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Introduction 
 مقدمة 

احلمد هلل والصالة والسالم على خري من نطق ابلضاد وعلى آله وأصحابه، ومن هنج هنجهم إىل يوم 
 الدين.

القضااي النحوية، اليت تناوهلا النحاة القدامى واحملدثون ابلبحث وبعد، فإن قضية اإلضافة من أهم 
 والدراسة املدققة املفصلة، وما على اخللف إال التطبيق واملمارسة حسب الظروف ومقتضى احلال.

عالوة على ذلك، هتدف املقالة إىل مجع وإعادة التنسيق ملا يف بطون أمهات الكتب من قضااي اإلضافة 
آلايت القرآنية إبجياز ممتع ومقنع إن شاء هللا، لذا يقر ويعرتف الباحثان أبنه ما عليهما إال اجلمع مع االستشهاد اب

 والرتتيب فالتقدمي، وهللا املستعان.
 وتشتمل هذه املقالة النقاط التالية:

 التعريف ابإلضافة وأنواعها. •
 اإلضافة واألحكام اليت تتعلق هبا. •

 يف القرآن الكرمي.صور من إضافة الشيء إىل نفسه  •

 اخلامتة وثبت اهلوامش واملراجع. •

 التعريف ابإلضافة وأنواعها:
 إن كلمة "اإلضافة" تعين يف االستعمال اللغوي إلصاق شيء بشيء وإسناده وانضمامه إليه)1(.

ويف االصطالح: هو إسناد اسم إىل آخر مع تنزيل الثاين من األول منزلة تنوينه أو ما يقوم مقام تنوينه 
 حبيث تتحقق الصلة املعنوية بني املضاف واملضاف إليه)2(.
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ABSTRACT 
This article is entitled: 

“"Al-Idafah Wa Idafat 

al-shay'i Ilaa Nafsih fi 

Al-Quran Alkarimi" 

discusses the Meaning 

of Annexation, and 

the thing annexed to 

in the Holy Qur’an. In 

Arabic the whole 

phrase consisting of a 

noun and a genitive is 

known as (Iḍāfah) i.e. 

annexation, or 

addition, this genitive 

or phrase 

construction always 

affair in pairs pattern. 

The first term in the 

pair is called “al-

muḍāf” (the thing 

annexed), while the 

first term governs 

(modified by) the 

second term, referred 

to as “al-muḍāf ilayhi” 

(the thing added to). 

The paper gives the 

definition of “Idafa” 

(annexation) and its 

types, and then talks  
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مطلقة، تصلح إلطالقها على كل ما حييط  -هنا-أو هي: الربط بني كلمتني، األوىل مطلقة والثانية قيد لألوىل مثل: )سور احلديقة( فكلمة )سور( 
كسور املدرسة، وسور املنـزل وغريمها، فلما جاءت كلمة )احلديقة( صارت كلمة )السور( مقيدة بداللتها على سور معني.بشيء،    

 واجلزء األول من هذا املركب اإلضايف وهو )سور( يسمى: )املضاف( واجلزء الثاين وهو )احلديقة( يسمى )املضاف إليه(. 
 ومنه قول الناظم:

 مث املعرف بالم املعرفة
  

 فمنه تعريف حلنس وصفه
   

 ومنه تعريف ملعهود سبق
  

 فهو بذا مثل الضمري بل أحق
   

 حنو أتى عبد فقال العبد
  

 األول الثاين فبان العهد
   

 وتلزم الالم كالم األان
  

 واهلص والذين والزابن
   

 وقد تزاد مثل الم النسر
 

 وقوله ابعد أم العمر)3(
   

اإلضافة:أنواع   
 وقد تتنوع اإلضافة إىل نوعني مها:

 1- اإلضافة احملضة:)4( / املعنوية / احلقيقية:
هوم معني ال وهي اإلضافة اليت يظل فيها التالزم قائما بني املضاف واملضاف إليه. واملقصود ابلتالزم: أن املضاف واملضاف إليه يكوانن وحدة هلا مف

املضاف عن املضاف إليه، ما دام املتكّلم يقصد الّداللة على هذا النوع من اجلمل كما مثلنا سابقا  هنا قيل ال ميكن انفصال ميكن إدراكه من )املضاف( فقط، ومن
 ألن كلمة )سور( مبفردها ال تدّل على )سور احلديقة(. ومنه قول الناظم:

 
 مث اإلضافة اليت تعّرف
  

 االسم فاحللضة وهي تعرف
   

مقدرةأبهنا إضافة   
  

 بالم ختصيص كعبد حيدره
   

 about the rules related to it. The article aims to compile in a nutshell the various aspects referred 

annexation nature by giving the examples from the verses of the Holy Qur’an. 

:ملخص  

حتتوي التعريف ابإلضافة وأنواعها مث احلديت عن األحكام اليت تتعلق هبا كما  "معاين اإلضافة وإضافة الشيء إىل نفسه يف القرآن الكرمي"هذه املقالة بعنوان: 
ا هو مطّول بغية هو مبعثر وإجياز م تناولت صورا من إضافة الشيء إىل نفسه يف القرآن الكرمي واختتمت ابخلامتة فثبت اهلوامش واملراجع. وهتدف إىل مجع ما

اسية، وأخريا توصلت إىل النتائج.ترتيبها يف صيغة أخرى لتسهيل الوصول إىل املعلومات الدر   
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 واترة قدره ومن يف احليضة
  

 كخامت الفضة أي من فصة
   

اإلضافة غري احملضة/اللفظية: -2  
 وهي اليت يكون فيها املضاف )وصفا أي امسا مشتقا( وهو كاآليت:
 اسم الفاعل: مثل صانع املعروف
 اسم املفعول: مثل حممود اخلطال ممدوح.

