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دراست جحليليت : كافيت إبراهيم البذوي في التذبر ملخلوكاث هللا 

ؼػُب غلي دوى 

Abstract 

This paper described the poem of Ibrahim Albadawi, which showed its 

significance in the Islamic world in bringing out clearly the Arabic grammar 

and vocabulary it contained. The poem vividly captured and described the 

oneness of Allah and wonders of His creatures on earth. References and 

notable examples were made to show the absolute reliance of these creatures 

to Allah for their sustenance and livelihood; as all being are mortal. This 

paper concludes that poem of this nature are very pertinent and significant in 

maintaining and improving one’s faith and other Islamic beliefs.  

امللذمت  

يبن مىه اإلاػاوي والاًلاغاث ليل غفش مً الػفىس ختى ٌػىي ـىسةجيىن مشآة لزلً  وان ألادب ًخجعذ فُه سوح الحُاة ٍو

زٍ الذساظت غباسة غً مداولت الباخث في جدلُل مىىىمت الؽاغش  يىن همىرحا واضحا لخلً الفترة املحذدة، َو الػفش ٍو

ان الؼً  ًَ ئبشاَُم البذوي أو البذًىي العىداوي اإلافشي التي اخخىث غلى ـىسة بذٌػت لفىؼ الباسي اللىُفت الخاللت مً الذ

اخب اللفُذة مً أبىاء  ذة مً هىغها وهي محزان الػلٌى ومىُاٌ الللىب، ـو ً، خُث وان اٌَزٍ اللفُذة فٍش كشن الػؽٍش

ب  لألدب ـشخت ؼامخت، وجىىس هبحر الزي هس ى ومش غبر غفىس مخخلفت، منها الػفش الزَبي في ألاهذلغ الزي وان كٍش

: املحاوس الخالُتغلى - دمتقبػذ الم– الػهذ بهزٍ اللاسة، صمىُا وحؿشافُا، وجدخىي اإلالالت 

 الخػٍشف بالؽاغش -

 دساظت اللفُذة  -

 الجماٌ الفني -

الخاجمت   -

التعريف بالشاعر 

 بمشهض خىػ غِس ى مدافظت البدحرة بالعلىىت اإلافشي ، الخدم (1)م1908َى الؽُخ ئبشاَُم بً غلي البذًىي، ولذ غام 

ت الذًيُت غام  م ، زم الخدم بمػهذ ؤلاظىىذٍس ىأجم خفظ اللشآن الىٍش ى بالخامعت مً غمَش م وخفل غلى 1920بالىخاجِب َو

 (2).م1935ؼهادة الػاإلاُت مً ولُت اللؿت الػشبُت غام 

شي غام :املىاسب التى جللذها م غحن ؼُخا 1954م، وسقى وهُال للمػهذ غام 1937غحن مذسظا لألدب الػشبي بمػهذ وىىا ألاَص

شي غام  ت غام (3)م،1959إلاػهذ دظىق ألاَص ت وؼُخا للػلماء ؤلاظىىذٍس م 1962 زم أـبذ ؼُخا للمػهذ الذًني باإلظىىذٍس
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أخخحر بػذ بلىؾه ظً الخلاغذ معدؽاسا ملحافظت البدحرة للؽإون الذًيُت وسةِعا لجمػُت ؼبان اإلاعلمحن بالبدحرة وسةِعا 

 (4).م1983جىفي غام . للجمػُت الؽشغُت 

دراست اللصيذة  

ىت بمػاوي اليىهُت وملادًش ئلهُت، جدذد مالً َزا اليىن، وخالله  َزٍ اليافُت جخيىن مً حعػت وظخحن بِخا وهي مىشحت ومٍض

شي ؤلاوعان مفحٍر ومبذةه ، مً فىق الػشػ، ٍو اكت وهظم ألابُاث . ومذبٍش
َّ
وعم الؽاغش مػاوي مخػذدة ولىن ألاظالُب الشؼ

، َزا ًذٌ غلى أن  ػىي مػىا وامال دون اظىادٍ ئلى ؾحٍر جىظُما دكُلا، وأعجب ما ًيىن في اللفُذة ول بِذ معخلل بىفعه َو

الؽاغش مخأزشبؽػشاء الػفش الجاَلي خُث ًيىن ول بِذ خامال سظالت معخللت دون الحاحت أو اللجىع ئلى بِذ آخش 

