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 " دراست يف جهىده وإبذاعو "اهلل األلىري  الشيخ آدم عبذ 
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  el@azhar.edu.eg379makotbfat.البريد الجامعي اإللكتركني: 
 امللخص: 

المغة العربية ىي لغة القرآف الكريـ الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو، 
فيجب االىتماـ بيا كتعميميا لكؿ ؛ لغة الديف اإلسالمي، لغة الحضارة كالثقافة

ت غير المغة كىناؾ الكثير مف البالد اإلسالمية ينطؽ أىميا لغا، الجياؿ القادمة 
العربية، كمنيا نيجيريا أغمب سكانيا غير عرب، كمع ذلؾ كجد فييا العديد مف 

، كمنيـ الشيخ  الذيف كاف ليـ باع طكيؿ في عمـك العربية كتابة كتأليفا؛ العمماء 
درس ؛ ، فيك عمـ مف عمماء نيجيريا الجالء  مكضكع بحثي "آدـ عبد اهلل اللكرم"

؛ س مركزا لمتعميـ قمد فيو نظاـ التعميـ في الزىر الشريؼ أسك في الزىر الشريؼ، 
كقد حظي المركز عمى إقباؿ كبير مف المحيطيف ، ميتما فيو بالمغة العربية كعمكميا

، كتخرج منو العديد مف الطالب الذيف قامكا فيما بعد بدكر ميـ في نشر المغة  بو
رب الذيف ييتمكف بالمغة العربية ، كمف ثـ كجدنا الكثير مف غير الع العربية كثقافتيا

كاستمرت جيكده المثمرة في خدمة المغة العربية كالدب إلى أف تكفاه اهلل  ، كعمكميا 
عمى  في البحثكقد اعتمدت  ،جزاه اهلل عف العمـ كطالبو خير الجزاءتعالى ؛ ف

ف الشيخ اللكرم استطاع أف ينشر أ، كمف أىـ نتائج البحث: المنيج التكاممي 
غير مسار التعميـ العربي ك ، غة العربية في مجتمع أعجمي ينطؽ المغة اليكرباكية الم

ف أغمب أشعار أ، في نيجيريا كحكلو مف التعميـ اليكربي إلى التعميـ بالمغة العربية 
كمصبكغة بتعاليـ الديف اإلسالمي، ، الشيخ اللكرم تناكلت القضايا اإلنسانية
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غة كالتراكيب ، كبراعة الصكر الفنية كعذكبة كاتسمت بصدؽ العاطفة كسالمة الم
 .الشعريةالمكسيقى 

 ػ يكربػا ػػػػ مركػزه  إبداعػو جيػكده ػ دراسػة  ػ ػ  اللػكرمالشػيخ  الكلماث املفتاحيت:
 . نيجيريا
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  Abstract: 

The Arabic language is the language of The Holy Quran, 

which the falsehood does not come from between its hands or 

behind it, the language of the Islamic religion, the language of 

civilization and culture, and it must be cared for and taught 

to all future generations There are many Islamic countries 

whose people speak languages other than Arabic, including 

Nigeria, most of whose population is not Arab, yet there were 

many scientists who had a long history in Arabic sciences 

writing, and among them Al Sheikh Adam Abdullah Al-

Allori is a research subject, he is a scientist from scientists 

Evacuated Nigeria studied in Al-Azhar Al-Sharif. He 

established an educational center in which he imitated the 

educational system in Al-Azhar Al-Sharif interested in the 

Arabic language and its sciences    This center has received a 

great turnout from those around it, and many students 

graduated from it who later played an important role in 

spreading the Arabic language and its culture, and then we 

found many non-Arabs who care about the Arabic language 

and its sciences   , his fruitful efforts continued to serve the 

Arabic language and literature until God passed away, so 

God rewarded him for his science and his students were the 
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best reward The researcher has adopted an integrative 

approach, Among the most important results of the search: 

That Al Sheikh Al-Allori was able to spread the Arabic 

language in a foreign society that speaks the European 

language and changed direction of Arab education in Nigeria 

and turned it from European education to education in the 

Arabic language. Most of Al-Sheikh Al-Allori 's poems dealt 

with human issues and were colored by the teachings of the 

Islamic religion, and were characterized by the sincerity of 

emotion, the integrity of the language and compositions, the 

ingenuity of artistic images, and the sweetness of poetic 

music. 

Keywords: Al Sheikh Al-Allori – A studyـــــ His efforts ــــــ    His 

creativity ـــــ   His center ـــــ    Yorba– Nigeria . 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 املقذمت
أفصػػ  ، كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى ، خػػالؽ اللسػػف كالمغػػات الحمػػد هلل رب العػػالميف    

 : زأما بع... كعمى آلو كصحبو أجمعيف .العرب لسانا ، كأبمغيـ بيانا ، 

لغػػة القػػرآف الكػػريـ الػػذم ال يأتيػػو ، يجػػب االفتخػػار كاالعتػػزاز بالمغػػة العربيػػة ف      
الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفػو، فيػذه المغػة باقيػة ببقػاء الػديف اإلسػالمي، كلمغػة 
 العربية فكائد ال تنفد ككنكز ال تفنى، تمتاز عف غيرىا بأنيا أفس  مف غيرىا مجاال.

مػػب سػػكانيا غيػػر عػػرب، كمػػع ذلػػؾ كجػػد فييػػا العديػػد مػػف العممػػاء نيجيريػػا أغك       
، كلقد اىتـ النيجيريكف بالمغة العربية اىتمامػا ال يقػؿ كآدابيا العربية  المجيديف لمغة

عف اىتماـ العرب أىؿ المغة أنفسيـ، فمػف حػبيـ كحرصػيـ عمػى تعمػـ المغػة العربيػة 
 بنائيـ في معاىدىـ .كيدرسكىا ل، جعميـ يفضمكنيا عمى لغاتيـ الصمية 

، كأديػب كالشيخ اللكرم عمـ مػف عممػاء نيجيريػا الجػالء، باحػث كمػؤرخ كداعيػة   
كىػك مػف فريقيػا، أكدعا لنشر الثقافة العربية كلغتيػا فػي ، درس في الزىر الشريؼ 

عنيا أياـ كانت أفريقيا محتمة مف االستعمار الفرنسي، كقد جعؿ ىمو أشد المدافعيف 
 ة العربية في نيجيريا خاصة كأفريقيا عامة . نشر الثقاف

حصػػؿ عمػػى إجػػازة التعمػػيـ مػػف الزىػػر عػػالـ نيجيػػرم أكؿ لشػػيخ اللػػكرم يعػػد اك    
فػػي العمػػـك  الكثيػػر مػػف الجػػكائز كالكسػػمة، كنػػاؿ  العربيػػةالشػػريؼ بجميكريػػة مصػػر 

شػأ مركػزا كأكؿ مف أن ألؼ كتابا بالمغة العربية ،عالـ نيجيرم أكؿ ، ك كاآلدابكالفنكف 
الزىػر فػي  يشػبو التعمػيـمتعمػيـ ل انظامػ، كطبؽ فيو  لتعميـ المغة العربية في نيجيريا

 .الشريؼ مع اختالؼ يسير 
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لشيخ اللكرم أكثر مف مائة مؤلؼ في مختمػؼ المجػاالت منيػا مػا ىػك قد ألؼ اك    
ف يمػـ في التاريخ أك التربية أك التصكؼ أك الديف أك الفمسفة، استطاع مف خالليػا أ

 اإلنجميزيػة ػػػعمػى الػرغـ مػف إتقانػو المغػة  ػػػ بقضايا عصره، كجميعيا بالمغػة العربيػة
كىذا يدؿ عمى حبػو لمغػة العربيػة كافتخػاره بيػا، فقػد قػاؿ : " كفػى العػرب شػرفا أنيػـ 
أقرب الناس انتسابا لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، ككفاىـ فخرا أف ليجتيـ أقرب 

 .(ُ)ا "عربين  ككفاىـ تكاثرا أف كؿ مف تكمـ بالعربية صارلسانا لكتاب اهلل، 

العالـ الفذ الكاسع المعرفة الػذم ، كاف مكضكع بحثي عف الشيخ اللكرمكلكؿ ذلؾ   
بفضػؿ جػده كاجتيػاده كغػزارة ؛ ناؿ شيرة كاسعة في صفكؼ المؤلفيف بالمغة العربيػة 

 عممو كسعة ثقافتو.

لنيجيػػرم العجمػػي اسػػتطاع أف ينشػػر التعمػػيـ فػػاذا كػػاف الشػػيخ اللػػكرم العػػالـ ا   
العربي بيف أبناء نيجيريا، فاف ذلؾ يبعػث اليمػة كيػكقظ الػكعي فػي نفػس كػؿ غيػكر 

 عمى دينو كثقافتو، كيحاكؿ أف يغير الكضع إلى ما ىك أحسف .

دراسػػة فػػي جيػػكده  [اللػػكرمعبػػد اهلل الشػػيخ آدـ ]كقػػد جػػاء بحثػػي بعنػػكاف         
بداعو ،  : كثالثة مباحثتو إلى مقدمة كتمييد كقد قسم كا 

  .تحدثت فييا عف سبب اختيارم لممكضكع ففٌ املقزمة

فقد خصصتو لمحديث عف حياة الشيخ اللكرم كنشأتو كنسبو كتحصػيمو  أما التنهًز
 كمناصبو اإلدارية كالدينية كالعممية، كشيكخو كتالميذه كأخالقو ككفاتو .، العممي 

                                           

      (  اإلسػػػالـ فػػػي نيجيريػػػا كالشػػػيخ عثمػػػاف بػػػف فكديػػػك الفالنػػػي، تػػػأليؼ آدـ عبػػػد اهلل اللػػػكرم،1)
 . ِّص
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اللكرم في خدمة المغة عبد اهلل الشيخ آدـ  جيكدبعنكاف " فكاف  أما املبحث األول 
عتزازه بالمغة العربية، كقد أسس مركزا لمتعميـ اعف " كتحدثت فيو  كآدابيا العربية

كجعمو لنشر التعميـ العربي كالثقافة العربية ػػ ليس  سماه المركز اإلسالمي العربي،
كقد تخرج منو آالؼ الطالب لمجاكرة، فريقية افقط في نيجيريا ػ كلكف في القطار ال

 الذيف قامكا بتدريس المغة العربية. 

تحدثت فيو عف الشيخ اللػكرم ك  ، "الدراسة المكضكعيةجاء بعنكاف "  املبحث الثانٌ و
فقػػد منحتػػو الحككمػػة المصػػرية ؛ الديػػب الشػػاعر، الػػذائع الصػػيت فػػي مجػػاؿ الدب 

 ـ.ُٖٗٗميدالية ذىبية في العمـك كاآلداب عاـ 

، معتمػدة عمػى المجػالت العمميػة  نظمياالغراض الشعرية التي  تناكلتقد ك  
 التي نشرت شعره ، مع العمـ أني لـ أعثر عمى الديكاف الخاص بو .

ذكػػرت المؤلفػػات الدبيػػة التػػي ألفيػػا الشػػيخ اللػػكرم،  منيػػا" الفكاكػػو السػػاقطة "، ك 
يػػة "، كمنظكمػػة صػػرؼ العنػػاف ككتػاب " مصػػباح الدراسػػات الدبيػػة فػػي الػػديار النيجير 

 .، كغيرىا عف طريؽ النيراف إلى طريؽ الجناف 

كأشرت إلى دكر الشيخ اللكرم فػي إعػداد الشػعراء، مػف خػالؿ تعمػيـ طالبػو   
الشعار العربيػة كحفظيػا، كتعمػيميـ قكاعػد العػركض، كتػدريبيـ عمػى نظميػا، كعقػد 

 المسابقات الشعرية بينيـ.

بعنػكاف " الدراسػة الفنيػة " ، كتناكلػت شػعره مػف حيػث اللفػاظ  فاكػف أما املبحث الثالث
 .ا الشعريةكالساليب كالتجارب الشعكرية كالصكر الفنية كالمكسيق

 عمى المنيج التكاممي.و كقد اعتمدت في ،حث بما تكصمت إليو مف نتائجبختمت الك  
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 التمهيذ 

 ترمجت حياة الشيخ آدم عبذ اهلل األلىري
 :هأوال : نشبه ومىلز

، (ُ)ىػػك الشػػيخ العالمػػة آدـ عبػػد البػػاقي بػػف حبيػػب اهلل بػػف عبػػد اهلل اللػػكرم      
مػػػف عممػػػاء ، عمػػػـ (ِ) النيجيػػػرم، الزىػػػرم، اإلفريقػػػي، المػػػالكي، الشػػػعرم، القػػػادرم

 .  الجالء (ّ)نيجيريا

ـ ( في جنكب نيجيريا في بمدة يكربا بقرية "كاسا"، ُُٕٗىػػ / ُّّٓكلد عاـ )    
سب مف جية أمو إلى جميكرية "بينيف" ) دىكمي سابقا (، بينمػا كػاف أبػكه فكاف ينت

 .(ْ)نيجيرم الجنسية 

                                           

( أغمب المؤلفات التي تحدثت عف الشيخ اللكرم ذكرت اإللكرم بكسر اليمزة، كىػذه ليجػة فػي 1)
 بالد نيجيريا حيث يميمكف إلى كسر اليمزة في أكثر كالميـ .

 ( إسيامات الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم في تطػكير الشػعر العربػي فػي نيجيريػا، بحػث مقػدـ مػف2)
يػػؼ أكنيريتػػي إبػػراىيـ، المجمػػد الثػػاني، الناشػػر : مركػػز نيجيريػػا لمبحػػكث : عبػػد المطالػػدكتكر 

 .َّٗالعربية، ص
( اشتؽ لفظ ) نيجيريا( مف الكممة اإلفريقية " نيجػر"، كىػي تعنػي النيػر الغزيػر، كنيجيريػا دكلػة 3)

فريقيػػة كثافػػة فػػي غػػرب أفريقيػػة تطػػؿ عمػػى المحػػيط الطمسػػي، كنيجيريػػا فػػي مقدمػػة الػػدكؿ ال
حيث يقطنيا نحك سػتيف مميػكف مسػمـ، انظػر ) كتػاب دكلػة نيجيريػا، تػأليؼ : بػابكر  سكانية،

، شػعبة الػدعكة ػ أسػبكع الػدعكة  حسف قػدرمارم، طبػع : المركػز اإلسػالمي الفريقػي بػالخرطـك
 (.ّػ  ِـ، صُٖٔٗػ  سبتمبر  ػىَُْٕالثاني محـر 

يؼ آدـ عبػد اهلل اللػكرم، تقػديـ : ( اإلسالـ في نيجيريا كالشيخ عثمػاف بػف فكديػك الفالنػي، تػأل4)
ـ (، مكتبػػة اإلسػػكندرية، دار َُِْق ػػػػ ُّْٓعبػػد الحفػػيظ أكالد كسػػك، الطبعػػة الكلػػى ) 

 .ِْالكتاب المصرم القاىرة، دار الكتاب المبناني، بيركت، ص
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بربريػػة برغكيػػة بنػػت ممػػؾ مػػف ممػػكؾ برغػػك الكاقعػػة اآلف فػػي  فكانػػت وأمػػأمػػا  
مامػا عمػى إلما نزؿ ضػيفا عمػى أبييػا ممػؾ القريػة، كعػيف  هأرض فرنسا تزكجيا كالد

 .(ُ)لكرف أحتى رجع إلى  القرية ككاعظا ليـ

 ثانًا : حتصًله العلنٌ

نشأ كترعرع في كنؼ كالده الذم كاف يعمػؿ إمامػا لجػامع القريػة، كأخػذ عنػو  
العمـك الدينيػة، ككػاف كالػده حريصػا عمػى تعميمػو، كفػى ذلػؾ يقػكؿ الشػيخ اللػكرم : 
"كاف يأخذني معو في حمو كترحالو فمنذ نعكمة أظفارم ييتـ بتربيتػي عمػى السػمكب 

لشديد، كيعممني مما عممػو اهلل مػف العمػـك المغكيػة كالدينيػة إلػى أف كصػمت القاسي ا
ـ، كىنػا أطمػؽ سػراحي لكػي أذىػب إلػى الشػيخ صػال  ، ُِْٗإلى مدينػة أبػادف عػاـ

كبيذا انفت  أمامي منيج جديد في الحياة غيػر الػذم سػرت عميػو عنػد كالػدم رحمػو 
أيدم عػدد مػف العممػاء كالمشػايخ ، ثـ تتممذ الشيخ آدـ بعد ذلؾ عمى (ِ)اهلل تعالى " 

فػػػي مختمػػػؼ التخصصػػػات نػػػذكر مػػػنيـ الشػػػيخ عمػػػر الػػػذم عممػػػو مبػػػادئ الشػػػريعة 
اإلسالمية كالمغة العربية كالدب، كفي المرحمة المتقدمة مف تعميمو تمكف الشيخ آدـ 

 ، كقد تعمـ منو عددا مف "كانك"مف االتصاؿ بعالـ جميؿ ىك الشيخ آدـ نماجي في 

                                           

 منيج اللكرم نحك نشر الدعكة اإلسالمية كالمغػة العربيػة فػي بػالد يكربػا، تػأليؼ : عبػدانظػر ( 1)
السالـ أميف أتكتميطك طالب الدكتكراه في قسـ المغػات ) شػعبة المغػة العربيػة ( جامعػة العمػكـ 
   اإلسالمية الماليزية، كالدكتكر / عبد البػارئ أديتنجػي محاضػر المغػة العربيػة فػي قسػـ المغػات

 .َْٔـ، ص َُِِلفيدرالية أكسيمي ػػ نيجيريا، ا) شعبة المغة العربية (، كمية التربية 
ثػاره العمميػة "، تػأليؼ الػدكتكر : ميػدم سػاتي، مجمػة آ(  الداعية الشيخ آدـ اللكرم " حياتػو ك 2)

، الناشػػر : جامعػػة أفريقيػػا العالميػػة، المركػػز اإلسػػالمي الفريقػػي، ٖدراسػػات دعكيػػة، العػػدد 
 .ُِٖـ، صََِْ
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 .(ُ)دمة كالفمسفة كالفمؾ كالبالغة كالعرض كالدب كاإلنشاء العربي العمـك المتق

كممػػا قالػػو الشػػيخ آدـ عػػف نفسػػو " كقػػد تمكنػػت مػػف تعمػػـ العديػػد مػػف فػػركع  
دراسػػة التػػاريخ مثػػؿ كالػػدم،  أحببػػتالمعرفػػة بالجيػػد الػػذاتي كاالطػػالع المسػػتمر، كقػػد 

ـ نمػاجي، كقػد كػاف كقد اتجيت إلى الكتابة بدافع شخصي، كبتشػجيع مػف الشػيخ آد
 .(ِ)الشيخاف السيكطي كالغزالي مميمي في مجاؿ الدراسة كالبحث" 

دراستو عمى أيدم ىػؤالء العممػاء كأجيػز مػنيـ الشيخ اللكرم كبعد أف أكمؿ  
إجػػازة عمميػػة، كنيػػؿ مػػف ينػػابيع عمػػكميـ كارتػػكل، انتقػػؿ إلػػى المرحمػػة الثانيػػة مػػف 

ر السكداف، كىبط مصر، ككػاف عضػكا ضػمف سيرتو التعميمية كرحمتو التثقيفية، فزام
 . (ّ)ـ ُْْٗقافمة عممية دخمت المممكة العربية السعكدية عاـ 

كبذلؾ يككف الشيخ اللكرم قد عايش كبػار العممػاء العػرب، كتػأثر بعبػاقرة رجػاؿ     
صراره كحرصو عمى تعميـ المغة العربية إلالديف مف خالؿ رحالتو إلى البالد العربية، ك 

قػػاـ برحمػػة عمميػػة إلػػى الزىػػر الشػػريؼ فػػي عػػاـ ، مػػف منابعيػػا الصػػمية الفصػػحى 
ـ، حيث انتدب لالمتحاف الشفكم، كحصؿ بعد النجاح عمػى الشػيادة الثانكيػة ُْٔٗ

 .(ْ)الزىرية القديمة، كما حفظ في الزىر أساليب المدرسة النظامية 
 مف العمماءفحرص الشيخ اللكرم عمى طمب العمـ ؛ جعمو يالـز عددا كبيرا  

                                           

اللػػكرل : ( كقفػػة مػػع عػػالمي نيجيريػػا المسػػمميف البػػارزيف الشػػيخ عثمػػاف فػػكدم، كالشػػيخ آدـ 1)
، المؤلؼ : عبد الرحمف أدكيؿ، ترجمة : مصػطفى " مختارات مف مؤلفاتيما العربيةك حياتيما "

 .ٔٔـ، صُٓٗٗسيد عبد الرحيـ، الناشر : نادم أبيا الدبي، العدد السادس عشر، 
 .ٔٔ( المرجع السابؽ، ص2)
 .ِْد اهلل اللكرم، ص( اإلسالـ في نيجيريا كالشيخ عثماف بف فكديك الفالني، تأليؼ آدـ عب3)
 .َّٗ( إسيامات الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم في تطكير الشعر العربي في نيجيريا، ، ص4)
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داخػػؿ نيجيريػػا كخارجيػػا، كيتحمػػؿ مشػػاؽ السػػفر إلػػى بػػالد لػػـ يػػؾ ليبمغيػػا إال بشػػؽ  
 النفس مع صعكبة المكاصالت في تمؾ الياـ .

