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:امللخص
لقي يعلماء مدينة كنو ، حيثبيان ودراسة أثر القرآن الكرمي يف انتاجاتتعرض هذا املقال إىل ي

ممضيئة على جتربة بعض هؤالء العلماء حملةالباحث  ، يف التعامل مع النصوص القرآنية يف انتاجا
الشيخ عبد هللا أويس : شخصيتني علميتني من هؤالء العلماء، ومهاعنوصفية مستعرضا دراسة 

اليت حازت الشعرية مابعض أبياالشيخ عثمان ورش إبراهيم مدابو كنوذج ، مرتكزا على و ليمنث
عموما و العلوم اإلسالميةر ييف تطو اوجهودمهبصبغة قرآنية،  . د كنو خصوصابليف بالد نيجري
وأسرار فنية اليت تكمن مواطن ورود معاين قرآنية إىل القراءلفت نظريف البحثوتبدو أمهية هذا

شجع النشأة من يكما .خصوصا وسائر العلماء عموماالشيخنيالديين عند اخلطابيف أسلوب 
رالدارسني  القرآنية القيمةسراراألما فيها منواكتشافأعالم بالد إفريقيالعكوف على آ

.ضمنهاتاليت تلدينيةالقيماليت تزودهم 



﷽
وصلى  هللا على النيب الكرمي

:املقدمة
األمراجيد الدارس أن هذكنومدينةعلماءيف انتاجاتأثر القرآن الكرميلبحث والتنقيب عن 

ا أجنبت كثريا من إىل يومنا هذا،دخول اإلسالموازدهر يف هذه الرتبة اخلصبة ترعرع  العلماءوإ
ء نويناسب يل القول يف هذا املقام.البلدهذاذاع صيتهم يفالذين  اإلسالمي العلماء واألد

وسيلة لتعبري أفكارهم هذه اللغةاختاروا حيث، العربيةيف اللغة قصائدهمنظموا كنومدينة يف 
م بفضل القرآن هذا ،أوالللغة العربيةكنوأهل  شغف وهذا يدل على. وعواطفهم وطموحا

العلماء يف يستخدمهاالعلم وعلى أن هذه اللغة كانت متداولة وسائدة يف مجيع ميادينالكرمي،
م الشعراءامليادين العلمية املختلفة، و  وأشعار هؤالء العلماءوعلى أن مؤلفات،األدبيةيف حيا

ء هؤالء األ يف شىت عريب أسلوب و لغةيفبه من الكتبال يستهان حتتل مكاكنويف مدينةد
لفاظ ومعاين قرآنيةهذه الفرتةاملوضوعات عرب  لذكر أن . ومتأثر  كنومدينةعلماءواجلدير 

عبد هللا أويس ليمنث والشيخ.متأثرين بهأشعارهم قرضواثروا مع النصوص القرآنية، وشعراءها
للغة العربيةالشعراء الذين قرضوا الالعلماء و عثمان ورش إبراهيم مدابو من و  متأثرين شعر 

لنصوص القرآنيةوشعرهما، وتتمثل شخصيتهلنصوص القرآنية فيما سيأيت إن شاء ها املفعم 
.هللا تعاىل كنماذج



نبذة عن حياة الشيخ عبد هللا أويث ليمنث
ينتسب الشيخ عبد و )DANGORIBA(دمحم أبه بن دمحم َطْن ُغورِبَههو عبد هللا أويس بن

سة زعيمهم املسمى ) بـُْرنُو(أويس إىل أسرة فالنية اليت هاجرت من منطقة هللا  ،)ورُ ايَـ محَُ (حتت ر
.١يف القرن السابع عشر امليالديوقعت وذلك ألسباب سياسية 

حركة جهاد الشيخ يفشاركت هذه األسرة وقد ،وكان معظم أعضاء أسرة الشيخ علماء
فقلدت هذه األسرة منصبا رمسيا ،مجاعتهتإىل أن انتصر ،عثمان بن فودي ضد سالطني هوسا

توىل جد الشيخ عبد هللا الثاين هذا املنصب وهو دمحم حيثكنو والية  يف ) َطْن ُغْورِبَه ( يلقب بـــ 
لعلم -جد الشيخ األول-حمبا للعلم  ولذلك أوصى ابنه دمحم أبه وكان ،َطْن ُغْورِبَه ن يشتغل 

.٢يف حياتهوال يقبل منصبا 
ن أمه هي سيدة رابعة بنت  وأما نسبه من جهة أمه فقد ذكر الشيخ عبد هللا بنفسه 

بن دابو َدنـْبَـَزْو ) KWAIRANGA(املعلم أيب بكر بن إسحاق ابن دمحم البشري بن دمحم ُكويـَْرْنَغ 
)DABO DANBAZAU(أحد قادة الفالنيني الذين جاهدوا يف جتديد اإلسالم يكون الذي

الذي توارثته أسرته من ) َسرِْكْن َيبْ ( وهو الذي يلقب بــ أيضا، ونوا الشيخ عثمان بن فودي وعا
٣.بعده إىل اليوم

م يف حارة لِْيَمْنِثْي ١٩٥٤ه املوافق ١٣٧٣لد الشيخ عبد هللا أويس يف شهر شوال عام وُ 
لعلم يف والية كنو  اورة حبارة َمَدابـُْو املشهورة  DALA LOCALة َداَال التابعة حلكومو ا

GOVERNMENT، وحارة لِْيَمْنِثْي هذه مكتظة بكبار العلماء منهم شيخنا اجلليل الشيخ
.أويس ابن أبه والد الشيخ عبد هللا

زق أوالدا بنني أن الشيخ أويس قد رُ ٠-اخلطيب-خرب الشيخ قرمي جنل الشيخلقد أَ 
م قد ماتوا صغارا ومل يبق من أوالده ثالثة ،عند والدة الشيخ عبد هللا إال أربعة فقطوبنات إال أ

ين : ١ يرو كنو, غايل عبد هللا  ،صور من أساليب اإلنشاء الطليب يف شعر الشيخ عبد هللا أويس حبث مقدم إىل قسم اللغة العربية جبامعة 
.٩: ص , م ٢٠١٣على مستوى الليسانس عام 

املرجع نفسه والصفحة: ٢.

