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 ة لنماذجليليسة حتدرا االستعارة التصرحيية يف شعر الشيخ حممد الناصر كرب
 إ عدإد:

 املتبويل ش يخ كربادلكتور 

 قسم اللغة العربية، جامعة ابيرو، كنو، نيجرياي

 خصلامل

ىل  الوقوف عىل بعض صور الاس تعارة الترصحيية يف شعر الش يخ محمد النا ، رص كربهتدف هذه املقاةل ا 

يف القرن  –بصفة عامة  –الأدبية اليت لها أأثر فاعل يف حركة الأدب العريب النيجريي  تكل الشخصية

. ( صورة لالس تعارة الترصحيية يف ديوان الشاعر134العرشين امليالدي، حيث وقف الباحث عىل )

ارة تعر الاس  عن الشاعر، والاس تعارة وأأقساهما، مث  صو اترخيية  يف هذه املقاةل نبذة قد تناول الباحثو 

ول ح، وال وهللا من وراء القصد، وهو حس يب ونعم الوكيل الترصحيية يف  شعر الش يخ محمد  النارص كرب.

ال ابهلل العيل العظمي.  وال قوة ا 

Abstract 

This paper aims to stand on some of Declarative metaphor in the al-Sheikh Muhammad Nasir Kabara's 

poetry That literal personality that has an effective impact in the movement of Nigerian Arabic  literature  - in 

general - in the twentieth century AD, where the researcher stood on (134) image of Declarative metaphor in 

the poet anthology, the paper will discuss the brief history of the poet, Metaphor and its type and then the 

Declarative metaphor in the al-Sheikh Muhammad Nasir Kabara's poetry, and lastly conclusion and findings.   

 

 



الاس تعارة الترصحيية يف شعر الش يخ محمد  املتبويل ش يخ كربادلكتور 

 دراسة حتليلية لامنذج النارص كرب

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

 

 

 

152 

 املقدمة

من و بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على أشرف املرسلين، وآله وصحبه والتابعين، 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، )إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى(.

يحية في شعر الشيخ محمد الناصر إن هدف الباحث في هذه املقالة، هو الوقوف على بعض صور االستعارة التصر 

 كبر، كما سبق، وسيدور الحديث في هذه املقالة حول النقاط التالية:

 .نبذة عن الشاعر 

 .االستعارة وأقسامها 

 .من صور االستعارة التصريحية في  شعر الشيخ محمد  الناصر كبر 

 .الخاتمة، وفيها خالصة البحث ونتائجه 

 أوال: نبذة عن الشاعر:

ر(، حمد الناصر بن محمد املختار بن محمد الناصر بن محمد َمْيَزوري بن أحمد املتخار الشهير بـ)مالم كبهو الشيخ م

أما و وينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل سيدنا جابر بن عبد هللا األنصاري رض ي هللا تعالى عنهما. هذا من جهة والده؛ 

 مد الصقلي الحسني رض ي هللا عنه، واسم والدته: مريم بنتمن جهة والدته؛ فهو حسني، إذ ينتهي نسبه إلى السيد أح

 1مالم حسن، امللقب بـ)غوني( أي املاهر.

 بيئته:

يمكن تقسيم البيئة التى أثرت في شخصية هذا الشاعر إلى قسمين: خاصة؛ وهي ما يحيط بأسرته التى نشأ وترعرع في 

فمن ناحية األسرة: فإن الشيخ قد  تمع الذى عاش فيه.كفالتها، وعامة؛ وهي تلك الظروف الحيوية التى أحاطت باملج

نشأ في أسرة اشتهر أهلها بالعلم، ليس في كنو فحسب؛ بل حتى في بعض مدن بالد هوسا، فجّده الرابع الشيخ عمر 

وِري
ُ
ُتو، وكان يقبل عليه  2مالم كبر، الذى قدم من مالي؛ كان من أعالم املعرفة، تخرج من جامعة َسنك

ْ
ْمُبك

ُ
طالب في ت

ِفي
ُ
َزْك َون

ْ
ِشَنه وَزك

َ
ُنو. وبعد وفاته ورث عريكة العلم بمعهده ابنه الشيخ مالم محمد 3العلم من بالد ك

َ
، بله الذين في ك
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ِنى الذى تربى 
ُ
غ
ُ
ظ

َ
و؛ الذى كان حفيدا للشيخ مالم كبر، وبعده ابنه الشيخ إبراهيم ن

ُ
َمْيَزْوِري، وبعده الشيخ أحمد بن َباق

 .4زد على هذا أن جّل العشيرة لم يكونوا يشتغلون بشيئ سوى العلم وخدمتهشاعرنا على يديه، 

ئة وتلت هذه البي ومهما يكن من أمر، فالشيخ قد انحدر من ساللة أسرة عريقة في العلم والذكاء، وتربى في أحضانها.

ية ، تلك الحاضرة اإلسالمبيئته العامة؛ وهي مدينة )كنو(، منشؤه ومسكنه، الشهيرة بإيواء العلماء الوافدين إليها

د العريقة التى كان مجرد ذكر اسمها يشعل حرارة األشواق ويزين أحالم العلماء والباحثين في إفريقيا السوداء، فق

تركت فيه هذه املدينة آثارا بالغة ظل على ذكرها، خصوصا تزخرها بالعلماء املتضلعين، ثم صفاء أهلها ورقتهم 

حيث كانت منذ أكثر من خمسة قرون ملتقى القوافل البرية القادمين؛ إما للتجارة أو وبساطتهم في مناكب الحياة، 

لها أن املرور إلى الحج، فقد أنجبت هذ املدينة العديد من الفقهاء والعلماء، وازدهرت فيها الحركة الثقافية؛ مما يؤه

د االستعمار، وذلك بفضل قيام حركة تظل مدينة العلوم واملعارف، وتضلع بدور ريادي في شمال نيجيريا، وخاصة بع

وقديما  التعليم العربي الحديث فيها، فكان من الطبيعي أن يتأثر الشيخ بهذه البيئة، ويكون لها دور في اتجاهه ومسيره،

 قيل: إن اإلنسان ابن بيئته وابن ثقافته التى تثقف بها.