 ثالثا : مناصبه اإلرارية والزينًة والعلنًة 

رجع الشيخ اللكرم إلى نيجيريا بعد أف حصؿ عمى إجازة التعميـ مف الزىػر  
ر العربية، " كبعد ذلؾ عاد إلى بالده ليؤسػس معيػدا لمتعمػيـ الشريؼ بجميكرية مص

ـ، لينتقؿ منيػا إلػى مدينػة الغػكس ُِٓٗالعربي كاإلسالمي في مدينة "أبككتا" عاـ 
حيث تطكر المعيد المذككر ليصب  في نياية المطاؼ مركػزا إسػالميا جامعيػا لمئػات 

لمعرفػػة، كسػػمي بػػاللكرم الطػػالب القػػادميف مػػف شػػتى القػػارة الفريقيػػة طمبػػا لمعمػػـ كا
، كأدار المركػػػز (ُ)نسػػبة إلػػػى مدينػػة ألػػػكرف بكابػػػة الشػػماؿ إلػػػى الجنػػكب النيجيػػػرم" 

لسنكات عديدة ككػاف عميػد مركػز التعمػيـ العربػي، ككػاف يخطػب كيمقػي الػدركس فػي 
إيقػاظ الػكعي  ىمػوجامع المركز، كالذم كػاف يحضػره كثيػر مػف المسػمميف، فقػد كػاف 

 المسمميف . اإلسالمي كتكحيد صفكؼ
بدأ الشيخ اللكرم نشاطو فػي مجػاؿ الػدعكة، ككػاف خبيػرا فػي المغػة العربيػة  

كقكاعدىا، كقد عمؿ معممػا ككاعظػا، كخػالؿ مػدة كجيػزة مػف نشػاطو الػدعكم، كنظػرا 
كثػػر أتباعػػو كالتػػؼ حكلػػو المعجبػػكف ، لمػػا تحمػػى بػػو مػػف تقػػكل كصػػالح كغػػزارة عمػػـ 

 بعممو .
يسػػػتغؿ جميػػػع أكقاتػػػو لمتعمػػػيـ كاإلفػػػادة  فالشػػػيخ اللػػػكرم حػػػرص عمػػػى أف 

ػػ كالتكجيو كاإلرشاد، فمناصبو اإلدارية كالعممية كالدينية كانت تتمثؿ لو حيف شد اهلل 
عضػده لتأسػيس مركػزه، كبنػاء مسػجده، كبمػا أف الشػيخ قػد شػؽ طريقػو عز كجؿ ػػػ 

المركػز  إلى ىذا المجػد التالػد بمجيكداتػو كقدراتػو الذاتيػة، فاليػو يعػكد فضػؿ تأسػيس

                                           

 .ُْٕميدم ساتي، ص الدكتكر ثاره العممية"، تأليؼآ(  الداعية الشيخ آدـ اللكرم "حياتو ك 1)
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الػػذم بنػػاه، كمنصػػب اإلدارة كالعمػػادة فػػي شػػئكنو التعميميػػة، كمنصػػب اإلمامػػة فػػي 
 مسجده الذم تؤمو الجماىير مف نيجيريا بصفة عامة كبالد يكربا بصفة خاصة .

أف لمشػيخ اللػكرم عػدة إنجػازات تفػرد بيػا بػيف العممػاء  كمف الجدير بالػذكر 
أكؿ مػػف ألػػؼ كتابػػا بالمغػػة العربيػػة كالعمػػـك اليكربػػاكييف النيجيػػرييف منيػػا : أنػػو كػػاف 

اإلسالمية، ككاف أكؿ عالـ نج  في جمع عمماء المنطقة تحت راية كاحدة ىي رابطة 
إضػافة إلػى أنػو أكؿ عػالـ يكربػاكم نػافس العممػاء العػرب بمؤلفاتػو  ؛الئمة كالعممػاء

يـ مػف الكثيرة فػي عػدة مجػاالت، كمػا أنػو أكؿ عػالـ نيجيػرم حصػؿ عمػى إجػازة التعمػ
الزىر الشريؼ بجميكرية مصر العربية، بؿ كناؿ أيضا كساـ الجميكرية في العمػـك 

 .  (ُ)كالفنكف منيا
 رابعا : شًىخه

تمقى الشيخ اللكرم العمـك عف عدد مف شيكخ عصػره كأئمتػو مػف المشػيكد  
ليػـ بػػالعمـ كالمعرفػة،  " فممػػا سػافر إلػػى مصػر الـز الشػػيخ محمػد أبػػك العيػكف الػػذم 

شػػيخ عممػػاء اإلسػػكندرية، ثػػـ تػػكلى منصػػب السػػكرتير العػػاـ لممعاىػػد الزىريػػة، كػػاف 
كمنيـ الشيخ شمبي يحيى، كالشػيخ عثمػاف مريزيػؽ، كمػنيـ الشػيخ محمػكد شػمتكت 
قبػػؿ تكليػػو مشػػيخة الزىػػر كبعػػد تكليػػو المشػػيخة، كمػػنيـ اإلمػػاـ حسػػف البنػػا المرشػػد 

ي السػكداف العربػي فػي الخرطػـك العاـ لإلخكاف المسمميف، ككـ مف عالـ فقيو لقيو فػ
ثػػـ أـ درمػػاف كغيرىمػػا، ككػػـ مػػف عػػالـ اسػػتفاد منػػو فػػي مكػػة المكرمػػة كالسػػيد عمػػكم 
مػػالكي، كمحمػػد المػػيف، كفػػي المدينػػة المنػػكرة كالشػػيخ الكتػػاغنمي، كالشػػيخ محمػػد 
طػػاىر العقمػػي، أكلئػػؾ الػػذيف اكتمػػؿ بيػػـ ثقافتػػو، ثػػـ بػػارؾ اهلل عميػػو فيمػػا أخػػذ مػػف 

                                           

 .ِٓاهلل اللكرم، ص( اإلسالـ في نيجيريا كالشيخ عثماف بف فكديك الفالني، تأليؼ آدـ عبد 1)
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غيػرىـ الكثيػر مػف العػرب ، ك  (ُ)ـ اهلل خيرا عنو كعف سػائر المسػمميف الجميع، فجزاى
 القحاح الذيف تتممذ عمى أيدييـ، كأخذ العمـ مف أفكاىيـ، كنيؿ مف معينيـ . 

كىػػذا يػػدؿ عمػػى شػػغؼ الشػػيخ اللػػكرم بطمػػب العمػػـ، كحرصػػو عمػػى مالزمػػة  
 العمماء كاالستفادة منيـ .

 خامشا : تالمًذه

 مػففقػد تخػرج " يخ اللكرم عدد كبير يصػعب تحديػدىـ ، تتممذ عمى يد الش 
المركز الذم أداره ما يزيػد عمػى نصػؼ مميػكف مػف أبنػاء نيجيريػا، كمػا يجاكرىػا مػف 
بمػداف غػرب أفريقيػا مثػػؿ غانػا، كبينػيف، كتكغػك، كسػػاحؿ العػاج كغيرىػا، كقػد أصػػب  

المية فػي غػرب عدد كبير ممف تتممذ عمى يديو قػادة فػي تعمػيـ العربيػة كالعمػـك اإلسػ
 .  (ِ)أفريقيا"

 (ّ) ككثير مف تالميذه اتخذكه مكضكعا لبحاثيـ الكاديمية مثؿ: 

 عبد الكىاب زبير الغماكم : كعنكاف بحثو "الطريقة اللكرية في التعميـ العربي". -

كراجػػػي سػػػميماف : لػػػو بحػػػث عػػػف مركػػػز الشػػػيخ اللػػػكرم بعنػػػكاف " قصػػػائد العيػػػد  -
 ز ".العشريف مف تأسيس المرك

كمػػف تالميػػذه : عبػػد المطيػػؼ أكنيريتػػي إبػػراىيـ : لػػو أكثػػر مػػف بحػػث عنػػو منيػػا :  -
"الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم كالشعر العربي في نيجيريا " بحػث مقػدـ لنيػؿ درجػة 

ـ ك" نظػاـ الشػيخ آدـ عبػد اهلل اللػكرم فػي تعمػيـ التػأليؼ َُٗٗالميسانس عاـ 
                                           

ة كالمغػػة العربيػػة فػػي بػػالد يكربػػا، تػػأليؼ : عبػػد ػكة اإلسالميػػػر الدعػػػك نشػػػكرم نحػػػج اللػػػػػػ( مني1)
 .ُْٔالسالـ أميف أتكتميطك، ص

 .ِٕ( اإلسالـ في نيجيريا كالشيخ عثماف بف فكديك الفالني، تأليؼ آدـ عبد اهلل اللكرم، ص2)
 .ّْػ  ِْ، ص المرجع السابؽ (3)
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، الدراسػػات العربيػػة كالشػػريعة اإلسػػالمية  بالمغػػة العربيػػة "، مجمػػة تصػػدرىا كميػػة
 لكرف نيجيريا .أ

لػكرف"، قدمػو لنيػؿ أكيعقكب يكسؼ : لو بحث بعنكاف " الشعر العربػي فػي مدينػة  -
 ـ .ُّٖٗشيادة الميسانس في المغة العربية بجامعة صككتك عاـ 

ىمتو كزكريا جمعة أككينال  : لو بحث بعنكاف " الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم كمسػا -
في الدراسػات اإلسػالمية كالعربيػة فػي نيجيريػا"، بحػث مقػدـ لنيػؿ درجػة الماجسػتير 

 ـ .َُٗٗبجامعة ميدكغكرم، قسـ الدراسات العربية كاإلسالمية 

  كميػػدم سػػاتي : كػػاف عنػػكاف بحثػػو "الداعيػػة الشػػيخ آدـ اللػػكرم "حياتػػو كآثػػاره  -
ميػػة (، العػػدد الثػػامف يكليػػك العمميػػة، مجمػػة دراسػػات دعكيػػة ) جامعػػة أفريقيػػا العال

  ـ.ََِْ
 سارسا : أخالقه وصفاته

تحمى الشيخ اللكرم بأكصاؼ حميدة كأخالؽ عالية كليف في التعامؿ، ككـر  
تحػػدث السػػتاذ "عمػػر بيػػاء الػػديف الميػػرم" عػػف أخالقػػو الػػنفس كسػػمك الخمػػؽ، فقػػد 

للػػكرم فػػي فقػػاؿ: سػػعدت حقػػا ػػػػ كمػػا سػػعد كبػػار الرجػػاؿ الػػذيف اتصػػؿ بيػػـ السػػتاذ ا
المغرب مف عمماء كزعماء ككزراء كسفراء ػػ مما يتحمى بو ىذا الخ المسمـ الداعية 

خالص، ككانت السعادة أكبر لكجكده في نيجيريا  البالد ؛ مف تكاضع كعمـ كعزيمة كا 
 .(ُ)فريقية التي تضـ أكبر عدد مف المسمميف في القارة ال

عمػـ الشػيخ اللػكرم كثقافتػو :  كمما قالو صاحب تتمة العالـ لمزركمي عػف 
" أحد عمماء نيجيريا العػامميف، باحػث كمػؤرخ كداعيػة، يكتػب بالعربيػة الفصػحى  ىك

                                           

 .ٔ( اإلسالـ في نيجيريا كالشيخ عثماف بف فكديك الفالني، تأليؼ آدـ عبد اهلل اللكرم، ص1)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُّٖٕ 

بأسػػػمكب مشػػػرؽ، كصػػػياغة متقنػػػة، كيمػػػـ بػػػاآلداب العربيػػػة، كيرتػػػاد معػػػالـ التػػػاريخ 
 . (ُ)اإلسالمي كالحضارة اإلسالمية "

اذ الجيبػػذ المػػكذعي ككصػفو الشػػيخ " محمػد ناصػػر محمػػد كبػر ": بأنػػو " السػت 
اللمعي، العمـ العميـ، الحذقة المبقة، البحر الحبر الفيامة، المؤرخ المثقؼ، الشاعر 

 .  (ِ)الديب، نسيج كحده فريد عصره "

 (ّ) ككصفو الستاذ " أحمد حسيف الحميرم" بالحكمة، فقاؿ :  
 يًتػػػػي  حً م تى دً ٍىػػػأى  اهللً  دً ٍبػػػعى  ـى دى آًل  

 

 ػ  ةً ٌبػػحى المى  ـً ٍكػحي م بً رً االس ػ سػـً الن   عى مى
 

ػػري قٍ كأى   ػػم بً رً عٍ ًشػػ وي ضي  وي ق  حً تى ٍسػػا يى مى
 

  ًةو ي ػػرً فى كى  زكرو  رً ٍيػػغى  فٍ ًمػػ وً ًتػػمى كٍ حً ب(ْ) 
 

 

                                           

ـ، يميػػو المسػػتدرؾ ُٓٗٗػ   ُٕٔٗ / ػىػػ ُُْٓػ  ُّٔٗ( تتٌمػػة العػػالـ لمزركمػػي، كفيػػات 1)
ـ(، ََِِ / ػىػُُِْ)  الكؿ كالثاني، تأليؼ : محمد خير رمضػاف يكسػؼ، الطبعػة الثانيػة

، ص  .ٕطبع : دار ابف حـز
( اإلسالـ في نيجيريا كالشػيخ عثمػاف بػف فكديػك الفالنػي، تػأليؼ آدـ عبػد اهلل اللػكرم، الطبعػة 2)

 .ٗـ (، صَُِْق ػػ ُّْٓالثانية،  ) 
( انظر إسػيامات الشػيخ آدـ عبػد اهلل اللػكرم فػي تطػكير الشػعر العربػي فػي نيجيريػا، تػأليؼ : 3)

 .َُْإبراىيـ، ص عبد المطيؼ أكنيريتي
 ًفٍريىةي مصدر فىرم ، كالًفٍريىةي : الكذب ) لساف العرب البف منظكر ، مادة فرم (. (4)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُْٖٕ 

 (ُ) ككصفو الشيخ أحمد الشنقيطي بالفصاحة كالبالغة، فقاؿ : 
 وي ن ػػإً  يػػؽه نطً مى  اهللً  دي عٍبػػ ـي آدى فىػػ   

 

    ًؽً افً نىػػالمي  كبى ميػػي قي شىػػخٍ يى  وً ًقػطً نٍ مى ب 
 

 سابعا : وفاته 

ظػػؿ الشػػيخ اللػػكرم يكاصػػؿ نشػػاطاتو الدعكيػػة كالعمميػػة حتػػى تكفػػاه اهلل تعػػالى     
ـ (، كقد بمغ مف ُِٓٗمف مايك  ّػ  ػىُُِْمف ذم القعدة ِبمندف، يـك الحد ) 

العمػػر خمسػػا كسػػبعيف سػػنة، كدفػػف بجػػكار كالديػػو فػػي بقعػػة مركػػز التعمػػيـ العربػػي 
 . (ِ) جميعا برحمتو كأسكنيـ فسي  جناتو اإلسالمي، تغمدىـ اهلل

             كقػػػد رثػػػاه العممػػػاء بالشػػػعر منيـ"عبػػػد الكاحػػػد أرايبػػػي" فػػػي قصػػػيدة طكيمػػػة  
 (ّ)ا :ػمطمعي

 مػػػػػػػفٍ فى  بػػػػػػػةن كً رٍ مى  اع كىػػػػػػػد  اليػػػػػػػرى  ـى م ػػػػػػػكى 

 

 ػػػػمٍ ثى  يبةى ًصػػػػالمي  ؼي يًصػػػػ  حي رى ٍبػػػػ يى الى  (ْ)ةن مى
 

ػػػػػكى  كري عي الش ػػػػػ ؼى ًسػػػػػأى  ػػػػػا إً مى    هي رى يبػػػػػػً عى  ػاؿي خى
 

  ػػػػػرٍ أى ػػػػػػا يي جى ػػػػػالز   بػػػػػوً  ػر  سى  حي رى ٍفػػػػػيكى  ػافي مى
 

ػػػػ ػػػػيٍ خى  بي رً يٍضػػػػ احى رى فىػػػػ يضي رً القىػػػػ فى زً حى    ةن مى
 

 ػػػػػػػيى  وي عمٌػػػػػػػلى  كفً جػػػػػػػػي الش   ؽى كٍ فىػػػػػػػ  حي ػر  تسى
 

 مذً ال ػػػػػ يي عٍ ا الػػػػػػن  نىػػػػػاجى فيى  ادي دى مػػػػػي النعىػػػػػ
 

  ػػػػػػػ مػػػػػػػ ى  ػ ي س ػػػػػػػفى تى تى  ةن رى ٍبػػػػػػػعى  ةى يفى ػحً الص 
 

 كأسكنو فسي  جناتو .      رحمو اهلل رحمة كاسعة،  

                                           

 .َُْإسيامات الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم في تطكير الشعر العربي في نيجيريا، ، ص (1)
 .ِٕلكرم، ص( اإلسالـ في نيجيريا كالشيخ عثماف بف فكديك الفالني، تأليؼ آدـ عبد اهلل ال 2)
 ٕـ، صُٓٗٗػ   ُٕٔٗ / ػى ُُْٓػػ  ُّٔٗ( تتٌمة العالـ لمزركمي، كفيات 3)
ػةي : الخمػؿ فػي الحػائط  (4) ـى كتػثم ـ : كسػر حرفػو ، كالث ٍممى ـى اإلناءى كالسيؼى يىٍثًمميوي ثىٍممنا كثىم مىوي فىػاٍنثمى ثىمى

ـى الرجؿ : بىميدى طبعو) لساف العرب البف منظك   ر ، مادة ثمـ (.غيره ، كثىًم



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُٖٕٓ 

 املبحث األول
 وآدابها األلىري يف خذمت اللغت  العربيتخ آدم عبذ اهلل الشي جهىد

شيد الشيخ اللكرم أحداثا جساما انعكس أثرىا عمى حياتو،  حيث "كلد فػي  
قصػاء القػانكف اإلسػالمي  نياية الحرب العالمية الكلى، كىزيمػة الدكلػة العثمانيػة، كا 

القكانيف الكضػػعية الكربيػػة ، كانتيػػى المػػر فػػي عاصػػمة الخالفػػة بػػ وسػػتبدالاك فييػػا 
اإلسػػالمية بػػاعالف أتػػاتكرؾ تعطيػػؿ أحكػػاـ الشػػريعة اإلسػػالمية فػػي بػػالده فػػي مػػارس 

 .(ُ)ـ "ُِْٗ
كقد كانت أمنية الشػيخ اللػكرم كغيػره مػف المصػمحيف اإلسػالمييف منػذ ذلػؾ  
ة بعػػد تعطيميػػا ، فنيجيريػػا تعػػد أكبػػر دكلػػة إعػػادة تحكػػيـ الشػػريعة اإلسػػالمي؛ التػػاريخ 

إسالمية في أفريقيا، كيمثؿ المسممكف فييا أكثر مف نصؼ عدد السكاف، أم حػكالي 
مميكف مسمـ، كأف مسممي نيجيريػا ىػـ أكائػؿ مػف طبػؽ الشػريعة اإلسػالمية فػي  ْٓ

كف أفريقيا كميا كذلؾ عمى فقػو اإلمػاـ مالػؾ ػػػ رضػي اهلل عنػو ػػػػ ككػاف القضػاة يطبقػ
 .  (ِ)الحدكد اإلسالمية، كيصدركف الحكاـ القضائية كفقا لمشريعة اإلسالمية"

كما عاش الشيخ اللكرم" في الكقت الذم كقعت فيو معظـ البالد اإلسػالمية  
كالعربيػػة تحػػت كطػػأة االسػػتعمار، كسياسػػاتو المجحفػػة فػػي حػػؽ الشػػعكب اإلسػػالمية 

 .(ّ)يكنية العالمية في أرض فمسطيف"كالعربية بحرمانيا عف سيادتيا، كالتمكف لمصي

                                           

، ُٗ( اإلسالـ في نيجيريا كالشيخ عثماف بف فكديػك الفالنػي، تػأليؼ آدـ عبػد اهلل اللػكرم، ص1)
ميػػػدم سػػػػاتي، الػػػدكتكر ثػػػػاره العمميػػػة "، تػػػأليؼ :آالداعيػػػة الشػػػيخ آدـ اللػػػكرم " حياتػػػو ك 

 .ُٕٕص
 .ُٕـ، ص ُْٖٗ( مجمة ىدل اإلسالـ، العدد التاسع، رمضاف 2)
 .ُٕٕميدم ساتي، ص: الدكتكر ثاره العممية"، تأليؼآلشيخ آدـ اللكرم"حياتو ك (  الداعية ا3)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُٖٕٔ 

"أما في أفريقيا فقػد شػيد الجانػب الغربػي مػف القػارة ػػػ كغيػره مػف المنػاطؽ ػػػ  
خاصة مف القػكتيف المتنافسػتيف آنػذاؾ ؛ تسابؽ الدكؿ الكربية عمى اقتساـ أقطارىا 

فرنسػػا كبريطانيػػا، كبػػدأت الشػػعكب المسػػممة فػػي أفريقيػػا جيادىػػا لمقاكمػػة الصػػميبية 
 . (ُ)لجديدة"ا

قكاىػػػا لمجابيػػػة   (ِ)كفػػػي نطػػػاؽ نيجيريػػػا " فقػػػد حشػػػدت الخالفػػػة الصػػػكتية         
ـ، بعػد أف َُّٗالبريطانييف الغزاة، حتى سػقكطيا فػي السػابع كالعشػريف مػف يكليػك