١٠-٩:صالسابق،املرجع ٣.



مث ،السيد دمحم قرمي والسيد أمحد التجاين وأختهما الصغرية السيدة ميمونة:وهمةمن أم واحد
٤.شقيق الشيخ عبد هللا وهو السيد دمحم البشري وكان وفاته بعيد والدة الشيخ عبد هللا

م فطامهبقي الشيخ عبد هللا أويس بني والديه الكرمي ،ومل يؤخذ إىل بيت أجداد،ني يف أ
ولعل السبب يف ذلك راجعا إىل وفاة أخيه دمحم ،كما جرت العادة على ذلك يف بالد هوسا

فنشأ الشيخ عبد هللا ،فخاف الوالد على مفارقته لكونه صغريا،البشري عند أجداده بعد والدته
كان جيلس يف املدرسة الدهليزية املزدمحة وحتت كفالتهما ال يفارق جملس والده و ،بني والديه

ا قرحية والده ،  ا ساكتا مطمئنا يستمع إىل العلوم اليت جتود  لطالب من مشارق البالد ومغار
٥.ويتأمل كيفية اجللوس يف املدرسة الدهليزية

هز الشيخ عبدهللا السادسة من عمره بدأ والده يعلمه القرآن الكرمي بنفسه حينا ،  وملا 
ذن والده يدين للقرآن  وما أن بدأ يتعلم ،وحينا آخر يعلمه بعض تالميذه احلافظني املهرة ا

القرآن حىت بدت موهبته ، فقد أخذ يعجب احلاضرين بسرعة حفظه وفهمه ، وهكذا نشأ 
الشيخ عبدهللا يف بيت علم وأدب يقطف الثمار اليانعة من الوالد ، مبا أويت من توقد الذكاء 

املتون من اري ثفحفظ كحتصيل فنون من العلوم،لباع وطول الذراع ، حىت حصل علىوسعة ا
.٦والعربية قبل أن يصل إىل سن املراهقةالدينية

ؤخذ إىل بيت أبوه أن يُ حْ مَ سْ سبق أن الشيخ عبدهللا أويس نشأ بني أبويه منذ صغره ، مل يَ 
أبيه ملا قارب السادسة من عمره وذلك عن طريق ابِ تَّ أجداده ، فهناك بدأ يتعلم القرآن يف كُ 

.الكتابة على اللوح إىل أن ختمه وأحسن قراءته وحفظ قسطا كبريا من سوره
خذ مبادئ العلوم اإلسالمية والعربية عن والده ،  ظل الشيخ عبدهللا بعد ختمه القرآن 

ملقدمة العشماوية لعبد خمتصر األخضري لعبد الرمحن بن دمحم ، وا: فدرس يف الفقه اإلسالمي 
قرأ ؛ األربعون النووي ولباب احلديث جلالل الدين السيوطي ، : الباري العشماوي ، ويف احلديث

١٢:ص , املرجع السابق : ٤.
ين -٥ يرو كنو, غايل عبد هللا  ،صور من أساليب اإلنشاء الطليب يف شعر الشيخ عبد هللا أويس حبث مقدم إىل قسم اللغة العربية جبامعة 

.١٣-١٢: ، املرجع السابق، صم٢٠١٣على مستوى الليسانس عام 
.املرجع السابق نفس الصفحة-٦



بن آجروم ، وملحة اإلعراب للحريري وغري ذلك من  ودرس يف النحو ؛ الصنهاجي امللقب 
.الكتب اإلسالمية والعربية

رحلته عند والده فقرأ يف اللغة القصائد ري قدما حنو وظل الشيخ عبدهللا يف السَّ 
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، والدالية لل دمحم بن بالعشرينيات يف مدح سيد ومي يف مدح شيخه العامل العارف 

خمتارات الشعراء (صر ، ومقصورة بن دريد ، ومقامات احلريري ، وقرأ األدب العريب من أشعار 
لعريب بعد اآلجرومية وملحة اإلعراب والدرة اليتيمة ، كتاب قطر كما قرأ يف النحو ا) الستة

الندى وبل الصدى لعبد هللا بن يوسف بن عبدهللا بن هشام مث الفريدة للسيوطي مث الكافية البن 
مالك ، وقرأ يف فن الصرف المية األفعال البن مالك وجامع األمثال لبحرق، و مروي الصدى 

صن الرصني لعبد هللا بن فودي وقرأ يف فن الفقه اإلسالمي بعد  حلاحملمد بن صاحل الفاليت مث 
ابن رشد واملرشد املعني البن عاشر والرسالة لعبد األخضري ومنظومة القرطيب والعشماوي نظمَ 

ومصباح السالك للعمراواي وأقرب ، بن العسكرالوإرشاد السالك , هللا بن أيب زيد القريواين
خمتصر اخلليل والتحفة العاصمية ، وعلم احلديث ومصطلح احلديث املسالك ألمحد الدرديري مث

والتفسري وأصول الفقه واملنطق والبالغة والعروض والقافية وغري ذلك من الكتب الكثرية يضيق 
.ذكرهالاملقام 

ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن مجيع تلك الفنون املذكورة وغريها قد قرأها الشيخ عبد هللا 
بعض السور القرآنية من ، فما قرأ فنا واحدا على عامل غري والده ، اللهم إال ما تعلم عند والده 

مع هذا كثريا ما خيتلف إىل جملس فطاحلة شيوخ مدينة كنو يعل ، و والدهةعلى يد بعض تالمذ
) zangon barebari(وينهل من روافدها ، أبرزها جملس الشيخ أمحد التجاين زنغون بربري 

