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INTRODUCTION 

 مقدمة:( 1
استطاع الشاعر خالل  فرتة وجيزة أن يفرض وجود هذه القصيدة من خالل شغفه وولعه مبزااي الشعر،     

وحصرها على حضوره داخل بِْنيتها، حيث راج تلون لغته بنفحات الشعر، وتقرتض منه خصائصه الفنية،  
 ييب واملوسيقى.    وتقنياته األسلوبية والبالغية وكان من بني هذه املستوى الصويت والدالل والرتك 

وهي من األساليب التعبريية اليت تقوي املعاين وتعمق الدالالت واملوسيقى، وقد عرفتها العربية يف معظم     
 نصوصها اليت وصلت إلينا، بدء من العصر اجلاهلي وصوال إىل العصر احلديث.  

  بــــ" رتان له عنوان حبث ومسيناه وعلى هذا األساس مت اختيار هذا املوضوع  كمدونة ملذكرة املقالة، واخ    
ب اُيو حممد وسبب اختيار هذه الظواهر موضوعا للدراسة، طغياهنا يف  " دراسة أسلوبية لقصيدة الشيخ َبا

 القصيدة. وسنتناول فيها املوضوعات التالية: 
 

 املفتاح: الكلمة، التكرار، املستوى، الشيخ.
 ملخص البحث: 

 مقدمة:   
 الشاعر نبذة وجيزة عن ترمجة 

 خلجات النفس: 

ABSTRACT 
The effort in writing 

the paper is made to 

concentrate on the 

main Content of the 

selected Arabic 

poem of   minstrel 

Babayo Muhammad  

one of the Arabic 

poems writers in 

Gombe, the paper 

has been motivated 

to write on this 

topic so as to 

appraise the degree 

and level of Arabic 

literary production 

in  Misau and Bauchi 

at large, and also to 

appraise the Arabic 

Literature with 

regard to public 

Researchers  in 

poems of (Babayo 

Muhammad). The 

paper also looks at 

the phenomenon 

features of the  
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 : مفهوم األسلوبية لغة واصطالحا

 املستوى الصويت: 
 املستوى الدالل: 
 املستوى الرتكييب: 

 
  :اخلارجية املوسيقى

 اخلامتة: 
 اهلواشي واملصادر: 

 
 نبذة وجيزة عن ترمجة الشاعر 

   إمسه :
ب اُيو حممد بن يعقوب ويلقب َبسم جده معلم        ألقى عصا ترحاله  (Kano)يف والية كنو    i  (Tamborawa)قدم من متاْْبُااواابابليهو الشيخ َبا

اِشدُ  و   (Hashidu)يف قرية ها احمللية حيث عني فيها إمام املسجد اجلامع وتزوج يف هذه القرية َبمرأة تسمى داادااداا   (Dukku)حبكومة دُكُّ
(Dadada)  اِشُد إىل مدينة غوميب تااِمي   (Gombe)مث انتقل من حا ب اُيو حممد  وفيها ولد والد الش  (Fantami)حيث استقّر يف حي ف ان ْ يخ َبا

رِي  وِْكي  (Bolari)وأخوه معلم علي وبعد وفات جده انتقل والده مع أخيه الكبري إىل حي بُوالا دا وهو من   (Sadauki)يف كنف الشيخ صاحل سا
بالي    (Babale)أقارب جده معلم َبا

 
 والدته

poem such as the Stylistics. The paper has been divided into sections. Section one covers 

the introduction, Section two discussed the life History of Babayo Muhammad ,  three 

exposed the poem, Section four listed Stylistics definitions, Sections five and six focused 

on the analysis, of deferens repetitions on Arabic context of the Sheikh.  Section seven 

the conclusion tried to summarize the main features of what has been discussed in the 

research, finally, the list of references observes in the article.   