  مولده ونشأته:

غاو 
ْ
ِرن

ُ
 م(.1912هـ، املوافق عام 1334، يوم الخميس، في شهر شوال، عام )5اولد الشيخ محمد الناصر كبر في قرية  غ

 توفي والد الشيخ محمد الناصر ولم يجاوز ابنه السنة السادسة من عمره، فقام بكفالته أحد أعمامه، ووارث عريكةو 

 الورع، والبحر، ذلك الصوفي الزاهد Natsuguneالعلم في معهد)كبر( آنئذ: الشيخ إبراهيم بن أحمد الشهير بنظغني 

الخضم، الذى ال ساحل له في ميدان املعرفة، الذى شهد بفضله وتقشفه الحب والخّب. لقد اعتنى الشيخ إبراهيم 

ل تحت بيتيمه هذا غاية االعتناء، ووفر له جميع ما يحتاج إليه في الحياة، وأمده بما يضن به اآلباء على أبنائهم، وظ

 .6قض ى معه ثالثا وعشرين سنةرعايته إلى أن توفاه هللا، بعد أن 

 تعلمه وعلماؤه:
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، حيث Gajereعند الشيخ محمد غجيري  Sorondinkiوأما تعلمه، فقد بدأ تلقي القرآن الكريم في حارة سورنطنك 

ختم القرآن الكريم، وهو ابن تسع سنوات، وبعد ذلك عكف على الدرس عند مربيه الشيخ إبراهيم نظغني، كما تتلمذ 

اء عصره ومشاهير دهره؛ أمثال: قاض ي قضاة كنو الشيخ إبراهيم بن األستاذ املعروف بـ)ميغِر(، عند فطاحل علم

 الشيخ املصطفى، وإمام الجامع الكبير في كنو الشيخ محمد الثاني، والشيخ عبد الكريم امللقب Bichiوقاض ي ِبِثي 

، تلقى على أيديهم اللغة العربية وعلومها ، والشيخ إنوا إمام الزاوية، وغيرهم. وقدChiromawaبـ)سابو( شروماوا 

والدراسات اإلسالمية وفروعها، وغير ذلك مما توصلت إليه ثقافة أهل عصره، كعلم الفلك والنجوم واملنطق 

  7والفلسفة وعلم الحساب وغير ذلك.

 ما جعله يتميز عنظل الشيخ محمد الناصر يواصل ليله بنهاره في طلب العلم، ورزقه هللا تعالى من الهمة والذكاء 

 سائر زمالئه، فكان يحفظ معظم الكتب التى درسها عند أساتذته؛ نظمها ونثرها، ولم يتوقف عن الذهاب إلى املدرسة

حتى توفي معظم علمائه، ورأى أن ليس هناك من يروي غلته، فاكتفى بمطالعته الخاصة، وانقطع للتدريس، وخاض 

بعد وفات الشيخ إبراهيم نظغني،  8نة، وورث عريكة العلم في معهد كبرفي ميدان التأليف وهو ابن بضع وعشرين س

فأمه الطالب من كل ناحية من نواحي نيجيريا وغيرها، وذاع صيته في اآلفاق، وصار خادما للعلم والدعوة والدين 

 .9عامة، والطريقة القادرية خاصة

 وفاته:

 10م، رحمه هللا تعالى رحمة واسعة.1996أكتوبر  4املوافق هـ، 1417جمادى األولى  20توفي الشيخ يوم الجمعة، ليال 

 نتاجه األدبي والعلمي:

ف املرحوم وراءه إنتاجات قيمة، تنبئ برسوخ قدميه في العلم، وشفوف منزلته في الجّد واالجتهاد؛ وقد تناولت 
ّ
خل

وخاصة ما يتصل  –أن التصوف مختلف الفنون العلمية، مثل: التفسير والسيرة وعلوم القرآن والنحو وغير ذلك؛ إال 

 هو الذى يأخذ بنصيب األسد من بين انتاجاته، نثرها وشعرها. –بالقادرية 
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( كتاب؛ 300قام الدكتور شيخ عثمان كبر بإحصاء هذه املؤلفات في تقديمه لتفسير الشيخ، وذكر أنها ال تقصر عن )

 ، منها:11( كتابا162ما بين منثور ومنظوم، أورد منها )

 نان في إبراز خبايا القرآن.إحسان امل .1

 ينبوع الصفا في تحرير بيانات الشفا. .2

 أحسن الصريف في التعريف بمصحف نيجيريا الشريف. .3

 الحج الواضح. .4

 ديوان سبحات األنوار من سحبات األسرار. .5

 ثانيا: االستعارة وأقسامها:

 املعنى اللغوي: .1

ستعار ى أعار: رفع وحول، ومنه إعارة الثياب واألدوات، وايقول ابن منظور: "االستعارة من العارية، وهي معروفة. ومعن

 . 12فالن سهما من كنانته: رفعه وحّوله منها إلى يده"

 املعنى االصطالحي:

وقد عّرف علماء البالغة االستعارة بتعريفات عديدة؛ بغية تحديدها، شأنها شأن أي مصطلح له على مّر العصور 

  .مفاهيم ومقاصد

 .13هـ(: "تسمية الش يء باسم غيره إذا قام مقامه"552فهي عند الجاحظ )ت

ي هـ( فعّرفها بقوله: "اعلم أن االستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصل ف471وأما اإلمام عبد القاهر الجرجاني )ت

الوضع اللغوي معروف، تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك 

 .14ل، وينقله إليه نقال غير الزم، فيكون هناك كالعارية"األص
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به هـ( بقوله: "االستعارة أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف اآلخر مدعيا دخول املش626وعرفها السكاكي )ت

 .15في جنس املشبه به داال على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص املشبه به"

بيه ه عرفها بقوله: "الضرب الثاني من املجاز االستعارة، وهي ما كانت عالقته تشهـ( فإن739وأما الخطيب القزويني )

 .16معناه بما وضع له"

ع هـ( وعّرفها بقوله هي: "اللفظ املستعمل في غير ما وض911وبعد حين من الدهر أتى اإلمام جالل الدين السيوطي )ت

 .17له لعالقة املشابهة"

َبْت  –من هذه التعريفات  ِ
ّ
يلحظ التطور أو النمو الذي طرأ على االستعارة بتقدم الزمن، واختالف  –ريخيا تاالتى ُرت

نه مستعار املكان، فبينما كانت في أول أمرها عامة تشمل املجاز بأنواعه، واألعالم املنقولة من غير بيان للعالقة بين امل

 باملجاورة أو املشاكلة، أو بسبب يربط واملستعار له، يتقدم الزمن ويتضح التعريف شيئا فشيئا، واشترطت العالقة

 بين طرفيها.