: فلاٌ .ٌعاهذٍ

فأحش لػُفا ًدخمي بدمان   بً أظخجحر ومً ًجحر ظىاوا

ر هبي ومػفُتي ببػن كىاوا  ئوي لػُف أظخػحن غلى كىي 

ـــــا مً ؾافش ئال وا  أرهبذ ًاسبي وآرجني رهىب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مالهـ

َزٍ ألابُاث جخمخؼ بمىلؼ ئًماوي كىي خُث أبذي الؽاغش الخفاكه بشب الػضة واللجىع ئلُه لجىغا وامال فاغترف بمػفه وأهه 

ممىش لحماًخه حػالى وأهه َى الحامي لػبادٍ وخلله واليىن وشا، لى هظشث أدسهذ أن البِذ ًخفشد إلاػىاٍ لىفعه والؽاغش بذأ 

مىلؼ َزٍ اللفُذة دون جأدب بأظلىب ئظالمي هما وان مػخادا للؽػشاء ؤلاظالمُحن كذًما وخذًشا وئن وان الؽاغش وخذ هللا 

.  غلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وال صحابخه مما ًذٌ غلى أن اإلاىلؼ خاٌ جمام مً مىلؼ ئظالميةحػالى ومجذٍ ولىً لم ًلاسن مىلػه بالفال

والؽاغش في َزا اإلاؽهذ أخز خاـُت البفش وحػله في اإلاحزان وأهه حػالى ًذسن ألابفاس وغُىن الػباد كاـشة ؤلادسان لزاجه ألن 

: لىةُت اإلاللت مدذودة وال ًمىً أن ججاوص الػحن جلً اإلاذي وال مذي أو جدذًذ إلدساهه حػالى فلاٌ

ا ــــــــــــــــــــــــنهه ئدسانـــــــــــــجذسي له ولً ًا مذسن ألابفاس ، وألابفاس ال

ما حاوصجه ، وال مذي إلاذاوا   أجشان غحن والػُىن لها مذي

ٌ ش يء أظدبحن غالوا ــــــــــــــفي ن  ويــــــئن لم جىً غُني جشان فان

ػلم غلى سفػخه وخىُم بذٌػه في و لم ًىً ًشي الشب بػحن املجشدة، بل وان ًشاٍ مً خالٌ  ـيُػه ٌحضم ألادًب كاةال ئن غمله َو

. ول ؼيئ هما كاٌ الؽاغش

 (5)وفي ول ؼيئ له آًت   جذٌ غلى أهه واخذ 

 َضة ؼػىسٍت ووكفت ئًماهُت جشجل ـذق الفني الؿشامي العجُب، خُث أن أوشاف والعش اإلاخىاحذ في َزٍ اللفُذة ٌ

اللفُذة جىادي بمضامحر وؿمُت واؼفت ظش الحُاة وخلُلت الػمش، وجخجلى سظالت اليىن مً خالٌ حمل بعُىت فػلُت واهذ 

 وخبر، هما ظِخطح في ألابُاث الخالُت، مإهذة اللىاةف سباهُت جلمغ مً خالٌ هظشة دكُلت جذسن بامػان، ئأو اظمُت أو مبخذ

اس ، "فلٌى الؽاغش بػذ الىذاء  ا مشظل ألاوُاس، "ًا مىبذ ألاَص ت جلفذ غلٌى "ٍو ا مجشي ألانهاس جلً حزبت اهدباَُت كٍى ٍو

:  العامػحن فلاٌ
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اس غاوشة اٌ َزا الؽزا الفىاح هفذ ؼزاوا  ؼزاـــــــــــــــًامىبذ ألاَص

ام مً فدىاوا ـــــــــــــــــــــــًامشظل ألاوُاس جفذح في الشبا ـذخاتها ئله

انهاـــــــــــــــــــــــم: ًامجشي ألانهاس  سة لىذاوا ــــــــــــــــــــــــــــــــالت كيـــــــــــــــــــئال اهفؼ احٍش

واوا ــــــــــــــــــــــــَى ـىػت هللا الزي ط ول العجاةب ـىػت الػلل الزي

ٌ ؤلادساوا ـــــــــــــــــــــــــماهلل لم ًىخب ٌ ا ئراـــــــــــوالػلل لِغ بمذسن ؼيئ