خاض المسممكف معركة بطكلية شرسة في كقعة بكرمي بقيادة آخر سالطيف صػكتك 
 .(ّ)لنضاؿ ضد المستعمريف"الشيخ الطاىر أحمد شييد الجياد كا

كقد كانت كتابات الشيخ اللكرم عف مقاكمة الخالفة اإلسػالمية ضػد الغػزاة،  
كتحدث عف ذلؾ في كتابو )اإلسالـ فػي نيجيريػا كالشػيخ عثمػاف بػف فكديػك المجاىػد 
اإلسػػالمي الكبػػر لغػػرب أفريقيػػا كالجػػد العمػػى لمشػػييد أحمػػد بمػػك(، فػػي محاكلػػة منػػو 

 . شيداء اإلسالـ في عصرهللمقاكمة اإلسالمية كتخميد لتمجيد بطكالت ا

كلـ يكف التعميـ في نيجيريا بمعػزؿ عػف ىػذه الحػداث السياسػية،  فقػد كػاف  
الشػيخ اللػكرم فػي تعميـ كانتشار المغة العربية لو عالقة بدخكؿ اإلسػالـ، فكمػا قػاؿ 

 ةا لغػػة القػػرآف، كلغػػجػػزء مػػف اإلسػػالـ ال يتجػػزأ، لنيػػا بػػأف العربيػػة ػكتابػػو: " اعتقادنػػ
 .(ْ)العبادات في الصمكات اليكمية، كنسؾ الحج السنكية  "

                                           

 . ُٕٕميدم ساتي، ص: الدكتكر ثاره العممية"، تأليؼآ( الداعية الشيخ آدـ اللكرم"حياتو ك 1)
 (  نسبة إلى صكتك بمد في نيجيريا.2)
 .ُٖٕميدم ساتي، ص كتكرتأليؼ الد ثاره العممية "آ( الداعية الشيخ آدـ اللكرم "حياتو ك 3)
 .َّتأليؼ آدـ عبد اهلل اللكرم، ص ( اإلسالـ في نيجيريا ،4)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُٖٕٕ 

فالعامؿ الديني فرض عمى المسمميف تعمـ المغػة العربيػة مػف أجػؿ الفقػو فػي الػديف ؛ 
لنيػػا ىػػي الكسػػيمة لػػتالكة القػػرآف الكػػريـ كفيمػػو كتػػدبر معانيػػو، كالحػػديث النبػػكم 

إال باتقانيا "كقد دخؿ اإلسالـ إلى نيجيريا  الشريؼ كال تؤدل الصمكات كمناسؾ الحج
اليجرم، كزاد انتشاره في القػرف الخػامس عشػر عشر بصفة عامة في القرف الثاني 

اليجرم عف طريؽ التجار المسػمميف ؛ ثػـ استضػاء الػديف اإلسػالمي فػي بػالد يكربػا 
 . (ُ)بنكر المغة العربية
طؽ أىميػا المغػة اليكربايػة حيث ين (ِ) الشيخ اللكرم مف بمدة يكربا كقد كاف

كىي لغة تختمؼ عف المغة العربية، ككاف يكجد اإلسالـ في بالد يكربػا مبعثػرا ينتشػر 
بطيئػػا عمػػى أيػػدم التجػػار المتجػػكليف أكال، ثػػـ عمػػى أيػػدم الػػدعاة المجيػػكليف  اانتشػػار 

ثانيا، ككػانكا يسػتعممكف التيسػير كالتػدرج فػي دعػكتيـ إلػى اإلسػالـ، كػذلؾ ظػؿ فييػا 
ا أك ضعيفا أك محصكرا في بعض الجيات إلى أف قامت في مدينة ألكرف دكلػة غريب

 .(ْ)ابف فكدل  (ّ)إسالمية تحت لكاء

                                           

 .ٓٓتأليؼ آدـ عبد اهلل اللكرم ، ص اإلسالـ في نيجيريا ، ( 1)
(  إف كممة يرب ىي نفس الكممة العربية يعرب، كقبائؿ يكربػا ىػي قبائػؿ كفػدت مػف كادم النيػؿ 2)

ثػػػار كالمسػػػالت، ككتابػػػات عمػػػى الجػػػدراف بالمغػػػة كخاصػػػة مصػػػر، حيػػػث كجػػػد فييػػػا بعػػػض اآل
 (. ُٕـ، ص ُْٖٗالييركغميفية )مجمة ىدل اإلسالـ، العدد التاسع، رمضاف 

ثػاره العمميػة "، تػأليؼ الػدكتكر : ميػدم سػاتي، آ(  انظر الداعية الشػيخ آدـ اللػكرم " حياتػو ك 3)
 .ُٖ، ص، انظر اإلسالـ في نيجيريا ، تأليؼ آدـ عبد اهلل اللكرمُٕٕص

ق، كنشػأ فػي حجػر كالديػو الصػالحيف، ككػاف ُُٗٔ(  ىك عثماف بػف فػكدم كلػد بػأرض غػكبر 4)
ليما فضؿ في تكجييػو إلػى الػديف كالعمػـ كالعبػادة، لػو عػدة كتػب فػي مختمػؼ الفنػكف الدينيػة 

ق ) انظػر ُِِّكالسياسية كالثقافيػة، كنجػب عمػى يديػو أكثػر مػف مائػة عػالـ فقيػو، كتػكفي 
 (.ُّّجيريا ، تأليؼ آدـ عبد اهلل اللكرم، صاإلسالـ في ني
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ُٖٕٖ 

المر الذم جعػؿ الشػيخ اللػكرم كغيػره مػف العممػاء المسػمميف يمتفتػكف فػي 
كتباتيـ كمؤلفاتيـ كمحاضراتيـ كخطبيـ إلى تقكية كتكحيد الدكلػة اإلسػالمية،" كبػدأ 

مف المساجد في مدف اليكربا، كتـ تأسيس مسجد مدينة )أيك( عاـ ر كبيظيكر عدد 
، ثػػـ مسػػجد مدينػػة )الغػػكس( عػػاـ َُٕٕـ، كمسػػجد مدينػػة )إسػػيف( عػػاـ ُٕٓٓ
 .(ُ)ـ " ُٕٕٓ

كأصبحت ىذه المساجد كسيمة لمتعميـ حيث يجتمع الطفاؿ بنيف كبنات حكؿ 
ف القػػرآف الكػػريـ، فيتعممػػكف كيحفظػػكف شػػيئا فشػػيئا مػػ؛ المشػػايخ فػػي فنػػاء المسػػاجد 

 كمبادئ الشريعة اإلسالمية، ككاف التعميـ فييا بالمجاف . 

" ككانت العربية تدرس في الكتاتيػب التػي قػد تكػكف بيػت معمػـ أك حانكتػا أك 
لتمقػي العمػـ مػف المعمػـ ؛ يذىب إليو التالميذ غدكا كركاحػا ؛ دىميز منزؿ أك مسجدا 

حكلو كبيده عصا أك درة يضرب بيا  الذم يجمس أماميـ عمى الحصير، كىـ ممتفكف
أك تػػأخر عػػف ، أك فػػر عػػف الػػدرس أك غػػاب عنػػو ، التمميػػذ إذا أخطػػأ فػػي القػػراءة 

 . (ِ)أك أساء الدب "، الحضكر 

؛ كمف خالؿ ذلؾ "يبدأ التالميذ دراستيـ في الكتاب بتعمـ قػراءة القػرآف سػردا 
مثػػاؿ الفقػػو كالحػػديث، بػػدكف معرفػػة معانيػػو قبػػؿ الشػػركع فػػي تعمػػيـ الكتػػب الدينيػػة أ

ال  كمدائ  النبي كغيرىا، بؿ يتعممػكف فػي الفقػو كالحػديث أكثػر مػف عشػرة كتػب ممػا

                                           

ثػػػاره العمميػػػة "، تػػػأليؼ الػػػدكتكر : ميػػػدم سػػػاتي ، آ(  الداعيػػػة الشػػػيخ آدـ اللػػػكرم " حياتػػػو ك 1)
 .ُٕٔص

( طريقػة الشػػيخ آدـ اللػكرم فػػي تعمػيـ المغػػة العربيػػة، تػأليؼ : عبػػد المطيػؼ أكنيريتػػي إبػػراىيـ، 2)
 .ِـ، صُٕٗٗبادف أاإلسالمية كالعربية ، جامعة  فريقي لمدراساتطبع : قسـ الفكر ال



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُٖٕٗ 

كػكف التفقػو فػي الػديف اإلسػالمي  يدع مجاال لتعميـ مادة أخرل، كلعؿ السب في ذلػؾ
 . (ُ)ىدفيـ الكحيد في تعميـ العربية"

العممػاء طالبيػـ  كقد "كاف أسػمكب التعمػيـ فػي ىػذه الػبالد تقميػديا حيػث يمقػف
العمـك عف طريؽ الترجمة، فيضبط التالميذ معاني العربية بمغة محميػة، فيػذا إضػافة 
إلى عدـ تحديد سػف الدراسػة كالكتػب المقػررة، ككػاف مػف نتيجػة ذلػؾ عػدـ اسػتطاعة 
المعمػـ كالمػػتعمـ عمػػى السػكاء التخاطػػب بالعربيػػة الفصػػحى كالكتابػة بيػػا إال قمػػيال مػػف 

 .(ِ)ما ىـكقميؿ ،  النبغاء

ككؿ ىذا مف جيكد الشيخ اللػكرم رغػـ تػدافؽ أمػكاج اإلرسػاليات التبشػيرية 
فػػي شػػكؿ جمعيػػات مختمفػػة لبنػػاء المػػدارس كالكنػػائس ؛ نجمتػػرا كفرنسػػا إبالتتػػابع مػػف 

؛ كالمستشفيات فػي المػدف كالريػاؼ، ككضػعت الحػركؼ الالتينيػة لكتابػة لغػة يكربػا 
ة التػػي كػػاف المسػػممكف يكتبػػكف بيػػا لغػػة يكربػػا، لترجمػػة اإلنجيػػؿ بػػدؿ الكتابػػة العربيػػ

ـ، ثػـ مدرسػة الجمعيػات إلرسػػاليات ُْْٖكأكؿ مدرسػة تبشػيرية فػي الغػكس سػػنة 
 . (ّ)ـُٖٖٔـ، ثـ مدرسة البنات لمجمعية المذككرة سنة ُٖٗٓالكنيسة سنة 

، كىػػذا دفػػع بعػػض رجػػاؿ الػػديف مػػف أىػػؿ الغيػػرة اإلسػػالمية مػػف أبنػػاء الػػبالد 
إلنقػاذىـ ؛ إنشاء مدارس إسالمية لبناء المسمميف إلى يخ اللكرم كعمى رأسيـ الش

 مف أنياب المستعمريف كالمبشريف .
                                           

، طريقػة الشػػيخ آدـ اللػكرم فػػي تعمػيـ المغػػة العربيػػة، تػأليؼ : عبػػد المطيػؼ أكنيريتػػي إبػػراىيـ (1)
 .ِص

           ( نظػػاـ الشػػيخ آدـ عبػػد اهلل اللػػكرم فػػي تعمػػيـ التػػأليؼ بالمغػػة العربيػػة فػػي نيجيريػػا، تػػأليؼ : 2)
ـ، الناشػػر: جامعػػة ََِٗ، ٗإبػػراىيـ، طبػػع : حكليػػات التػػراث، العػػدد  عبػػد المطيػػؼ أكنيريتػػي

 .َُِلكرف نيجيريا، صأمستغانـ، جامعة 
  .َُِ( اإلسالـ في نيجيريا كالشيخ عثماف بف فكديك الفالني، تأليؼ آدـ عبد اهلل اللكرم، ص3)
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َُٖٖ 

ثػػػـ " بػػػدأت ىػػػذه الكضػػػاع تتحسػػػف عمػػػى أيػػػدم أمثػػػاؿ الشػػػيخ عبػػػد الكػػػريـ 
ـ، كىػك أكؿ مػف جمػع الكالد عمػى ُِٔٗالطرابمسي المغربي المتكفى في كنػك عػاـ 

غػكس السػتاذ محمػد مصػطفى السػامي نزيػؿ الـ، ثػـ ُٖٖٗالمقاعد كالسػبكرة عػاـ 
ـ ُِِٗـ، كىك أكؿ مف كضع كتابا مقررا، كالشيخ تػاج الدب المتػكفى َُِٗعاـ 

ـ، تمتاز عف غيرىا باسػتعماؿ الكتػب َُُٗ؛ الذم كضع طريقة خاصة لو في عاـ 
كتحديد سف التعميـ بيف ثالث سنكات أك دكنيا، كجاء بعده تمميذه الشيخ ، المصكرة 

الػػديف الدبػػي بتطػػكير الطريقػػة بكضػػع مػػنيج التعمػػيـ لمتالميػػذ حسػػب مسػػتكاىـ  كمػػاؿ
 .  (ُ)العممي كالعقمي"

كػػؿ ىػػؤالء العػػالـ ميػػدكا الطريػػؽ لمشػػيخ اللػػكرم نحػػك حركتػػو اإلصػػالحية 
 فاقترح ما يمي : ؛ لتعميـ العربية في نيجيريا 

 أف نجمع التالميذ في مسجد جامع أك بناء خاص كمدرسة .  -
 ف نختار مكادىا لتككف طبقا لمكاد العصر .أ -
 أف نختار الكتب التي تقرر لمتدريس بما يقرب العمـك إلى عقكؿ الطمبة . -
، كنمػػرف عمػػى التخاطػػب بالعربيػػة تمرنػػا  أف نمػػرف فييػػا عمػػى اإلنشػػاء لمرسػػائؿ  -

 . (ِ)كافيا

" نػكاف تأليفػو كتػاب بع؛  كمما يدؿ عمى اىتماـ الشيخ اللكرم بالمغة العربية
الصراع بيف العربية كاالنجميزية في نيجيريا " الكتاب عبارة عف رسالة صػغيرة مفيػدة 

                                           

ية في نيجيريا، تػأليؼ : عبػد ة العربػؼ بالمغػـ التأليػي تعميػكرم فػ( نظاـ الشيخ آدـ عبد اهلل الل1)
 .َُِالمطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص

كرم في تعميـ التأليؼ بالمغة العربية في نيجيريػا، تػأليؼ : عبػد ػنظاـ الشيخ آدـ عبد اهلل الل ( 2)
 . َُِالمطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص
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ُُٖٖ 

ـ، كتقع ىي كعدد آخر مف الكتيبات فػي دائػرة َُٗٗجاءت في ثالثيف صفحة عاـ 
، كيػرد (ُ)الفكر اإلسالمي، فالرسػالة تكضػ  مػا آؿ إليػو حػاؿ العربيػة بعػد االسػتعمار"

الغربييف الذيف يصفكف أسمكبو بالرجعية كالجيؿ كالمية فيو عمى كثير مف المثقفيف 
الىتمامو بالمغة العربية، قائال : " إف كػؿ مػف يعػرؼ االنجميزيػة إذا دخػؿ بػالد فرنسػا 
كبالد اللماف أك الطميػاف أك بػالد العػرب يحتػاج إلػى ترجمػاف فيػك جاىػؿ إذف ؛ فػاف 

مغات، ثـ يقكؿ : كالحمد هلل كاف عالما ػ كفؽ رؤيتيـ ػ يجب عميو أف يحيط بجميع ال
نجميزية، ما أقرأ بو الصػحؼ كالجرائػد اليكميػة كالمجػالت، كأسػتطيع أف أعرؼ مف اإل 

عمػى  ؛ (ِ)آخذ بيا كأرد عند الضركرة، كلكف كثيرا مػا أمتنػع أف أتحػدث بيػا لمتفػاخر"
كأصػبحكا يتػأففكف ، الرغـ مف أف ىناؾ الكثير مف العرب ىانت عمييـ المغػة العربيػة 

ف التحدث بيا، كيخمطكف كالميـ بالمغات الخرل كمظير لمرقي كالتمدف كالتحضر، م
 فيؤالء يعاكنكف أعداء الديف عمى قتؿ المغة العربية .

أسػػس مركػػز التعمػػيـ اإلسػػالمي كمػػف جيػػكده فػػي خدمػػة المغػػة العربيػػة أنػػو 
إدارتػو ػػػ  العربي الذم قاؿ عنو : " لقد قمنا بانشاء مركز التعميـ العربػي الػذم أتػكلى

ـ، لنشػػػر التعمػػػيـ العربػػػي كالثقافػػػة العربيػػػة، كالػػػدعكة ُِٓٗكقػػػد تأسػػػس منػػػذ عػػػاـ 
كقػد فريقية المجاكرة أيضػا، اإلسالمية ػ  ليس فقط في نيجيريا ػ كلكف في القطار ال

تخرج منو حتى أكثر مػف خمسػة آالؼ طالػب كطالبػة، كقػد اسػتكمؿ بعضػيـ دراسػتو 
 . (ّ)"لعربية بالجامعات اإلسالمية بالدكؿ ا

                                           

ميػػػدم سػػػاتي،  ثػػػاره العمميػػػة "، تػػػأليؼ الػػػدكتكر :آ(  الداعيػػػة الشػػػيخ آدـ اللػػػكرم " حياتػػػو ك 1)
 .ُْٗص

 . ِّ(  اإلسالـ في نيجيريا ، تأليؼ آدـ عبد اهلل اللكرم، ص2)
 .ِٕـ، ص ُْٖٗ( مجمة ىدل اإلسالـ، العدد التاسع، رمضاف 3)
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ُِٖٖ 

 (ُ) كمما قالو معبرا عف حبو لمركزه : 
 يكًحػػػػػػػري  يؾى دً ٍفػػػػػػػم أى كػػػػػػػزً رٍ مى 

 

  ػػػػػػػػي كى اتً يىػػػػػػػػفػػػػػػػػي حى  اتيممى
 

ػػػػػػػػرٍ مى   ييبً بػػػػػػػػػً طى  تى ٍنػػػػػػػػم أى زً كى
 

  التػػػػػػػييى جى  فٍ م ًمػػػػػػػذً ًقػػػػػػػنٍ مي 
 

ػػػػػػػػػػرٍ مى  ػػػػػػػػػػزً كى  ـو بعٍمػػػػػػػػػػ اءى م جى
 

  اتً زى جً عػػػػػػػػػػػػػػٍ لمي اٍ  يػػػػػػػػػػػػػبً جً عى كى 
 

 ؿه ٍضػفى  ؿً ٍيػلجى ي اٍ ي ًفػلً  سى يٍ لى 
 

  ييػاتػػػػػػػػػػً فػػػػػػػػػي حى  وً يػػػػػػػػػعً د  أى 
 

ػػػػػػػػػ ؿي ٍيػػػػػػػػػمػػػػػػػػػا الجى ن  إً   ؿه الى ضى
 

  ـي زً كى  اتً ػكى ًمػػػػػػػػػػػػػػػيٍ المي  مػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ىالى عىػػػػػػػػػػػػػػػػتى  اهللي  ؿي أى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػأى 
 

  ًػػػػػػػػػػػػػػػػأى ب ػػػػػػػػػػػػػػػػالد   ػب  حى  اتً ػكى عى
 

ػػػػػػػػػرً لً   الػػػػػػػػػػ كفى مي دً ٍخػػػػػػػػػيى  اؿو جى
 

  ًاتً ػيى الًجػػػػػ ؿ  فػػػػػي كيػػػػ ـى ػمٍ ػػػػػع 
 

ـى دً ييػػػػػػ فٍ أى   ـفػػػػػػييً  رى النٍصػػػػػػ ي
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى لبى اٍ  ي  ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنى  اتً كى
 

الطالب البد مف اآلالؼ منو شر التعميـ العربي، كقد تخرج مركز كيذا ىدفو ن
لمتعمػيـ فػي  الشػيخ اللػكرملمعرفػة الطريقػة التػي انتيجيػا ؛ مف الكقكؼ عنده كثيرا 

 مركزه، كتشتمؿ ىذه الطريقة اللكرية عمى ما يمي :

اىتمػػاـ الشػػيخ اللػػكرم بػػالتنظيـ فػػي التعمػػيـ، حيػػث قسػػـ السػػنكات الدراسػػية إلػػى  - 
 ي :ػمراحؿ، كبذلؾ يككف قد حدد سنكات الدراسة في المركز، كىذه المراحؿ ى أربع

 : التحضيرية ) االبتدائية ( يقضي فييا الطالب سنة كاحدة . األوىل
 : المرحمة اإلعدادية يقضي فييا الطالب أربع سنكات . والثانًة
 : المرحمة التكجييية ) الثانكية ( كمدتيا ثالث سنيف . والثالثة

                                           

كالػدكتكر  ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ، 1)
، ُّ، حكلية تصدر عف قسـ المغة العربية، العدد : حسف حمدم أحمد، مجمة دراسات عربية

 .ِٖٔػػ  ِٖٓجامعة بايرك، نيجيريا، ص 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُّٖٖ 

 . (ُ): الدبمـك لـ يحدد الشيخ اللكرم مدتيا قبؿ كفاتو زابعةوال
خ اللػػػكرم المػػػكاد اآلتيػػػة ففػػػي قسػػػمي التحضػػػيرم كاإلعػػػدادم كضػػػع الشػػػي