ائال: قوقد حاول ابن األثير الربط بين املعنى اللغوي لالستعارة واملعنى االصطالحي، وبين السبب في تسمية االستعارة 

 التي هي"إنما سمي هذا القسم من الكالم استعارة ألن األصل في االستعارة املجازية مأخوذة من العارية الحقيقية 

ضرب من املعاملة، وهي أن يستعير بعض الناس من بعض شيئا من األشياء، وال يقع ذلك إال من شخصين بينهما 

سبب معرفة ما يقتض ي استعارة أحدهما من اآلخر شيئا، وإذا لم يكن بينهما سبب معرفة بوجه من الوجوه، فال 

نه، وهذا الحكم جار في استعارة األلفاظ بعضها من يستعير أحدهما من اآلخر شيئا، إذ ال يعرفه حتى يستعير م

من  بعض، فاملشاركة بين اللفظين في نقل املعنى من أحدهما إلى اآلخر كاملعرفة بين الشخصين في نقل الش يء املستعار

 .18أحدهما إلى اآلخر"
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 لدى البالغيين، إال أنيلمح من هذا الكالم أن معنى مصطلح "االستعارة" في اللغة قريب من  معناه املصطلح عليه 

ال  ن الناساملعنى اللغوي يقع في الش يء املادي واملعنوي، واالصطالحي يغلب على األخير. وكما أن االستعارة أو اإلعارة بي

ن بينهما سبب معرفة حتى إذا لم يكن بينهما سبب معرفة بوجه من الوجوه، فال يستعير إال من شخصي -غالبا  –تقع 

 يئا في غالب األحيان، فكذلك يشترط وجود عالقة بين املنقول عنه واملنقول إليه في االستعارةأحدهما من اآلخر ش

 االصطالحية.

وعلى العموم، فإن هذه التعريفات تبين مفهوم االستعارة لدى كبار رجالها في عصورها املختلفة، وهي وإن اختلفت 

 عباراتها، فإنها تكاد تكون متفقة معنى ومغزى.

هي استخدام كلمة في غير معناها الحقيقي، لعالقة املشابهة مع قرينة  –كما استقر عليها البالغيون  –إذا  فاالستعارة

ومن كل التعريفات السابقة تتجلى الحقائق التالية بالنسبة   19ملفوظة أو ملحوظة، تمنع من إرادة املعنى الحقيقي.

 لالستعارة:

 شابهة دائما بين املعنى الحقيقي واملعنى املجازي.االستعارة ضرب من املجاز اللغوي عالقته امل .1

 االستعارة في حقيقتها تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه، فصار استعارة. .2

 تطلق االستعارة على استعمال اسم املشبه به في املشبه، فيسمى املشبه به مستعارا منه، واملشبه مستعارا .3

 له، واللفظ مستعارا، وهذا اإلسناد استعارة.

 الستعارة التي تمنع من إرادة املعنى الحقيقي قد تكون لفظية أو حالية.وقرينة ا .4

قال أبو تمام في مدح  .ولتوضيح ما قد سبق يتأمل مثالين في تشبيه واحد ليتضح الفرق بين التشبيه واالستعارة

 :20املعتصم

واحي أتيَتهُ  ي النَّ
َ
ه  ُهَو الَيمُّ ِمْن أ

ُ
 والُجوُد َساِحل

ُ
ُته املعروف جَّ

ُ
 فل
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 :21وقال املتنبي في مدح سيف الدولة

 إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي  وأقبل يمش ي في البساط فما درى 

غ، إن أبا تمام شبه ممدوحه بالبحر، وكذلك فعل املتنبي، والفرق بين الشاعرين أن األول جاء بأسلوب التشبيه البلي

 بينما الثاني جاء بأسلوب االستعارة.

غير ن أن الشاعر األول رفع من مقام صاحبه إلى مرتبة عالية، فقال: هو البحر، وأوحى بشعور أو بالفرق بين األسلوبي

ان منفصالن مستقالن؛ وإن حاول الشاعر أن يزيل الحاجز 
َ
شعور إلى أن املمدوح ش يء والبحر ش يء آخر، إنهما عاملـــ

 الفاصل بينهما بنزع أداة التشبيه ووجه الشبه.

نس ي أو تناس ى أن هناك رجال كريما، وأبقى في الصورة عنصرا واحدا هو البحر، موحيا أن  أما الشاعر الثاني فقد

حديثه عن البحر ليس إال، وما البحر الذي كان يقصده إال رجال من لحم ودم، ُيسار إليه على بساط من سندس، 

قدم إليه آيات التحية واالحترام، وترفع إليه الشكوى، أو تمد إليه األيدي راغ
ُ
 بة في أعطيات.وت

الشاعر األول ركب مصعد التشبيه البليغ، فارتفع قليال بممدوحه الكريم، أما الشاعر الثاني فامتطى صاروخ 

ق بسيده الجواد، وشتان بين املصعد والصاروخ، أو بين التشبيه واالستعارة
ّ
العجيب في أمر و  .االستعارة، وحل

ذا هه البليغ، نقص منها أحد طرفيه املشبه أو املشبه به، وأعجب من االستعارة أن مواّدها الرئيسية هي مواد التشبي

 .22أن الصورة زادت جماال بهذا النقصان من املواد األساسية

إن شاء هللا  –فإذا حذف املشبه فاالستعارة تصريحية، وإذا حذف املشبه به فاالستعارة مكنية، وسيأتي بيان ذلك 

 شاعرنا. رعند إيراد بعض النماذج من شع –تعالى 

 أقسام االستعارة:

 تنقسم االستعارة باعتبار ذاتها إلى: تصريحية ومكنية. 
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 فالتصريحية: ما صرح فيها بلفظ املشبه، أو هي ما استعير فيها لفظ املشبه به للمشبه.

 وأما املكنية: فهي التي حذف فيها املشبه به ورمز إليه بشيئ من لوازمه.

 ية وتبعية.وتنقسم باعتبار لفظها إلى: أصل

 فاألصلية: هي ما كان اللفظ املستعار أو اللفظ الذي جرت فيه االستعارة جامدا غير مشتق، مثل قول الشاعر:

 23وكذاك عمر كواكب األسحار يا كوكبا ما كان أقصر عمره

 فالشاهد هو: )يا كوكبا(.