 
 ملخص البحث:

ب اُيو حممد أحد شعراء  مدينة ُغواْنيب، واملقالة حتاول إىل إبراز قيمة األدب        العرَب يف مدينة  هذه املقالة هتدف إىل تتبع واحدة من قصائد الشيخ َبا
ْو خاصة ويف والية ب اْوِشي عامة، ولتساعد الدارسني والباحثني يف الكشف عن غطاء قصائد الشيخ، ولتظهر اللطائف الك امنة حتت هذه  ِمسا

وتعريف  القصائد، منها روائع األساليب، وقد ُقّسم البحث إىل أقسام، منها ما يلقي الضوء حول املقدمة ويليه موجز ترمجة الشيخ وعرض القصيدة،  
 املراجع.   األسلوبية وحتليل سلسلة املستوى الصويت والدالل والرتكييب واملوسيقى اخلارجية الواردة فيها، مث اخلامتة فاملصادر و 
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م، وكرم هللا هذا الشيخ أبب مؤمن  1973لقد قدرت املشيئة اإلهلية واإلرادة الرمحانية أن يْبز الشيخ إىل عامل الدنيا مبدينة غوميب يف حي بوالري سنة    
م مين جملسا يوم القيامة  حمض حممد يعقوب وهو تقي ورع يقرب األقارب واألَبعد األرحام ويرفق األكابر واألصاغر عمال بقول الرسول الكرمي ))إن أقربك

 iiأحسنكم أخالقا(( 
 

 نشأته :
ب اُيو حممد وترعرع يف بيت والده السيد حممد ووالدته السيدة عائشة بنت حممد بن عبد القادر ونشأ يف تربية والديه بنظم  حسن وكماالت  نشأ الشيخ َبا

ب القراءة والكتابة واملناظرة واملطارحة مع أصدقائه ال للتعنة. وتعلم من   األخالق والضخم العظام املفاصل وهو حمبوب عند الناس وله فصاحة الكالم وي 
حيث درس عنده كتب احلديث  مثل بلوغ   (Hirwa Gana)أبيه حممد بن يعقوب عنده مبادئ القراءة والكتابة والشيخ طااِليب يف حارة ِحْرواا غاناا 

 املرام وغريه. 
ْوطُو والشيخ أبوبكر الصديق امللقب بقائد َب    املهدي يف حارة   (Jaudo)خلريات درس عنده كتب الفقه كقواعد الصالة وغريه. والشيخ حممد جا

دا فارِي   رِي حيث درس عنده اللغة العربية كعشرينيات وخمتار    (Jeka Da Fari)جيكا حيث درس عنده النحو والصرف. والشيخ جْبيل يف حارة بُوالا
با آدم درس    عنده علم مصطلح احلديث كبيقونية وغريه. الشعر اجلاهلي. والشيخ َبا

 
 تعليماته النظامية: 

م مث التحق يف 1994م. وخترج يف  1989بغوميب التحق هبا سنة    (A.T.C)وفيما يتعلق َبلدراسة النظامية مبدأ دراسته يف كلية اللغة العربية احلكومة  
ْو والية ب ا  م ويف 1997ْوِشي وختصص يف العربية ولغة اهلوسا والدرسات اإلسالمية وخترج يف عام السنة نفسها بكلية القانون والدراسات االسالمية مبِسا

ْيُدُغورِي  2002سنة    م. 2005ودرس فيها اللغة العربية وآداهبا وخترج سنة    (Maiduguri)م التحق جبامعة ما
ُنو لدراسة اللغة العربية للحصول على درجة املاجست2018ويف عام ُنو يف عام  م التحق جبامعة َبيرو كا م  2018ري والتحق كذلك بكلية الرتبية الفدرالية كا

 iii(P.G.D.E)للحصول على درجة شهادة الدبلوما العالية يف الرتبية  
 وللشيخ قصائد كثرية اليت تبلغ نيف وأربعني من ضمنها القصيدة اليت نتشرف يف دراستها وحتليلها حتليال أسلوبيا. 

 
 خلجات النفس:

هللا ريب وخالقي. بدأت إبسم 1  
. أصلي على املختار حصين وملجإي2  
. على آله األطهار والصحب مجلة 3  
. حممد عبد هللا نور اهلداية4  
. رسول عظيم الشأن مفتاح رمحة5  
. أاتان بكل اخلري والرشد مصطفى 6  
. وقد عمت األنوار كل املناطق 7  
. هدى الناس ابلقرآن واجلن مجلة8  
رسالة. أتى كافة للناس ختم ال9  

 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 

 وأشكره ريب إله املعابد
ددإىل هللا يوم احلق يوم الت   

 وأتباعهم ابحلق أهل التعبد 
 رسول من املوىل الكرمي املمجد
 نيب جليل القدر خري املقاصد