: القراءة إلزالة العجمة عف لسػاف الطالػب، كالخػط ليػتعمـ الطالػب كيفيػة رسػـ لمدراسة
عػػف الخطػػأ فػػي كاإلمػػالء لصػػكف الطالػػب ، الحػػركؼ العربيػػة التػػي يكتػػب بيػػا العربيػػة 

الكتابػػة العربيػػة، كقكاعػػد النحػػك كالصػػرؼ لصػػكف المسػػاف عػػف الخطػػأ فػػي كتػػاب اهلل 
تعػػالى، كمعرفػػة تراكيػػب المغػػة كأبنيتيػػا، كفػػي المرحمػػة التكجيييػػة يػػتعمـ الطالػػب عمػػـ 

كالكقكؼ عمى أسػرار المغػة ، البالغة الذم يساعده عمى معرفة الكالـ الفصي  البميغ 
ب العربػػػػي الػػػػذم يحيطػػػػو عممػػػػا بػػػػالعرب كأحػػػػكاليـ كعػػػػاداتيـ العربيػػػػة، كيػػػػتعمـ الد

كتقاليدىـ، كيتعمـ الطالب عمـ الفمسفة كالمنطؽ المذيف يساعدانو عمى أف يككف حػرا 
 .(ِ)في أفكاره غير مقمد 

صقؿ الشيخ اللكرم العمـك العربية السابقة بتعمـ العمـك الدينية، فقد كانت تدرس  -
يث كفقو كتكحيد كسيرة كتجكيػد كغيرىػا ؛ بجانػب العمػـك العمـك الدينية مف قرآف كحد

العربيػػة لف الغػػرض السػػاس مػػف إنشػػاء المركػػز اإلسػػالمي العربػػي ىػػك نشػػر تعػػاليـ 
الديف اإلسالمي، كتعميـ المغة العربية، باإلضافة إلى أف الشيخ اللكرم قػد درس فػي 

 سيا في مركزه .كيدر فيو فحاكؿ أف يمـ بالمكاد التي تعمميا ؛ الزىر الشريؼ 
كمف جيكده أنو استخدـ كسائؿ تعميمية حديثة، حيث اختار الكتب الدراسػية التػي  -

تدرس، كالتي تتناسب مع الطمبة كمستكل تفكيرىـ، كلما رأل الشيخ اللكرم أف ىذه 
الكتػػػب غيػػػر مناسػػػبة لتالميػػػذه "ألػػػؼ عػػػددا مػػػف الكتػػػب المدرسػػػية لطػػػالب المراحػػػؿ 

                                           

ـ التأليؼ بالمغػة العربيػة فػي نيجيريػا، تػأليؼ : عبػد ػ( نظاـ الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم في تعمي1)
 .َُّالمطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص

يؼ بالمغػة العربيػة فػي نيجيريػا، تػأليؼ : عبػد نظاـ الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم في تعميػـ التأل (2)
 .َُٓػػ  َُْ، ص المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ 
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ُْٖٖ 

ؾ في التاريخ كالتاريخ اإلسالمي، كالجغرافيا بصكرة مبسطة، اإلعدادية كالثانكية، كذل
ممػػا يػػدؿ عمػػى اىتمامػػو بتعمػػيـ الناشػػئة، كتبسػػيط المعػػارؼ بالصػػكر التػػي تناسػػب 

 .(ُ)مقدرتيـ في االستيعاب كالفيـ كالتفكير"
ككتابو تقريب المغة خير شاىد عمى ذلؾ، حيث بدأ بالمفردات المستعممة كؿ 

رات ثـ المقاطع، حيث بدأ فيو مف المعمػـك إلػى المجيػكؿ، كمػف يـك ثـ الكالـ ثـ الفق
السػيؿ إلػػى الصػػعب كىكػػذا فعػػؿ فػػي أغمػب كتبػػو المدرسػػية، فػػالغرض المنشػػكد ىػػك 

 تعميـ المغة العربية كالتحدث بيا، كقد كاف لو ذلؾ بفضؿ اهلل عز كجؿ .

مقػػررة كمػػف جيػػكده أيضػػا أنػػو نظػػـ طريقػػة التػػدريس فػػي المركػػز، فجعػػؿ المػػكاد ال -
تدرس كؿ يـك مف أياـ السبكع ما عدا يـك الخميس كالجمعة، فيما لالستراحة، كفي 
كؿ يـك خمس حصص، يستغرؽ كؿ منيا خمس كأربعيف دقيقة، تقاـ ثػالث حصػص 
في الصباح ثـ تأتي االستراحة التػي تسػتغرؽ ثالثػيف دقيقػة، كتػأتي بعػدىا حصػتاف، 

الكاحػد خصكصػا المػكاد الدينيػة كالقكاعػد  كقد تكرر مادة مرتيف أك أكثر فػي السػبكع
 .(ِ)كلكؿ مادة كتاب خاص  العربية ، ككاف لكؿ صؼ جدكؿ الحصص كالمكاد،

يتضػػ  مػػف خػػالؿ الطريقػػة التػػي سػػمكيا الشػػيخ اللػػكرم تركيػػزه الشػػديد عمػػى 
 كالمحافظة عمييا باعتبارىا لغة الديف.،  تعميـ المغة العربية

كعمػى ، يذه عمى قراءة الجرائد كالمجالت العربيػة كمف جيكده أنو كاف يشجع تالم -
االسػػتماع إلػػى الخبػػار كالبػػرامج مػػف اإلذاعػػة مثػػؿ إذاعػػة جميكريػػة مصػػر العربيػػة، 

                                           

ثػػػاره العمميػػػة "، تػػػأليؼ الػػػدكتكر : ميػػػدم سػػػاتي، آ(  الداعيػػػة الشػػػيخ آدـ اللػػػكرم " حياتػػػو ك 1)
 .ُٖٗص

 تػػأليؼ : عبػػد المطيػػؼ أكنيريتػػي ( انظػػر طريقػػة الشػػيخ آدـ اللػػكرم فػػي تعمػػيـ المغػػة العربيػػة،2)
 .ٓإبراىيـ ، ص



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُٖٖٓ 

ذاعة جميكرية العػراؽ كغيرىػا ذاعة المممكة العربية السعكدية، كا  ليحصػمكا عمػى  ؛ كا 
ف معمكمػػػات كمصػػػطمحات عديػػػدة مػػػف مػػػكاد سياسػػػية كاقتصػػػادية كصػػػناعية ال يمكػػػ

الحصكؿ عمييػا فػي الكتػب المقػررة كالكتػب الدينيػة أك الدبيػة المشػيكرة فػي الػبالد، 
فتقػرب مػف ؛كليحاككا العرب في الخطابة فبػذلؾ يرفعػكف عمػى ألسػنتيـ لكنػة العجمػة 

 . (ُ)المساف العربي الفصي  ثـ يتثقفكف بالثقافة العربية "

فػي نشػر الثقافػة  كما تحدث الشيخ اللػكرم عػف أىميػة دكر كسػائؿ اإلعػالـ
العربية كاإلسالمية فقاؿ: "إف كسائؿ اإلعالـ تساىـ في نشػر الػكعي الػديني كالثقافػة 
اإلسػػالمية، حيػػث تكجػػد البػػرامج اإلسػػالمية باإلذاعػػة كالتميفزيػػكف، كلػػدينا الصػػحؼ 
اإلسػػالمية المتخصصػػة، كمػػف أشػػيرىا "مجمػػة الناصػػرية اإلسػػالمية"، كمػػا تخصػػص 

ر المعػارؼ اإلسػالمية، كنشػر تكصػيات المػؤتمرات التػي الصحؼ مساحات كبيرة لنشػ
 .(ِ)تعقدىا المنظمات كالجمعيات اإلسالمية في بالدنا " 

شػػػؾ أف االسػػػتماع ل خبػػػار كالبػػػرامج بالمغػػػة العربيػػػة تعػػػد مػػػف كسػػػائؿ  كال
اإليضػػاح التػػي جػػاءت بيػػا طػػرؽ التػػدريس الحديثػػة، كمػػا أنيػػا تسػػاعد الطػػالب عمػػى 

 سمسة تكفر كثيرا مف الكقت كالجيد.    التحدث بيا بطريقة سيمة
كمػػف اىتمامػػو بالمغػػة العربيػػة أنػػو كػػاف يعقػػد االختبػػارات كاالمتحانػػات لطالبػػو فػػي  -

مركزه، فقػد" كانػت االختبػارات أكلػى الطػرؽ التجريبيػة التػي يسػمكيا فػي إعػداد كتػاب 
تابػة العربية، كبيا يعرؼ مدل تفيميػـ لمػدركس، كمػدل قػدراتيـ عمػى التعبيػر أك الك

؛ فيعػػرؼ كيػػؼ يبػػدأ تعمػػيـ  الفصػػحىعمػػا يجػػيش فػػي صػػدكرىـ مػػف الفكػػار بالعربيػػة 

                                           

            ( نظػػاـ الشػػيخ آدـ عبػػد اهلل اللػػكرم فػػي تعمػػيـ التػػأليؼ بالمغػػة العربيػػة فػػي نيجيريػػا، تػػأليؼ : 1)
 .َُٔعبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص

 .ِٕـ، ص ُْٖٗ( مجمة ىدل اإلسالـ، العدد التاسع، رمضاف 2)
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ُٖٖٔ 

الطمبة الدركس الجديدة، كمف ينتقؿ مف الفصؿ الداني إلػى الفصػؿ العمػى ؛ أك مػف 
رج في المراكز منيـ حاصػال عمػى شػيادة أك مػف يكػرر فصػمو حسػب مػا تقتضػيو ديت

 . (ُ)الحاؿ، فعند االمتحاف يكـر المرء أك يياف"

ككاف الشيخ اللكرم يشػجع طالبػو فػي المركػز عمػى الكتابػة كالتصػنيؼ بالعربيػة،  -
فيقػػكؿ فػػػي كتابػػو  " اإلسػػػالـ فػػػي نيجيريػػا " : " كنصػػػيحتي إلػػى الشػػػباب أف يجػػػدكا 

يبالكا كال يكترثكا بالمادح كالقادح كما فعمت أنا حتى ظيرت  ال؛ كيجتيدكا في الكتابة 
 .(ِ)بالكتابة"

لنػػا أف الشػيخ اللػػكرم كػػاف شػغكفا بالكتابػػة كمكىكبػػا بالتػػأليؼ ػ كىػذا يبػػيف 
عمػػى الػػرغـ مػػف انشػػغالو بأعمػػاؿ المركػػز كالتػػدريس بػػو، كاختيػػار الكتػػب الدراسػػية 
المناسبة لمستكل تفكيػرىـ كتأليفيػا، كاختيػار المدرسػيف المتخصصػيف الكفػاء ػ فمػو 

ىك في التاريخ أك التربية  أكثر مف ستيف مؤلفا تقريبا في مختمؼ المجاالت منيا ما
عمى الرغـ مػف إتقانػو  (ّ)أك التصكؼ أك الديف أك الفمسفة، كجميعيا بالمغة العربية "

        لمغة اإلنجميزية ؛ مما يػدؿ عمػى حبػو الشػديد لمغػة العربيػة كافتخػاره بيػا، فقػد قػاؿ : 
كسػػمـ،  " كفػػى العػػرب شػػرفا أنيػػـ أقػػرب النػػاس انتسػػابا لرسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو

ككفػػاىـ فخػػرا أف ليجػػتيـ أقػػرب لسػػانا لكتػػاب اهلل، ككفػػاىـ تكػػاثرا أف كػػؿ مػػف يػػتكمـ 
 . (ْ)بالعربية صار عربيا "

                                           

            ؼ بالمغػػة العربيػػة فػػي نيجيريػػا، تػػأليؼ : ( نظػػاـ الشػػيخ آدـ عبػػد اهلل اللػػكرم فػػي تعمػػيـ التػػألي1)
 .َُٔعبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص

 . ِٓص ،ل لكرم (  اإلسالـ في نيجيريا كالشيخ عثماف بف فكديك الفالني2)
       ( كقفػػة مػػع عػػالمي نيجيريػػا المسػػمميف البػػارزيف الشػػيخ عثمػػاف فػػكدم، كالشػػيخ آدـ اللػػكرل :3)

 .ْٔ، ص" ارات مف مؤلفاتيما العربيةمختك حياتيما " 
 . ِّص ، ل لكرم(  اإلسالـ في نيجيريا كالشيخ عثماف بف فكديك الفالني 4)
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لػػذا كػػاف الشػػيخ اللػػكرم حريصػػا عمػػى أف تكػػكف مؤلفاتػػو بالمغػػة العربيػػة الفصػػحى،  
 ( ُ) كمف مؤلفاتو :

 اإلسالـ في نيجيريا كعثماف بف فكدم -
 مكجز تاريخ نيجيريا  -
 نسيـ الصبا في أخبار اإلسالـ كعمماء بالد يكربا -
 اإلسالـ كتقاليد الجاىمية -
 اإلسالـ اليـك كغدا في نيجيريا  -
 تاريخ الدعكة اإلسالمية بيف المس كاليـك -
 اإلسالـ بيف الحقيقة كالكاقع -
 نظاـ التعميـ العربي كتاريخو في العالـ اإلسالمي -
 كؼ في مسيرة الدعكة اإلسالمية آثار العمـ كالفمسفة كالتص -
 اإلسالـ كتحديات القرف الحادم كالعشريف الميالدم -
 التضامف اإلسالمي كآثاره عمى اإلنسانية -
 الصراع بيف العربية كاإلنجميزية  -
 اإلسالـ ديف كدكلة  -

 كغيرىا العديد مف الكتب الثقافية اإلسالمية كالكتب المدرسية .

نالحػظ أنػو كمممػػا  ؛ تػػب التػي ألفيػا الشػيخ اللػػكرمكبػالنظر إلػى عنػاكيف الك
بكاقػػع اإلسػػالـ كالمسػػمميف، كالمشػػاكؿ التػػي تحػػيط بيػػـ، كمناديػػا باصػػالح التعمػػيـ، 
كالمحافظػػة عمػػى لغػػة الػػديف اإلسػػالمي، فقػػد  " انػػتيج فػػي حركتػػو التعميميػػة منيجػػا 

                                           

، كانظر اإلسالـ فػي ُٗ، تأليؼ : محمد خير رمضاف يكسؼ، ص ( انظر تتٌمة العالـ لمزركمي1)
 .ٕنيجيريا كالشيخ عثماف بف فكديك الفالني، تأليؼ آدـ عبد اهلل اللكرم، ص
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يج بحثػي محكريا يقـك عمى الدعكة كاإلرشاد كفؽ مطمكبات الكتاب كالسنة، عبػر مػن
يعتمد عمى االستقراء كالتحميػؿ كشػيء مػف المكضػكعية تحريػا ل مانػة العمميػة، كمػا 
ظػػؿ اللػػػكرم فػػػي حياتػػػو العمميػػػة بعيػػػدا عػػف الخالفػػػات التػػػي أقعػػػدت الكثيػػػريف عػػػف 

 . (ُ)الكصكؿ إلى غاياتيـ، كلعؿ ذلؾ يعكد إلى طبيعتو التكسطية في المكر "

ا كأعمالػو البحثيػة يتحػرل نيجػا تأصػيمين اللكرم في كتاباتػو الشيخ كما " ظؿ 
ا حيث يستشيد في كؿ أعمالو بالقرآف الكريـ كالحديث الشريؼ، كقد أفاد كثيرا كاضحن 

مف اطالعو عمى كتابات السمؼ مف الفقياء كالعمماء، فيك كثيػر االستشػياد باإلمػاـ 
 .(ِ)الغزالي كشيخ اإلسالـ ابف تيمية كابف خمدكف كالماكردم "

لشيخ اللكرم يتمرف عمي الكتابة باشراؼ شيخو آدـ نماجي كاف ككما كاف ا
،" كمف أمثمػة ذلػؾ أمػره بعػض العربية يحث طالبو عمى كتابة البحكث كالكتب بالمغة 

الػػذيف أعطػػاىـ شػػيادة الػػدبمـك بكتابػػة بحػػكث لمحصػػكؿ عمػػى تمػػؾ الشػػيادة ؛ فكتػػب 
بػػؿ تأسػػيس مركػػز " التعمػػيـ العربػػي فػػي نيجيريػػا ق فمشػػيكد رمضػػاف جبريػػؿ بحثػػو عػػ

" الطريقػة ف، ككتب عبد الكىػاب زبيػر بحثػو عػ " التعميـ العربي اإلسالمي في أغيغي
" الكعظ بيف الجػد كاليػزؿ  فاللكرية في التعميـ العربي "، ككتب داكد عبد المجيد ع

 .(ّ)في بالد يكربا، كما كتب غيرىـ في عناكيف شتى "

بحثو خير شاىد عمى ذلؾ، حيث كلعؿ ما ذكره "داكد عبد المجيد" في مقدمة 
قػػاؿ: " فػػاف ىػػذا البحػػث المتكاضػػع كمفنػػي بػػو مربػػي ركحػػي كمجػػدد عقيػػدتي فضػػيمة 
الشيخ آدـ عبػد اهلل اللػكرم بعػد عػكدتي مػف الػدكرة التدريبيػة فػي الزىػر الشػريؼ، 

                                           

 .ُّٖميدم ساتي، صالدكتكر : تأليؼ ثاره العممية "،آ(  الداعية الشيخ آدـ اللكرم" حياتو ك 1)
 .ُْٖ(  المرجع السابؽ، ص2)
 .ُُُ( نظاـ الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم في تعميـ التأليؼ بالمغة العربية في نيجيريا ، ص 3)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُٖٖٗ 

كحصكلي عمى إجازة الزىػر ل ئمػة كالكعػاظ، كمفنػي شػيخي أيضػا بكتابتػو لمحصػكؿ 
دعكة كالتربية مع أني قصير الباع في اإلدراؾ كالفيػـ ؛ لكػف الشػيخ عمى دبمـك في ال

كاف كال يزاؿ يحب لي التقدـ العممي كالثقافي ، فجزاه اهلل خيرا عف حبو لبناء جنسو 
 .(ُ)أف يككنكا مثمو في الكتابة كالتأليؼ" 

كفي تثقيػؼ طالبػو فػي ، فالشيخ اللكرم كاف يجد كيجتيد في تثقيؼ نفسو 
كالػػذيف تخرجػػكا منػػو، فقػػد كػػاف يشػػجعيـ كيػػدعميـ ليصػػبحكا كتابػػا نحػػارير، ، المركػػز

كػػػاف يشػػػجعيـ عمػػػى الكتابػػػة بالعربيػػػة حتػػػى أف أحػػػد تالميػػػذه ) مصػػػطفى زغمػػػكؿ ك 
السنكسي ( اعترؼ بذلؾ في أحد كتبو فيما نصو : " كبعد ىذا كمػو ال يسػعني إال أف 

تحقيو، كأسػػدم غايػػة أعتػػرؼ بالجميػػؿ لىمػػو كبالفضػػؿ لصػػحابو كبالثنػػاء عمػػى مسػػ
شيخ عمماء بالد اليكربا كالميف العػاـ لرابطػة الئمػة ؛ الشكر كأقصى الثناء لشيخي 

الذم لـ يدعني لحظة مف ؛ كالعمماء في نيجيريا فضيمة الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم 
ففػي كػؿ لحظػة كػاف يحثنػي عمػى صػناعة الكتابػة كمينػة التػأليؼ،  لحظات حيػاتي ،
: مف خاؼ السكؽ ال يمشي أبدا، كذلؾ بعد خدمات كبرم قدميا لي  كيقكؿ لي دائما

 . (ِ)في تربيتي كتعميمي كفي تثقيفي كتقكيمي، فجزاه اهلل بخير الجزاء"
فكػػالـ تالميػػذه عنػػو كاعتػػرافيـ بفضػػمو عمػػييـ يػػدؿ عمػػى أف نصػػيحة الشػػيخ 

كنمػػػت عػػػزيمتيـ عمػػػى الكتابػػػة كسػػػاعدت فػػػي تكػػػكيف ، اللػػػكرم قػػػد أثػػػرت فػػػييـ 
ياتيـ، كألفكا الكثير مف الكتب التي أسيمت في نشر المغة العربية، كقد أصب  شخص

ادة فػي تعمػػيـ العربيػة كالعمػػـك اإلسػالمية فػػي ػػػػو قػػػى يديػمػػػذ عػػػف تتممػدد كبيػر ممػػػػػع
 أفريقيا .

                                           

 .ُُُيؼ بالمغة العربية في نيجيريا ، ص نظاـ الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم في تعميـ التأل  (1)
 .ُُّص  ،المرجع السابؽ  (2)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

َُٖٗ 

مػػف ىنػػا تػػرل أف الشػػيخ اللػػكرم لػػـ يتػػرؾ مسػػمكا يػػؤدم إلػػى تكحيػػد صػػفكؼ 
 كتغيير الكضاع الفاسدة إال طرقو فعمؿ عمى :كنشر المغة العربية ، المسمميف 

رشػػادىـ فػػي كػػؿ يػػـك  -ُ إنشػػاء مسػػجد ، ككػػاف يمقػػي الخطػػب فيػػو لػػكعظ النػػاس كا 
 جمعة، ككاف يحفظ فيو القرآف الكريـ .