 الى:اسما مشتقا أو فعال، مثل قوله تع وأما التبعية: فهي ما كان اللفظ املستعار أو اللفظ الذي جرت فيه االستعارة

 ، فالشاهد لفظ )سكت(.24"خذ األلواحوملا سكت عن موس ى الغضب أ"

 وتنقسم أيضا باعتبار الالزم لها أو مالئمها أو األمر الخارج عنها إلى: املرشحة واملجردة واملطلقة.

هي ما ع االستعارة مالئم للمشبه. واملطلقة: و فاملرشحة: هي التى ذكر معها مالئم للمشبه به. واملجردة: وهي ما ذكر م

 .25خلت من مالئمات املشبه به، أو هي ما ذكر معها ما يالئم املشبه واملشبه به معا

 وتنقسم أيضا من حيث اإلفراد والتركيب إلى قسمين: 

 .مفردة: وهي ما كان املستعار فيها لفظا مفردا، كما هو الشأن في االستعارة التصريحية واملكنية

       ومركبة: وهي ما كان املستعار فيها تركيبا، وهذا النوع من االستعارة يسمسه البالغيون باالستعارة التمثيلية. 

 ثالثا: من صور االستعارة التصريحية في شعر الشيخ محمد الناصر كبر:

لفظ املشبه به، سبق أن ذكر الباحث أن االستعارة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه، فإذا حذف املشبه وصّرح ب

 فاالستعارة تصريحية.
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وقد أبان الشيخ عبد القاهر الجرجاني مدلولها، ووضح مضمونها، وهو بصدد تقسيم االستعارة بوجه عام إلى 

م تصريحية ومكنية، فقال: "االستعارة أن تريد تشبيه الش يء بالش يء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اس

لك شبه، وتجره عليه، تريد أن تقول: رأيت رجال هو كاألسد في شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذاملشبه به فتعيره امل

. فاملشبه في هذه االستعارة محذوف ومطوي، واملشبه به أو املستعار منه هو املذكور على سبيل 26وتقول: رأيت أسدا"

 العارية للمشبه ألجل املبالغة في التشبيه.

راد والطريق البين في بيان مدلولها، سار علماء البالغة عند تناولهم لتعريفها وتحديد املوعلى هذه السنن الواضحة، 

. وقال الدسوقي: "...إن املراد باالستعارة 27بها، فقد عرفها بهاء الدين السبكي بقوله: "أن يذكر املشبه به مرادا به املشبه"

 .28ة، وهي التي يذكر فيها املشبه به دون املشبه"ياالستعارة التصريح –ي الخطيب القزويني أ –في كالم املصنف 

هللا  وبالرجوع إلى شعر الشيخ محمد الناصر ُيرى أنه وردت هذه الظاهرة فيه كثيرا، فمن بينها قوله في مدح النبي صلى

ته  العظمى لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :29عليه وسلم
ّ
ــــــرفتهلل مك ـــــ ـــ  بكعبة القدر هذا الكعبة النشر ـــــد شـ

 بالسعي والوقوف والطوف تفتخر  إني تعجبت هل هي التي نسكت

 يقضيه  مقتدر بما  راض  والعبد    جارية    فاألقدار    هو  فإن يكن 

 منهمر    الثيب   وهذا   رب  فالرب   عجب  وال    ال غرو  وإن تكن هي 

وحه بالكعبة، وحذف لفظ املمدوح، وادعى أنه هو عين املشبه به، فالرسول صلى هللا عليه وسلم شبه الشاعر ممد

هو الكعبة في نظر الشاعر، فكما أن الكعبة يقصدها الناس من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فكذلك النبي صلى 

هون نحوها بالصالة والتسليم عليه، هللا عليه وسلم كعبة يتوجه شطرها الناس من كل صقع من أصقاع األرض، يتوج

وبالتوسل واالستشفاع به، بل بإتيانهم إليه رجاال وعلى كل ضامر، أو على متن باخرة البحر أو سيارة أو طائرة تخوض 

عباب السماء؛ إال أن وجود النبي صلى هللا عليه وسلم في مكة يجعل الشاعر في حيرة ودهشة، فال يدري هل النبي صلى 
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وسلم هو الكعبة أم ذلك البيت العتيق الذي يفتخر بطواف الناس والسعي حوله؟ فإن كان املمدوح هو هللا عليه 

الكعبة الحقيقية فهذا من مقادير املولى سبحانه وتعالى، وليس للعبد سوى اإلذعان والتسليم ملا قد جرت به 

، إذ أن منن هللا تعالى ال تزال منسكبة متى شاء املقادير، وإن كان األمر على غير ما تصوره، فهو ال يرى الغرابة في ذلك

 وكيف شاء وأين شاء.

ن من فالشاعر ملا وصف املمدوح بالكعبة، فال يعني أنه ينظر إلى املمدوح بأنه يشبه الكعبة من كل الوجوه، وأنه مكوّ 

إقبال و و والرفعة املعنوية، الطين والحجارة، وأنه يحتوي على جدران أربعة، كال وألف كال! بل إنه نظر إلى ناحية العل

فهم الناس إلى ذلك البيت وتوجههم إليه في عبادة هللا سبحانه وتعالى من كل ناحية من نواحي العالم، مع شوقهم وتله

يه إليه، فرأى أن املمدوح يشابهه في ذلك. إال أن شعوره بتمكن املمدوح في االتصاف بتلك الصفات جعله يرمي بالتشب

 .املشبه، ويدعي أنه عين املشبه به على سبيل االستعارة التصريحية وراء ظهره، فيحذف

وهناك استعارة تصريحية أخرى في القطعة؛ حيث يقول: "وهذا الثيب منهمر"، وهي تشبيه الشاعر منن هللا تعالى 

 وعطاياه ومواهبه على عباده بالثيب املنهمر الوابل املدرار، بجامع اإلنعام واإلسعاد في كل.

 :30وجه الشاعر تلقاء ديار املحبوب صلى هللا عليه وسلم ومن فيها من األصحاب، استمر قائالوملا ت

 طوالع السعد فيها الدهر تـزدهر أفـدي بـروحي بقاعا ذات طالعة

 والصاحبات وحيث العلم يزدخر حيث الصحابة واألنـوار  طالعـة

 ئرضـاق الخناق ترى اآلساد تجت حيث النزول وحيث الوحي حيث إذا

يفدي الشاعر ديار املحبوب بروحه، تلك الديار حيـث الرشاقة واألبالح والحور  حيث الجمال وحيث الحسن ناصـعه

علم التي ما زالت على مدى الدهور واألزمان مشّع األنوار والبركات، وهي مأوى الصحابة والصاحبات، وموضع انبثاق ال

 وانتشاره.
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عار املدينة باألنوار املشعشعة، لعالقة املشابهة بينهما في الهداية، واست شبه الشاعر الهدي النبوي الذي تفجر من

حالية  اللفظ الدال على املشبه به، وهو "النور" للمشبه وهو "الهداية"، والقرينة التي تمنع من إرادة املعنى الحقيقي

 تفهم من سياق الكالم، على سبيل االستعارة التصريحية.