داوا ــــــــٌ ٌــــــــــــــــــــــلها َى ما ئليــــــــــــــــأق  ٌــــــــــــــــــــــاث لؼــــــــــــــــــاق آيــــــــــهلل في آلاف

ان ًإهذ وخذاهُت هللا حػالى خُث جذاٌو الػلل، وهظٍش  نها ببَر جىاٌو الؽاغش في ألابُاث الشالزت ألاخحرة هلىت خعاظت وبَش

 أهىاغا أخشي 
ّ

ى ـىؼ عجُب وال ادسان له ئال ما هخب هللا له مً ؤلادسان والالحاق، واظخمش كاةال وان لِِل بمىظاس الفىشة، َو

 .مً آلا ًاث في اليىن وأكلها ما َذان ئلُه بالػلل العلُم والفىشة اإلاخمحزة 

ؽفي ؾلُل فإادٍ ختى ًخمىً مً خلم  فالؽاغش في َزٍ الخىىة أساد أن ًللي حعاؤالث خٌى الخلم لُؿىي ئخعاط لمحٍر َو

 :الجى الفىشي خىالٌ ؼػٍش ووؿماث كفُذجه التي حػىي مضماسا مىاظبا ومىظُلا ؾىُا ًىفي أن حػذ مً كُاط ؤلاحابت فلاٌ

ـــــافي ألامشاك كل للىبِب جخىفخه ًذ الشدي ــ ــ ــ ــ ــ مــــً أسداوا؟ : أؼـ

مً غافاوا؟ :  عجضث فىىن الىب كل للمٍشن هجا وغىفي بػذ ما

مً باإلاىاًا ًاصحُذ دَاوا؟  كل للصحُذ ًمىث ال مً غلت 

َىي بها مً را الزي أَىاوا   كل للبفحر ووان ًدزس خفشة

ألابُاث ولها كاةلت ليل مً الىبِب واإلاٍشن والصحُذ والبفحر مً الزي أسدان ًا وبِب ومً الزي آفان ًا مٍشن؟ ومً 

الزي دَان ًا صحُذ؟ ومً الزي أَىان ًا بفحر؟ ال ؼً مهما خاولذ أن جخفي لفظ الجاللت في َزٍ ألاظئلت وظخيىن كاَشا 

. غلى رهٍش سؾم أهف الياجب واللاسب والعامؼ َى هللا الفمذ

اث  غلى سؾم جفلذ الؽاغش زىاًا اليىن وجدبؼ حالةل كذسة هللا حػالى بأظلىب أدبي وكُاط زلافي سفُؼ خُث جمىً مً دمج مدخٍى

إلاا جشي الشػبان ًشمي بؽشاسة العم مً فُه ومً الزي َى وكاٍ مً : ألاوشاف وظشدَا ظشدا همىصحُا في اللفُذة فدعاءٌ كاةال 

:  العمىم وهُف ٌػِؾ بالعم اللاجل في فمه فلاٌ

مً را بالعمىم خؽاوا؟ :  فاظأله  وئرا جشي الشػبان ًىفث ظــــــمه

ـــم ًمأل فاوا؟  واظأله هُف حػِؾ ًاسػبان أو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زا العــ ـــــُا َو جدــ

وا؟  واظأٌ بىىن الىدل هُف جلاوشث
َّ
 وكل للؽهذ مً خال

ً
ؼهذا

دم وفشر ما الزي ـفاوا؟  بل ظاةل اللبن اإلاففى وان بحن

ُخه وكذسجه حػالى غلى الخلم وؤلاًجاد في اإلاػمىسة، أبذع الؽاغش في ألابُاث العابلت خُث ٌػبر غً  ذة، وآًت جبرس ألَى كذسة فٍش

، اظخمشزم 
ً
 وبُػُا

ً
والماءا

ً
 مشا

ً
 ،ال مزاكا

ً
 حمُال

ً
 الؽاغش ٌعأٌ بىىن الىدل هُف ًملػها ؼهذا، وأـبذ ظىشا خلىا، ووػاما

اس والحؽاتؾ في الؿابت والىدًان،ومؼ رلً ًيىن خلى الىػم واإلازاق، ودواءؼافي لؽتى  وىنها جدىاٌو ؼتى ألازماس وألاَص
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ُذة، وكذسجه اإلاِعىسة، وسخمخه الىاظػت، زم ًلٌى الؽاغش مخدذزا غً الفىؼ ؤلالهي  ألامشاك والػلل، جلً وخذاهِخه الفٍش