تأسيسو لممركز اإلسالمي العربي الذم خرج آالؼ الطالب، ككاف عامال قكيا في  -ِ
ية فػي ىػذه الػبالد، فقػد تخػرج فػي المركػز انتشار المغة العربية كالثقافة اإلسالم

الػػذم يػػديره مػػا يزيػػد عمػػى نصػػؼ مميػػكف مػػف أبنػػاء نيجيريػػا، كمػػا يجاكرىػػا مػػف 
 .(ُ)بمداف غرب أفريقيا مثؿ غانا كبينيف كتكغك كساحؿ العاج كغيرىا "

   كأكثر مف المؤلفات التي كاف ليا الثر القكمي كالقكم في النكاحي االجتماعية  - ّ
   ثقافية بيف جمكع السكاف في نيجيريا، فعممت عمى تكحيدىـ كتكعيتيـكال     
 كتثقيفيـ .     

فيػػػذا النظػػػاـ الػػػذم اتبعػػػو الشػػػيخ اللػػػكرم فػػػي التعمػػػيـ كالتربيػػػة اإلسػػػالمية 
فريقيػة، ممػا العربية، غير مسار التعميـ في نيجيريا، كذاع صيتو في أنحاء البالد ال

 جعؿ الناس يقبمكف عمى التعميـ .
 

 

 

                                           

 .ِٔص،(  اإلسالـ في نيجيريا كالشيخ عثماف بف فكديك الفالني، تأليؼ آدـ عبد اهلل اللكرم1)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُُٖٗ 

 املبحث الثاني
  الذراست املىضىعيت

سبؽ أف ذكرت أف الشيخ اللكرم قاـ بنيضة كبرم في تعميـ العربيػة لبنػاء  
لمامػػػو ؛ نيجيريػػػا  بفضػػػؿ تأسػػػيس مركػػػزه اإلسػػػالمي العربػػػي ، "فمعرفتػػػو الكاسػػػعة كا 

فػي ؛ بالعربية قد مكناه مف الكتابة بغزارة كعمؽ في مجاؿ الدب العربي في نيجيريػا 
 .(ُ)قت كدنا نجـز فيو بأف أحدا ال يستطيع أف يفعؿ مثؿ ذلؾ" ك 

فمـ يكف الشيخ اللكرم معمما في مركزه أك كاعظا فػي مسػجده فحسػب، فقػد  
كاف أديبا كشاعرا، " كنظرا لنبكغو كتفكقو كذيكع صػيتو فػي مجػاؿ الدب فقػد منحتػو 

 .(ِ)"  ـُٖٗٗالحككمة المصرية ميدالية ذىبية في العمـك كاآلداب عاـ 
كقػػػد قػػػاؿ عنػػػو صػػػاحب تتمػػػة العػػػالـ لمزركمػػػي أنػػػو كػػػاف " يكتػػػب بالعربيػػػة  

الفصػػحى بأسػػمكب مشػػرؽ، كصػػياغة متقنػػة، كيمػػـ بػػاآلداب العربيػػة، كيرتػػاد معػػالـ 
 . (ّ)التاريخ اإلسالمي كالحضارة اإلسالمية "

فالشػػػيخ اللػػػكرم مػػػف الشػػػخاص الػػػذيف أجػػػادكا الفنػػػكف الدبيػػػة جميعيػػػا  
، ثـ تحكؿ إلى النثر  بدأ ممارسة العممية الدبية بالشعر في أكؿ كىمةد ػقك كأتقنكىا، 

 . (ْ)كخطابة كتابة 

                                           

( كقفػػة مػػع عػػالمي نيجيريػػا المسػػمميف البػػارزيف الشػػيخ عثمػػاف فػػكدم، كالشػػيخ آدـ اللػػكرل : 1)
 .ْٔ، ص" مؤلفاتيما العربيةمختارات مف ك حياتيما "

 .ٓٔ( المرجع السابؽ، ص2)
 .ٕـ ، ، صُٓٗٗػ  ُٕٔٗ ػ/ى ُُْٓػ  ُّٔٗ( تتٌمة العالـ لمزركمي، كفيات 3)
( انظر إسػيامات الشػيخ آدـ عبػد اهلل اللػكرم فػي تطػكير الشػعر العربػي فػي نيجيريػا، تػأليؼ : 4)

 .َّٗعبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُِٖٗ 

كالشػػيخ اللػػكرم كػػاف شػػغكفا بالشػػعر ؛ لػػذا اختػػرت جانػػب الشػػعر فقػػط مػػف  
العمميػػة لمدراسػػة؛ لنػػي شػػعرت أف المكضػػكع أكسػػع نطاقػػا مػػف بحػػث كجيػػز  نتاجاتػػو

ر فػػي مختمػػؼ الغػػراض، كيتجػػو معظمػػو قػػرض الشػػيخ اللػػكرم الشػػع"كيػػذا، فقػػد  
اتجاىا إسالميا لنو ػػ كغيره مف عمماء ىذه المنطقة ػػ تعمـ العربية ليتفقو فػي الػديف 

 .(ُ)لكجو اهلل تعالى" مخمصااإلسالمي ؛ كليخدمو 

فمػػف الغػػراض التػػي طرقيػػا : الحنػػيف إلػػى الػػكطف، الرثػػاء، المػػدح، الفخػػر  
التأمػػؿ، الزىػػد، التصػػكؼ، الشػػككل كالمناجػػاة، كالحماسػػة، الشػػعر الػػديني، الشػػكر ك 

 التكسؿ، الشعر التعميمي .

 ــ احلنني إىل الىطن

فأكؿ الغراض التي سأتحدث عنيا ىك الحنيف إلى الػكطف، فقػد كػاف الشػيخ  
اللػكرم دائػـ الترحػاؿ مػف أجػؿ طمػب العمػـ ، كليخػرج بػالده مػف الجيػؿ كالظػالـ إلػػى 

التي قاـ بيا ؛ سفره إلى جميكريػة مصػر العربيػة ؛ العمـ كالنكر، كمف ىذه الرحالت 
 (ِ) فبعده عف كطنو كأىمو جعمو يحف كيشتاؽ إلى نيجيريا، كفي ذلؾ يقكؿ :

 غػػػفمً بٍ ا أى يىػػػيرٍ جً يٍ نى  ضى رٍ ا أى دن اًصػػػا قى يىػػػأى 

 

 ػػػػ  يااًضػػػػرى تى ا مي يىػػػػي بً ًمػػػػىٍ ى أى لىػػػػي إً مً الى سى
 

ػػػػػػي أى ن ػػػػػػإً  ـي ييػػػػػػلى  ؿٍ قيػػػػػػكى   ـي ييً لىػػػػػػإً  كدي عي
 

  ًػػتىػػ الميػػؿي  سى عى ٍسػػعى  اذى إ  يػػا  آتً بٍ رم الصي
 

 تٍ قىػػػػػىى رٍ أى  يػػػػػدً الً قى التى م بً دً الى ًبػػػػػ تي ٍيػػػػػأى رى 
 

  ػػػػٍضػػػػا أى يى مى د  قىػػػػتى  ايػػػػائً نى  يفً الػػػػد   فً حى عى
 

ػ رى يٍ ا غى ييى ر فً تى  ـٍ لى كى   ادن اًسػحى  افى كىػ فٍ مى
 

  ػػػػػػالً  عى الى كى ػػػػػػال  ا إً من ػػػػػػ فً  عى  يػػػػػػاىً الى  ؽً الح 
 

                                           

              يخ آدـ عبػػػد اهلل اللػػػكرم فػػػي تطػػػكير الشػػػعر العربػػػي فػػػي نيجيريػػػا، تػػػأليؼ : ( إسػػػيامات الشػػػ1)
 .ُّٗعبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص

، كالػدكتكر  ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ2)
 .ِِٖػػ  ُِٖ: حسف حمدم أحمد، ص



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُّٖٗ 

ػػػػ يػػػػرً خى الٍ  ؿً ٍعػػػػفً  ؾً ارً تىػػػػبً   وً ػػبا مى م بً رً دٍ صى  اؽى ا ضى ا مى ذى إً  تي سٍ لى كى      يػػػػااقً بى  تي ٍمػػػػا دي مى
 

: يػـفالشاعر يناجي مف قصػد نيجيريػا أف يبمػغ سػالمو إلػى أىمػو ، كيقػكؿ ل 
؛ لنو الحظ أف الشعب النيجيػرم قػد تمسػؾ بعػادات  نو عائد إلييـ عند طمكع الفجرإ

أصػػبحكا الىػػيف  كانػػت نتيجػػة التػأثر باالسػػتعمار، حتػػى العممػاء ؛كتقاليػد غيػػر شػرعية
لػذا قصػد  ؛كيقدسػكف المغػة اإلنجميزيػة، مغيبيف عف الحػؽ ، ييممػكف المغػة العربيػة 

 (ُ) : فقاؿ ،الزىر الشريؼ
 ارن ىىػػػػػػػزٍ أى  يفى دً اًصػػػػػػػا قى نىػػػػػػػجٍ رى ا خى ذى ليىػػػػػػػ

 

  ًػػػمً  بً ٍمػػػالقى  بً ٍيػػػرى  اطً قى ٍسػػػإل  ايىػػػا لً دى ا بىػػػم 
 

ػػػػػمي  ـى كٍ يىػػػػػ تى ٍيػػػػػالبى  تي ٍكػػػػػرى تى  ـى كٍ يىػػػػػكى   رو دٌ كى
 

  ػػػػػػالى عيػػػػػػمٍ ي لً ًبػػػػػػمٍ قى  فٍ ًكػػػػػػلى كى  ايىػػػػػػاكً نى  افى  كى
 

ػػػػػػػػحى مي   ةو يدى ًصػػػػػػػػك قى ذي  ـى ي آدى اًجػػػػػػػػرى  دي م 
 

  ػػػػػحى مي ػػػػػ دي م  ػػػػػ في اٍبػػػػػكى  دو عٍ سى  ايىػػػػػانً ثى  افى مى مٍ سى
 

 نػايى ي الٍ س ًفػكٍ دى رٍ ًفػ ؿى ٍثػمً  اران طىػا قً نى بٍ كً رى 
 

  ايىػػػاكً زى كى  كسو غيػػػلى  فٍ " ًمػػػسو ا " ًبػػػنىػػػتي مى حٍ رً كى 
 

ػػػػػػػكى   ةن ي ػػػػػػػغً بً اا نى يىػػػػػػػت  بً  دٍ قىػػػػػػػ ةو مىػػػػػػػيٍ لى  ـٍ كى
 

  ػػػػػأي ػػػػػا كى مى الس ػػػػػ ؾى الى ٍفػػػػػأى  ري امً سى  ايى ارً كى الض 
 

فالشاعر ذكر أسماء بعض أصػحابو ممػف خرجػكا معػو، فاغترابػو عػف كطنػو  
حساسو بالضيؽ جعمو يصؼ اليـك الذم فارؽ فيو كطنو   يـك مكدر .بأنو كا 

كمػػػف قصػػػائده التػػػي تكشػػػؼ عػػػف حبػػػو لكطنػػػو، كمحاكلػػػة إصػػػالح أحػػػكاليـ  
يدتو " كي  قكمي" متػأثرا بػأحكاؿ قكمػو تجػاه مكضػكع التكاضػع كالحيػاء السمبية، قص

  (ِ) :ـالمذيف أساء قكمو فييما الفي

                                           

، كالػدكتكر  رية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ( بكاعث التجربة الشع1)
 .ِِٖ: حسف حمدم أحمد، ص 

 .ِْٖػػ  ِّٖ، ص  المرجع السابؽ (2)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُْٖٗ 

 

 اءٍ يىػػى الحى نىػػعٍ كا مى ميػػيً ي جى مً كٍ قىػػ  ى ٍيػػكى 
 

  ػػػػػػأى كى ػػػػػػتٍ خى  يػػػػػػوً كا فً اءي سى  اءٍ دى ًتػػػػػػابٍ ا كى من
 

ػػػػػػػىى   اعى ضػػػػػػػاكى كا الت  ميػػػػػػػيً جى  دٍ ا قىػػػػػػػذى كى
 

  اءٍ نىػػػػػػػحً انٍ كى  كدو جي ي سيػػػػػػػًفػػػػػػػ كهي نىػػػػػػػبى كى 
 

 ابنػػػػػػػػػاجً كى  كهي ميػػػػػػػػػعى جى  ؿو ٍعػػػػػػػػػنى  عي ٍمػػػػػػػػػخى 
 

  ًػػػػػػػػكي  ؿى ٍبػػػػػػػػقى  ـي ًيػػػػػػػػب  اءٍ نىػػػػػػػػفى مٍ لً  كؿو صي
 

 ـالى الس ػػػػػػػ دى ٍنػػػػػػػعً  ـي ييػػػػػػػلى  احو طىػػػػػػػبً انٍ كى 
 

  اءٍ قىػػػػػػػػػالم   دى ٍنػػػػػػػػػعً  ـي ييػػػػػػػػػلى  كؾو ري بيػػػػػػػػػكى 
 

ػػ اـً قىػػي مً ًفػػ  كتى كي كا الس ػػبيػػجى كٍ أى  ؽ  الح 
 

  ػػػػػاحي بىػػػػػأى كى  اءٍ رى الييػػػػػ كؿى القىػػػػػكى  بى ذً كا الكى
 

 ةي بىػػػػػػػػاذً م الكى اكى عى كالػػػػػػػػد   كري ري الغيػػػػػػػػكى 
 

 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػكىى ري يى صى ػػػػػػػػػػػمى عي مٍ ا لً بن ىى ذٍ ا مى  اءٍ مى
 

ػػػػػمى عي  ػػػػػ كءً الس ػػػػػ اءي مى  كاميػػػػػتي ابٍ  دً ف قىػػػػػمى
 

  ًػػػػػػػػػػػػكى  اـو عىػػػػػػػػػػػػطى ب ػػػػػػػػػػػػكً كى  ابو رى شى  اءٍ سى
 

 كؾً ميػػػػػالمي  دى ٍنػػػػػعً  ـٍ يي تي نى ًسػػػػػلٍ أى  تٍ عىػػػػػطً قي 
 

  ػػػػػكٍ كا طى حي بى ٍصػػػػػأى ػػػػػالي  يػػػػػدى بً ا عى عن  اءٍ رى مى
 

ػػػػػػػػم  كي  ػػػػػػػػبً  ـٍ يي اىي كى ٍفػػػػػػػػأى  تٍ مى  اتً قى دى الصى
 

 اءٍ يىػػػػػػػػنً غٍ الى  كفى حي دً تىػػػػػػػػمٍ كا يى ري بى انٍ فىػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػعي زٍ ا يى ذى ىىػػػػػػػػػ عى مى  ـٍ ييػػػػػػػػػن  أى  كفى مي
 

  ػػػػفٍ أى  اءٍ يىػػػػبً نٍ كا الى يثيػػػػرً كى  ؽً ٍمػػػػؿ الخى ضى
 

ػػػػػػ ؿ  كيػػػػػػ ػػػػػػ فٍ مى  هً ذً ي ىىػػػػػػًفػػػػػػ ـٍ يي فى الى خى
 

  ػػػػػػػػكى  اءٍ رى بىػػػػػػػػ وي ٍنػػػػػػػػم مً ذً ال ػػػػػػػػبً  كهي في صى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ كهي ميػػػػػػػػػػػػػػػعى جى   ـٍ يً ينً دً ا ًلػػػػػػػػػػػػػػػرن افً كى
 

  ػػػػػػػػػنً كا لً د  عى تى اٍسػػػػػػػػػكى  اءٍ دى ًتػػػػػػػػػكاعٍ  اؿو ضى
 

فالشاعر يرم أف مجتمعو اختمط  فيو الحؽ بالباطؿ، فتػكىـ النػاس أف القػيـ  
الغػػركر ك حمكا الخجػؿ كالكسػؿ أفػػ؛ الخالقيػة السػامية جاىميػة ال عالقػػة ليػا باإلسػالـ 

كالكذب، كماتت ضمائرىـ، كأصبحكا يسكتكف في مقاـ الحؽ، كصػاركا عبيػد المػراء، 
ر قكمػو بالتمسػؾ ٌكػ، لػذا ذى اككصفكا كؿ مػف خػالفيـ كػافر ، الخمؽ كزعمكا أنيـ أفضؿ 

  (ُ) بالقيـ اإلسالمية الخالقية الراقية، فقاؿ :

                                           

، كالػدكتكر  ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ1)
 .ِْٖ: حسف حمدم أحمد، ص 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُٖٗٓ 

 

 وي فيػػػػػػػػػػػػرً عٍ م نى ذً ال ػػػػػػػػػػػػ اضػػػػػػػػػػػػعى كى التى كى 
 

  ًاءٍ مى الس ػ عً رٍ ك شىػأى  ؿً ٍقػي العى ا ًفػؿ مى ثٍ م 
 

ػػػػػػ كؿً بيػػػػػقي بً  ػػػػػػأى  ؿ  كيػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػ ؽ  الحى  دو حى
 

  ػػػػػػػنىػػػػػػػتً اجٍ كى ػػػػػػػال بً كٍ ثىػػػػػػػ ر  اب جى  ءٍ الى يى خى
 

ػػػػًفػػػػ رً ٍيػػػػالغى  اـً رى ًتػػػػاحٍ كى   ىيىػػػػالن   د  ي حى
 

  اءٍ قىػػػػػػػػمٍ الحى  كى الى  سً فٍ الػػػػػػػػن   ارً قىػػػػػػػػتً احٍ كى 
 

ػػػػػػػػ اءي يىػػػػػػػػالحى كى   ينً لى أى ٍسػػػػػػػػتى  فٍ إً  ؽ  الحى
 

 ػػػػػ  ءٍ الى قىػػػػػالعي  دى ٍنػػػػػعً  ارى العىػػػػػ يػػػػػؾى قً ا يى مى
 

 انىػػػػػخى كى  شو ٍحػػػػػفي  ؿ  كيػػػػػ فٍ ي ًمػػػػػًقػػػػػيى كى 
 

  ػػػػػػػ يي ا الى ذى ىىػػػػػػػ رى ٍيػػػػػػػغى    اءٍ يىػػػػػػػالحى ى بً م  سى
 

فالتكاضػػع يكػػكف بقبػػكؿ الحػػؽ كالبعػػد عػػف التعػػالي كالتكبػػر ، كالحيػػاء يكػػكف  
بػػػالتحمي بػػػالخالؽ الكريمػػػة كالبعػػػد عػػػف الصػػػفات الرذيمػػػة التػػػي تيػػػدـ المجتمػػػع ، 
فالتكاضع كالحياء يعالجاف ما ترسب في نفكس الناس مف اإلفراط في رذائؿ الخػالؽ 

                             السػػػػػػيئة فػػػػػػي مجتمعػػػػػػو، كمفاسػػػػػػدىا ، كعمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف انتقػػػػػػاده الكضػػػػػػاع 
         ذلػػػػؾ يكشػػػػؼ عػػػػف حبػػػػو الشػػػػديد لىمػػػػو ككطنػػػػو، كحرصػػػػو عمػػػػى إصػػػػالح  إال أف

 أحكاليـ .