وزالت به البغضاء والكفر سيدي    
 وعادت بالد الشرك مدن التعبد
 أتى رمحة للكل من عند ماجد 
 إمام لرسل هللا أصل احملامد 
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.وقد أنقذ املوءود نشر اهلداية10  
.وخافت طغاة الناس صاروا أذلة11  
.أاي صادق املصدوق اي خري مرسل12  
.فأنت عظيم اخللق حسن الطبائع 13  
.رؤوف رحيم وايف العهد إنه14  
.أاي مصطفى املختار اي خري شائع15  
.واي من سرى ابلليل للقد قاصدا16  
.أتيتك اي خري الربية مذنبا17  
.فكن يل وسيطا عند رب اخلالئق18  
.فحيب خلري اخللق طه حممد 19  
.فيارب فاغفريل وصحيب وإخويت20  
.فيارب فارمحين ونسلي كلهم21  
.صالة وتسليم على طه أمحد22   

 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 
 ** 

 وصارت به الضعفاء أهل التمجد 
 وقد أسلم األعداء دون التدد

إبن عبد هللا اي خري عابد واي  
 كرمي السجااي أنت حسن العقائد
 كثري العطااي أنت هلل سيدي
 واي ملجأ للناس يوم التدد
 وانجيت رب العرش ابجلسم سيدي
 فكن يل شفيعا طه يوم التباعد 
 فإين حقري مل أكن غري عابد
 كفاين عند هللا يوم التدد
 شيوخي وآابئي وأهل احملامد

اه حممد وايرب أزواجي جب  
ivوآل وأصحاب كرام أماجد  

 

 مفهوم األسلوبية لغة واصطالحا: 

 احلديث عن األسلوبية يعين احلديث عن وجود اإلنسان. 
ْحَمُن ): فقد ارتبط مباهيته  يف الوجود يقول هللا تعاىل    ْنَساَن )2( َعلََّم اْلقُْرآََن )1﴿الرَّ   v"4 (﴾ الرحمن اآلية4اْلَبيَاَن )( َعلََّمهُ 3( َخلََق اْْلِ

وعلى هذا ميكن أن نتناول معىن األسلوب على    viوالبيان واألسلوبية مبفهومها القدمي لفظان مرتادفان ومعنامها واحد إىل جانب ألفاظ البالغة والفصاحة 
 اإلجياز واإلختصار. 

 
 األسلوبية عند العرب:    

أو "الطريق املستوى ومنه أخذ يف   viiاألسلوبية كما ورد يف معظم املعاجم اللغوية هو: الطريق يقال سلكت أسلوب فالن يف كذا أي طريقه ومذهبه    
 يسه هذه املعاين اللغوية السالفة تشري إىل الطريق أو املذهب أو املسلك يسلكه الكاتب إلبراز مقاصده وأحاس  viiiأساليب من القول أي ضروب منه 

 
 األسلوبية لدى الغربيني:

( يف أصلها الالتيين تعين الريشة أو القلم أو  Stilusيعود األصل اللفظي الدالل لكلمة األسلوب عند الغربيني إىل العصر اليوانين فلفظة أسلوب )    
 هذا عند القدامى.   ixأداة الكتابة 

فاألسلوب عند علماء    x( يف بداية القرن التاسع عشر يف النقد األدَب األملاين Grim)  أما عتد احملدثني الغربيني فقد ورد األسلوب كمصطلح يف معجد   
املتكلم الضمين    النفس ميثل السلوك وعند البالغيني ميثل املتحدث وعند فقهاء اللغة هو الشيء الكامن وعند األدَبء ميثل الفرد بينما عند الفالسفة فهو

 xiiوالتعريف األبرز الشائع لألسلوب ارتبط مبقولة الكونت بورج بيقون"األسلوب هو الرجل"   xiلغة أو احلفي وأخريا عند اللسانيني فهو ال
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وعرفه الشايب :أبنه طريقة الكتابة اإلنشائية، أو طريقة اختيار   xiiiويف اإلصطالح: هو املنوال الذي تنسج فيه الرتاكيب، أو القالب الذي يفرغ فيه   
ويرى أمحد الشايب أن األسلوب منذ القدم كان يلحظ يف معناه انحية شكلية خاصة،    xivنعاين قصد اإليضاح والتأثري"األلفاظ وأتليفها للتعبري هبا عن ال