املشبهة: مثل حسن األخالقالصفة   
 صيغة املبالغة مثل قوام الليل.

 وعلى ذلك أشار ابن مالك)5(
 وصفا فعن  تنكريه ال  يعذل  وإن يشابــه املضاف يفعل
 مـروع  القلب  قليل احليل  كرب راجينا  عظيم  األمـل
 وتلك  حمـضـة  ومعنوية  وذي  اإلضافة  امسـها لفظية

واألحكام اليت تتعلق هبا:اإلضافة   
 ولإلضافة أحكام عديدة تتعلق هبا، منها:

 أن يكون املضاف إليه جمرورا دائما لفظا أو حمال، فمثال اجلر لفظا قول الشاعر: -1
 وأتيت على قدر الكرام املكارم على قدر أهل العزم أتيت العزائم  *

 ومثال اجلر حمال: من حاول إصالح ما ال يصلح كان عابثا.
 وب حذف نون املثىن ومجع املذكر وملحقاته من املضاف عند اإلضافة. قال الشاعر:وج -2

 العني تعرف من عيين حمدثها * إن كان من حزهبا أو من أعاديها)6(
 وحمل الشاهد )من عيين( حيث حذف نون )عيين( عند اإلضافة. 

 ند اإلضافة تقول: "كتاب حممد مفيد" بدون تنوين.وجوب حذف التنوين من املضاف إن وجد قبل اإلضافة حنو: "كتاب مفيد"، وع -3
وجوب حذف )أل( من صدر املضاف إن كانت زائدة، فأنت تقول "الكتاب جيد"، وعند اإلضافة تقول: "كتاب النحو جيد"، حبذف )أل( هذا يف  -4

 اإلضافة املعنوية.

 ل ليس معناه وجود حرف جر يف الواقع ولكنه  يتخيل.يشرتط يف اإلضافة املعنوية وجوب اشتماهلا على حرف جّر مناسب، وهذا االشتما -5

 وبعبارة أخرى أتيت اإلضافة املعنوية مبعىن )يف(، وأتيت مبعىن )من( وأتيت مبعىن )الالم(.

 
 األمساء املالزمة لإلضافة:

 من األمساء ما يلزم اإلضافة، وهو قسمان)7(:
 أحدمها: ما يلزم اإلضافة لفظا ومعىن، حنو: عند، لدى...

الثاين: ما يلزم اإلضافة معىن دون لفظ؛ حنو: كل وبعض. وتتمتل كالتايل:و   
 كلمات أربع: لدن، لدى، مع، قصارى، جيب أن تضاف إىل ضمري واسم ظاهر. -
 كلمة )وحدة( تضاف إىل مجيع الضمائر املتكلم واملخاطب والغيبة حنو: "عشت وحدي"، "عشت وحدك"، و"عبد هللا وحده". -

 توصف أبهنا مصدر تفيد التكرار: لبيك، سعديك، حنانيك، دواليك، تضاف إىل ضمري املخاطب فقط.عدة كلمات  -
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 ومنه قول ابن مالك:

 إيالؤه امسا ظاهرا حيث وقع  وبعض ما تضاف حتما امتنع
 وشذ إيالء "يدي"  للـبّـى  كوحد لىب ودوايل، سعـدي

 حيث: تضاف إىل اجلملة االمسية والفعلية. -
 إذا: أداة الشرط ملا يستقبل من الزمان، وهي تضاف جلملة الشرط بعدها، وال تكون إال مجلة فعلية، حنو: "إذا جاء نصر هللا والفتح".كلمة  -

 كلمة )إذا( اسم زمان للماضي، تضاف مثل حيث )امسية وفعلية(، ومنه أشار ابن مالك بقوله: -

تملحيث و"إذ" وإن  ينّون  حي  وألزموا إضافــة إىل اجلمل  

 أضف جوازا حنو "حني جانبذ"  إفرد إذ وما كإذ معىن كـإذ
 أمساء غري مالزمة لإلضافة وما تضاف إليه:

 ومن األمساء غري مالزمة لإلضافة:
 أمساء الزمان املبهمة، حنو: حني، وقت، زمان، يوم، ساعة، دقيقة. -1

 وهذه األمساء جيب إضافتها إىل مجلة امسية وفعلية، وقال الناظم:

كغري بعد حسبت أّولقبل    ودون والواجهات أيضا وعل  

 قبال وما من بعده قد ذكـرا  وأعربوا نصبا إذا ما نكـرا
 بعض أمساء املكان املبهمة، مثل: قبل، بعد، دون، كل، غري، واجلهات الست )غاايت(. -2

ملضاف، وينوي معناه حلاجة تدعو إليه، فيكون جمموع قد تكون مضافة أو منونة، وقد حيذف املضاف وينوى لفظه نصا لوجود حاجة إليه، وقد حيذف ا
 احلاالت اليت أييت عليها اسم املكان املبهم.
 صور من إضافة الشيء إىل نفسه يف القرآن الكرمي:

إنصافه، وذهب الكوفيون إىل أنه حيوز إن قضية إضافة اسم إىل اسم يوافقه يف املعىن قد تناوهلا النحاة ابلدراسة، وقد صور ابن األنباري هذه األقوال يف 
 إضافة الشيء إىل نفسه إذا اختلف اللفظان. وذهب البصريون إىل أنه ال جيوز)11(.