لتهم هبوط جبريل عليه السالم، ينزل فيها بالوحي، وهي منازل يسكنها الصحابة، وهم في بسا فمنازل املمدوح وهي منازل 

 وشجاعتهم يشبهون األسود التي تسمع اجتئارها حينما تشتد األمور، فال يفرون إذا حمي الوطيس وتزحزح الكماة، بل

 يصمدون أمام نار الوغى صائحين بالتكبير والتهليل.

لكون اللفظ املستعار فعال، شبه شدة األمور وبلوغها الذروة  31ق" استعارة تصريحية تبعيةففي قوله: "ضاق الخنا

بتضييق الخنق والشنق، لجامع وجود املشقة في كل، وهذا التركيب االستعاري كناية عن الشدة واملشقة، وكذلك 

حذف لفظ األبطال، ثم قرن ، حيث شبه األبطال باآلساد، و 32قوله: "ترى اآلساد تجتئر" استعارة تصريحية مرشحة

 املستعار منه )املشبه به( الذي هو لفظ "اآلساد" بما يالئمه وهو "تجتئر"، ومعناه تزأر وتصيح.

 وهذا ما يسمى ترشيحا أي تقوية االستعارة بمعنى يناسب املستعار منه، مما يبعد خطور التشبيه على البال، فيكون 

 33تكلم وقصده من تناس ى التشبيه والبناء على املبالغة.ذلك مقويا لالستعارة ومؤكدا ملا عناه امل

أبلغ من غيره، الشتماله على تحقيق املبالغة بتناس ي التشبيه، وادعاء  –كما يقول السيد أحمد الهاشمي  –والترشيح 

 .34أن املستعار له )املشبه( هو نفس املستعار منه ال ش يء شبيه به، وكأن االستعارة غير موجودة أصال..."

ظهر جمال الصورة في هاتين االستعارتين في هذا البيت في وصف اشتداد األمور بحالة رجل مشنوق يضاق عليه وي

الحناق، تلك الحالة التي يصعب معها حتى التنفس، فقلما يبلغ اإلنسان من الجهد مثل ما يبلغ في تلك الحالة، ثم 

ذي تتفرق دونه سائر السباع والوحوش والحيوانات وصف البطولة بحالة الليث الباسل حين يجتئر، ذلك الجؤار ال
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خوفا من ذلك األسد. فكانت هذه حالة الصحابة في ميدان املعركة حين يرفعون أصواتهم بالتكبير فيفر الكفار، 

عراء
َّ
 عن ظهر البعير. 35ويتطايروا عنهم تطاير الش

 :36 عليه وسلم أيضاومثال آخر لالستعارة التصريحية، هو قول الشاعر في مدح النبي صلى هللا

 س ّى الصحابة ال س ّى األولى هجروا من بحره األنبيا واألوليا ارتشفوا

 س ّى الصحابة ال س ّى األولى نصروا من بحره األنبيا واألوليا ارتشفوا

هم من فوصف العلوم واملعارف واألنوار اإللهية التي ينور هللا بها قلوب أنبيائه وأوليائه السيما الصحابة املهاجرين

بالبحر، واملشرف على البحر هو النبي صلى هللا عليه وسلم، ثم شبه ما يصل  –رضوان هللا تعالى عليهم  –واألنصار 

وسلم  إليهم من هذه املعارف الربانية واألسرار اإليمانية بالرشف، وفي ذلك إشارة إلى عظمة شأن النبي صلى هللا عليه

نه من املعارف والفتوحات اإللهية، ب
ّ
 –مع وفرتها وكمالها  –حيث إن جميع معارف األنبياء وكبار الصالحين وتمك

لذلك لم يستعمل  –... ولعله 37بالنسبة إلى معارفه صلى هللا عليه وسلم ال تجاوز الرشفات من البحر التي تعني املص

ة هنا ه وسلم. واالستعار كلمة "اغترفوا" أو "استفاضوا"، للداللة على تقليل ما عندهم إذا قيس بما عنده صلى هللا علي

 تصريحية تبعية.

ا على ووصف العلوم باملاء ش يء يوجد في غير هذا املوضع من قصائد الشيخ الكبري، اقرأ مثال قوله في رائيته التي نظمه

 :39في مدح الشيخ محمد املجتبى الشنقيطي 38شكل اللعبة الهندسية "أدبّي"

 رباك سقـــاها وابل منك هاطل

 لقلوب  فأعشبتماؤه أرض ا 40رطا

 رضا ناصر أن تمـطر  الودق  أرضه

 العبا      مجتبى  يا      اللعن     أبيت    انشر    41رث

 أفي كل أرض يابس أنت ماطر 

 فما ثم إال رائـق الـزهر ناضر

 لتخضّر واألنــوار فيها تناثر

 اصرن       بيـتي      أهل      من     وقل       علّي 
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هم يقوم بتربية مريديه وتعليمهم إلى أن تتحسن أخالقهم ويتخرجوا على يديه علماء أجالء يتعجب ب فاملمدوح ال يزال

اعر كل من رآهم، ملا يتمتعون به من املعارف والعلوم متزينين باألخالق اإلسالمية والشيم املحمدية، فلذلك طلب الش

 الشيخ، بل زيادة على ذلك فإن ثيابه بالية رثة أن تعمه هذه التربية فيكون من ضمن أولئك املتشعشعين من مواريد

 وحقيرة فلذلك يطلب من الشيخ أن يجلله بعبائه ويدخله في أهل بيته وأبنائه، كما فعل النبي صلى هللا عليه وسلم

لسيدنا علي كرم هللا وجهه، وسيدتنا فاطمة الزهراء عليها السالم، وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين حين 

 .42ليهم كساءه، ورفع يديه ثم قال: "اللهم هؤالء آلي"ألقى ع

 اللتها،استعار الشاعر هذه الكلمات الوابل، والهاطل، والودق، التي تعني كلها )املطر( وإن كان هناك تفاوت بينها في د