 ــ الزثاء 

لمشيخ اللكرم أشعار كثيرة في الرثاء ؛ قاليا معبػرا عػف حزنػو الشػديد لفػراؽ فمػذة   
 (ُ) كبده ابنتو "خديجة" :

ػػػػػػػػػػ ري ىٍ الػػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػ دى د  سى ػػػػػػػػػػرى كى  وي مى يٍ سى  يانً مى
 

  ػػػػػػأى فى ػػػػػػرٍ الى  ؼً رى ٍشػػػػػػي أى ي ًفػػػػػػنً ابى صى  افً كى
 

ػػػػػػػػأى فى   ياننىػػػػػػػػجى ك ي ًتػػػػػػػػجى يٍ ي مي ي ًفػػػػػػػػنً ابى صى
 

  ػػػفى  افً يى رٍ ي ًشػػػًفػػػ ـ  السيػػػ اشي عىػػػتً م انٍ رى سى
 

ػػػػػػػػػ ابي حى ٍصػػػػػػػػػالى  دى ر  كى تىػػػػػػػػػفى   ـيً اقً يىػػػػػػػػػرٍ تً  عٍ مى
 

 افً كى تىػػػػ رً ٍيػػػػغى ا بً نىػػػػىي ا كى نىػػػػىي ىػػػػا  فٍ ًمػػػػ 
 

ػػػػػػػػنى كى لى   يًعػػػػػػػػمى  عٍ فىػػػػػػػػنٍ يى  ـٍ لىػػػػػػػػ اؽي يىػػػػػػػػرٍ ا الت  مى
 

 افً يىػػػػغٍ ي الط  ًفػػػػ ـي الس ػػػػ وي ٍنػػػػمً  ادى زى  ؿٍ بىػػػػ 
 

                                           

آدـ عبػد اهلل اللػكرم، تػأليؼ : عبػد المطيػؼ أكنيريتػي إبػراىيـ، حكليػة تصػدر ( الرثاء في شعر 1)
 .ٖٗػػ  ٖٖلكرف، نيجيريا، ص أ، جامعة ُٓعف قسـ المغة العربية، العدد 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُٖٗٔ 

 ءه زٍ ري  ـي الس ػػػػػػػػػػفى 
ػػػػػػػػػػكاليي  (ُ)  وي كمي مي سيػػػػػػػػػػ كـي مي

 

  ػػػػػػكى  افً زى ٍحػػػػػػى الى مىػػػػػػعى  اؽه يىػػػػػػرٍ تً  ري بٍ الص 
 

ػػػػػػػدً ي خى ًفػػػػػػػ ةي ي ػػػػػػػزً الر   ؾى ٍمػػػػػػػتً   يًتػػػػػػػنى ابٍ  ةى يجى
 

  ػػػػػ يى ًعػػػػػػمى  تٍ انىػػػػػكى ػػػػػػيٍ الر  كى  كحً الر  كى  افً حى
 

ػػػػ يٍ ًعػػػػمى  تٍ اشىػػػعى   يًفػػػػ يفً نً الس ػػػػ فى ا ًمػػػعن بٍ سى
 

  ػػػػػػػػػػػا كى يىػػػػػػػػػػػائً رى ىٍ زى ػػػػػػػػػػػعٍ الن   ؽً ائً قى شى  افً مى
 

 مرى الث ػػػػػػػػ تٍ دى س ػػػػػػػػكى تى  دٍ قىػػػػػػػػ ًبًبٍنًتػػػػػػػػيا ذى اً فىػػػػػػػػ
 

  ٍػػػػػػػػيىػػػػػػػػنٍ مً  ـي ٍسػػػػػػػػجً كال  افً يػػػػػػػػدى دً مٍ لً  د  ا مي
 

ػػػػػػػػػحٍ أى  تي ٍنػػػػػػػػػكي  دٍ ػػػػػػػػػػػػقى   الى ػػػػػػػػػػػػػػػػالبى  دى ٍنػػػػػػػػػي عً ًنػػػػػػػػػن  أى  بي سى
 
 

  ػػػػػكى  افً نىػػػػػالجى  تي ٍبػػػػػثى ػػػػػاإلً  بي احً صى  افً يمى
 

ػػػػػػػػبً  يػػػػػػػػتي مً ى بي ت ػػػػػػػػحى   هً ذً ي ىىػػػػػػػػًتػػػػػػػػنٍ بً  كتً مى
 

  ػػػػحٍ اإلً  ؿى ط ػػػػعى تى فى  يانً دى ٍجػػػػكً  فٍ ًمػػػػ اسي سى
 

ػػػػػكى فى  ػػػػػعنػػػػػمٍ دى  تي دٍ جى  مجػػػػػرً حٍ مى  فٍ ا ًمػػػػػنن اخً ا سى
 

 ػػػػي البي ًفػػػػ ؿٍ ىىػػػػ  فً الى كٍ ثى ٍمػػػػػلً  عي ٍفػػػػالن   اءً كى
 

فػػي البيػػات السػػابقة يبػػيف الشػػاعر مػػدل حزنػػو الشػػديد عمػػى ابنتػػو الفقيػػدة  
عاشت معػو سػبع سػنكات، كيكشػؼ عػف عػدـ اسػتطاعتو عمػى تحمػؿ المحبكبة التي 

كيخفػؼ عنيػا بػأف ذلػؾ قضػاء اهلل كقػدره ،  ،المصيبة كالصبر عمييا، ثـ يعزم نفسو
  (ِ) :كال راد لقضائو قائال

ػالقى  ـً ٍكػى حي مىػي عى كً بٍ  تى الى  في يٍ ا عى يى   اضى
 

  ػػػػػبٍ ي قى ا ًفػػػػػنىػػػػػيعي مً جى فى ػػػػػحٍ الر   ةً ضى  افً مى
 

 ـٍ ًيػػػتً الى يٍ ي كى ًفػػػ كفى فيػػػمً تى خٍ مي  اسي الن ػػػكى 
 

  ػػػػزٍ ل الى ذى أى  فٍ ك ًمػػػػكي ٍشػػػػيى  ؿ  لكيػػػػاكى  افً مى
 

 ةن ر  سىػػػمى  دي ٍعػػػبى  رً ىٍ ي الػػػد  ًفػػػ رٍ ًظػػػتى نٍ أى  ـٍ لىػػػ
 

  ًنػػػػػػافً الحى  فى ًمػػػػػػ ؼو ٍطػػػػػػى عى مىػػػػػػ عى ال  إ 
 

 دو ًصػػػػػرٍ مى بً  كفي نيػػػػالمى كى  ـ  ىىػػػػ شي يٍ العى فىػػػػ
 

  ػػػػػعٍ أى  يػػػػػعي مً جى كى  افً يػػػػػزى ى المً مىػػػػػي عى الً مى
 

 الى  ارً رى ٍسػػػػػػػى الى مىػػػػػػػعى  عه ًمػػػػػػػط  مي  كاهللي 
 

  ٍػػػػػػ يػػػػػػوً مى ى عى فىػػػػػػتخ  افً كى ٍكػػػػػػالى  في امً كى كى
 

ـى ا يىػػػػ  وً اًشػػػػشى عٍ ي أى ًفػػػػ اتً غىػػػػالبً  رىاًحػػػػ
 

  ٍػػػػار ػػػػبي  ـٍ حى ـى ًظػػػػا عى ي يىػػػػائً كى ػػػػ ي  فً االشى
 

                                           

زئى يػرزىأ ،  (1) ًزيئىػػةي : المصػػيبةي  ري ٍزءي كالر  ًزئى الشػخص فػػي كلػػده فقػده ، كالػػر  كء ، كري ػػٍرزي   كالمفعػػكؿ مى
 .بف منظكر ، مادة رزأ () لساف العرب ال

 .ٖٗػػ  ٖٖعبد المطيؼ أكنيريتي ، ص  ( الرثاء في شعر آدـ عبد اهلل اللكرم، تأليؼ :2)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُٖٕٗ 

كمػف قصػائده فػي الرثػاء قصػيدتو التػي رثػى بيػا شػيخو آدـ نعمجػي الكنػكم  
 (ُ) : ، منيا اـ، كىي تحتكم عمى ستة عشر بيتن ُْْٗالمتكفى سنة 

ػػػػػىي  ػػػػػالحى  حي كٍ ا نىػػػػػيىػػػػػاجى ي ىى كمً مي  ًِ اـً مى

 

  ػػػػًنػػػػزٍ حي كى ػػػػ اؽى ي عى  اـً عىػػػػالط   ؿً ٍكػػػػأى  فٍ عى
 

ػػػػفى  ػػػػػًنػػػػػيً مً م يى رً دٍ ا أى مى ػػػػػ فٍ ي عى  يالً مى شى
 

  ػػػالحً  رً ٍمػػػأى  فٍ ًمػػػ غػػػر   مػػػا ىمىػػػعى  اـً مى
 

ػػػػ ػػػػنى  كتً لمى ػػػػا أى ي يىػػػػاجً مى  وً ٍيػػػػمى ي عى فً سى
 

  ػػػػػػػػىى ي كى ًنػػػػػػػػزٍ ا حي يىػػػػػػػػكى  اـً زى تً الٍ ي ًبػػػػػػػػم 
 

ػػػػػػ دٍ قىػػػػػػلى  ـي ًكػػػػػػالحى  اتى مى  كؼي سيػػػػػػمى يٍ الفى  ي
 

  ًػػػػػػػػاًفػػػػػػػػكى  وً كًمػػػػػػػػمي عي  ؿ  كيػػػػػػػػب  اـً رى ي المى
 

ػػػػػػػكى   يًثػػػػػػػرٍ  أى الى كى  كحي نيػػػػػػػ أى ي الى ا ًلػػػػػػػمى
 

  اـً نىػػػػػػػػٍ ى ي لً ب ػػػػػػػػرى المي  دً ٍقػػػػػػػػى فى مىػػػػػػػػعى 
 

ػػػػػ  ار  طيػػػػػ ـً ٍمػػػػػالعً  ؿً ٍىػػػػػأى  ؿ  ي كيػػػػػكً بٍ يى سى
 

  ػػػػػ ؿ  كيػػػػػ عً اًلػػػػػكى الط   دً ٍقػػػػػى فى مىػػػػػعى  اـً عى
 

ػػػػػ ػػػػػ ؿ  ي كيػػػػػكً بٍ يى سى  اق ػػػػػحى  وي ٍفػػػػػرً عٍ يى  فٍ مى
 

  ًػػػػػاليي  ؿ  كيػػػػػ فٍ ًمػػػػػ ضً رٍ الى  هً ذً يىػػػػػب  اـً مى
 

ػػػػػػ دٍ ه قىػػػػػػءادى ٍعػػػػػػا أى يىػػػػػػأى  ػػػػػػ اتى مى  ـٍ كي نٍ عى
 

 اـً كى الػػػػػػػػػػد  كا بً كتيػػػػػػػػػػمي  تى كا الى حيي أفىػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػأى  ػػػػػػػػػلم    كفى دي اًلػػػػػػػػػخى  ـٍ تي ٍنػػػػػػػػػأى  اتى ا مى

 

  ػػػػػػػالحً  ةي قىػػػػػػػائً ذى  سً فٍ الػػػػػػػن   ؿ  كيػػػػػػػفى  اـً مى
 

ا د أسػتاذه الػذم كػاف فريػدن كاض  مف البيات السػابقة حزنػو الشػديد عمػى فقػ 
في عممو ؛ كىك الذم عممو كثقفو قبؿ رحمتو إلى البالد العربية ، فكاف مكتو خسارة 
ٍمًقيػػة كاتصػػافو بنقػػاء القمػػب  ميًقيػػة كالخى لإلسػػالـ كالمسػػمميف ، كأخػػذ يعػػدد صػػفاتو الخي
كسػػداد الػػرأم كجمػػاؿ االبتسػػامة كطػػكؿ القامػػة ، كالكقػػار كاالتػػزاف كالكػػـر كالجػػكد ، 
كيػػدعك لشػػيخو أف يينيػػو اهلل فػػي دار السػػالـ جػػزاء مػػا أدم مػػف خػػدمات جميمػػة فػػي 

 (ِ) : خدمة المغة العربية
ػػػػػيىػػػػػأى  ػػػػػم نى اذً تى ٍسػػػػػأي ي كى خً يٍ ا شى  ياجً مى

 

  ـً الى الس ػػػػػػػػػ ارً ي دى ًفػػػػػػػػػ اهللي  اؾى نىػػػػػػػػػىى 
 

ػػػػػػػػػ  ؿو ٍيػػػػػجى  ؿ  كيػػػػػ فٍ ي ًمػػػػػًنػػػػػتى جٍ رى أخٍ  دٍ قىػػػػػفى  ػػػػػػػػػا إً ا يىػػػػػػػػػرن ٍيػػػػػػػػػخى  اهللي  اؾى زى جى  اـً مى
                                           

 .ِٖ، ص عبد المطيؼ أكنيريتي الرثاء في شعر آدـ عبد اهلل اللكرم، تأليؼ : (1)
 .ْٖ، ص( الرثاء في شعر آدـ عبد اهلل اللكرم، تأليؼ : عبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ2)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُٖٖٗ 

  

ػػػبً  تي ٍمػػػيً جى  ػػػافً كى ا ييػػػمى  ين ػػػمً  حى دٍ ي المى
 

 اـً ظىػػػػػتً انٍ بً  ري كى ذٍ تيػػػػػ اتً كى عى ل الػػػػػد  كى سيػػػػػ 
 

 يػػػػػػده رً فى  ؿٍ بىػػػػػػ مثػػػػػػؿو  يػػػػػػزي زً عى  تى ٍنػػػػػػأى كى 
 

 اـً رى ًكػػػػػػػػػمٍ ى لً ًتػػػػػػػػػفٍ مي  ادً رى ٍفػػػػػػػػػالى  فى ًمػػػػػػػػػ 
 

 اايىػػػػػػػرى م البى ادً ىىػػػػػػػ ؿه اًمػػػػػػػكى  يػػػػػػػؿه كً طى 
 

  ـً الى الظ ػػػػػػ احي بى ٍصػػػػػػمً  رً ٍيػػػػػػالخى  يػػػػػػري ثً كى 
 

 انىػػػػػيٍ كى ي اليي ًشػػػػػمى كالٍ  وً ٍجػػػػػالكى  ي ي ًمػػػػػمى 
 

  ػػػػػػػ يػػػػػػػؽي رً بى ػػػػػػػتً االبٍ  دى ٍنػػػػػػػعً  ف  الس   اـً سى
 

ػػػػػػػػػ مو أٍ ك رى ذي  بً ٍمػػػػػػػػػالقى  ي  ًقػػػػػػػػػنى   يدو دً سى
 

 ػػػػػػػ ػػػػػػػاٍ  ي  خً سى  اـً يىػػػػػػػؿ القً دً تىػػػػػػػعٍ مي  ؼ  لكى
 

 املزح ــ 

لكرف الراحؿ ذم القرنيف أمف قصائده في المدح قصيدة نظميا ترحيبا بأمير  
   (ُ) ـ :ُِٔٗ الغمبرم، كذلؾ عند زيارتو الكلى لممركز عاـ

ػػػػػػلً  ؿ  كيػػػػػػبً  ػػػػػػ ؿ  كيػػػػػػبً  ؿٍ ي بىػػػػػػانً سى  يحً ارً كى جى
 

  ابنػػػحى رٍ مى  كى الن يٍ سىػػػ كى الن ٍىػػػأى  ـٍ كيػػػلى  كؿي قيػػػأى 
 

ػػػػأى  ػػػػحى مي  ا ابػػػػفى يىػػػػ يفً نى رٍ ا القىػػػػذى  مى الى كٍ مى  دم 
 

  اصػػبن نٍ مى  كى الن ٍصػػأى  تى ٍبػػطً  لػػكرفٍ أ يػػرى مً أى 
 

ػػػ خو يٍ شىػػػ فٍ ًمػػػ يفً الػػػد   اءى كى ًلػػػ تى ثٍػػػرً كى   ـو الً عى

 

  ػػػمي  اكرب ػػػيي  ضً رٍ ي أى ًفػػػ اهللً  يػػػفً دً  دً د  جى
 

 اك مي د  قىػػػػػػػتى  يفى ذً كلػػػػػػػي ال ػػػػػػػالي  هي ادي دى ٍجػػػػػػػأى كى 
 

  ًػػػػػ رً ٍشػػػػػنى ب ػػػػػ اهللً  ـً الى كى  ابىػػػػػرً غٍ مى ا كى قن رٍ شى
 

ػػػ تى ٍيػػػقى رى تى   ىقىػػػالت  كى  ـً ٍمػػػالعً كى  يفً ش الػػػد  يٍ عى
 

  ابىػػػػػػت  رى مي  كفً ئي ًشػػػػػمٍ ا لً يػػػػػرن مً أى  تى رٍ ًصػػػػػكى 
 

ػػػػػػػػخٍ أى كى  ػػػػػػػػتى  يفى ذً ال ػػػػػػػػ افى يػػػػػػػػرى نً  تى دٍ مى  كادي ر  مى
 

  ًايبىػيٍ غى  كرً الن  ًبػ ؿً كٍ  ى ا لً كٍ رى شى  فٍ لى أى إ 
 

ػػػػ ارى آثىػػػػ تى ٍيػػػػيى حٍ أى كى   تٍ فىػػػػي عى ًتػػػػال   حً الى الص 
 

  ػػكى ػػ اسً ن ػػمٍ لً  ـً ٍمػػالعً  بى رٍ دى  تى رٍ ي  صى  ابى ىى ذٍ مى
 

 ةو يىػػجٍ كً  ضً ٍعػػي بى ًفػػ تى ٍمػػرى جٍ أى  دٍ قىػػ كنػػت فٍ ا ً كى 
 

  ػػػػػلً  اره فىػػػػػغى  ؾى ب ػػػػػرى فى ػػػػػ فٍ مى  ابنػػػػػائً تى  ارى صى
 

ػػػػػػكى  ػػػػػػكى  ي  ًلػػػػػػكى  كٍ أى  ي  ًقػػػػػػتى  فٍ ا ًمػػػػػػمى   و الً صى
 

 ػػػػػى أي ل  كى تىػػػػػ  ابىػػػػػنى أذٍ  كى ال  إى  اسً الن ػػػػػ كرى مي
 

                                           

ر الشػعر العربػي فػي نيجيريػا، تػأليؼ : عبػد ػي تطكيػػكرم فػد اهلل اللػخ آدـ عبػات الشيػ( إسيام1)
 .ّٓٗالمطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُٖٗٗ 

لػػكرف مػػف مػػآثر كفضػػائؿ أأميػػر فػػي ىػػذه البيػػات ذكػػر الشػػاعر مػػا قػػاـ بػػو  
لإلسػػالـ كالمسػػمميف ، كأخػػذ يعػػدد جيػػكده الكثيػػرة ، فقػػد أخمػػد الفػػتف التػػي أشػػعميا 

لخير ، كأخرجيـ مػف ظػالـ الجيػؿ إلػى نػكر العمػـ المتمردكف، كأحيا في الناس فعؿ ا
مف منصب إلػى منصػب  ىبفضؿ جده كاجتياده ، فحرصو عمى طمب العمـ جعمو يترق

ٍف قىٍد أىٍجرىٍمػتى ًفػي بىٍعػًض ًكٍجيىػةو " :حتى أصب  أميرا لمشئكف اإلسالمية ، كفي قكلو " كىاً 
 .أجؿ التكسب كال يمدح مف  ،يدؿ عمى أف الشاعر كاف ال يبالغ في المدح ما

كلمشيخ اللكرم قصيدة في مدح سفير المغرب " عمر بيػاء الػديف الميػرم،  
  (ُ) يقكؿ فييا :

ػػػعي   ٌِ ي  بً مى الحى  رً اعً الش   يرً فً الس   رً كٍ شي ي بً لً  فٍ مى   بً سىػػػكالن   يفً الػػػد   اءً يىػػػبى  يػػػرً مً الى  رً مى
 

ػػػػنٍ يى  يفً الػػػػد   ؿً ٍىػػػػًلى  يري فً الس ػػػػ كى ىىػػػػ  ـىي ري صي
 

  ػػػػكٍ ـ دى يً تً احى رى ًلػػػػى عى ٍسػػػػيى  بً ثىػػػػى كى مىػػػػا عى من
 

ػػػػػػػػ أى الى  هي الى كٍ لىػػػػػػػػ  انى مً دى ٍقػػػػػػػػمى م بً رً دٍ يىػػػػػػػػ ده حى
 

  ًيًبػػػرى العى  بً رً ٍغػػػالمى  اسً فىػػػكى  اطً بىػػػى الر  لىػػػإ 
 

ػػػػػ ارى يىػػػػػا خً نىػػػػػفٍ رى عى  وً ًبػػػػػ  ايىػػػػػبً  يفى نً مً ؤٍ المي
 

  ػػػػػػػػرٍ الكى  ؿى ٍىػػػػػػػػأى ػػػػػػػػحٍ اإلً كى  ةً مى  بً دى كالى  افً سى
 

ػػػػػػػػػػػأى ـ فى يي تي مٍ ابى قىػػػػػػػػػػػ  ـٍ ييػػػػػػػػػػػفً طٍ مي ي بً كنً اطي حى
 

  ػػػػ اؿى زى كى  بً عىػػػػتى  فٍ ًمػػػػكى  ـ  ىىػػػػ ي مػػػػفٍ ا ًبػػػػمى
 

ػػػػػػ  ىمىػػػػػػعى  اؽً الكفىػػػػػػا بً رن ٍيػػػػػػي خى ب ػػػػػػرى  اهي زى جى
 

  بً رً ي الى ًفػ رً يٍ الغى   ً جٍ نى ى لً عى سٍ يى  افى ا كى مى 
 

فالشيخ اللكرم يمدح السػفير لخالقػو النبيمػة ، كلقيامػو بأعمػاؿ جميمػة فػي  
حػتيـ ، كيػدعك لػو بحسػف الجػزاء كيعمؿ عمى را ،فيك ينصر المسمميف ،خدمة الديف

 كالرحمة مف اهلل عز كجؿ . 

                                           

، كالػدكتكر  ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ1)
 . ِْٗ: حسف حمدم أحمد، ص 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ََُٗ 

 واحلناسة  الفدزــ 

كلمشيخ اللكرم قصائد في الفخػر كالحماسػة يشػجع فييػا الطمبػة عمػى نشػر  
   (ُ)كالدعكة اإلسالمية في جميع أرجاء البالد : ، المغة العربية 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن  كا لً د  عً تى اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اؿً ضى

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػن  مٍ كا لً د  عً تى اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػ  اؿً ضى
 

 الػػػػػػػ ـً ٍمػػػػػػعً  اؿى بى ٍشػػػػػػا أى يىػػػػػػ يػػػػػػوأى 
 

   ػػػػػ دٍ قىػػػػػ يفً ػػػػػػػد ػػػػػالن   افى حى  اؿي ضى
 

 ػٍبػػػػػػػالى كى  ضً رٍ ي الى كا ًفػػػػػػػبيػػػػػػػىى اذٍ 
 

 ػػػػػػكامٍ  ؿً اطىػػػػػػ  كاالي بىػػػػػػ تي كا الى ضي
 

ػػػػػػػػػػػم  عى  ػػػػػػػػػػػمي عي  اسى كا الن ػػػػػػػػػػػمي  اكمن
 

 ػػػػػػػػا الر  ييى رً دٍ يىػػػػػػػػ سى يٍ لىػػػػػػػػ  اؿي جى
 

ػػػػػػػػم  عى   ػي الػػػػػػػػـ ًفػػػػػػػػكيػػػػػػػػن  ـ أى كىي مي
 

  ًـً ٍمػػػػػػػػػػع  اؿي ًجبىػػػػػػػػػػ ابه طىػػػػػػػػػػقٍ أى  ػ
 

عند قراءة البيت الكؿ يتبادر إلى الذىف أف االستعداد لمحرب ، كلكف يتض   
مف باقي البيات أف االستعداد لمنضاؿ في نشػر العمػـك كتعميميػا لمنػاس ، كىػذا يػدؿ 

 عمى حبو الشديد لمعمـ كحرصو عمى نشره .  