.القلنسوي والشيخ دمحم الثاين كافنغاوالشيخ عثمان
كان شديد النظر للكتب ال يفرت عن املطالعة ليل هأن: كر عن حياة الشيخ العلميةوقد ُذ 

ولو كان على جملدات إال وقد  ار ، فهي أنيسته ، وقد رزقه هللا حافظة قوية ، اليطالع كتا
مالزمته تب ، لذلك اشتدحفظ منه مسائل عديدة ويستطيع أن يلخص لك حمتوى الكتا

.للمكتبات املختلفة ، على رأسها مكتبة املركز الثقايف املصري



ظرا إىل ما قيل، ليس  ألخذ من كل عامل ومن كل جديد  وكان الشيخ عبدهللا مولعا 
ال تنظر إىل ما قال ، وانظر إىل من (قال ، على حد قول اإلمام علي كرم هللا وجهه من إىل 
كذلك على تعلم اللغة اإلنكليزية وقتا طويال على بعض أصدقائه حىت وقد عكف  ) قال

.٧أجادها
ا  لتجارة اخلشب، ويشتغل  وقد صح أن الشيخ عبد هللا أويس سافر إىل جنوب نيجري

٨حىت اآلن، وحينها أخذ قسطا كبريا من الثقافة اإلجنليزية

ظل الشيخ بعد ختمه و صغره ،  ولقد سبق أن الشيخ عبدهللا نشأ بني أبويه الكرميني منذ 
خذ مبادئ العلوم العربية واإلسالمية على يد والده ، يف مجيع العلوم ، وكان شديد  القرآن 

ار واليكاد يفارقه لس أبيه ليل  .املالزمة 
لعلم والتعليم واليس ع وقد تعلم على يد الشيخ عبد هللا أويس علماء أجالء مشهورين 

:اثنني منهماذكر ميكن هأنذكرهم إال لقام امل
األستاذ اجلليل دمحم األمني بن سليمان ، وكان تلميذ أبيه من قبل ، مث تعلم عند الشيخ -

عبدهللا علوما كثريا بعد وفاة والده ، ومن العلوم اليت درسها عند الشيخ عبدهللا فن 
الشيخ مصطلح احلديث وأصول الفقه والنحو والصرف والبالغة واحلساب، وقد أوصاه 

.عبدهللا أن يهتم جبميع أنواع العلوم
وكان جمتهدا غاية )goron dutse(نسيد أبوبكر غورن دوظي ،الدكتور الشيخ -

جتهاد يف تعلم العلم وتعليمه ، وقد اشتهر يف تفسري القرآن الكرمي يف مدينة كنو الا
.٩.خاصة وغرب إفريقيا عامة 

١٦.٧- ١٤: ص السابق،املرجع : 

.م ٢٠٢١\٠٦\٠٥:، بتاريخ)Adakawa( خصية مع تلميذه دمحم رابع إبراهيم أدكاوا مقابلة ش-٨
.يف بيته بعد العصرم ٢٠٢١\٠٦\١٠املقابلة شخصية مع الشيخ عبد هللا أويس يف يوم اخلميس : ٩



إبراهيم مدابوعثمان ورش نبذة عن حياة الشيخ 
بن دمحم بن )DAN AFA(-َطْن َعَفا–هو عثمان ورش بن إبراهيم بن حامد بن عثمان 

ء ، وينتهي نسبه  محزة بن أيب بكر بن علي بن أمحد بن عبد القادر بن شعيب بن محزة بن زكر
، وابن فاطمة الزهراء ب نت رسول هللا إىل احلسن املثىن بن احلسن بن علي بن أيب طالب 

١٠ملسو هيلع هللا ىلص

موس الذي توىل إمارة زارية بعد  وأما أمه فهي فاطمة بنت دمحم األول بن موسى بن عثمان بن 
١١م١٧٨٤: موسى املايل سنة 

ء، بعد  ولد الشيخ عثمان ورش يف شهر رجب سبع وعشرون منه، املوافق بيوم الثال
بوالية َكُدوَ GIWA) َوا ِغيْـ ( يف بلد يسمى)١٩٦٣(صالة املغرب سنة  .١٢إحدى قرى زار

َوا (نشأ الشاعر يف هذه البلدة   حياته األوىل، وبعد أن بلغ اخلامسة من GIWA) ِغيـْ
عند جده الشيخ حامد بن MADABO) مدابو(عمره، أخذه أبوه إىل والية كنو، وأسكنه حبارة 

DAN–َطْن َعَفا –عثمان  AFA ،وقد تعلم عنده احلروف اهليجائية وبعض من السور القرآنية
السيدة خدجية بنت "إىل أن  توىف جده فاستمّر حياته يف هذه احلارة حتت كفالة جدته من أبيه 

مع رعاية عّمه الشيخ داود ميكائيل، إىل أن بلغ من عمره سّن ) (NATA ALA" الشيخ َماملَْ نـَتَـَعاَىل 
"١٣الزواج، فتزوج

ن ذكر الباحث أن الشاعر تعّلم احلروف اهلجائية وبعض من السور القرآنية عند سبق أ
وبعد وفاته انتقل إىل معهد الشيخ DAN AFA–َطْن َعَفا –جده الشيخ حامد بن عثمان 

َوا ( حبارة  MAI GARIعبدالرحيم َمْي َغرِْي    يف KAROFIN KAN GIWA) َكُروِفْن َكْن ِغيـْ

قسم اللغة العربية، ( عثمان علي آدم، أساليب الكنائية يف ديوان فيض األسرار يف مدح مصدر األنوار ملسو هيلع هللا ىلص للشيخ عثمان ورش مدابو    ١٠
يرو، على مستوى الليسانس،  .٩: ص. ) ٢٠١٥جامعة 