واليقني يف   )إن هذا هلو حق اليقني(،أما الكوفيون فاحتجوا أبن قالوا: إمنا قلنا ذلك ألنه قد جاء ذلك يف كتاب هللا، وكالم العرب كثريا. قال هللا تعاىل:  
 املعىن نعت للحق؛ ألن األصل فيه احلق اليقني، والنعت يف املعىن هو املنعوت فأضاف املنعوت إىل النعت ومها مبعىن واحد.

، فأضاف )وللدار اآلخرة خري(، كما قال تعاىل )وللّدار اآلخرة خري(، واآلخرة يف املعىن نعت الدار، واألصل فيه، )ولدار اآلخرة(ومنه قوله تعاىل: 
واجلانب يف املعىن  )وما كنت جبانب الغريب(واحلب يف املعىن هو احلصيد، وقد أضاف إليه،  )جنات وحب احلصيد(إىل اآلخرة، ومها مبعىن واحد. وقال تعاىل: )دار( 

 هو الغريب.
 

.)وحنن أقرب إليه من حبل الوريد(ومنه قوله تعاىل:   
 وقوله: )شهر رمضان(. ومنه قوله: )ومكر السيء(.

ذلك دين القيمة(.وقوله: )  
 
 اخلامتة:
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كام اليت وفيما سبق قد تناول البحث احلديث عن اإلضافة، وذلك بعرض نظرايت النحاة وحتليلها؛ بدًء ابلتعريف عن اإلضافة وأنواعها وذكر أهم األح
الشيء إىل نفسه يف القرآن الكرمي، وذلك بعدما أورد أقوال تتعلق ابإلضافة، وذلك على ضوء منت ألفية ابن مالك وشروحها، مث اختتم البحث بعرض الصور إلضافة 

 النحاة عن القضية، ويف مقدمتهم أيب الربكات يف إنصافه.
 

 اهلوامش:
 ، القاهرة، مصر، املكتبة التوفيقية بدون ذكر عدد الطبعة.ملخص قواعد اللغة العربيةسعد حممد غيايت،  -1
 سعد حممد غيايت، املرجع السابق والصفحة. -2

 ة احملضة معناها: اخلالصة، وقد مسيت ابإلضافة احملضة ألن املضاف واملضاف إليه كّل منها مرتبط ابآلخر ارتباط قواي ال يزول.وكلم -3

 املثىن واجلمعمسيت اإلضافة اللفظية ألهنا تتعلق بنطق لفظ املضاف، وذلك حبذف التنوين من املضاف وحذف نون املثىن ونون مجع املذكر السامل إذا كان   -4
 مضافني.

 .5، ص2، ج شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالكابن مالك، اإلمام أبو عبد هللا حممد مجال الدين،  -5

 سعد حممد غيايت، املرجع السابق -6

 .12، صشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن مالك،  -7

 .11ابن مالك، املرجع السابق، ص -8

 .16ابن مالك، املرجع السابق، ص -9

 .33جع السابق، صابن مالك، املر  -10

 .11، ص2دج  اإلنصاف يف مسائل اخلالف،األنباري، الشيخ اإلمام كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحن ابن حممد بن أيب سعيد يف كتابه،  -11

 
 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي -
 التاريخ.مصر، بدون  -، املكتبة التوفيقية القاهرة ملخص قواعد اللغة العربيةسعد حممد غيايت،  -

 م. 2009هـ/1430املنصورة، الطبعة األوىل  -، مكتبة اإلميان الشامل يف تبسيط النحومسري بسيوين،  -

، مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع املوسوعة النحوية والصرفية امليسرة، مرتبة ترتيبا معجميا حسب حروف اهلجاءأبوبكر علي عبد العليم،  -
 م.2004بعة سنة القاهرة، بدون ذكر عدد الط

اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني: البصريني الشيخ، اإلمام كمال الدين أبو الربكات عبد الرمحن ابن حممد بن أيب سعيد األنباري النحوي،  -
 .والكوفيني

شاملة وجامعة لشرح ابن عقيل سؤاال وجوااب يف النحو والصرف، دراسة ميسرة و   450إىل طالب ودارسي النحو والصرف  حممد علي أبو العباس،   -
 م.2002، دار الطالئع للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، على ألفية ابن مالك

، دار الفكر للطباعة والنشر شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك ومعه كتاب منتخب ما قبل يف شرح ابن عقيليوسف الشيخ حممد البقائي،  -
 كر سنة الطبع وعدده، اجمللد الثاين.والتوزيع بريوت لبنان بدون ذ 

 

 قسم اللغة العربية،

 مدرسة األلسن،
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نجيريا.-كلية أحمد الرفاعي للتربية والقانون والدراسات العامة، مسو والية بوتش ي،   

 دراسة أدبية تحليلية لقصيدة "أيا برق"

 

َبَر( 
َ
 للشيخ محمد الناصر )ك

 

 إعداد

 

 الدكتور: شيح عبد محمد

 و

 موس ىيوسف علي 

 و

 أبوبكر محمد املسوي 

 

 م2022أوغسطس 

 