 الشعز الزيينــ 

دث فػػػي أكثػػػر كػػػاف أغمػػػب شػػػعر الشػػػيخ اللػػػكرم شػػػعرا إسػػػالميا، فكػػػاف يتحػػػ   
 (ِ)قصائده عف تمجيد اهلل كتحميده، مف ذلؾ قكلو في قصيدتو " يا مف يراني": 

ػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػ  اهي رى  أى الى ي كى اًنػػػػػػػػػػرى يى  فٍ ا مى
 

  يفى ر  طى ٍضػػػػػػالمي  يػػػػػػبي جً يي  كى ىيػػػػػػكى 
 

ػػػػػيىػػػػػ  اءً مى كالس ػػػػػ ضً رٍ الى  ؽى الً ا خى
 

 يفً ًنػػػػػػكالجى  رً ٍيػػػػػػالط   ؽى ازً ا رى يىػػػػػػ 
 

                                           

ؼ : عبػد ػا، تأليػػي نيجيريػػي فػػخ آدـ عبد اهلل اللكرم في تطػكير الشػعر العربػػالشي اتػ( إسيام1)
 .ّٗٗالمطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص 

كالػدكتكر   ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ،2)
 .ِٖٖ: حسف حمدم أحمد، ص 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

َُُٗ 

 اةً يىػػػػػػالحى بً  رً ًمػػػػػػالعي  بى اًىػػػػػػا كى يىػػػػػػ
 

 كفً ني المى ًبػػػ كحً الػػػر   ضى ابً ا قىػػػيىػػػ 
 

ػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػ  يًقػػػػػػػػػازً ا رى ي يىػػػػػػػػػقً الً ا خى
 

  ٍيفى مً الى ي العىػػػػػػػي ًفػػػػػػػنً ارى تىػػػػػػػاخ 
 

قكلػو فػي قصػيدة " أنػت أنػت عػز كجػؿ ؛ كمف قصائده التي يناجي فييا ربو  
 (ُ) اهلل" :

ػػػػػػػػ اهللي  تى ٍنػػػػػػػػأى  تى ٍنػػػػػػػػأى   ػػػػػػػػػػػشٍ أى  فٍ مى

 

 ييًنػػػػػقً يى  ؽً فيػػػػػي أي ًفػػػػػ ؽى ػػػػػػػػػرى  
 

ػػػػػػػػ اهللي  تى ٍنػػػػػػػػأى  تى ٍنػػػػػػػػأى   ػػػػػػػػػػػػكى  فٍ مى
 

 يكنً فيػػػػػػػجي  كرً الن  ًبػػػػػػػ ؿى ػػػػػػػػػػح   
 

 اهللي  تى نٍ أى  تى نٍ أى 
ػػػػػػػػػ اهللي  تى ٍنػػػػػػػػػأى  تى ٍنػػػػػػػػػأى   ػٍعػػػػػػػػػيى  فٍ مى

 

ػػػػػػ وي كا لىػػػػػػػػػػػػػػػني    ييًنػػػػػػبً جى  ر  حي
 

ػػػػػػػػػ اهللي  تى ٍنػػػػػػػػػأى  تى ٍنػػػػػػػػػأى   ػػػػػػػػػػػػفى  فٍ مى
 

 يكنً نيػػػػػػػػقي  يرً الخى ًبػػػػػػػػ رى ػػػػػػػػػػػج   
 

 مرً ٍخػػػػػػػػػػػػػػذي  ؾى ي ًبػػػػػػػػػػػػػػيًنػػػػػػػػػػػػػػقً كيى 
 

  ييًنػػػػقً يى  عً كٍ ي الػػػػر  ك ًفػػػػىيػػػػكى 
 

 اهللي  تى نٍ أى  تى نٍ أى 
ػػػػػػػػػػػػاجٍ فى  ػػػػػػػػػػػػ ؿً عى  ييًقػػػػػػػػػػػػفً رى  ؽ  الحى

 

  ػػػػػػػاجٍ كى  ييًنػػػػػػػرً قى  رى ٍيػػػػػػػالخى  ؿً عى
 

ػػػػػػػػػػػػػرٍ م أى ذً ال ػػػػػػػػػػػػػبً   ػػػػػػػػػػػػػػػحػٍ رى  وي تى مٍ سى
 

 يفً ًمػػػػػػػالى  كحً الر  ًبػػػػػػػكى  ةن ػػػػػػػػػػم 
 

 اهللي  تى نٍ أى  تى نٍ أى 

حالو كحاؿ المة اإلسالمية، عز كجؿ كمف قصائده التي يشكك فييا إلى اهلل  
 (ِ) حالو كحاؿ أمتو، يقكؿ فييا : اهللكيدعك فييا أف يصم  

ػرٍ ذى  تي قٍ ًضػقد  ب  رى  ايى   دٍ قىػكى  كـً مي اليي ا ًبػعن
 

  ػػػػػرى  ؿٍ زى أى  ـٍ لىػػػػػ ـ   ثيػػػػػالن ٍصػػػػػأى  ؾى مى ٍضػػػػػفى  تي كٍ جى
 

                                           

كالػدكتكر   ـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ،بكاعث التجربة الشعرية عند آد (1)
 . ِٖٖ: حسف حمدم أحمد، ص 

ر الشػعر العربػي فػي نيجيريػا، تػأليؼ : عبػد ػي تطكيػػكرم فػد اهلل اللػخ آدـ عبػامات الشيػ( إسي2)
 .َُْالمطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص 
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 ىمىػعى  ؾى ٍيػمى ى عى فىػخٍ  تى الى  اؿي الحى كى  كؾى جي رٍ أى 
 

  ؿً طىػالعى كى  سً ؤٍ البيػ اةً يىػحى  فٍ ي ًمػلً  افى ا كى مى 
 

 ةو غىػػػي لي ًفػػػ يفً د  الػػػ ـى ٍمػػػعً  تي ٍمػػػم  عى تى  دٍ قىػػػلى 
 

  ؿً ثىػػػػػكالمى  رً كٍ الػػػػػذ   ابى تىػػػػػا كً ييىػػػػػفً  تى ٍلػػػػػزى نٍ أى 
 

ػػػ  ياتً ايى دى ًبػػػ فٍ ي ًمػػػاتً يىػػػا حى ييىػػػفً  تي فٍ رى صى
 

  ًؿً غي ي شيػػػػًفػػػػ سي فٍ ا كالػػػػن  يى طً اًسػػػػكى ى أى لىػػػػإ 
 

ػ رً ٍيػى غى مىػعى  فٍ كً لى   قػدٍ كى  اةً يىػي الحى ل ًفػكى دٍ جى
 

  ػػػنى تي يشىػػػعً مى  تٍ م ػػػظى ػػػى الفى مىػػػا عى كن نٍ ا ضى  ؿً شى
 

ػ تى رى د  كى  ػيىػ ـً الى ٍسػي اإلً ًنػش بى يٍ عى  دي مى ا صى
 

 ػػػػ ػػػػـ ًفػػػػيي ن  أى كى  ؿً طىػػػػكالخى  يفً الػػػػد   ؿً الى ي ضى
 

ػػػالن   ـي كٍ قىػػػ اؾى كىىػػػ  دٍ قىػػػلى  كدً ييػػػل كالي  ارى صى
 

 ؿً زى الى  ةي مى ٍسػػػػػقً  اةو يىػػػػػحى  كظى ظيػػػػػكا حي الي نىػػػػػ 
 

 يًفػكى  اءً كى ي اليىػًفػ رو ٍيػخى  ؿ  كيػ ـٍ يي تى يٍ طى أعٍ 
 

 ػػػػًفػػػػكى  رو ٍحػػػػبى كى  ر  بىػػػػ  ؿً بىػػػػي جى ًفػػػػكى  ؿو يٍ ي سى
 

ػػػػػػفى   وي تيػػػػػػمى كٍ حً كى  آفو رٍ قيػػػػػػ رى ٍيػػػػػػا غى نىػػػػػػا لى مى
 

  ػػػػػ ؿٌ كيػػػػػ ؿي ٍقػػػػػنى كى ػػػػػاٍ  يثً دً حى ػػػػػالر   ـً اتى لخى  ؿً سي
 

 ـًيػػػظ  حى  يرً كفً ى تىػػػمىػػػعى  كؾى ري بىػػػجٍ أى  ؿٍ ىىػػػ
 

  ػػػػػالعى  فى ى ًمػػػػػت ػػػػػا حى نىػػػػػظى ا حى نعنىػػػػػمى كى  ؟ؿً مى
 

اؿ ا لما يقاسيو الشاعر مف شظؼ العيش ؛ نظر إلى حػاؿ المسػمميف كحػنظرن  
الييػػكد كالنصػػارم ، كمػػا يػػنعـ بػػو ىػػؤالء الييػػكد كالنصػػارم مػػف الغنػػى كالثػػراء كسػػعة 
العػػػيش ، كىنػػػا آخػػػذ عمػػػى الشػػػاعر ىػػػذه الطريقػػػة التػػػي تشػػػبو االعتػػػراض عمػػػى اهلل 

فجعمػو ينطػؽ  تممكػو ، كىػذا لػيس مػف حقػو إال أف الضػعؼ النفسػي سػبحانو كتعػالى
 (ُ) :، فيقكؿعا كلكنو يرجع إلى اهلل عز كجؿ ذليال خاض ،بيذا
ػػػيىػػػ ػػػحٍ ا رى يىػػػ ؽً ٍمػػػالخى  ؽى الً ا خى  ِن ةن بىػػػاطً ف قى مى

 

  ػيىػ يى فً ا خى م مى رى يى  فٍ ا مى يى ػ ـى الً ا عى  ؿً الجمى
 

ػػػي قى ن ػػػإً   تبىػػػتً ي كي ًتػػػل ال  كى جٍ الن  ًبػػػ ؾى تي دٍ صى
 

  ػالكى بً  بى يٍ ًشػ دٍ م قىػذً ال   اءً جى ى الر  مى عى  ؿً جى
 

 ـي كيػلى  بٍ جً تى ٍسػك أى عيػدٍ ا اؿى قىػ فٍ مى  تى نٍ كي  فٍ إً 
 

  ٍػػار  ؿً لىػػا الز  ذى جػػكل كى ا الن  ذى  ؾى دى ٍيػػبى عي  ـٍ حى
 

ػ ـو ٍمػعً  فٍ ات ًمػػانىػكى ى مى مىػعٍ أى   ىلى إً  اهي كى تى سٍ مي  عٍ فى كارٍ  اؿى ػػػػالحى  وي لى   ٍ مً صٍ اك   ؿً ٍضػػالفى  عى مى
 

 ةن عى رً ٍسػػػمي  اؽى زى رٍ الى كى  شى يٍ العىػػػ وي لىػػػ رٍ س ػػػيى 
 

  ػ ؾٍ رً دٍ أ ؽً مٍ لخى اٍ  ؽى الً ا خى يى ػالى  بى احً صى  ؿً مى
 

                                           

، كالػدكتكر  إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم،1)
 .ِْٗ: حسف حمدم أحمد، ص 
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يناجي اهلل سػبحانو كتعػالى العػالـ بمػا فػي الكػكف مػف أسػرار، كيػدعكه عمػال  
ۡسَتِجۡب  ٱۡدُعوِِنٓ  َربُُّكُم  َوقَاَل  } :بقكلو تبارؾ كتعالى  

َ
يرحمو  أف ، (ُ) { لَُكۡم   أ

 كيصم  حالو ، كيرفع مستكاه الدبي كالعممي ، كييسر لو الرزؽ.

مػف رمضػاف  ِٔيـك الحد  يمة القدركىذه قصيدة قاليا الشيخ اللكرم في ل 
 (ِ) :سبحانو كتعالى ، يتكسؿ بيا إلى ربو ػىَُْٕ
ػػػيىػػػ ؾى تي لٍ أى سىػػػ  ـه دى قىػػػ وي شىػػػرٍ أ عى طىػػػ يى الى  فٍ ا مى

 

  ـً دى العىػػ فى ًمػػ جػػكدً الكي  اءى يى ٍشػػالى  دى كًجػػا مي يىػػكى 
 

ػػػ ؿ  كيػػػا كى يعنػػػمً ى جى نى ٍسػػػالحي  ؾى ائً مى ٍسػػػأى بً   امى
 

  ػػمىػػعى  ـً مى القى ًبػػ رى ط  سيػػ كحً مىػػال   اتً حى فى ى صى
 

 وً م ًبػػػػػذً ال ػػػػػ يـً ًظػػػػػالعى  ـً اٍسػػػػػبً  ؿي أى كاٍسػػػػػ
 

  ـً مى الػػػػرٌ  وً ي ًبػػػػٍحػػػػتي كى  اءى يىػػػػحٍ الى  يػػػػتي مً تي 
 

 (ّ) : اهلل عز كجؿ قائالن يناجي  مازاؿ الشاعر   
ـي رً ا كى يى  ػًلػ بٍ ىى  ي  يًمػيٍ جى  اءً فىػجى  عى ي مى

 

 ػػػ ػػػرى  ـٍ كى ػػػرى  بٍ ًخػػػتي  ـٍ ي لىػػػًمػػػثٍ مً  اؾى جى  اهي جى
 

ػػػذي  تى ٍنػػػأى  ػػػك الكى ذي  تى ٍنػػػأى  ؿً الى ك الجى  اؿً مى
 

  ػػك الفى ذي  تى ٍنػػأى  اؿً كى ك الن ػػذي  تى ٍنػػأى  ؿً ائً ضى
 

ػػػػ تى ٍنػػػػأى   يًمػػػػالى كى  عي مى ٍسػػػػي تى اًنػػػػرى تى  فٍ مى
 

  ػػػػػػػمى  ـي مىػػػػػػػعٍ تى ػػػػػػػنٍ  تى الى  ـ  ي ثيػػػػػػػانً كى  يانً سى
 

 كبى ني الػػػػػذ   رٍ ًفػػػػػاغٍ كى  كبى ييػػػػػالعي  رٍ تي اٍسػػػػػ
 

  يًيػػػلى ا إً يىػػػ ؾى ٍنػػػ مً الن ٍضػػػي فى نً ذٍ آًخػػػ تي الى 
 

ػػػػػػ  اايىػػػػػػطى العى  بى اًىػػػػػػا كى ايىػػػػػػرى البى  ؽى الً خى
 

  ػػالمى  عى اًفػػدى ػػدي  بٍ جً تى اٍسػػفى  بً ائً صى  يائً عى
 

ػػػػػػػارٍ   يرى ًسػػػػػػػالكى  رٍ ًبػػػػػػػجٍ ا يػػػػػػػرى قً الفى  ـٍ حى
 

  ٍاعً دى  يػػبى جً ا مي ا يىػػفنػػطٍ لي  يرى ًسػػالعى  كىاٍطًمػػؽ 
 

                                           

 . َٔسكرة البقرة ، آية  (1)
د / ا،  تػأليؼ : ػنيجيريػ َيػي فػػر العربػ( إسيامات الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم في تطكير الشع2)

 .َِْص  عبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ،
د / ؼ : ػا، تأليػػي نيجيريػػي فػػر العربػػفػي تطػكير الشعػات الشيخ آدـ عبػد اهلل اللػكرم ػ( إسيام3)

 . ََْعبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

َُْٗ 

ػػػػػ ؿً ًصػػػػػكٍ أى   ـً الى الس ػػػػػ ؿً ٍىػػػػػًلى  ةى مى الى السى
 

 ػػػػػػكى  ةن ي ػػػػػػحً تى  ـً الى الس ػػػػػػ ارً دى ًبػػػػػػ  ا   من الى سى
 

ربو ػػ بجميع صفاتو صفات الجالؿ كصػفات الكمػاؿ ػػػػ الػذم لػـ يخػب  يناجي   
رجاء مف رجاه فيرجكه أف يستر عيكبو كيغفر ذنكبو كذالتػو ، كيرحمػو كيجبػر كسػره 

 . كييسر لو العسير فضال مف اهلل عز كجؿ

قكلو مشػجعا القػـك عمػى أداء ، كمف أشعاره في العقيدة كالشعائر اإلسالمية  
   (ُ) الزكاة :

ػػػػػػػػػػػػالز   ف  اً كا فىػػػػػػػػػػػػك ػػػػػػػػػػػػزى   ِى اةى كى

 

  هٍ ادى بىػػػػػالعً  كضً ري ى فيػػػػػنى ٍسػػػػػأى 
 

ػػػػػػػػػرٍ أى   وى لىػػػػػػػػػاإل  ؾى ٍنػػػػػػػػػعى  تى يٍ ضى
 

 ػػػ  هي ادى بىػػػى عً ًضػػػرٍ تي  تى ٍمػػػا دي مى
 

ػػػػػػػػػ  اءً يىػػػػػػػػػنً غٍ ى الى مىػػػػػػػػػعى  ؽ  حى
 

  ًاءً رى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفي  ةى ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ر 
 

 اءي نىػػػػػػػػػػالبً  كفى كيػػػػػػػػػػى يى ت ػػػػػػػػػػحى 
 

  ػػػػػػى أى مىػػػػػػعى ػػػػػػاإلً  اسً سى  اءً خى
 

ػػػػػػػػػاجٍ كى   ارن كٍ شيػػػػػػػػػ ؾى اتىػػػػػػػػػكى زى  ؿٍ عى
 

  ًػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  هلل ػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ا حى يمى  ااكى
 

ػػػػػ كٍ لىػػػػػ  يػػػػػرى قً ى الفى طىػػػػػعٍ أى  اءى شى
 

  ًػػػػػػػػطى عٍ م أى ذً ال ػػػػػػػػ ؿى ٍثػػػػػػػػم  ااكى
 

فالزكػػاة ركػػف مػػف أركػػاف اإلسػػالـ كىػػي حػػؽ لمفقيػػر عمػػى الغنػػي ؛  ليتحقػػؽ  
سػبحانو كتعػالى ف يؤدييػا الغنػى برضػا حتػى يرضػى اهلل أاإلخاء بيف النػاس ، فالبػد 

 عنو .