( والحقه الذي يدل  Stile( فترتكب من شقني مها: أسلوب )Stylisticsهي طريقة األداء أو طريقة التعبري اليت يسلكها الكاتب. وأما األسلوبية: )
 xv( فاألسلوب ذو مدلول إنساين ذايت نسيب، والالحقة ختتص فيما ختتص َبلبعد العلي العقلي" Sticsعلى النسب )ية( )

  وقد أصبح مصطلح األسلوبية يطلق على املنهج التحليلي للنصوص األدبية "فأفكار علم اللغة احلديث تستخدم الكشف عن السمات األسلوبية أو     
عينا أو كاتبا معينا أو مورواث أديبا أو عصرا معينا، وهذه السمات األسلوبية قد تكون صوتية، كاألمناط  اخلصائص الشكلية اليت يقال إهنا متيز عمال م

 xviالصوتية للكالم أو الوزن أو القافية أو مجلة، كأنواع الرتكيب اجلملي أو صيغة معجمية وغري ذلك.
يقة استخدام اللغة لتجمع اجلزئيات والتفاصيل ما ميكن اخلروج به من فهي تسعى إىل وصف الظاهرة اللغوية املشكلة للخطاب األدَب وتتمثل طر    

ي املستوى  تعميمات حتليلية تدل طبيعة أسلوب الكاتب أو الشاعر، وميكن أن يتم هذا التحليل وفق مستوايت التحليل األسلوَب من الناحية العملية وه
 xviiالصويت واملستوى الرتكييب واملستوى الدالل" 

ى بعدها الفين الذي يالمس أدبية األدب تعتمد بعدا علميا، إذ تعتمد معطيات علم األصوات الوظيفي، وعلم الداللة، وعلم القواعد  واألسلوبية عل
 xviiiالنحوية، وعلم الصرف، والثالثية البالغية، وعلم العوض. 

 
 دراسة أسلوبية للقصيدة:

 املستوى الصويت: 
ها، ويف ال خيامران شك أن الدراسة الصوتية تقع يف صميم دراسة النصوص األدبية، ألن التحليل األسلوَب هلذه النصوص يساعد كثريا على فهم طبيعت   

ة الصوت  الكشف عن اجلوانب اجلمالية فيها، َبإلضافة إىل ما فيها من كشف االنفعاالت النفسية والعواطف اليت حتكم مبدعها، ليس خيفى أن ماد
اب اإلختيار  هي مظهر االنفعال النفسي، وأن هذا االنفعال بطبيعته إمنا هو سبب يف تنويع الصوت، مبا فيه مّدا أو غّنة أو لينا أو شدة، وإن من أسب

 الصويت يف هذه القصيدة اختيار ألفاظ معينة ذات جرس خاص إلشاعة جرس واحد يف النسق ومنها: 
 

 التكرار:  
   xxأو هو عبارة عن تكرير كلمة فأكثر َبللفظ واملعىن أو اللفظ دون املعىن لنكتة  xixة بعد أخرى اإلتيان بشيئ مر 

 ومن ذلك تكرار حروف املعاين: 
يبني  من أمثلة ذلك: تكرار حرف )على( للجر يف ثالثة مواضع ليقدم ومثاال يف كونه موثقا على ممدوحه عليه أمت الصالة والتسليم وعلى آله الط   

ْبرة،  وهذه طبائع الشعراء يف القرن التاسع عشر إىل يومنا هذا، البداية إبسم هللا أو حبمده والصالة على رسوله الكرمي وعلى آله وأصحابه ال الطاهرين،
 وكذلك استعماله كلمة )من( يف موضعني إشارة على هذا املمدوح أتى من اخلالق سبحانه وتعاىل شأنه. 