:التلخيص  

ط الضوء هذه مقالة وجيزة حول القصيدة الدالية  للشاعر محمد الناصر كبر دراسة أدبية تحليلية، وستهدي إلى بيان الظواهر األدبية والفنية. تسل

الباحون فيها منهج التاريخي في بيان ترجمة الشاعر ثم سار على منهج    على دراسة القصيدة الدالية للشاعر لهذا الشيخ دراسة أدبية تحليلية، وقد تتبع

اظهار الظواهر األدبية  الوصفي في دراسة القصيدة، التي قالها في إظار شوقه ومحبته وغرامه إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم، والهدف الرئيس لها هو  

بسم هللا الرحمن الرحيمأوسط وسائل التعليم، وتحتوي على النقاط التالية: والنفية فيها، وقدا ختاروا نص القصيدة الشعرية ألنها من   

 / تمهيد:1

 / املقدمة:2

 / إظهار التمني:3

 / ذكر صفات خير الورى:4

 / الرد على الالئمين5

 / املناجات إلى خير الورى:6

 / املقطع أو الخاتمة7

 / التقويم الفني للقصيدة:8

 رسول هللا صلى عليه وسلم -  4الدارسين  - 3الشوق   -  2املحبة   - 1املفتاح:  

 لتمهيد:ا   

ائنا املواطنين حول املدح. وصاحب هذه القصيدة، شخصية علمية و  أدبية  نلفت أنظار القراء والدارسين في هذه املقالة إلى قصيدة من انتاجات شعر

إفرقيا عامة.    معروفة بين الباحثين والدارسين، في نيجيريا خاصة و
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تصل هو الشيخ محمد الناصر بن محمد املختار بن محمد ناصر الدين بن الشيخ محمد ميزوٜري بن العارف باهلل الشيخ أحمد املختار)مالم كبر( وي  

 .48نسبه إلى قينان، بن أنوش، بن شيث، بن آدم عليه الصالة والسالم

افق 1333الشيخ الكبري يوم الخميس، في شهر شوال عام ) ولد    م1912هـ، املو
 
رنغ

ُ
ِرنغاوا (Guringa) ( في غ

ُ
وهي من  (Guringawa)  أو غ

 49.ضواحي مدينة كنو

( سنة، وصلى عليه تلميذه الشيخ 82م(، عن )1996من أكتوبر  4هـ/ 1416من جمادى األولى سنة ) 21توفي بعد أن أصيب بمرض ليلة الجمعة،  

يا  –قبيل صالة الظهر  –يوسف بن عبد هللا مكوراري، ودفن في يوم السبت 
ْ
غـِغنـ

ْ
يـ  50في مدينة كنو.  (Maigiginya)ودفن بمقبرة )م 

" تقع في سبع وعشرين بيتا أيا برق إما جئتالصدد، نتناول إحدى قصائده بالدراسة األدبية موجزة، وهي من البحر الطويل بعنوان " ونحن في هذا 

أبرز ما كمن في قلبه من املح  بة له واشتكىتحدث فيها الشاعر عن مشاعره املدحية وأمله وعواطفه تجاه الشوق والغرام لخير خلق هللا سبحانه وتعالى، و

 البعد الذي سده عن لقاء بقعة محبوبه الفرد بعد الخالق الجبار،

 : / املقدمة1

صلى هللا عليه  -مهد الشاعر لقصيدته بإظهار ما يخطر بباله من املحبة والشوق والغرام، بإرسال البرق وأمره بقراءة السالم على أنور الخلق النبي     

السالم، ولو حظي  اإلنسان بوفرة ما تجدي بها الدنيا، من األموال واألوالد وغير ذلك، وصرح كذلك في   وإخباره بأن العيش ال يطيب بدونه عليه  -وسلم

ي قلبه  مخاطبته للبرق بأن يقول له بأنه غريق في بحر الحب، ومتيم وأسير من أجل هذا الحب والبعد عن املزور. وأظهر أحاسيسه املدحية املقرة ف

 ب عقله على ما يعانيه من عيشه بعيدا عن هذا املحبوب املتصف باألخالق الحميدة، اسمع إليه حيث يقول:      مشيرا إلى اشتياقه ملحبته وذها

 ور الـمتجــــــــردأيــــــــــــــــا برق إمـــــــــــــــا جئت نحو حمـــــى نجد *** فأقــــــــــــري سالمــــــــــــــــي أنـــــــــــــــ -1

 ـــــــــــدــــــــــــــــي له ما طـــــــــــاب عيشــــــــــــي  دونــــــــــه *** ولو جادت الدنيـــــــــــا عليَّ بمــــــــــا تجوقولـ -2

 51أس ى من شدة الحب والبعد وقولــــــــــــــي لـــــــــــه إنـــــي غريــــــــــــــق متيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  *** حليف -3

 / إظهار التمني:2

وأشار فيها تلخص الشاعر بعد املقدمة إلى بيان ما في قلبه من اآلمال والرجاء الكامنة التي دفعته إلى التفكير في نظم هذه القصيدة التي أمامنا،       

ر من وطأ الثرى بقوله: "نبي الهدى النجم الوقود محمد" وجسد األيام بألفاظه املختارة املناسبة في مثل هذا املوضوع، فأنشد وطلب من يوصله إلى خي

ووصفها بأنها مواعيد مشبهة بمواعيد رجل يسمى عرقوبا وهو رجل كثير مخالفة الوعد،    -صلى هللا عليه وسلم  -بأنها تواعدته مواعيدا في لقاء الرسول  

ه: إلى م، وحتى م؟ وملا تيقن عدم اإلجابة منها، حاول أن يسلي نفسه بالكلمات التي وشرع يسأل نفسه بالتساؤالت التي ال يحصل على إجابتها بقول

 اختارها واستعملها في هذه العاونة.