.٩: صاملرجع السابق،عثمان علي آدم،١١
قسم اللغة ( عية يف قصائد خمتارة من ديوان فيض األسرار يف كدح مصدر األنوار ملسو هيلع هللا ىلص للشيخ عثمن ورش مشسية إبراهيم معجي، الصور البدي١٢

يرو، على مستوى الليسانس،  .١٢: ص) م٢٠١٢العربية، جامعة 
قسم اللغة العربية ( للشيخ عثمان ورش مدابو الرمحن داود ميكائيل، الصور البيانية يف قصيدة الرحيق املختوم يف مدح النيب املعصوم ملسو هيلع هللا ىلصعبد١٣

يرو كنو، على مستوى الليسانس، سنة ١٨: ص.) ٢٠١٢:جامعة 



وتعلم عنده القرآن الكرمي، إىل أن ختم قراءته، فبدأ مباشرة يف طلب DALA) َداَل ( حمافظة 
١٤العلوم الدينية

ين مدابو، مث تعّلم البالغة  تعلم الفقه واحلديث وبعض العلوم اللغوية عند الشيخ يهوذا بن 
مث تعّلم التفسري KOKI) ُقوِق ( ماسي القادري   و وأصول احلديث عند الشيخ علي الكوالنح

مدابو، INUWAواحلديث والنحو والصرف وبعضا من الكتب الصوفية عند الشيخ دمحم ِإنـَُوا
الذي هو إمام الزاوية وقتئذ، وقد تعّلم احلديث والتفسري واملنطق والبالغة والنحو والصرف عند 

ليفة ، كما تتلمذ الشيخ وزير ِغطَاطُو ، وكذلك تعلم التفسري واحلديث عند الشيخ إمسائيل خ
ئيب سويد ، حيث قرأ على يديه األدب والنحو والصرف  .١٥عند أستاذ الدكتور  علي 

اورة له طلبا للعلم، حيث ارحتل إىل ُصوُكوُتو  ت ا وقد ارحتل الشاعر إىل بعض الوال
. م١٩٩١:  سنة) َشْيُحْن لِْيَمْن ( وتعّلم النحو والصرف واألدب عند الشيخ سليمان،

:وأما زمالؤه فمنهم 
.ــــــــــــ  الشيخ الدكتور َنِسيِد أبوبكر ُغَرْن ُدوِظى ١
.ــــــــــــ  الشيخ ُغوِين أمني َزيـَْنا ٢
.ــــــــــــ  الشيخ دمحم نُوَر دمحم أَْرزِي ٣
ئيبِ ٤ َ .ــــــــــــ  الشيخ دمحم البشري 
.ـــــــــــ  الشيخ  بـَْرَهاَم أيوب ٥
.ــــــــــــ  الشيخ  ُسَكيـْرَُج أْرزِي ٦
ين َنِسيِد ٧ .ـــــــــــــ  الشيخ  دمحم 
.ـــــــــــــ  الشيخ  عبد هللا دمحم َسْلغَ ٨
.ـــــــــــــ  الشيخ  الدكتور عمر الفاروق َقِينْ ٩

ء ــــــــــــــ  الشيخ  مصطفى ز ١٠ .كر
صر كشنة ١١ .ــــــــــــــ  الشيخ  دمحم 

.٢٠:املرجع السابق ، ص١٤
.١١:املرجع السابق، ص١٥



١٦.ــــــــــــــ الشيخ دمحم أول ١٢

نتاجات أدبية حيث  وأما إنتاجاته الشعرية فقد زّود الشاعر العامل األديب النيجريي 
:استطاعت قرحيته أن تنتج أشعار يف املديح النبوي، وهي على حنو التايل

ذكر أوصاف خري الربية ملسو هيلع هللا ىلص، وهي قصيدة هائية على حبر الطويل، تقع احلسنية النهدية يف ) ١
:يف اثنني وأربعني بيتا، ومطلعها 

تألأل وجه منه كالبدر حسنه** وكان رسول هللا فخما مفخما 
عظيم اهلامة كمل هللا عقله** وأول من مربوع ليس مشّذ

إذا وفر الشعر جياوز  أذنه** رجل الشعر ما قال هندفهو 
ئية على حبر الطويل، تقع يف )  ٢ الرحيق املختوم يف مدح النيب املعصوم ملسو هيلع هللا ىلص، وهي قصيدة 

:مائتني وسبع ومثانني بيتا، ومطلعها 
سائق األظعان والقلب مزجع  مىت ما بدا األطالل حي خليليا** أ
ففيها حمل األنس دار حبيبيا** جبسرة حب هرولن حنو طيبة  
وعّفر لدى ذاك اجلدار تنل سقيا** فسّلم على نور اإلله وسره 

أّم معبدية يف ذكر أوصاف خري الربية ملسو هيلع هللا ىلص، وهي قصيدة نونية من البحر الطويل، تقع يف )  ٣
:ها مثانية عشر بيتا، ومطلع

وقد شاقين منه الكمال سباين** مجالك أنس وهو حب وهيبة 
مليح صبيح الوجه طه كفاين** وحسنك نور كامل وجمدد 
روت أم معبد حسن طه كفاين** وأحسن خلق ظاهر لوضاءة 

الطويل، وأبياته ست مائة فيض األسرار يف مدح مصدر األنوار ملسو هيلع هللا ىلص، وهو ديوان على حبر ) ٤
:بيت، ومن أبياته 

لذي جل شأنه  على أّنين لست أبدل حبه** حلفت ميينا 
فمنه منال الكل واألمر أمره ** وال أتغري  مل أرم  جود   غريه 

يرو، ( ورش مدابومرمي طاهر، ظاهرة التشبيه يف ديوان فيض األسرار يف مدح مصدر ألنوار ملسو هيلع هللا ىلص للشيخ عثمان ١٦ قسم اللغة العربية، جامعة 
.١٤-١٣: ص.م٢٠١٤: سنة) على مستوى الليسانس