 
 تكرار حروف املباين:

 ن مشهوراتن ومها اهلمس واهلجر. وللحروف صفتا
معها  واملهموس: من احلروف هو: ما يضعف االعتماد على خمرجه عند النطق به، وعالمته أن يبقى النفس عند النطق به، واحلروف املهموسة عشرة جي    

  xxiقولك: "حثه شخص فسكت" 



 

TIMBOU-AFRICA ACADEMIC PUBLICATIONS 
FEB., 2023 EDITIONS, INTERNATIONAL JOURNAL OF: 

 

TIJERLS 

EDUCATIONAL RSEARCH & LIBRARY SCI. VOL. 12 

254 
ISSN: 1942-6754 

اإلعتماد على خمرجه. وحروف اهلجر تسعة عشر حرفًا، وهي )أ ب    واملهجور: من احلروف هو ما احنبس جري النفس عند النطق به لقوته؛ وذلك لقوة
 .  xxiiج د ذ ر ز ض ط ظ ع غ ق ل م ن و ي ا( 

غراض  وعند النظر إىل هذه القصيدة جيد الباحثان أهنا وردت حبروف خمتلفة مدية وغري مدية، واملدود يف القصيدة هي هناايت الدفقات الصوتية أل     
 xxiiiيف الكلمات مزية مسعية ترجع إىل املوسيقى وأخرى فكرية تعود إىل املعىن"وأهداف، "وإن لتكرير احلوف  

إال بظهور   "وإن الصوت هو آلة اللفظ واجلوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف وال تكون حركات اللسان لفظا وال كالما موزوان وال منثورا   
 xxivالصوت، وال تكون احلروف كالما َبلتقطيع والتأليف" 

  وعلى هذا فإن القصيدة جاءت حاملة مبزية معنوية قوية ملا تنطوي عليه من حروف خمتلفة مهموسة ومهجورة. واملهموسة تبلغ حوال سبع وستني    
   ( إن دل هذا على شيئ فإمنا يدل على أن القصيدة جاءت منبهة ومتدفقة 797( بينما املهجورة تبلغ حوال سبع وتسعني وسبع مائة )167ومائة )

استعمال   على أصوات بليغة يف تقوية املدح الذي اجته به إىل خري خلق هللا، ذلك أبن قوة املعىن منطوية حتت قوة األصوات واأللفاظ فغّلب الشاعر
 التعقيد، لذلك  حروف اهلجر على حروف اهلمس ألن املقام يتاج إىل تثبيت الصفات وتدئيمها أببرز النعوت الفائقة يف اجلودة، ولكن بدون مبالغة وال 

 مييل يف بعض األحيان إىل حروف مهموسة إن ادعت احلاجة إىل ذلك،  
 ومن أمثلة ذلك قوله:    
 نيب جليل القدر خري املقاصد  . رسول عظيم الشأن مفتاح رمحة ***5

يف إذا أنعمنا النظر يف البيت برمته نرى أنه استعمل حروف اهلجر َبلكثرة وهي: )ر و ل ع ظ ي م ا ن ب ج ق د( فمثال األلف والواو خترجان    
وسلم،    اجلوف وهو غار الصدر، داللة على رفع الصوت بقوة، ورفع الصوت َبلقوة يوحي إىل تشديد وتغليظ شأن املدح ال سيما للرسول صلى هللا عليه

إىل أنه ما زال ومل والقاف خترج يف أقصى اللسان داللة على التقعري واملبالغة يف شأن املدح، والالم وامليم والنون خترج من ظهر اللسان إىل طرفه، إشارة 
ن احملبة للنيب والثقة به والتعمق يف إجناذ  يزل يطلب من الناس اإلهتمام أبمر خري الورى، بينما الدال واجليم والعني والظاء تدل على أن العاقل ال يتغافل ع

 أوامره واجتناب نواهيه. 
   

 تكرار حرف النداء:
 خري عابد   ايإبن عبد هللا    ويـــــــاصادق املصدوق اي خري مرسل **    أاي.12
 ملجـــــــــــــأ للنــــــــــاس يوم التدد وايمصطفى املختار اي خري شائع **  أاي.15
 ابلليل للقد قاصــــــدا ** وانجيت رب العرش ابجلسم سيديمن سرى    واي.16
 رب فاغفريل وصحيب وإخويت ** شيوخي وآابئي وأهـــــــل احملــــامد فيـــا .20
 رب أزواجي جبــــــــاه حممد ويــــــــــــــارب فـــــــارمحين ونسلي كلهم **  فيـــــــــا .21

وحي إىل أن فيه حكمة َبلغة متضافرة منها نوع التذليل إىل هللا عز وجل ألن النداء يرمز إىل اهتمام اإلنسان َبلذي  وتكرار ايء النداء يف هذه القصيدة ي   
حة يف قلبه  يناديه، ودل هذا النداء كذلك إىل التعظيم والتحضري أي أن عظمة هللا وعظمة الرسول حاضرة يف قلبه فكأنه يرى أن هذه العظمة عناية بوا

تعاىل   حاضر شاهد مطلع على ما يف قلبه، لذلك أنزله منزلة القريب احلاضر الشاهد كأنه يراه بواحا عياان وما ذلك إال املبالغة يف تعظيمه  ويشعر أبن هللا
 وتعظيم نبيه صلى هللا عليه وسلم. 