اية حيث تم يئسه وسأل نفسه أيمكن أن تصدق هذه اآلمال التي أتمناها بعد أن كان اليأس كاذبا؟ ومع هذا حاول أن يشهد نفسه واملالئكة بأن غ   

، وجاهد نفسه أن يظهر شدة حبه وفخامة حزنه، وطلب منها الصبر لتطمئن على ما -صلى هللا عليه وسلم-يرى خير األنام وهو النبي محمد مناه هو  أن 

يع  و ال يستطقدر هللا لها موضحا شدة الحب وغاية الحزن، وجملة القول أنه استفهم نفسه هل لها استطاعة على مكابدة األوصاف التي يعانيها في قلبه أ

 ذلك؟ اسمع إليه حيث يقول:        

 ـدومن لـــــــــــي بلقيــــــــــــا خيــــــــر من وطأ الثرى *** نبي الهدى النجـــــــــــــــم الوقــــــــــود محمـــــــــ -4
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 ــــد  *** مواعيد عرقوب ولـــــــــــــــم تــــــــف بالعهــــــــــــدتواعــــــــــــــــدت األيـــــــــــــــــــــــــام لقيــــــــــــــــــا محمــــــ -5

 ــوردــــــــــــــــــــــــوه بالـــــــــــــــــــــــــإلى م وحتى م التالقــــــــــي وهــــــــــــل لنـــــــــــــــــــا؟  *** بــــــــــــــــزورة مــــــــــــــأواك املفـــ -6

 ـــــدوهل تصدق اآلمــــــــــــال واليأس كـــــــاذب؟ *** وهـــــــــــل لـــــــــــي قريبـــــــــــــــا زور مـــــــــرقد أحمــ -7

 خيـــــــــــــــــــر األنــــــــــــــــــــــام محمــــــــــــــــــــــــدشهـــــــــــــــــــــــــــــدت وأشهدت املالئك أننــــــــــــــــي  *** منـــــــــــــاي  أرى  -8

 ــى النعل فوق العرش بالعز واملجدنبـــــــــــــــــــــي عال واملعلــــــــــــــــــــــوات ألهلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  *** علـــــــــــ -9

 52ــــردبـــــــــــــي وحزنـــــــــــــي  هائــــــــــــــــــج  *** فصبـــــــــــري  فـــــــي عكس وحزنــــــــــــــــي  في طــأأصبر عن ح -10

 :/  ذكر صفات خير الورى 3

ة الباع وتعمق األفكار الدالة على تمييزه أخذ الشاعر إظهار نعوت خير الورى في أبيات عديدة يسلك بها سلوك املادحين املعروفين بجودة املدح وقو     

صلى هللا عليه -بسائر الناس، حيث وصفه بالعلّو فوق الكيوان عند ارتقاءه، وهو املشهد الفرد ال يساويه أحد في جميع الكون وذكر كذلك أن النبي 

 يعرفه. رأى ربه بالعين والجسم على اليقظة ال في النوم، وقال إن سر ذلك املذكور هو وحده -وسلم

إنك    -صلى هللا عليه وسلم-وقد أظهر الشاعر كذلك بأنه مخلوق ملدح النبي      بعد أن معرفته الثناء الوارد في القرآن الكريم في قول هللا تبارك وتعالى "و

أنه خير العاملين ج ميعهم وال أحد يستطيع أن  لعلى خلق عظيم" ويصرح أن غاية علم املخلوقات في وصف النبي صلى هللا عليه وسلم بأنه إنسان و

 يحص ي أو يعد فضائله، اسمع إليه حيث يقول: 

11-  
 
ان ْيـــــــــــو 

 
 حيــــــن رقيــــه  *** إلى الـملئ األعلــــــــــــــــــــى لـمشهــــــــــــــده الفــــــــــــــــــــــرد 53نبـــــــــــــــــي عال الك

ه والســــــــــــــــــــر في ذلكـــــــــــم وحـــــــــــــــــدي هنــــــــــــــاك رأى  -12  بالعين والجسم ربـــــــــــه  ***علــــــــــــــــى نب 

أنى لـمخلـــوق بمدحـــــــــك بعدمـــــــــــــــــــــا  *** قداثنــــــــــــى عليك الذكر بالخلق واملجـــــــــــــــــــد -13  و

 ــــــــــــــددوغاية علم الخلق فيك جميعهـــــــم  *** بـــــــــــــــأنك إنســـــــــان الوجـــــــــــــــــــــــــــــود الـمجــــــــــ -14

إنـــــــــك خيــــــــــــر العالـمـــــين جميعهــــــــــــم  *** وفضلــــــــك ال يحصـــــــــــــــــ -15  54ــى بعـــــــــــد وال حــــــــــــــــــــدو

أقسم على لك بامللك الفرد وأشار على أن كل من كان في العالم مغترف من بح        ر املمدوح   واستمر يقول: فلوال هذا النبي لم تكن ولن تكون هذه األمة و

 ولو غاب هذا املمدوح غاب جوهر جميع الكون، ثم أردف قوله: 

قليل  ولو كان النبي صلى هللا عليه وسلم يفتدى لفداه بنفسه وأمه وجدته وبناته وأوالده وبأبيه وجده، ويذكر كذلك بأن ما أورد من الصفات له        

برا فيها بالعبارات فداءه فيه وهو امرؤ مقل والرسول سيده ويرجوا قبول ما أورد فيها من األوصاف ويشتكي ويحه في جميع املذكور إن قابله بالرد مع

 السهلة السلسة عند تناولها وتوظفها في شكلها ومضمونها.