.  الىاخذ في اللبن اإلاففى الزي ًخشج بحن الذم والفشر، مً الزي كام بهزا الػمل ئهه َى هللا جباسن وحػالى

مً أسباوا؟ : وخذٍ فاظأله  صحشاء ًشبى ـــــــــــــــــــــــــوئرا سأًذ الىبذ في اٌ

مً أظشاوا؟ : أهىاٍس فاظأله  اؼشاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئرا سأًذ البذس ٌعشي ن

وّل ش يء ما الزي أدهاوا؟   واظأٌ ؼػاع الؽمغ ًذهى وهي أبػذ

ش مً الشماس مً الزي باإلاش مً دون الشماس ؾزاوا؟   كل للمٍش

مً ًاهخل ؼم هىاوا؟ : فاظأله  وئرا سأًذ الىخل مؽلىق الىىي 

مً أوساوا؟ : فاظأٌ لهُب الىاس ب لهُبها  ـــــــــــــــــــــــــــــــوئرا سأًذ الىاس ػ

ت للخلم فالىبذ في الصخشاء والبذس  اسث اللفُذة ئؼاسة حعجحًز جابؼ الؽاغش ؼمػت هىساهُت وكذسة ئلهُت في ـيُؼ اليىن ـو

 حعاءٌالعاسي وؼػاع الؽمغ الذاوي البػُذ مً وىهب ألاسك والشماس اإلاش والخمش اإلاؽلىق الىىي، وهزلً ؼب لهُب الىاس ف

 ومً أظشي البذس بأهىاٍس الضاَُت وهزلً وان ألامش ليل مً الؽمغ والشماس اخشاء اللاَلت التي الماء فُهؿمً أسبى الىبذ في اٌ

. والىخُل والىاس 

ه فإادٍ غً خلم هللا واإلاعجضة اليىهُت التي آًاتها جمش غلى ول ئوعان وجلذم  دٍى بػذ ما ـشح الؽاغش ما ًجٌى في لمحٍر ٍو

غلُه بلذوم اللُل أو النهاس، ففاس مً الىبُعي ؤلاهدباٍ إلاشوس آلاًاث، والػبر التي حػىي ؤلاوعان زلت هفعُت والاهدباٍ مخمحز 

: فلاٌ

 
ً
كمم السحاب فعله مً أسظاوا؟   وئرا جشي الجبل ألاؼم مىاودا

حشي فعله؟ مً الزي أحشاوا؟   وئرا سأًذ النهش بالػزب الضالٌ

مً الزي أوؿاوا؟ : وغى فعله  وئرا سأًذ البدش باإلالح ألاحاج

مً ًا اللُل خان دحاوا؟ : فاظأله   وئرا سأًذ اللُل ٌؿص ى داحُا

  فاظأله
ً
عفش لاخُا ٌُ مً ًاـبذ ـاؽ ضحاوا؟ : وئرا سأًذ الفبذ 

! غُىان واهفخدذ بها أرهاوا   َزي عجاةب واإلاا أخزث بها

ئن لم جىً لتراٍ فهى ًشاوا؟    وهللا في ول العجاةب مازل

غالم ٌػِؾ ؤلاوعان خىلها ًخللى رلياٌفخيلم غً الجبل والبدش والنهش واللُل والفبذ ، لحرد ألفت العامؼ ودًذهت الحُاة ألن 

َمت الىكذ له اسظالت ؤلاخعاط والؽػىس مػا في ول وكذ وخحن مما ًشمض ئلى مػاوي وبُػُت وىهُت هاولت له صواٌ ألاًام ومذ

. وفىث الفشؿ التي ًلضم اظخؿالله والخأهذ مً اظخخذامها في أدق ـىسة وأحمل مشاال ًجني زماس رلً في دهُاٍ غً أخشاٍ

الجمال الفني 
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 فلجماٌ الفني، أما 
ً
 هبحرا