 
  املستوى الداليل:
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يتناول نظرية املعىن وعلم البيان يف بعض أبوابه أو معظمها، يدخل يف نطاق الدرس   xxvيعين علم الداللة بدراسة املعىن وهو فرع من فروع علم اللغة"   
على أساس أهنا صور   اللغوي احلديث، فاجملاز أبنواعه، والكناية يف بعض صورها، يعرض هلا علم الداللة على أساس أهنا أمثلة لتعدد املعىن وتنوعه، أو

ولذلك إن الباحثني يغوصان يف داللة الصور البيانية يف هذه القصيدة لرياي كيف لعب الشاعر دورا   xxviللتغيري الذي يصيب معاين الكلمات والعبارات
 َبرزا يف استعمال املعاين املختلفة يف قصيدته. 

أو هو إحلاق أمر "املشبه" أبمر "املشبه به" يف معىن مشرتك "وجه    xxviiا من الصفة املشرتكة" التشبيه: :لغة التمثيل، يقال: هذا شبيه هذا ومثيله، ملا بينهم
 . xxviiiالشبه" أبداة "الكاف وما يف معنامها" اغرض 

 ويف هذه القصيدة مل يستعمل الشاعر التشبيهات َبلكثرة إال يف أماكن طفيفة يف أوائلها عند قوله:    
 
 . حممد عبد هللا نور اهلداية ** رسول من املوىل الكرمي املمجد4
حممد   وهذه اجلملة " xxixيف البالغة" شبه الشاعر املمدوح َبلنور وهو تشبيه بليغ وهو "ما حذفت منه األادة ووجه الشبه وهو أعلى مراتب التشبيه    

استعملها الشاعر ليبلور قضية مهمة يف القصيدة وهي أن سنا رسول صلى هللا عليه وسلم فائق  يف كل شأن وشبهه َبلنور الساطئ  "  عبد هللا نور اهلداية
ر الظلمات وظهور الرسول أذهب غواية اجلهل  من الشمس بصفة جامعة بينهما وهي االستنارة من شدة الظلمات حبيث إذا طلعت الشمس ال تبقى آاث

 ها. والكفر املشبهة َبلظلمات، وما ذلك إال لينب أن النيب ال زال الناس يستهدون به يف أمور عباداهتم كما يستضيئون بنور الشمس عند اطالع
 ومثال آخر يف كون الرسول لعظيم شأنه مفتاح لرمحة هللا سبحانه عند قوله:    
 شأن مفتاح رمحة ** نيب جليل القدر خري املقاصد. رسول عظيم ال5  

ه وأتى بصفة  شبه الشاعر املمدوح ب   "املفتاح" وهذا أيضا تشبيه بليغ يصرح يف أن الرسول كاملفتاح وحذف األادة ووجه الشبه وهو أقوى أقسام التشبي
الرسول فصار رمحة هلم بعد فرتة من الرسل َبملفتاح الذي يفتح   جامعة بني املشبه واملشبه به، وهي التخلص من أمر شاق كما حصل للناس بعد إرسال

قة وثيقة وال  به شيئ مغلوق فيظهر ما فيه من النفع ألن كون الرسول بني الناس رمحة وفتح املغلوق أيضا تسهيل ألمر الناس إذن بني الرمحة والنتح عال
 ح إال لفتح املغلوق. يطلب اإلنسان الرمحة إال بعد فقدها وكذلك ال يتاج إىل املفتا 

ملشاهبة بني  مث االستعارة عرفها اجلاحظ أبهنا: "تسمية الشيئ َبسم غريه إذا قام مقامه، ورجع بعض املثل إليها" أو هي "اجملاز الذي تكون عالقته ا   
 xxxاملعىن األصلي واملعىن اجملازي الذي استعمل اللفظ للداللة عليه" 