: ما الوابلإذ الهاطل مجرد املطر، يقال: هطلت السماء إذا أمطرت، والودق: املطر، وهو السيل، والغيث، والصيب، وأ

. فالشاعر استعار هذه الكلمات التي تعني 43فهو املطر الشديد الذي يكون منه السيل، وهو أقوى املطر وأضخمه قطرا

ه باملطر الغزير ليشبه بها علم املمدوح، لكنه حذف املشبه الذي هو علم املمدوح ومعرفته اإللهية، وصّرح باملشبه 

علم بين ال توّحد فيما بينها، وأن املشبه هو عين املشبه به ال ش يء شبيه به، والشبهالذي هو املطر الغزير إيهاما منه بال

لبه قواملطر: هو أن العلم أو املعرفة اإللهية تبّل القلوب اليابسة، كما يبّل املطر األرض اليابسة، وبعد ذلك شبه 

  .لعدم العلم واملعرفة باألرض املجدبة اليابسة، فاألرض تصلب لعدم نزول األمطار، كما يصلب القلب

عد بثم تقدم الشاعر ليري القراء صورة أخرى، وهي تشبيه رسوخ العلم واملعرفة في قلبه بخضرة األرض وتناثر األزهار 

. ولعل 44نزول املطر. والشبه بينهما ظاهر، خضرة األرض وتناثر أزهارها يعجب الناس، كما يعجبهم صاحب املعرفة

ن الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم: "مثل ما الشاعر استقى هذه الصورة م

، بعثني هللا به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب

 فة أخرى، إنما هي قيعان الومنها أجادب أمسكت املاء فنفع هللا بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائ

 .45تمسك املاء وال تنبت الكأل فذلك مثل من فقه في دين هللا ونفعه ما بعثني هللا به فعلم وعلم"
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ومن نماذج االستعارة التصريحية في شعر الشاعر أيضا قوله في قصيدة رّحب بها املرحوم شيخ األزهر الشريف جاد 

ألساس ي لبناء املقّر الدائم ملدرسته "كلية تراث اإلسالم" أيام زيارة ذلك بمناسبة وضع الحجر ا 46الحق علي جاد الحق

 47م:1983الشيخ األزهري إلى نيجيريا عام 

 برق دوين األبرقيـ

 أحاديث الغرا 48إيه

 الحق جّل  جـالله

 إن هّب  جود يمينه

 يانـيجير        أتى             ولنا  

 إمام سكان الخبا 49ـن 

 نبام بما طـرا لك من  

 جود وال ريـح  الصبا

 عم الوجود وأوعــبا

 االغيــهب          يض يء            نور 

ان الخيام، ولعل الشاعر يرمز
ّ
لى بهذا إ إن املمدوح برق ملع في آفاق املساكن الجبلية، وهي البالد العربية، فهو إمام سك

، هم الذين يعيشون في املناطق الجبلية والرملية أن الشيخ جاد الحق هو قائد األمة العربية في زمنه إذ أن العرب

ية، ثم ويسكنون الخيام والخباء، فكيف ال وهو مفتي الديار املصرية، وما منزلتها بين البالد العربية وبين العالم بخف

، فضالتوّجه الشاعر نحو خاطره يستزيده من أحاديث الغرام، إذ طرأ عليه نبأ عظيم، وهو أن هللا تعالى جواد كريم م

فمن هذا  فال تداني جوَده ريح الصبا التي ما زال الشعراء يتغنون بها؛ ألن جود يمينه إذا هّب فإنه يعم الوجود بأكمله،

 الجود والكرم أن وصل إلى نيجيريا نور العلم والهداية الذي يبدد حوالك الجهل والضالل.

رادة إعر ممدوحه لعالقة املشابهة، والقرينة املانعة من ففي البيت األخير االستعارة وهو "النور" الذي يقصد به الشا

به( املعنى الحقيقي هي "أتى"، وعند تأمل هذا  االستعارة  يدرك أنه قد ضمن تشبيها حذف منه لفظ املستعار له )املش

 .واستعير بدله لفظ املستعار منه )املشبه به( ليقوم مقامه، بادعاء أن املستعار منه هو عين املستعار له
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يا فالشاعر تناس ى أن هناك رجال عاملا يشبه علمه النور في الهداية، فأبقى في الصورة عنصرا واحدا هو "النور" موح

ي إلى أن حديثه عن النور ليس إال، وما النور الذي كان يقصده إال رجال من لحم ودم مأل الدنيا بذكر علمه وفضله، يأت

 حا به في هذه االستعارة سميت استعارة تصريحية.بلده نيجيريا، وملا كان املستعار منه مصرّ 

ح الشاعر هذه االستعارة بقوله: إن هذا النور الذي أتى إليهم "يض يء الغيهبا" فوصف النور بما ي
ّ

الئمه ثم بعد ذلك رش

، نوي لتحقيق املبالغة في االستعارة، وتناس ى التشبيه والتصميم على إنكاره إلى درجة استعارة الصفة املحسوسة للمع

مة وجعلها كأنها ثابتة لذلك املعنوي حقيقة، وكأن االستعارة لم توجد أصال، فالعلم والجهل معنويان، والنور والظل

 حسيان، ولوال أن الشاعر قصد تناس ى التشبيه، والتصميم على إنكاره ملا كان لهذا الكالم وجه.

 رابعا: الخاتمة

ة في شعر الشيخ العالمة الناصر كبر، حيث مّهد حديثه بتعريف تناول الباحث بعضا من صور االستعارة التصريحي

اإلمام و االستعارة من الناحية اللغوية واالصطالحية وآراء كبار البالغيين في ذلك أمثال اإلمام عبد القاهر الجرجاني، 

ة مقا له، وهو الحديث أبي يوسف السكاكي، والخطيب القزويني، وجالل الدين السيوطي، وبعد ذلك وصل إلى ربع َعزَّ

 عن صور االستعارة التصريحية في شعر الشيخ الكبري، فقدم بعض النماذج وحللها تحليال أدبيا بسيطا، ثم أشار إلى

 مواطن هذه الظاهرة فيها جريا وراء املنهج التحليلي التطبيقي.

 وخالل هذه الجولة القصيرة في أرجاء شعر الرجل، وصل الباحث إلى النتائج التالية:

درك أن االستعارة صورة من صور التوسع واملجاز في الكالم، وهي من أوصاف الفصاحة والبالغة العامة ي .1

 التي ترجع إلى املعنى.