وجّنات عدن والفراديس نوره** هو األصل كل اخللق منه وفرعه 
ذكر أوصاف أمجل اخللق ملسو هيلع هللا ىلص وهي قصيدة هائية، تقع يف مخس مرتع األحباب والعشاق يف) ٤

:وتسعني بيتا على حبر الطويل، ومطلعها
ن حديث أّم معبد وصفه  كذابنت معوذ وكعب صحابه** أ
علّي كذا أبوالطفيل وواله** وجابر والّصديق هند وعتبة 

جالل فاليعروه ذل فياله** مجاله هو احلسن عني للجمال 
مروي العشاق يف ذكر أنساب أمجل اخللق ملسو هيلع هللا ىلص وهي قصيدة ميمية يف  حبر الكامل، وتقع )  ٥

:يف مائتني ومخس ومثانني بيتا، ومطلعها
ودمع العني ينسجم** أمن تذكر  أحباب  لدى  الكرم  بكيت حز

أوقد بدت خسرة يف املال واخلدم** مبوت  من  أفاركا أم  قد نعيت 
ل عينك دامت يف البكاهكذا  م** ما وما  لقلبك  يف   سكريد  أ



عند الشيخ عبد هللا أويث ليمنثالقرآن الكرمي أثر
ك على سبيل املثال ما سيأيتأويس ليمنث بتأثري قرآين، ومن ذلحظي انتاجات الشيخ عبد هللا

:الشيخيقول .يف بعض أبياته
ـــــــــدم خريا يرجى ليوم معاد=ضاق ذرعا مما جناه فماقــــــ

قام الشاعر بني يدى ربه يدعوه ويقوم شكواه من أن العدو جتاوز احلد مبا يقوم على من 
.العداوة ومل يقدم أى خري ليوم اآلخرة

ر ىف العداوة مبا يفعله من اإلساءة يقدم الشاعر شكواه بني الرب ويذكر أن العدو قداستم
ذا الفعل بدالمن أن يشغل نفسه مبا جيب عليه من أعمال األخرة من اخلريات .وشغل 

ا جاء من قول هللا تعاىل ىف حق نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من قوله أله إن الذى مبالشاعر ثروقد 
إن الذى فرض عليك القرآن لرادك : (ىلوذلك قوله تعا. نزل عليك القرآن سري دك إىل معادك

.حيث الشطاع ىف عجز هذا البيت امتصاص معىن األية. ٨٥: القصص) إىل معاد
هذا، وقد صاغ الشاعر هذه اآلية لينبه عدوه مبا هو أعلى واصوب عليه أن يشتغل به 

.وهو العمل اآلخرة
:وقول أيضا

وقه رب شر أهل العناد=واعف عما جناه عمدا وسهوا
، ويطلب منه أي  ب هللا يطلب عفوه فيما اقرتح من الذنوب علما ونسيا يتضرع الشاعر أمام 

.يبعده من شركل ظامل معاند
ثرالشاعثر واعف عنا واغفر لنا : (.. قوله تعاىلبر ىف هذا البيت مع نص قرآين حيث 

.٢٠٦: البقرة) وقنا عذاب النار(وقوله . ٢٨٦: البقرة..) وارمحنا
وقوله . قال هللا تعاىل حكاية عن قول املؤمنني حيث يقولون ربنا اعف عنا واغفرلنا ذنوبنا

...).وقنا عذاب النار(... ىف حكاية لقول الناس عند احلد 
واعف عما جناه كما امتص من ...) واعف عنا(... الشاعر من اآلية قوله تعاىل أخذ

.ه رب شر أهل العنادوق) وقنا عذاب النار: (... اآلية قوله تعاىل



اظ الواردة ىف اآلية القرآنية وأرسلها ىف مضحون لفالشاعر هنا عمد إىل امتصاص األ
ت. ألفظ بيته .وذلك مع اإلستعانة ببعض املعاىن الىت التقطها من اآل

:ل الشاعرو قوي
ه دوما بال إبعادوأغث=وأنله مراده كل حني

بعده عنه، يقول ه ىف كل وقت ويطلب إغاثته مراده وطلوبالشاعر يسأل هللا أن يعطيه 
رب، وأطلب إعانتك على تدوم  رب أن جييب دعائى ويعطيىن ملطوىب كل سألتك  أسألك 

.على وأن ال بعدين عنك
كل : (تفاعاللشاعر مع نص قرآين ىف هذاالبيت حيث اسخدم تركيبا من تراكيبه وهو قوله

).حني
تعاىل ىف صف طعام أهل اجلنة، وأشجار اجلنة وهو قوله ا جاء من قول هللامبالشيخثروقد 
ا. : (تعاىل ذن ر هيم) تؤيت أكلها كل حني  .٢٥: إر

.وقد صاغ الشاعر هذه اآلية ليبني شدة حاجته ملطلق به ورغبته ىف اإلجابة
:الشيخقال 

فا رمحنا يرب يوم التناد=رحيم العباد يوم معاد
رحم للعباد يومالقيامة، ويسأله الرمحة أمام بيت هللالشيخوقف  يطلب رمحته ويناديه 

.يوم األخرة
رب يوم القيامة: يدعوا لشاعر ويقول رحيم العباد يوم القيامة أن ترمحىن  .أسألك 

وارمحنا : (... مضمون قوله تعاىلاقتبسإستعمل الشاعر تركيبا قرآيتا ىف دعائه حيث 
.٣٢: غافر) ويقوم إىل خاف عليكم يوم التناد: (... قوله تعاىل، و ٢٨٦: البقرة) أنت مولنا

ذكر هللا ىف اآلية األوىل حكاية عن قول املؤمنني يطلبون رمحته ومغفرته وىف الثانية حيكى 
شعيب لقومه يقول هلم أخشى عليكم عذاب يوم القيامة .قول سيد