 ن يل شفيعا طه يوم التباعد  .أتيتك اي خري الربية مذنبا ** فك17
لمة "شفيعا" يف  يف البيت السابق استعار الشاعر لظلة "يوم التباعد" يقصد هبا يوم القيامة لعالقة املشاهبة اليت متنع من إرادة املعىن احلقيقي وهي ك    

م وإسنادها هنا إىل ذهاب اإلنسان بعيدا عن الناس من  الكلمة قرينة حالية تفهم من سياق الكالم ألن كلمة "يوم التباعد" يف احلقيقة تسند إىل الكال
 َبب استعارة تصريية مطلقة، ومن هذا املنطلق نفهم أن يوم الذي يفر املرء من أخيه هو الذي شبهه الشاعر بيوم التباعد.   

 املستوى التكييب: 
وبغية الباحثني    xxxiالداللة فقد قيمته، ألنه وضع ألجلها وصيغ لتوصيلها" "الرتكيب ما هو إال إحدى وسائل إنتاج الداللة، وعليه فإن الرتكيب مىت فقد     

 ه قصيدة الشاعر يف هذا املستوى هي الوقوف على املعىن املعْب يف وجوبية مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم، لطريف اجلمل مما له األثر يف بيان ما تضمنت 
 

 أقسام اجلملة يف القصيدة من حيث طوهلا وقصرها:  
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لكي يكم على مجلة ما َبلطول أو َبلقصر فإن ذلك خيضع لعدد من   xxxiiجلملة هي: "مظهر الكالم وهي الصورة النفسية للتأليف الطبيعي" ا   
دة  يف هذه القصيالوحدات الرتكيبية اليت تتكون منها تلك اجلملة، والوحدة الرتكيبية هي كل قطعة تقوم بوظيفة أولية أو غري أولية، ومن اجلمل الطويلة 

 قول الشاعر: 
 . بدأت إبســـــــــــــــــم هللا ريب وخـــــــــــــــالقي ** وأشكــــــــــــره ريب إله املعـــــــــــــــــــابد 1
 . أصلي على املختار حصين وملجإي ** إىل هللا يـــــــــــوم احلق يوم التدد  2
 * وأتبـــــــــــــاعهم بـــاحلق أهل التعبد . على آله األطهــــــــــار والصحب مجلـــــة *3
 . حممد عبــــــــــــــــد هللا نــــــــــــــــــــور اهلدايــــة ** رسول من املوىل الكرمي املمجد 4
ظ الباحثان  واالتساعات املتباينة يف هذه اجلمل تشكل حملة أسلوبية َبرزة، تتمثل بعضها َبملضاف واملضاف إليه، وبعضها َبلصفة واملوصوف، كما يالح   

 أن هلا نسقا رائعا َبرعا. 
تعاىل فيها حيث بدأ َبمسه لكونه خالق كل شيئ من واجلمل ااالمسية من بني تلك اجلمل اليت هلا مزاايها وقضاايها، وأراد الشاعر أن يْبز جالل هللا    

ر عليه  ضمنها الشاعر، وتلى شكره عليه وهذا يقتضي إىل طول اجلمل، لتؤدي غرضا من األغراض وهو االهتمام يف بدئ كل أمر َبسم هللا وإلقاء الشك
  ال تنفك عنهم أبدا وهذه هي احلقيقة اليت ال مناس هلا. يف كل ما أراد املرء أن يفعله، وليدل على أن هذه البداية اثبتة عند أهل هللا تعاىل

ه وهو املدح  وإذا ما التفت الباحثان إىل اجلمل الفعلية يتورى األمر إليه أبن الشاعر استعملها ليقفز من حال إىل حال ولفيد استمرار بغيته ومقصود   
ت تبعا للمعاين اليت  من ذكر الصفات البارزة واملؤجزات اجللية عند رسول هللا وغريها، وعليه فإن أسلوب اجلمل يف القصيدة يعينه يف التصرف َبلكلما

 يراد التعبري عنها وتوخي الدقة من خالل ترتيب الكالم ترتيبا معينا ال يعْب عنه ترتيب آخر. 
 

