتاب  ،ن أبي داودسن ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين)٢(

 .جاء يف الشعر باب ما ٤٦١/ ص/ ٤/ ج العريب ـ بريوت

دوان روض القلوب للشيخ إبراهيم عبد ،أبوبكر الصديق علي حممد)٣(

حبث مقدم إىل كلية الدراسات العليا جامعة  ،اهللا كنتغور دراسة أدبية

عام عثمان بن فودي صكتو تكملة لنيل شهادة الدكتور يف اللغة العربية 

 ١٣و ١٢/هـ ص١٤٣٢

 ١٤/املرجع السابق ص)٤(

  ١٧-١٦/املرجع السابق ص)٥(

  /ص املرجع السابق نفس الصفحة)٦(

  ١٩- ١٨/ املرجع السابق ص)٧(

روض ،الكنتغوري صاحب الغراميات احلاج إبراهيم عبد اهللا نألقاضي)٨(

الشيخ إبراهيم  احلائز الرياسة القطبانية ،القلوب في مدح قطب القطوب

 ١٠٢و٢- ١/ اهللا الكوخلي إنياس ص بن الشيخ احلاج عبد

  ١٠٩- ١/املرجع السابق ص)٩(

مؤسسة  ،ميزان الذهب في صناعة الشعر العرب،السيد أمحد ،اهلامشي)١٠(

  ٥٩/ص هـ١٤١٥/  ٢/الكتب الثقافية ط

دراسة بالغية ونقدية ،علم المعاني) الدكتور(بسيوين عبد الفتاح فيود )١١(

   ٢٨٢/م ص٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٠/ ٢/ط ،ملسائل املعاين مؤسسة املختار القاهرة
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  .املرجع نفسه)١٢(

. دار اآلفاق العربية ،علم المعاني) الدكتور( ،عبد العزيز عتيق)١٣(

   ٣٩/م ص٢٠٠٦ - ه١/١٤٢٧/ط

  .املرجع نفسه)١٤(

،جواهر البالغة في المعاتي والبيان والبديع،السيد أمحد ،اهلامشي)١٥(

 ٤٦/ص م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ ،دار الفكر ،إشراف صدقي حممد مجيل

روض القلوب في مدح قطب ،صاحب الغراميات ،الكنتغوري)١٦(

 ٤/ص ،القطوب

 .نفس الصفحة ،املرجع السابق)١٧(

  .نفس الصفحة ،املرجع السابق)١٨(

نسخة إلكرتونية مصدرها املكتبة الشاملة اإلصدار  ،يتيمة الدهر ،الثعاليب)١٩(

 ١/٥٨/ج ،الثالث

،روض القلوب في مدح قطب القطوب،الكنتغوري صاحب الغراميات)٢٠(

 ٥/ص

املعروف مبختصر  ،قصيدة الدالية،أيب علي احلسن ابن مسعود اليوسي)٢١(

خملص من شرح التهين يف مدح أيب عبد اهللا حممد ابن ناصر الدرعي 

  ٢٦/ص ،الناشر حممد اهلادي زكرياء سلغ كنو

  ٤/ص ،املرجع السابق)٢٢(

 . نفس الصفحة ،املرجع السابق)٢٣(

 ٨/ص ،املرجع السابق)٢٤(
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 ٤٦/ص ،املرجع السابق ،اهلامشي)٢٥(

 ٣٩/ص ،املرجع السابق ) الدكتور( ،العزيز عتيقعبد )٢٦(

 ٤/ص ،املرجع السابق)٢٧(

 ٨/ص ،املرجع السابق ،صاحب الغراميات ،الكنتغوري)٢٨(

صحيح أبو عبد اهللا  ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ،البخاري)٢٩(

 :دار طوق النجاة الطبعة ،حممد زهري بن ناصر الناصر: حتقيق ،البخاري

  ١٠٥/ص/٨/هـ ج١٤٢٢األوىل 

أبو عبد اهللا صحيح  ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية ،البخاري)٣٠(

 :دار طوق النجاة الطبعة ،حممد زهري بن ناصر الناصر: حتقيق ،البخاري

 ١٠٥/ص/٨/هـ ج١٤٢٢األوىل 

 ٥/ص ،املرجع السابق ،الكنتغوري صاحب الغراميات)٣١(

  ٦/ ص ،املرجع السابق)٣٢(

 ٨/ص ،املرجع السابق)٣٣(

نسخة إلكرتونية مصدرها املكتبة  ،جمهرة أشعار العرب،القرشيأبو زيد )٣٤(

   ٤٤/ج ،الشاملة اإلصدار الثالث

 ٧/ص ،املرجع السابق ،الكنتغوري صاحب الغراميات)٣٥(

 ٨١ :سورة اإلسراء اآلية)٣٦(