ً
ػىي ئعجابا ، َو

ً
 أو هثرا

ً
ً ول غمل أدبي ظىاء وان ؼػشا جلً الففاث التي جخمحز بها اللفُذة، وجٍض

 في اإلاعامؼ
ً
 خاـا

ً
ت، وبدعً ظشد .وؼػىسا ش، والىىاًت، وجىبُم اللىاغذ الىدٍى رلً بدعً الدؽبُه، والاظخػاسة، والخفٍى

 
ً
 فىُا ً مالةما

ً
والؽاغش ًىلب مىه كىة ؤلاخعاط والخىلؼ ئلى ألاؼُاء الذكُلت والجلُلت بدُث . اللفق بدُث ٌػىي حماال

ففها، وبالخالي ًخشحها للعامػحن والذاسظحن بخلً العماث الفىُت الجمُلت اإلاخياملت  (6 ).ٌؽبهها ٍو

ت،  ىمً فيها الجىدة الؽػٍش ومً َزا اإلاىىلم هذسن أن اللفُذة جديي آزاس الجماٌ واإلاؽاغش اإلازاق مً وؿماتها وحشظها، ٍو

وفي َزا اإلاظهش هداٌو كذس ؤلاميان أن هظهش الفىسة البالؾُت مما ًمغ البُان، واإلاػاوي، والبذٌؼ، وباألمشلت . واللُمت ألادبُت

ً الؽاغش بها كفُذجه  .جخجلى جلً اإلاظاَش التي ٍص

املجاز 

ىالح َى اللفظ اإلاعخػمل في ؾحر ما ولؼ له  املجاص في اللؿت فهى مفذس مُمي مً حاص الص يء حىاصا ئرا حػذاٍ، وفي الـا

( 7)لػالكت مؼ كش ًىت جمىؼ ئًشاد اإلاػنى الحلُلي،

ً الؽاغش البِذ الخالي   أهه ًخأظف لخشوحه مً هجذأمػىا الىظش ب و،أظلىب املجاص خُث جيلم غً الضاد والشخلتب للذ ٍص

ب فلاٌوالذهُا  : فهمىا أن الؽاغش ًخيلم غً اإلاػني البػُذ ولِغ ظفش الظاَش اللٍش

    وعِذ هفس ي خىف أن أوعاوا   ووعِذ خبي واغتزلذ أخبتي

 ولم أرق الهىي 
ً
 كبل أن أَــــــــــــــــــــــــــــىاوا   ركذ الهىا مشا

ً
ًاسب خلىا

ه في الغي والمالٌ  حّشد الؽاغش هفعه لُػبر غً املجاص فيس ي هفعه مً ؼذة الشغب أن ًيس ى خالله فُجزلم له الػمش ويهٍى

 .اإلابحن

 

 

الخاجمــــــــــــــــت 

م وجإهذ ما للألدب مً الجماٌ،وأهه مُذان ًفلح للجمُؼ، خُث ألابُاث جلشأ  َزٍ الجىلت ألادبُت جمض ي كذما لخىحر الىٍش

ً كذسة الخالم خُىا آخش ، فاألبُاث ولها هاولتلفىؼ الباسي وكذسجه، وجىادي الػلل ئلى فىشجه  آًاث الػضاء للذهُا خُىا وجبَر

وئدسان هىه اإلاىلى، وؤلاغتراف بدىُم ـيُػه خم ؤلاغتراف وؤلاحالٌ، وان ألادب في اإلااض ي والحالش لؿت وأخالكا، ظلىن 

 (8):أمحر الؽػشاء في كىله- أخمذ ؼىقي -وبِئت،وجلالُذ، آداث وفىشة، دًً ودولت، دهُا وأخشي ومشُل َزاالؽاغش

ً بذٌؼ ـىؼ الباسي  جلً الىبُػت كف بىا ًاظاسي   ختى أٍس

 لشواةـــــــــــــــؼ آلاًــــــــــــــــــاث وألازاسي  وألاسك خىلً والعماء اَتزها 

ـــــاال   ــ ــ أم الىخاب غلى لعان اللاسي  مً ول هاولت الجالٌ وأنهــ

 .فالذساظت غباسة غً اإلالذمت والخػٍشف بالؽاغش، زم دساظت ألابُاث والجماٌ الفني زم الخاجمت

املراجع والهوامش 
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