وزين ...) يوم التناد(.. من اآلية الثانية أخذكما ...) وارمحنا(... الشاعر من اآلية األوىل أخذ
ما .عمد إىل تراكيب قرأنية الواردة ىف اآلية وأطلقها ىف مضمون ألفاظ بيتهف.بيته 

:يقول الشاعر



مع من قد حبوا النيل املراد=أسكتها جنات عدن تكون
.واملؤمننييدعوا الشاعر البنته ويسأل هللا أن يسكنها اجلنة مع مجيع املسلمني 

رب أن تدخل ابنىت جنا عدن مع األبرار .يقول أسألك 
ال شك هذا ...) جنات عدن: (... الشاعر هنا تركيب قرأنيا حيث الستخدم قوله تعاىلثر

ئهم وأزواجهم : (... الرتكيب مقتس من قوله تعاىل ا ومن صلح من ءا جنت عدن يدخلو
.٢٣: الرعد...) وزريتهم

اىل املؤمنني ىف هذه اآلية من أنه سيد خلهم جنات عدن مع من صلح حاله من يبشر هللا تع
ئهم وأزواجهم وزريتهم .ءا

.الشاعر من اآلية قوله أسكننها جنات عدن حيث تغري بعض ألفاظ النص قليالاقتبس
:يقول الشاعر

إليك جلأ فاجعلنا ىف مجع أهل الوداد=ربنا إ
.ىف مجيع أموره، وأن جيعله ىف أهل مودتهالشاعر يذكر أنه جبأ إىل هللا

رب إىن قد جبأت إليك وفوضت أمرى إليك أن جتعلنا ىف مجلة أحبابك .يقول 
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك (الشاعر ىف هذا البيت نصا قرآنيا استخدام تركيب منه ثر

)املصري
إليك ىف مجيع أمو  التجأ إليك وإليك نرجعيقول املؤمنون ربنا إ وقد تركنا أمور .ر

املعاىن الواردة ىف اآلية القرآنية وأطلقها ىف مضمون معاىن بيته وذلك مع اقتباسإىل الشيخ عمد 
. اإلستعانة ببعض ا أللفاظ الىت التقطها من األية

:قال الشاعر
م أميا تدمري نصري=ودمر  رب  زلزهلم 

ن يهلك أع لزلزلة الشديدةيدعوهللا ويطلب  لك .دائه ويصيبهم  رب أن  يقول أسألك 
أعدائى إهالكا وتزهلم زلزاال شديدا

فقلنا اذهبا إىل : (الشاعر ما جاء من قوله تعاىل ىف ذلكر إهالك الثمود وهو قوله تعاىلثروقد 
م تدمريا . ٣٦: الفرقان) القوم الذين كذبو ابئايتنا فدمر 



:قال الشاعر
رب شرح ىل صدري=يل العلومرب يسر 

ن يشرح صدرح يفهم العلوم املتعددة .الشاعر يسأل هللا التيسري ىف أموره وخاصة العلم، ويسأله 
الشاعر ماجاء من قوله تعاىل ىف قصة موسى ىف طلبه التوسيع لصدره عندما أرسله إىل ثروقد 

.٢٥: طه..) أمرىقال رب اشرح ىل صدر ويسرىل : (وهذا عند قوله تعاىل، فرعون
.معىن اآلية ىف هذالبيت، ىف طلبه التيسري وتوسيع الصدر لفهم العلوم النافعةاقتباسوقد استطاع 
:يقول الشاعر

نصرًا عزيزا مؤزرًا لك أهاللبطل من كل ماكر=وتنصر .و
ن يهلك الكفار واملشركني ويبد دمجعهم .يسأل هللا أن ينصر املسلمني على أعدائهم، و

الشاعر ىف هذا البيت مع ماجاء من إخبار هللا تعاىل من أنه سيصر رسوله تصرا قوثرقد
.٣الفتح ) وينصرك هللا نصرا عزيزا: (على الكفار، وذلك ىف قوله تعاىل

ك الكفار، فعمد هالىف طلب النصرة من هللا تعاىل، وإوقد صاغ الشاعر ىف هذا البيت دعاءه
.لربط أفكاره، ذلك ليكون أقوى ىف نفوس السامعنيإىل النص القرآين



عند الشيخ عثمان ورش إبراهيم مدابوالقرآن الكرمي أثر
على سبيل املثال ما عثمان ورش إبراهيم مدابو بتأثري قرآين، ومن ذلكحظي انتاجات الشيخ 

:يقول الشيخ.سيأيت يف بعض أبياته
نفسى غرامكفإىن قتيل احلب =حمبته ديىن ونسكى وشرعىت

ن حمبة الرسول عليه الصالة والسالم هى  يبني الشاعر ىف هذا البيت أفكاره وحقائقه 
ذه األفكار  حملبوب وعند اإلتيان  دينه وعيادثه ونظامه ىف حباته ألن حقيقة احملبة األقتداء 

و " نسكى"و " ديىن"مارانسلخ الشاعر من ألفاظ نفسه واستعمل ألفاظ القرآن الكرمي وهى قوله 
".ملك دينكم وىل دين: "الىت امتصما من قوله تعاىل" شرعقى"

عمد الشاعر إىل ذلك ألن ألفاظ القرآن هى أدعى ........" قل إن صالتى ونسكى: "وقوله
.إىل االستماع والتأثري ىف النفوس ليكون البيت جذاب لأللباب

:قال الشاعر
جل=فإنك نور والربية ظلمة مالكفمنك وجود الوصف 

وصاف محيدة كالعلم واهلدى والصفاء وغريها فاستعمل لفظ  أراد الشاعر أن ميرح ممدوحه 
الذى حيتوى تلك األوصاف والربية ىف ظلمة فكل من أراد أن خيرج من الطلمة إىل النور " نور"