 ــــــــــــرد ولوالك لوالك العوالــــــم لـــــم ولـــــــــــــــن  *** تـــــــــــــــــرى أبــــــدا أقسمـــــــــت بالـملك الفــــــــ -16

 *** ولو غبت حينــــــــــــــــــا غاب جوهرنــــــــــــا الفـــرد فمن بحرك الطامي تمد جميعهـــــــــم -17

 الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفديتك لــــــــــــو تفدى بأمي وجدتـــــــــــــــــــــي  *** وبنتــــــــــــــــــــــــــــي وأوالدي وبــــــــــــاألب و  -18

 ـــدي غايــــة الجهـــــــــــدــــــــــــيل فدائي فيــــــــــك لكنـــني امـــــــرؤ  *** مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــل وهذا سيــــــــــــــــــقلـــــ -19

 55ـــــك بــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــردومن جودك املفضال أرجو قبوله  *** فويحــــــــــــــــــــــــي  إن قـــــــــــــــابلت ذلـــــ -20
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أخذ الشاعر يتحدث عن الناس عموما وعن الالئمين خصوصا، وقسمهم إلى أقسام وصرح بأن منهم من يقول إنه ضال على ما كان فيه من الود      

مبتدع وتارك طريق الشوق والذوق والجد، حيث أجابهم بعبارة مبرئة بقوله: "كال دعوني  بإساءة ظنهم له، وذكر كذلك من قائل في هذه الظنون إنه 

ل هي على وفق فإنني أظن بخير العاملين محمد، ظنونا" فأشار إلى أن ضاللته ضاللة أهل الحب في ذات املمدوح، إذن فال تكون بدعة وال شيئ يالم فيها ب 

أفة وحب من أحبه داعيا للناس إلى سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأظهر حم  استه وحبه لخير خلق هللا سبحانه وتعالى ملا يصفه من الكرم والر

 تصفية املحبة له، فوضع الخطة الواضحة بدون توقف باطل وألفاظ واضحة سلسة، وذات معان نافية للريب والشكوك. ويقول في هذا املعنى:   

 فقائــــــل  *** ضللت على ما كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت فيه مــــــــــــــن الـــــوديظن بي النــــــــــــــــاس الظنون  -21

 ومن قائـــــــــل إنـــــــــي ابتدعت وقائـــــــــل  *** تركت طريق الشــــــــــــــــــوق والذوق والوجـــــــــــــــــد -22

 ـــــــر العالــــــــــــــــميـن محمـــــــــــــــــــدـــــــال دعونــــــــــــــي  إننــــــــــــي  *** أظــــــــــــــــــــــــــــــن بخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــفقلت لهــــــــم كــــــــ -23

ــل الحـــــــــــــب في ذات أحمــــــــــــدظنونــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــــاجيني بــــــــأن ضاللت -24  ــي  *** ضاللـــــــــــــــــــــــــــــــة أهــــــ

 56ولم أبتدع لكـــــــــــــن على وفق سنتــــــــي *** ابـــــتدعت فنــــــــــــــــــــــون الحــــــــب في ذات أحمــــــــــد -25

 الورى:/ املناجات إلى خير 5

لناس إضافة إلى ذلك لجأ الشاعر  إلى إظهار جمل أشار بها على ما كان عليه من الضاللة في محمبة الرسول صلى هللا عليه وسلم فهو هداية كل ا      

لى مشاربها وذكر أن  وأومأ يرجي أن يشهد طيبة الذي طاب عهدها وعساها أن تفي هذا الوعد يوما من األيام إن أمكن حتى يطوف ببيتها ويشرب من أح

 ذلك هو مرمى كل نفس وسؤلها ونائل هذه هو الفائز بالقصد. اسمع إليه يقول:

 ــــــــــــــــــــــــــــدــــــــميـــــــــــــــــــــن محمــفهـــــــــــــــا أنا ضـــــــــــال في محبة مــــــــن بـــه  *** هــــــــدايــــــــــة كـــــــــــــــــــل العالــــــ -27

 عس ى أن أرى في طيبة طاب عهدها  *** عساهــــــــــــــا تفي يومــــــــــــــــا بذالكــــــــــــــم العهــــــــــــــــــد -28

تـــــــــــه العليــــــــــــا أطـــــــــــــــــوف ببيتهــــــــــــــــــا  *** وأشرب -29
ّ
 مـــــــــــــــــــــن أحلــــــــــــــى مشاربهـــــــــــــــــــــا جهـــــــــــــــد ومك

 57ز بالقصــــــــــــــــــدوذلك مرمى كـــــــــــــــــل نفس وسؤلهــــــــا  *** ومـــــــــــن ناله يومـــــــــــــــــا فقد فـــــــــــــــــــــــا -30