 :اخلارجية املوسيقى
  :الوزن1

 إذا كان موزوان ومقفا،  الكالم شعرا إال  يكون ال  ختالف ذلك الوزن خترجه عن اهليئة الشعرية إذ اليت والصورة شعرا، نسميه الذي الكالم صورة هو الوزن    

 .إليه الطريق واختصار فنه  إجادة على املبتدأ وليعني الشاعر والصواب، اخلطأ بني  التمييز على  الناقد القارئ ليعني الظاهرة هذه ويدرس

 وهي  صافية، حبور شاكلتني،  على وهي ومتنوعة،  متعددة العرَب الشعر  وحبور

 البحور هذه على  وتدخل  والطويل، والبسيط  املديد مثل  تردد تفعيلتني من مشكلة وحبور والكامل،  والرجز، الرمل مثل  البيت،  شطري  يف تتكرر  تفعيلة  ذات 

 ."والعلل  الزحافات " عليها تطلق  التغريات وهذه األواتد واألسباب، تصيب تغريات

 الشاعر اختار لقد  .xxxiiiسادسه ال  اثلثه وال  جزء أول على يدخل فال ثقيال   أو خفيفا السبب كان سواء فقط، األسباب ثواين يلحق تغيري  هو والزحاف

ب اُيو  املدحية البحر الطويل.  قصيدته يف العرَب الشعر حبور من  الشيخ َبا

 
  :الطويل البحر

 تقطيع مطلع هذه القصيدة ونرى كيف ساغها صاحبها  على أوال  نقوم سوف  
 وخالقي **وأشك                 ره رب        ي   إل       ه ال              مع     اب     د ب دأت  إبسم الل        ه رب     ي    .1

//5//  /5/5/5  //5/5   //5//5   // **5//   /5/5/5  //5/5    //5//5 
  اعل  ن فع      ول مفاعيل         ن فعول       ن  مفاعل    ن ** فع      ول   مفاع  يل     ن  فع  ول      ن   مف  
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 :وهي البحر هذا تفعيالت يف تغيري  قد حصل  وجد أبنه تقطيعه خالل  ومن   خلجات النفس" قصيدة" مطلع هو البيت هذا
 فعول فعولن

/0// 0/0// 

 النون.  به حرف ونقصد )التفعيلة( الساكن من اخلامس حذف وهو القبض زحاف  عليها  دخل وهنا فعولن أصلها ففعول

 مفاعلن  مفاعيلن

0//0// 0/0/0// 

 الياء.  به حرف ونقصد) )التفعيلة من اخلامس الساكن حذف كذلك وهو القبض زحاف عليها دخل مفاعيلن  أصلها  ومفاعلن

 
 اخلامتة

األوىل    احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ونشكره وحنمده على ختام هذا البحث من بدايته وهنايته ألنه مشل على  تسع نقاط من حيث أن النقطة   
ويت والسادسة  ملخص البحث والثانية املقدمة والثالثة نبذة وجيزة عن ترمجتة الشاعر والرابعة عرض القصيدة واخلامسة تسلط الضوء على املستوى الص

خرية هي اخلامتة  تناولت املستوى الدالل والسابعة حاولت الكشف يف املستوى الرتكييب والثامنة تروي صداان يف حتليل املوسيقى اخلارجية يف القصيدة واأل 
 فاهلواشي واملصادر. 

 
 اهلواشي واملصادر: 

i -تمبراوا : اسم قرية بحكومة المحلية دَواِكْن كدونا في والية كننو 
ii -  السيوطي، مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري، موقع ملتقى أهل احلديثhttp://www.ahlalhdeeth.com 

iii -  مساء.  4م السعة 2023مقابلة شخصية مع الشيخ يوم العاشر من شهر فبريرو 
iv -   15النفس، مخطوط غير منشور، ص: محمد، بابيو. خلجات 
v -  4-1سورة الرحمن اآلية 

vi -   .85م ص:2002الخزبي، أحمد رمضان. منشورات إلفى 
vii - :441، ص:1إبراهيم، مصطفى. مجمع اللغة العبية بالقاهرة، المعجم الوسيط. دار الدعوة ج 

viii -  هـ1417اهيم جفال، دار إحياء الترث العربي الطبعة األولى؛ ابن سيدة، أبو الحسن. علي ابن إسماعيل، المخصص، المحقق: خليل إبر - 

 309ص3م، ج:1996   
ix - ،93ص:  1998؛1القاهرةط- صالح، فضل. علم األسلوب مبادئه وإجراءاته. دار الشروق. 
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