.فليقتس من نورة
ثري ىف  النفوس وأشد حدية وذلك اللفظ نقله من القرآن الكرمي ليكون الكالم أشد 

".لقد جاءكم من هللا نور وكتاب مبني: "لأللباب وذلك من قوله تعاىل
:قال الشاعر

فؤادى إليه دائم احلب مغرما=أغادرحىب طه والقلب مزعج
يقول الشاعر ىف هذا البيت أن قلبه شديد التأث والتعلف والتملق مبمدوحه وفؤده دائم 

.وقلبه ىف تلك احلالة وذلك ماال يكون من احملب الفاىناكمحبة والغرام إليه فكيف يرتكه 



لقد أراد أن يذكر اسم املمدوح فنقله من القرآن الكرمي مع أن األمساء يه كثرية، مال إليه 
وذلك ىف قوله " هادى"والثاىن " طاهر"ألمهيته ومجيه املعاىن ألنه يؤول احلرف األول منه ب 

".لنا عليك القرآن لتشقىطه ما أنز "تعاىل مبطلع السورة 
.عمد الشاعر إىل ذلك ليكون لفظه وبيته مؤثراً ىف النفوس جلاللة اللفظ املستعمل

:قال الشاعر
وصدق اللسان=فلم ترعيا مثل طه دمحم مجاال وآدا

نه ال مثل له ىف اجلمال واألداب وغريها  لفردية ىف مجيع اخللق  ميدح الشاعر ممدوحه 
احلميدة فلما أراد الشاعر ذكر اسم املمدوح نقل لفظني من القرآن الكرمي من من اخلصال 

ا ومها  طه ما أنزل عليك القرآن "واألول قوله تعاىل " دمحم"و " طه"األلفاظ الىت ذكره هللا تعاىل 
.ملسو هيلع هللا ىلص...." دمحم رسول هللا : "والثاىن قوله تعاىل" لتشقى

ثرياً ىف النفوس وجذً لأللبابوذلك ليقوى ألفاظ شعر  قومى األلفاظ  .ه 
:قال الشاعر

وقال على خلق عظيم أمينه=فقد عظم هللا العظيم شؤونه
نه جعله هللا عظيما وعظم مجيع شؤونه وكل من انتسب إليه وكل  ميدح الشاعر ممد وحه 

لتأسى به واقفاء أ نه على خلق عظيم لذلك أمر  .ره واتباع سبيلهما تعلق به ومدحه 
وذلك لتأثره " على خلق عظيم"لقد استعمل الشاعر الرتكيب القرآىن ىف بيته حيث قال 

.لقرأن العظيم وتعلقه بقلبه
).وإنك لعلى خلق عظيم: (إن الشاعر ىف ذلك حاكى قوله تعاىل

.وذلك ليكون تركيبه قوً مؤثرا مقبوال عند السامعني والقارئني
:قال الشاعر

رؤوف رحيم طه روحى فداؤه=طاه أمساء له وصفاتهوأع
ن هللا تعاىل أعطاء أمساء من أمسائه وصفاته أى مساه ببعض أمسائه  ميدح الشاعر ممدوحه 
ووصفه ببعض صفاته ليكرمه ويعظم شأنه ويعلى قدره ألنه حبيبه وصفيه، فمن ذلك مساه 



ن روحه صارت فداءله رؤوف رحيم، مث أردف الشاعر الكالم بذكر اعتزا"لسميه  زه ممدوحه 
.مبعىن أنه حيبه فوق حمبته لروحه امتثاال ألمر هللا تعاىل وألمره عليه الصالة والسالم

لرتكيب القرأىن عند إيراد الرتكيب ىف بيته و بقوله  ثر الشاعر  اقتبس " رؤوف رحيم"لقد 
ملؤمنني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما: "ذلك من قوله تعاىل عنتم حريص عليكم 

...".رؤوف رحيم
جلأ الشاعر إىل ذلك ليزين تركيبه بزينة الرتكيب القرآىن فيكون الكالم مسموًعا مقبوًال مؤثرا 

.ىف أمساع السامعني
:قال الشاعر

رؤوف رحيم حبه قد سباين=حتققت أن املصطفى وصف ربه
نه حت قق وأيقن أن املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص وصفه هللا ميدح الشاعر ممدوحه عليه الصالة والسالم 

لرؤوف الرحيم صاحب الرأفة  ه  تعاىل ببعض صفاته ومساه ببعض أمسائه من ذلك مشيته إ
وارمحة الشاملة حتميع الكائنات لذلك أرسل إليهم فقد عمت رمحته املؤمن والكافر والصاحل 

ثر الشاعر عند إيراد إال مسني  ه على والطاحل لقد  لرتكيب القرآىن اجلذاب، لتأثره به وتفضيله إ
.مجيع الرتاكيب

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص : "قد نقل ذلك من قوله تعاىل
ملؤمنني رؤوف رحيم ...".عليكم 

مقبوال مؤثرا راسخا ىف النفوس، مطيًبا لألمساع .وذلك ليكون تركيبه ىف البيت قو
:الشاعرقال 

فتدىل قاب قوسني جونه دنواحلبيب ىف اإلله فتاؤه=د
ميدح الشاعر الرسول عليه الصالة والسالم بدنوه إىل املوىل تعاىل وتدليه أى شدة منوه، 
فتدىل عند سدرة  وأن هذا الدنو ىف اإلله يدل على فناء الداىن وهو احلبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص، د

توى حيث ال سهاو وال أرض وال فوق وال حتت وال شرق وال غرب وال إنس وال املنتهى ىف املس
.جن وال ملك



لرتكيب القرأىن عند إيراد تلك املعاىن مما يدل على مدى تعلقه  ثر الشاعر  ولقد 
فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن: "لقرآن لقد اقتبس تلك الفكرة من قوله تعاىل وذلك " مث د