ايينه بما تذوق من ريا         واستمر يقول:  سالم على من أذهب عقله واستعبده بخده وغطي شغاف قلبهن ويقول وهللا إن حبه في كل مفاصله وشر

شاء الشهج والوجد، وهو كذلك يتحر إذا سمعت أناه ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اهتزاز أركانه واصباب دموعه، ويوص ي الناس إلى من 

ائمه وذنوبه بسبب مدحه وأن يكتب هذا املدح في ديوان  فوزا املداح  بالنعيم املخلد عليه أن يتخذ مدح النبي زاده وتراه ذاكرا بأنه يرجوا أن تحط جر

 وأن يقرأ حمده. حيث يقول:   

ى شغاف القلب مني سوى ا -31
ّ
 لخــــــــــــــــــــــــــــدسالم عــــــــــــلى من تيمتنــــــــي بخدهـــــــــــــــا  *** وغط

 ـــــــــــــــوجـــــــــــــدجـــــــــــــرى حبه وهللا في كـــــل  مفصل  *** وذّوقــــــــــــــــــــــــت ريــــــــا ذلــــــــــك الشهـــــــــد بالـ -32

 ** نمت ذاك مــــــــن وقـــــــــع الكــــــــالم إلى خلــــــــــــــــــــــــــــــــدإذا سمعت أذنـــــــــــــــاي  ذكـــــــــر محمــــــــد  * -33

 ــــــــــــــــــدـد بيـــــــــــــــــت الــمقصــــــفتهتــــــــــز أركانــــــــــــي وينصب مدمعــــــــــــــــي  *** وينشـــــــــــــد بالتغريـــــــــــــــــــــــــــــــ -34

 ــــــــــي محمــــــــــــــــــــــــدوإن شئت فوزا بالنعيـــــــــــم الـمخلد  *** عليــــــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح الهاشمـــــــ -35

ائمــي  *** ويرقـــــــــــ -36  58ـــــــــــــــــــــــــــــــــم في ديــــــــــــــــــــوان مداحـــــــــــه حمــــــــديبمدحيه أرجــــــــــــــو أن تحط جر
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ائدها ختم الشاعر قصيدته بإلقاء الصالت والتسليم على النبي متى ما أنشد املادحين له راجعا إلى مطلع قصيدته مشيرا إلى أهمية هذا املطلع و        فو

 في القصيدة نفسها وفي الديوان عامة. بقوله:

 59برق إما جئت نحو حمــــــــــــــــى نجــــــــــدي صالتي وتسليمـي عليه متــــى شدوا  *** أيــــــــــــــــــــــــــــــا -37

لقصيدة وقد أظهر الشائر عبر أبيات القصيدة عبقريته املتينة في استمال الثروة اللغوية وطاقته املدحية مصرحا على الكفاح والقوة الشعرية، وا     

 . تعكس لنا خبرته اللفظية واملعنوية على أساس بيئته األدبية واإلسالمية

 / التقويم الفني للقصيدة:7

جدى"  تتميز القصيدة بحسن املطلع بالتناسب بين شطري البيت في معاني األلفاظ خاليا من الكلمات التي تدل على الضعف نحو "أيا" و "حمى" و "ن       

 ة إلى شدة االرتباط باملوضوع حيث يقول:     و  "فأقري سالمي" على أساس الشطور التي وضعها النقاد كما أشار إليها الدكتور محمد التونجي إضاف

 ور الـمتجــــــــردأيــــــــــــــــا برق إمـــــــــــــــا جئت نحو حمـــــى نجد *** فأقــــــــــــري سالمــــــــــــــــي أنـــــــــــــــ          

ي لطف خفيف حتى ال يشعر السامع باالنتقال فيجد نفسه في املوضوع الثاني  ونالحظ حسن التخلص عند الشاعر في هذه القصيدة بدون التكلف وف  

أينا كيف استهل القصيدة بإظهار حبه وشوقه العميق إثر إرسال البرق، وتخلص إلى الحديث عنما في  حسب ما يراه الدكتور أحمد أحمد بدوي وقد ر

 وطئ الثرى قلبه من التساؤالت التي ال يحصل على إجابتها من لقاءه خير من 

 ـدومن لـــــــــــي بلقيــــــــــــا خيــــــــر من وطأ الثرى *** نبي الهدى النجـــــــــــــــم الوقــــــــــود محمـــــــــ 

 ـــــــــــــم تــــــــف بالعهــــــــــــدتواعــــــــــــــــدت األيـــــــــــــــــــــــــام لقيــــــــــــــــــا محمــــــــــد  *** مواعيد عرقوب ولــ 

 ـــــــــــــــــــــــوه بالـــــــــــــــــــــــــــوردإلى م وحتى م التالقــــــــــي وهــــــــــــل لنـــــــــــــــــــا  *** بــــــــــــــــزورة مــــــــــــــأواك املفــــ 

 ـال واليأس كـــــــاذب *** وهـــــــــــل لـــــــــــي قريبـــــــــــــــا زور مـــــــــرقد أحمــــــــــدوهل تصدق اآلمـــــــــــ 

 ـام محمــــــــــــــــــــــــدــــــــــــــــــــشهـــــــــــــــــــــــــــــدت وأشهدت املالئك أننــــــــــــــــي  *** منـــــــــــــاي أرى خيـــــــــــــــــــر األنـ 

القلب   وهذا تخلص جيد مرتبط بما في قبله بدون أن يشعر القارئ باالنتقال، إلى أن بدأ في الحديث عن حبه وشوقه من قبل االلتزامات الخامنة في    

 إلخ.