التي  وإذا كان البالغيون ينظرون إلى التشبيه واالستعارة والكناية على أنها عمد اإلعجاز وأركانه، واألقطاب .2

 فإنهم يجعلون االستعارة عنوان ما يذكرون، وأول ما يوردون. تدور البالغة عليها، وتوجب الفضل واملزية،



الاس تعارة الترصحيية يف شعر الش يخ محمد  املتبويل ش يخ كربادلكتور 

 دراسة حتليلية لامنذج النارص كرب

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

 

 

 

167 

كون الشاعر مطبوعا في إيراد هذه الظاهرة في شعره بدون أن يتصنعها، وخاصة عند النظر إلى عددها،  .3

( مرة في غضون ستة آالف بيت ونيف، فإن قريحة الشاعر تلقي إليه هذه الصور البيانية 134حيث وردت )

 دون أي تصنع. عند الحاجة إليها

 إجادة الشاعر فيما جاشت به خواطره من هذه الصور. .4

محاكات الشاعر للقدامى في ذكر ديار األحبة ومنازلهم، وكذلك وصف الشجاع باألسد، والعلم والهداية  .5

 بالنور، مشيا على سنن عمود الشعر القديم وديباجته.

نى حديث نبوي ثم صّوغها على ما تفيض اتساع أفق معارف الشاعر كبناء صورة استعارية على أساس مع .6

 به قريحته بدون أن يشعر املتلقي بذلك.

حبه وآخر دعوانا الحمد هلل رب العاملين، وصل اللهم وسلم على حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا وموالنا محمد وعلى آله وص

 وسلم. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 الهوامش واملراجع

                            
 5-4مخطوط، صنسب اإلمام السنكوري األنور، بري )الشيخ(، محمد الناصر الك 1

جامع سنكوري: هو الجامع الكبير في تمبكتو، أسس في القرن الخامس عشر امليالدي، وهو من أشهر أمكنة التدريس وأكثرها اكتظاظا  2

اقب عليه إمامة أسرة "أهل أقيت" بجموع الطلبة واملدرسين في بالد التكرور، وخاصة خالل القرن السادس عشر امليالدي، وقد تع

يباج. الصنهاجية، وهي األسرة التى أنجبت العالمة الشهير أحمد باب التمبكتي، صاحب التآليف الكثيرة، ومنها: نيل اإلبتهاج بتطريز الد

م(، إلى 2007ام )انظر: مخطوطات تمبكتو، منشورات جائزة القذافي الدولية لحقوق اإلنسان، إصدار خاص بمناسبة منح الجائزة للع

  40و 28معهد أحمد باب للدراسات العليا والبحوث اإلسالمية، ص

، الذى زّوجه الشيخ عمر إحدى بناته، فولدت له الشيخ أحمد والد الشيخ إبراهيم Bakoفمن طالبه الذين جاءوا من كشنه: مالم باقو  3

: مالم علي Nufeحلقة مالم بشير كبر. وممن وفدوا عليه من نفي ، جّد شيخ الZabiنظغنى. ومن الذين أتوا من زكزك: مالم محمد زاب 
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، جّد والد مالم شمس الدين صاحب معهد= =التفسير في كبر. انظر: جالء البصر في ترجمة جّدنا الشيخ عمركبر، للشيخ Banufeبنفي 

 . وعندي نسخة مصورة.      31، 25، 9محمد الناصر كبر، مخطوط، ص: 

لى الرجال، بل شمل النساء، ألن من جّداته السيدة فاطمة املعروفة بنانة ماملا: فهي التى كانت تفسر القرآن الكريم في ولم يقتصر األمر ع 4

لشيخ ، انظر: جالء البصر في ترجمة جّدنا الشيخ عمركبر، لMaje karofiرمضان للنساء بقصر أمير كنو، أيام األمير عبد هللا مجي كروفي 

 23ط، وعندي نسخة مصورة ،ص  محمد الناصر كبر، مخطو 

 من ضواحي مدينة كنو، وتبعد عنها بخمسة أميال تقريبا. 5

 51م، ص 2013؛ القاهرة: شركة القدس للتصدير 1املتبولي شيخ كبر، صور بيانية في شعر الشيخ محمد الناصر الكبري، ط

 .35-52م، ص 2013لقاهرة: شركة القدس للتصدير ؛ ا1املتبولي شيخ كبر، صور بيانية في شعر الشيخ محمد الناصر الكبري، ط  7

 169م(، انظر: الثقافة العربية في نيجيريا، للدكتور علي أبي بكر، ص1787أسس هذا املعهد الشيخ مالم كبر، في حوالي سنة ) 8

اللغة العربية، جامعة بايرو ، )رسالة ماجستير، غير منشورة، قسم املدائح النبوية في شعر الشيخ محمد الناصر كبراملتبولي شيخ كبر،  9

 15م(، ص2002بكنو، 

 .80املتبولي شيخ كبر، صور بيانية في شعر الشيخ محمد الناصر الكبري، مرجع سابق، ص   10

  .12-5ص ،1إحسان املنان في إبراز خبايا القرآن، )نيجيريا: املكتبة القادرية، د. ت(، جالشيخ محمد الناصر كبر،  11

ى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى: لسان العرب، مادة "عير"، )بيروت: دار محمد بن مكرم بن عل  12

 .620، ص4صادر، د.ت(، ج

 -هـ 1418د. محمد علي زكي صباغ: البالغة الشعرية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، )الطبعة األولى: بيروت، املكتبة العصرية،   13

 .347م(، ص1998

 30م(، ص 1991هـ / 1412، جدة، دار املدني، 1، تعليق محمود محمد شاكر، )طأسرار البالغةعبد القاهر الجرجاني:   14

، 1أبو يعقوب يوسف بن محمد السكاكي: مفتاح العلوم، )املكتبة الشاملة، قسم النحو والصرف، مرقم آليا، غير موافق للمطبوع(، ج  15

 .163ص

م( 2009 -هـ 1430بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح في علوم البالغة، )الطبعة األولى، القاهرة، مكتبة اآلداب:  عبد املتعال الصعيدي،  16

 .475، ص3ج

 .120، نقال عن: عقود الجمان، للسيوطي، ص/ 246محمد زكي صباغ: املرجع السابق، ص/  - 17
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الكاتب والشاعر، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، )بيروت:  أبو الفتح ضياء الدين ابن األثير املوصلي: املثل السائر في أدب - 18