به وليحسنه مبحاسن تراكيب القرآن، كى يكون كالمه مقبوالً مؤثرا ىف النفوس جذاليزخرف تركي
.لأللباب آخذا للقلوب

:قال الشاعر
جا مقوما لدين  وسنتك الفراء سهل املسالك=أتيت لنا 

لدين  نه هو دليل الفالح واهلدى إذ أ ميدح الشاعر الرسول عليه الصالة والسالم 
بسنته اإلسالمى الذ جه مقوما وصراطه مستقيما وطريقه موصال إىل اجلنة، مث جاء ى كان 

الفراء املنجية من كل ضالل وهالك، وإن القرآن والسنة صاحلان لكل زمان ومكان ومصلحان 
ما وسلوكهما سهل ال صعوبة ىف أحكامهما ألنه ما جعل عليكم  لكل مشكلة حيوية واألخذ 

.ىف الدين أحد إال غلبه
ملعاىن القرآنية، حيث قالل ثر الشاعر عند اإلتيان بتلك املعاىن املضمونة ىف بيته  : قد 

جا مقوما( لدين  يــــس والقرآن احلكيم إنك ملن : "اقتبس تلك املعاىن من قوله تعاىل) أتيت لنا 
اكم عنه فانتهوا"وقوله " املرسلني على صراط املستقيم كم الرسول فخذوه وما  ...".ما أ

جلأ الشاعر إىل ذلك لتفضيله املعاىن القرآنية على كل املعاىن، لذلك ترك معاىن نفسه 
لأللباب ومقبوال لدى أهل الفن .إليها وذلك ليكون كالمه مؤثرا ىف النفوس وجذا

:قال الشاعر
خللق العظيم جبلة وبوكت من فوق السماء فيالك=ختلقت 
نه جمبول على خلق عظيم فكل أخالقه ميدح الشاعر الرسول عليه الصالة  والسالم 

:حسنة ال غري، كما قيل شعرا
ومن له احلسىن فقط=من ذا الذى ما ساء قط

عليه جربيل هبط=طه الذىدمحم
ن الرسول عليه السالم بورك له من فوق السماء   مث أردف الشاعر مدحه بذكر الربكة 
كفى ذلك شاهدا الوحى إليه واإلسراء واملعراج به، وهو منبع احلسنات والربكات، فمن كان 



حسنا فبحسناته ومن كان مباركا فبربكاته عليه الصالة والسالم فاملبارك من جلأ إليه ورضى به 
.ن تركه وغضب عليهوامللعون م

.فما أعز حسناته وما أكثر بركاته وما أعظم شأنه عليه الصالة والسالم
ذا البيت حيث قال ملعاىن القرآنية عند األبيان  ثر الشاعر  خللق : (لقد  ختلقت 

".وإنك لعلى خلق عظيم: "إقتبس ذلك من قول املوىل تبارك وتعاىل) العظيم
ملعاىن الفضلى القرآنية كى يؤثر كالمه ىف نفوسى السامعني جلأ إىل ذلك ليغين معانيه

م ويلفت أنظارهم لبا خذ  .واملستمعني و
:قال الشاعر

ووافا خبمس مل تنل نقصان=وأسرى به هللا ليعظم شأنه
نه  ميدح الشاعر الرسول عليه الصالة والسالم ببعض خصائصه وأفضليئه على اخللق 

ليال من احلرم املكى إىل بيت املقدس مث أعرج به إىل السموات فإىن سدرة أسرى به هللا تعاىل 
املنتهى، وذلك ىف اليوم السابع والعشرين من شهر رجب املرجب ىف السنة العاشر بعد النبوة 

.تسلية له على ما يقاسيه من إساءة قريش
ىف كل يوم وليلة ومن تنائج إال سراء واملعراج الصلوات اخلمس الىت فرض عليه وعلى أمته 

تكرميا وتطهريا وتكفريا للذنوب، لقد نطق القرآن الكرمي ىف شأن الصالة ىف ثالث ومثانني موضعا 
.منه

وهذه الصلوات أصلها مخسون فنقصت مث نقصت مث تقصت إىل أن عادت إىل مخس 
موسى عليهالصالمن الذى لقيه الرسول عليه الصالة والسالم ىف السم اء وذلك مبشورة سيد

ا كل مسلم ىف كل يوم وليلة إىل  ىن  ا فالبد أن  السادسة فهذه اخلمس ال يرضى الرين بنقصا 
تيه اليقني .أن 

سلوب بيته حيث قال ملعاىن القرآنية عند إتيانه  ثر الشاعر  وأسرى به هللا : (لقد 
رى بعبده ليال من سبحان الذى أس"نقل ذلك من قوله تعاىل ألو السوة اإلسراء ) ليعظم شأنه

تنا إنه هو السميع البصري ".املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذى بركنا فيه لنريه من ءا



اخلامتة
ثري انتاجات الشيخ عبد هللا أويس ليمنث والشيخ عثمان ورش  تناول هذا املقال احلديث عن 

واجلملة واملعىن الوارد يف القصائد إبراهيم مدابو مع القرآن الكرمي، فناقش مواضع التأثر مع اللفظ
ثر الشيخان فيها مع القرآن الكرمي وقد ت قش أبيات اليت  ما، حيث  وصل املختارة من انتاجا

ثري -الشيخ عثمان ورش الشيخ عبد هللا أويس و –أن للشيخني: منهاإىل نتائج كثرية الباحث
تعامل مع النصوص الدينية املقدسة، كما القدرة قوية يف القرآنية، وأن هلما قوي مع النصوص 

كما أن هذا كله يشري إىل مدي .الصادقةماملوهبة الفنية احلقيقية الصادرة عن عاطفتهانيتمتع
.ثري القرآن الكرمي يف انتاجات علماء مدينة كنو عموما
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