  ومن جودة هذه القصيدة حسب مالحظات الباحث الوحدة املوضوعية حيث تميزت بالتزام التناسق، واالرتباط، واإلتصال بين أجزاء األبيات حيث   

بعده   ارئ سلم كل بيت إلى صاحبه في املعنى والروح وعند االنتقال من معنى إلى آخر. و في مقطع القصيدة حاول الشاعر أن يختمها بما ال ينتظر الق

ائمه بسبب هذه األمداح وملقيا صالته وتسليمه على خير ال ورى بقية الكالم فأخبر األمة بأوصاف الرسول صلى هللا عليه وسلم راجيا أن تحط جر

ائعة.  راجعا إلى مطلع قصيدته الر

جزاء الثنائية يصلح ملعظم املوضوعات الشعرية وقداختار الشاعر للقصيدة البحر الطويل دون غيره من األوزان العروضية ملا يتميز من تمام األ     

عنى، وخصوصا األمداح التي تتناول أهم الشخصيات في املجتمع وكذلك قافية القصيدة وردت شريكة للوزن ومتمكنة في مكانها من البيت يتطلعها امل

ا   ترة حيث تتقارب أشكال ما قبل رويها وتوالي حركة رويها.مع االرتباط بها بما قبلها  وهي سلسة املخرج وكالشيئ املنتظر املوعود به فجعلها متو

ملدحية وتتميز القصيدة بدقة األوصاف على املستوى اللغوي حيث استطاع الشاعر أن يختار األلفاظ واملفردات السهلة على تأدية أفكاره ومشاعره ا  

لفة في املعنى ومن هذه الكلمات: غريــــــــــــــق، ومتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم، وحليف أس ى، بدون تكلف وهي تمتاز بالجزالة والطالوة، باالضافة إلى سهولة املخرج واأل

إنســـــــــان الوجـــــــــــــــــ ، و
 
ان ْيـــــــــــو 

 
الحــــــــب،  ـــــــــــــــــــى، طريق الشــــــــــــــــــوق والذوق، ظنونــــــــــــــــا، فنــــــــــــــــــــــون ــــــــــــود، وال يحصومواعيد عرقوب، ومـــــــــرقد، واملعلــــــــــــــــــــــوات، الك

 وغيرها من األلفاظ.

ظروف نحو قوله في ونالحظ في هذه القصيدة استعمال اللطائف البالغية عبر األبيات التي تعكس لنا مهارته اللغوية حسب مقتضيات األحوال وال   

 املدح:
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 ـــم تــــــــف بالعهــــــــــــد تواعــــــــــــــــدت األيـــــــــــــــــــــــــام لقيــــــــــــــــــا محمــــــــــد  *** مواعيد عرقوب ولــــــــــــ 

لة عرقوب في مخالفته ألخيه العهد من قطعه التر ليال بعد املواعيد  شبه الشاعر حالة مواعيد األيام في عدم تبليغه إلى محل يلقى به ممدوحه وحا

 مرات، وهو تشبيه تمثيلي لتشبيهه حال األيام وحال العرقوب ولم يذكر أركان التشبيه املعروفة عند البلغاء.

 لحقيقي بقوله:ومن الصور البالغية في القصيدة، استخدام صيغ اإلنشاء املختلفة بشكل طبيعي كاإلستفهام وهو غير ا  

 في طــــــرد  أأصبر عن حبـــــــــــــي وحزنـــــــــــــي هائــــــــــــــــــج  *** فصبـــــــــــري فـــــــي عكس وحزنــــــــــــــــي  

لوجد على أساس تجربته قدأخلص الشاعر قصيدته حسب رؤية الباحث في إظهار عواطفة ومشاعره املدية عبر أبيات القصيدة تجاه الشوق وا 

حزنه تجاه اإلنفعالية الصادقة باملعنى الذي أشار إليه األستاذ نائبي سويد "نعني بالصدق مطابقة الكالم لعقيدة املتكلم..." فصور الشاعر فرحه و 

 املمدوح من أمله ازورته وعدم وقوع ذلك على ذات شخصيه مشيرا لهفه في مشاعر صادقة كقوله:

 ي بلقيــــــــــــا خيــــــــر من وطأ الثرى *** نبي الهدى النجـــــــــــــــم الوقــــــــــود محمــــــــــدومن لـــــــــــ

 لعهــــــــــــدـــم تــــــــف باتواعــــــــــــــــدت األيـــــــــــــــــــــــــام لقيــــــــــــــــــا محمــــــــــد  *** مواعيد عرقوب ولــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــوه بالـــــــــــــــــــــــــــوردإلى م وحتى م التالقــــــــــي وهــــــــــــل لنـــــــــــــــــــا  *** بــــــــــــــــزورة مــــــــــــــأواك املفــــ 

 هـــــــــــل لـــــــــــي قريبـــــــــــــــا زور مـــــــــرقد أحمــــــــــدوهل تصدق اآلمــــــــــــال واليأس كـــــــاذب *** و  

 ـــدـــــــــــــــــــــام محمـــــــــــــــــــــشهـــــــــــــــــــــــــــــدت وأشهدت املالئك أننــــــــــــــــي  *** منـــــــــــــاي أرى خيـــــــــــــــــــر األنـ 
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