 .347، ص: 1م( ج1995املكتبة العصرية، 

 .101،  ص:2م(، ج1990، )الطبعة الثالثة، بيروت: دار العلم للماليين، البالغة العربية في ثوبها الجديدبكري شيخ أمين،  - 19

 15، 1، املكتبة الشاملة، جديوان أبي تمام  20

 البيت للقصيدة يمدح بها سيف الدولة ومطلعها "لعينيك" ما يلقى الفؤاد وما لقي"  21

 .104املرجع السابق، ص/   22

 112،  ص:2املرجع السابق ج بكري شيخ أمين،  23

 154سورة األعراف:   24

 120-118،  ص:2ج ،بكري شيخ أمين، املرجع السابق  25

 .114م(، ص0072 -هـ 1428يق الدكتور يس األيوبي، )بيروت، املكتبة العصرية، عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تحق  26

 ، صمن شروح التلخيص، مرجع سابق.46، ص4بهاء الدين السبكي: عروس األفراح في شرح تلخيص املفتاح، ج  27

 ، ضمن شروح التلخيص.45، ص 4الدسوقي، حاشية الدسوقي على شرح سعد، ج  28

ر الشيخ محمد الناصر كبر، جمعه وترتيبه حسب موضوعه الشعري، )بحث مقدم إلى قسم اللغة العربية جامعة املتبولي شيخ كبر: شع  29

 .78 – 77م(، ص1994بايرو كنو، للحصول على شهادة الليسانس، 

 .78املتبولي شيخ كبر: شعر الشيخ محمد الناصر كبر، مصدر سابق، ص   30

 ستعار أو اللفظ الذي جرت فيه االستعارة اسما مشتقا أو فعال.االستعارة التبعية: هي ما كان اللفظ امل 31

 االستعارة املرشحة: هي التي ذكر معها مالئم للمشبه به، ومعنى الترشيح: التقوية، وتسمى "املرشحة" املزينة. 32

 .44أحمد عبد السيد الصاوي: فن االستعارة، مرجع سابق، ص  33

 .132م(، ص9781-هـ1398؛ بيروت، دار الفكر، 12طالسيد أحمد الهاشمي: جواهر البالغة، ) 34

 الشعراء: ذباب حمر، وقيل زرق، يقع على اإلبل والحمير فيؤذيهما، فإذا هيجت تطايرت عنها.  35

 .81، مصدر سابق، ص/ شعر الشيخ محمد الناصر كبراملتبولي شيخ:   36

 .9/119ابن منظور: لسان العرب، مادة )رشف( مرجع سابق   37
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الشعر املحبوك ظهر في األدب العربي في القرن التاسع عشر، على حسب ما ذكره الدكتور بكري شيخ أمين في كتابه: مطالعات في  نوع من  38

أن الشيخ الناصر كبر هو أول من طرق باب هذا النوع من  –على حسب تطلعاته  –، ويعتقد الباحث 213الشعر اململوكي والعثماني، ص

ها بحديث شاف، انظر الشعر من جميع شعراء نيجي
ّ
ريا، وقد تحدث الدكتور شيخ عثمان كبر عن هذه اللعبة الهندسية وعن طريقة فك

 .67 – 61كتابه: بعض الظواهر الفنية في شعر موالنا الدكتور محمد الناصر كبر، ص

 املتبولي شيخ كبر: شعر الشيخ محمد الناصر كبر، مصدر سابق، ص  39

 لسان العرب، مادة )رطأ(.رطأ املرأة يرطأها: نكحها،   40

 الرث: الخلق الخسيس البالي، وأكثر ما يستعمل فيما يلبس، )لسان العرب( مادة: )رثث(.  41

 -هـ 1411، بيروت، دار الكتب العلمية: 1محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري: املستدرك، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )ط - 42

 .159، ص3م(، ج1990

ليبيا: دار اقرأ للطباعة والترجمة والنشر والخدمات –دابي: كفاية املتحفظ في اللغة، تحقيق: السائح على حسين، )طرابلسابن األج - 43

 .185 – 184اإلعالمية، د، ت(، ص 

الكتب الجماهيرية العظمى: دار  –، بنغازي 4شيخ عثمان كبر، بعض الظواهر الفنية في شعر موالنا الدكتور محمد الناصر كبر، )ط - 44

 .25م(، ص 1997الوطنية، 

 .28، ص1م، ج9811 -هـ 1401محمد بن إسماعيل البخاري: الجامع الصحيح، بيروت: دار الفكر،  - 45

هو مفتي الديار املصرية، ولد في قرية "بطرة" في مصر، وشب وترعرع في أحضان أسرة عرف أهلها بالتقوى والصالح، وبدأ التعليم  - 46

ه وال ، وقد صار فيما بعد عالمة من أعالم املعرفة، وفقيها متمكنا، وقاضيا متبحرا الذي يجل الحق ويصله إلى أهلبكتاب الشيخ النبهاني

د يخش ى في هللا لومة الئم، ولقد غطت فتواه شتى املسائل الفقهية الهامة التي يهاب الكل االقتراب من ساحتها بعلمه وسعة أفقه، وق

م، راجع: سليمان 1945م، ثم في القضاء الشرعي عام 1943: في كلية الشريعةن جامعة األزهر، عام حصل على الشهادات العاملية منها

ثالث: شعر املناسبات عند الشيخ محمد الناصر كبر، )بحث مقدم إلى قسم اللغة العربية، جامعة بايرو كنو، للحصول على شهادة 

 . 477 – 476، ص: 1م، ج2000، نقال عن موسوعة القرن، السنة: 89م(، ص: 2009الليسانس، 

 . 902املتبولي شيخ كبر، شعر الشيخ محمد الناصر كبر، مصدر سابق، ص  - 47
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دني من إيه: بالكسر من غير التنوين: زدني من الحديث املعين الذي تتكلم فيه اآلن وال تتركه، أما إذا قلت إيٍه بالتنوين فإن املراد يكون: ز  - 48

 .35، ص 1، مصر: دار املعارف، د، ت(، ج25نحن فيه أم غيره، انظر: النحو الوافي، عباس حسن )ط حديث أي حديث، سواء أكان ما

األبرق: الجبل مخلوطا برمل، واألبرقان: إذا ثنوا، فاملراد به غالبا: أبرقا حجر اليمامة، وهو منزل بعد ُرميلة اللوى بطريق البصرة  - 49

ض ى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من املحققين، دار للقاصد إلى مكة زيدت شرقا، )أبو الفيض مرت

 .45، ص 25الهداية، د، ت، ج