 (ِ) كيذكرىـ بفكائده :، داء الصـك كقكلو يحث المسمميف عمى أ

                                           

، كالػدكتكر  ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ1)
 .ِٖٗ: حسف حمدم أحمد، ص 

، كالػدكتكر  اد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػد2)
 .ِٖٗ: حسف حمدم أحمد، ص 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

َُٗٓ 

ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػنٍ اإلً  اءي كى دى  ـي كٍ الص   ةً ي  انً سى
 

  ػػػػمػػػػف ػػػػالبى  سً فٍ الػػػػن   ؼً عٍ ضى  ةً ي  رً شى
 

ػػػػػػػػػػ  ةى ي ػػػػػػػػػػػكً يى م الحى ك  قىػػػػػػػػػػػيي  ـي كٍ الص 
 

  ةً ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً حي مٍ ا لً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئي ي  يى يي كى 
 

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػزى يي  ـي كٍ الص   سى فٍ ي الػػػػػػػػػػػػن  ك 
 

  ةً ي  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ قي مٍ ا لً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئي ي  يى يي كى 
 

ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػفي نٍ ي أى ب ػػػػػػػػػػػػرى يي  ـي كٍ الص   انى سى
 

  ةً ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً يٍ خى مٍ ا لً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئي ي  يى يي كى 
 

ػػػػػػػػػػػػجٍ لى ا اٍ ن ػػػػػػػػػػػػمً  طي ًشػػػػػػػػػػػػنى يي كى  ـى سى  ا
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػيى رً كى  ةً ي  مً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػا الجً نى اتً اضى
 

ػػػػػػم اليً ك  قىػػػػػػيي كى   سً فٍ ي الػػػػػػن  ًفػػػػػػ ةى م 
 

  ةً ي  ًسػػػػػػػنٍ الي  ابى بى ٍسػػػػػػػي الى ًطػػػػػػػعٍ يي 
 

ػػػػػػػػػػػػنى يي كى   ارو كى نٍ أى ًبػػػػػػػػػػػػ ؿى ٍقػػػػػػػػػػػػي العى م 
 

 ػػػػػم الحى ذً  فٍ ًمػػػػػ  ةً ي ػػػػػكحً الر   اتً رى ضى
 

مػػف  ، فيػػك يفيػػد اإلنسػػاففضػػال عمػػى أف الصػػكـ ركػػف مػػف أركػػاف اإلسػػالـ  
ييػػذب الػػنفس كيييئيػػا لفعػػؿ الخيػػر ، كينشػػط  حيػػثالناحيػػة الركحيػػة كالجسػػمية ، 

 . كالعزيمة الجسـ كيقكم اليمة 

 الشكز والتأمل ــ

لقد كاف الشيخ اللكرم دائـ العرفاف بالجميؿ لكؿ مػف قػدـ لػو معركفػا سػكاء  
لػذا  ؛(اهلل أك شيكخو الذيف عممكه، )مف لـ يشكر الناس لـ يشكر، طنو الذم أظمو ك 

كاف كثير الشكر هلل عمى نعمو عميو، كقاؿ أكثر مػف قصػيدة عرفانػا بالجميػؿ هلل عػز 
 (ُ) كجؿ الذم فضمو بالعمـ كالعرفاف كالتفكؽ، منيا قكلو :

ػػ دٍ قىػػلى   مرً ٍمػػأى  ؿً ٍصػػى أى لىػػم إً رً ٍكػػفً  اؿى جى
 

  ػػػػػػػػػػفى  يػػػػػػػػػػبو جً عى  رو مٍ أى  ًبػػػػػػػػػػال  إً  آبى ا مى
 

ػػفى   يب ػػرى  دي ٍمػػل حى كى ي سيػػي ًلػػًغػػبى نٍ ا يى مى
 

  يػػػػبً رً لى اٍ  رً ٍصػػػػحى  ؽى كٍ فىػػػػ ـو عىػػػػى نً مىػػػػعى 
 

ػػػػػػػمىػػػػػػػعى  تو ٍبػػػػػػػنى ي كى ن ػػػػػػػًلى   اتخرى ى صى
 

  ػػػػػفى  يػػػػػبً قً الر   ظً ٍفػػػػػحً  بً ال  إً  تي ٍشػػػػػا عً مى
 

                                           

                 ( إسػػػيامات الشػػػيخ آدـ عبػػػد اهلل اللػػػكرم فػػػي تطػػػكير الشػػػعر العربػػػي فػػػي نيجيريػػػا، تػػػأليؼ 1)
 .ّٗٗػػػ  ّٖٗعبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص د /



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

َُٗٔ 

ػػػػػػػ رً ٍيػػػػػػغى  فٍ ًمػػػػػػػ ي اهللي نً تى بى نٍ أى فىػػػػػػ  اءو مى

 

 ػػػػػػكى  اءً رى العىػػػػػػ ضً رٍ أٍ بىػػػػػػ  يبً ًصػػػػػػعى  ك  جى
 

 يػػػػػػرى قً الحى  تي ٍنػػػػػػكي كى  يػػػػػػرى قً الفى  تي ٍنػػػػػػكي كى 
 

  كبً ري م الكيػػػػػادً كى ًبػػػػ يرى ًسػػػػالى  تي ٍنػػػػكي كى 
 

ػػػػػفى  ػػػػػا ًلػػػػػمى ػػػػػ وً ٍيػػػػػمى عى  ب  رى ي مي  يالً اتكى
 

  كبً ري ى الػػػػػػػػد  ل  كى ي تىػػػػػػػػب ػػػػػػػػرى  فٍ ًكػػػػػػػلى كى 
 

ػػػػػػػفى  ػػػػػػػبى ي ات  ًنػػػػػػػتٍ تى ي أى ب ػػػػػػػرى  ؿي ائً ضى  ااعن
 

  ًيػػػػػػػػبي رً ا غى ذى ىىػػػػػػػػكى  اءو نىػػػػػػػػعى  يػػػػػػػػرً غً ب 
 

 كؿى سيػػػػالكى  تي ٍنػػػػكي كى  كؿى ييػػػػج  ال تي ٍنػػػػكي كى 
 

  يػػػػػػػبً ئً كى  بو ٍمػػػػػػػقى بً  يؿى لً الػػػػػػػذ   تي ٍنػػػػػػػكي كى 
 

ػػػػػكى  ػػػػػمٍ عً  تي ٍمػػػػػا نً مى  دو ٍيػػػػػكى  بً الن ٍضػػػػػفى ا كى من
 

  ػػػػػػػكى  يبً ًسػػػػػػػالحى  ؿً ٍضػػػػػػػفى  بً ال  إً  اؾى ا ذى مى
 

ػػػػػكى  ػػػػػ كى ال  إً  تي ٍنػػػػػا كي مى ػػػػػمى  يب ػػػػػرى  اءى ا شى
 

 يػػػػبً رً م الت  كرً ى أي ت ػػػػحى  ؿً ٍفػػػػالط   فى ًمػػػػ 
 

 (ُ) عمى إنقاذه مف أنياب أعدائو كحساده، فقاؿ :عالى سبحانو كتشكر اهلل  
ػػػ ػػػػنى أي  تي رٍ ذى عى  اءً ىى الػػػػد   ؿً ٍىػػػػأى  فٍ ا ًمػػػػاسن

 

  كبً ميػػػػػػالقي  فً ٍيػػػػػػرى كى  اءً قى الش ػػػػػػ ؿً ٍىػػػػػػأى كى 
 

 وً لىػػػػػػػاإلً  كرً نيػػػػػػػ اءى فىػػػػػػػطٍ إً  كفى يػػػػػػػدي رً يي 
 

  ػػػػػفى ػػػػػمى  كبً بيػػػػػاليي  خً فٍ نى ًبػػػػػ طٌ قىػػػػػ اغى ا سى
 

ػػػػحي يى  اشه رى فىػػػػ ػػػػ كفى كمي  اجً رى الس ػػػػ ؿى كٍ حى
 

  ػػػػػفى ػػػػػا بً يعنػػػػػمً كا جى اعي ضى  كبً المغيػػػػػ ر  شى
 

 كدو قيػػػحى  فٍ ًمػػ ـٍ كيػػكى  كدو سيػػػحى  فٍ ًمػػ ـٍ كىػػفى 
 

  كبً طيػػػخي مٍ ى لً عى سىػػػ كدو نيػػػعى  فٍ ًمػػػ ـٍ كىػػػكى 
 

ػػػػػػػػػػفى   ايىػػػػػػػػػػنٍ دي  افً رى ٍسػػػػػػػػػػخي  بً ال  إً  ا آبى مى
 

  كبً ني الػػػػػذ   ى  ٍنػػػػػجى كى  يػػػػػفو دً  افً رى ٍسػػػػػخي كى 
 

ػػػمىػػػي عى ب ػػػرى  دي ٍمػػػالحى  ؾى لىػػػ  تى ٍنػػػنى ا مى ى مى
 

  يػػػػػبي جً لمي اٍ  تى ٍنػػػػػأى كى  يعي مً الس ػػػػػ تى ٍنػػػػػأى كى 
 

 ينً لٍ ذي ٍخػػػػػػػػػػػ تى الى ي كى نً بٍ مي ٍسػػػػػػػػػػػ تى الى فىػػػػػػػػػػػ
 

  ػػػلغى اٍ  دً ٍيػػػكى كى  بو ٍنػػػذى  ـً ظىػػػى عً مىػػػعى  كبً ضي
 

 لشعز التعلًنٌ ا ــ

يػػراد بػػو نظػػـ العمػػـك كالمعػػارؼ، كصػػبيا فػػي قكالػػب الشػػعر ليسػػيؿ حفظيػػا  
اكلكا قضػايا كاستيعابيا، كقد اتجو بعض الشعراء إلى ذلؾ فػي التػأليؼ كالتػدكيف، كتنػ

                                           

                 لعربػػػي فػػػي نيجيريػػػا، تػػػأليؼ إسػػػيامات الشػػػيخ آدـ عبػػػد اهلل اللػػػكرم فػػػي تطػػػكير الشػػػعر ا (1)
 .ّٗٗ، ص  عبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ د /
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َُٕٗ 

كقكاعد ككزنكىا بمكازيف الشعر ما استطاعكا إلى ذلؾ سػبيال، ككػاف مػف نتيجػة ذلػؾ 
أف حفظ الناس الكثير مف المتكف كالمنظكمات في النحػك كالفقػو كالمنطػؽ كالتػاريخ، 
فضال عف المكاعظ كاآلداب التي قطفكا ثمارىا، كصػاغكا نفائسػيا ؛ ليحيطػكا بيػا فػي 

 . (ُ)ا مف غير عناءبآدابي ايسر، كيتأدبك 

مف اللفاظ  العممية في شعر الشيخ اللكرم،  فمػو أرجػكزة قاليػا  اكنجد كثير  
 (ِ) قبؿ زيارتو لبالد العرب، عدد أبياتيا ستكف بيتا، منيا قكلو :

 ماكً كربىػػػػػػػػػليي اٍ  ـي آدى  يػػػػػػػػػري قً لفى اٍ  اؿى قىػػػػػػػػػ
 

  ٍػػػػٍفػػػػى العى ًجػػػػتى رٍ لمي ا ػػػػلمى اٍ  فً ك عى  ماكً سى
 

 يًنػػػػػػػادى زى  دٍ قىػػػػػػػ مذً ال ػػػػػػػ هللً  دي ٍمػػػػػػػلحى اٍ 
 

  ًػػػ ؽى كٍ فىػػػ كفً نيػػػالفي  ـى ٍمػػػع  ينً دى شىػػػرٍ أى  فٍ مى
 

ػػػػػػػػػػػػػ ـ  ثيػػػػػػػػػػػػػ  اـً كى الػػػػػػػػػػػػػد  بً  اهللً  ةي الى صى
 

  ػػػػػػػػػ ي  ًبػػػػػػػػػى الن  مىػػػػػػػػػعى  اـً نىػػػػػػػػػالى  دً ي  سى
 

ػػػػػكى  ػػػػػ وً بً حٍ صى ػػػػػ فٍ مى ػػػػػالى لبى كا اٍ عي نى صى  ةى غى
 

 ػػػػػ ةً ينى ًصػػػػػرى  بو طىػػػػػي خي ًفػػػػػ  ةً اغى يى الص 
 

ػػػػػػػػالى بى  اري سػػػػػػػػرى أى ا كى ذى ىىػػػػػػػػ ػػػػػػػػ ةو غى  تٍ دى غى
 

  ًتٍ دى ي بىػػػػػػػػبً الً عىػػػػػػػػالث   ةً غىػػػػػػػػلي  وً ًقػػػػػػػػفً ب 
 

ػػػػػػػػػػػػػأي   اييىػػػػػػػػػػػػػعً فى  ةه ثىػػػػػػػػػػػػػالى ا ثى يى كلي صي
 

  ػػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػػآني رٍ قي  اييىػػػػػػػػػػػػػكً حٍ ا يى نى يثي دً ا حى
 

ػػػػػػػػ ـ  ثيػػػػػػػػ  يانً بىػػػػػػػػرٍ العي  العػػػػػػػػربً  ـي الى كى
 

  ماكً رى ٍمػػػػػػػػػػػـ لً يي الي ثىػػػػػػػػػػػمٍ ـ أى ىي اري عى ٍشػػػػػػػػػػأى 
 

            ىػػػذه البيػػػات مقتبسػػػة مػػػف كتػػػاب الثعػػػالبي المسػػػمى بػػػػػ "فقػػػو المغػػػة كسػػػر  
 ة" .العربي

                                           

أسػتاذ ، ( انظر دراسات في الدب العباسي، إعػداد السػتاذ الػدكتكر / عيػد عبػد الػرحمف قنػاكم 1)
 . ُِٖ، صـ َُِّق ػػػ ُّْْالدب كالنقد بكمية المغة العربية بأسيكط، 

               عبػػػد اهلل اللػػػكرم فػػػي تطػػػكير الشػػػعر العربػػػي فػػػي نيجيريػػػا، تػػػأليؼ :  ( إسػػػيامات الشػػػيخ آدـ2)
 .َّْػػ  َِْعبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص
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َُٖٗ 

 أشعاره يف حبه ملزكزهــ 

كمف أشػير أشػعاره، قصػيدتو بعنػكاف " مركػزم أفػديؾ ركحػي "، فيقػكؿ معبػرا  
 (ُ) عف حبو لمركزه :

 يكحػػػػػػػػػػً ري  يؾى دً ٍفػػػػػػػػػم أى كػػػػػػػػػزً رٍ مى 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي كى فػػػػػػػػػػػػػػػػػي حيىػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ياتً ممى
 

ػػػػػػػػػػػرٍ مى   ييًبػػػػػػػػػػػبً طى  تى ٍنػػػػػػػػػػػم أى زً كى
 

  التػػػػػػػػػػػػػػػػييى جى  فٍ م ًمػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػذً نٍ مي 
 

ػػػػػػػػػػػػزً كػػػػػػػػػػػػػى رٍ مى   ـو بعٍمػػػػػػػػػػػػ اءى م جى
 

  اتً جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى عٍ المي  ػبً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجً عى كى 
 

 ؿه ٍضػػػفى  ؿً ٍيػػػي الجى ي ًفػػػًلػػػ سى يٍ لىػػػ
 

  ياتً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حى  عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً د  أى 
 

ػػػػػػػػػػػ ؿي يٍ لجػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػا اٍ نٌ إً   ؿه الى ضى
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً كى ـي مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً يٍ المي  ا  اتً كى
 

 ىػالى عػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  اهللى  ؿي أى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى 
 

  ًاتً كى عى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  اٍ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  أى ب 
 

ػػػػػػػػػػػرً لً   الػػػػػػػػػػػػ كفى مي دي ٍخػػػػػػػػػػػيى  اؿو جى
 

  ٍاتً يىػػػػػػػػػػػػالجً  ؿ  ي كيػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػ ـى عػػػػػػػػػػػػػم 
 

ـى دً ييػػػػػػػػػ فٍ أى   ـفػػػػػػػػػييً  رى ٍصػػػػػػػػػالن   ي
 

   كاتً رى البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  بنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

فمػف شػػدة حبػػو لممركػز جعػػؿ نفسػػو فػداء لػػو ؛ ليقػػـك ىػذا المركػػز بػػدكره فػػي  
 خدمة المغة العربية في حياتو كبعد مماتو، كمف أشعاره في المركز قكلػو فػي قصػيدة

 (ِ) مركزم" :"
ػػػػػػػػػرٍ مى  ػػػػػػػػػرٍ م مى زً كى ػػػػػػػػػرٍ م مى زً كى  مزً كى

 

  ػػػػػػػرٍ ى مى نىػػػػػػػالمي  تى ٍنػػػػػػػأى  تى ٍنػػػػػػػكي  مزً كى
 

 انى الس ػػػػػػػػػػل كى دى الييػػػػػػػػػػا بً نىػػػػػػػػػػتى ئٍ جً 
 

  ػػػػػػػػعى  فٍ ا ًمػػػػػػػػنىػػػػػػػػمى كٍ قى  فذًقػػػػػػػػنٍ أى  ىمى
 

 لدى رى  فٍ ا ًمػػػػػػػػنىػػػػػػػػمى كٍ قى  فصػػػػػػػػم  خى 
 

  ػػػػػػػلحً اٍ  ؿ  كيػػػػػػػ تى ٍحػػػػػػػا تى نىػػػػػػػمً احٍ كى  ىمى
 

                                           

، كالػدكتكر  ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ1)
 .ِٖٔػػ  ِٖٓ: حسف حمدم أحمد، ص 

، كالػدكتكر  لشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼبكاعث التجربة ا (2)
 .ِٖٔ: حسف حمدم أحمد ، ص 
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 الى لعيػػػػػػػػاٍ كى  ي  ًقػػػػػػػػري مٍ ا لً نىػػػػػػػػبً  رٍ ًسػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػ  امى س ػػػػػػػمٍ ل لً رى لػػػػػػػكى م اٍ دً ٍيػػػػػػػأى بى  ذٍ خي
 

ػػػػالعى كى  اـً ظىػػػػالن  كى  كـً ميػػػػي العي ًفػػػػ  ؿً مى
 

  ًامى س ػػػػػػػػػػػػػمٍ ا لً مى س ػػػػػػػػػػػػػمٍ ا لً مى س ػػػػػػػػػػػػػمٍ ل 
 

كلمشػػيخ اللػػكرم كتػػب أدبيػػة كثيػػرة ألفيػػا كجمعيػػا كرتبيػػا كصػػححيا كعمػػؽ  
 (ُ) عمييا منيا :

 المقطكعات الدبية - ُ
 عيكف الالميات العربية - ِ
 الناشيد المركزية - ّ
 رائية اإلعراب لمشيخ عثماف بف فكدم - ْ
 المحفكظات الدبية - ٓ
 صرؼ العناف عف طريؽ النيراف إلى طريؽ الجنافمنظكمات  - ٔ
 مصباح الدراسات الدبية في الديار النيجيرية  - ٕ
 لمحات البمكر في مشاىير عمماء ألكرف - ٖ
 أخبار القركف مف أمراء بمد ألكرف كغيرىا  - ٗ

 إلى غير ذلؾ مف الكتب الدبية التي ألفيا الشيخ اللكرم .
خدمة الدب قيامو بجمػع الشػعار المشػيكرة  كمف جيكد الشيخ اللكرم في 

لػػدل أىػػؿ العمػػـ بنيجيريػػا، فػػي كتػػاب بعنػػكاف "الفكاكػػو السػػاقطة "، كقػػاؿ فػػي مقدمػػة 
ىذه مجمكعة مف القصائد المشػيكرة لػدل رجػاؿ كنسػاء ىػذه الػبالد ممػف " الكتاب : 

ليػـ، دخؿ منيـ بيكت التعميـ اإلسػالمي، أقػدميا إلػى الػذيف يألفكنيػا مػف قبػؿ تػذكرة 

                                           

               ( إسػػػيامات الشػػػيخ آدـ عبػػػد اهلل اللػػػكرم فػػػي تطػػػكير الشػػػعر العربػػػي فػػػي نيجيريػػػا، تػػػأليؼ : 1)
 .َْٗعبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص 
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كأقدميا إلى الطفاؿ الجدد ليجتنكا مف ثمرات التعمػيـ كفكاكيػو الدانيػة، أقػدميا إلػييـ 
 . (ُ)بعد التصحي  كالتحريؼ ؛ مجردة عف الزكائد كاإلضافات "

كيرجػػع لػػو الفضػػؿ فػػي تعريػػب بعػػض الشػػعار اليكرباكيػػة، كمػػف ذلػػؾ تعريػػب  
 (ِ) شعره إلى ما يمي :
 انىػػػػػػجٍ رى ا خى ق ػػػػػػحى  ـً ٍمػػػػػػعً مٍ لً 

 

  انى رٍ ًسػػػػ ثي ٍيػػػػحى  وي بيػػػػمي طٍ نى 
 

 وي ٍنػػػػػػػمً  د   بيػػػػػػػالى  ادي الػػػػػػػز  كى 
 

 ػػػػ ػػػػ تى الى  يٍ كى  انى يٍ دى لىػػػػ كعى جي
 

 كىذا النص اليكرباكم :

Kewu wuwa lake nkan wao   

Emonje dani emoko asho                                               

Tobawuyin e karelu wa                                                  

Kemabawa kibosi ebi                                                    

 (ّ) مكسى بف بدماصي: كمنيا قكؿ الشيخ 
 ةو يحى ًصػػ نى الى ا ًبػػذى كىػػا ىى نى كتي كي سيػػ

 

  ةو اءى ضى  إً الى ى بً جى ي الد  ا فً ثنى مكٍ كى 
 

 ةو لى الى ى ضى مى  عى الى يٍ لجى ا اٍ كنى رٍ تى كى 
 

  ػػػػػػىى أى  انىػػػػػػيرى مً ا أى ي يىػػػػػػًغػػػػػػبى نٍ ا يى ذى كى
 

                                           

ة تحتػػكم عمػػى أشػػعار مشػػيكرة لػػدم أىػػؿ العمػػـ بنيجيريػػا، جمػػع ( مقدمػػة كتػػاب الفكاكػػو السػػاقط1)
 كترتيب كتصحي  : آدـ عبد اهلل اللكرم، طبع : مكتبة القاىرة بشارع الصنادقية .

            ( إسػػػيامات الشػػػيخ آدـ عبػػػد اهلل اللػػػكرم فػػػي تطػػػكير الشػػػعر العربػػػي فػػػي نيجيريػػػا، تػػػأليؼ : 2)
 .َْٗعبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص

            إسػػػيامات الشػػػيخ آدـ عبػػػد اهلل اللػػػكرم فػػػي تطػػػكير الشػػػعر العربػػػي فػػػي نيجيريػػػا، تػػػأليؼ :  (3)
 .َُْعبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ ، صد / 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُُُٗ 

 كىذا النص اليكرباكم :

                                          Kajoko sinu ilu kamase nasia 

Odabi kawa lokun kamatan fitila 

Kare ni to nu lo kaloun loman 

Ebawa bi won lere sebe lo dara 

 يػدؿ عمػى حبػو الشػديد لمغػة العربيػة فيذا الجيد الذم قاـ بو الشيخ اللكرم  
 .، كنشرىا بيف الناسكحرصو عمى إحيائيا 

 جهىر الشًذ األلىرٍ يف إعزار الشعزاءــ 

لنو كاف يؤمف أف ؛ ى الشيخ اللكرم تالميذه بحفظ الكثير مف الشعار كصٌ  
 .كدراستيا  ممكة الشعر تنشأ بسماع الشعار كحفظيا

فكظػات الشػعرية ضػمف المػكاد المختػارة فػي كبناء عمى ذلؾ كضع مادة المح 
منيج كؿ فصؿ مف الفصكؿ التعميمية في مدرستو ) المركز(، كجعؿ لكؿ فصؿ كتابػا 

ف االبتدائيػة كاإلعداديػة كػاف يقػرر يففي المرحمت؛ مقررا لتعميـ ىذه المادة كالغراض 
إلعدادية عمييـ أناشيد مركزية لمشيخ اللكرم في السنة التحضيرية، كفي السنكات ا

أدبية منيػا : المحفكظػات الدبيػة لمشػيخ اللػكرم كالفكاكػو السػاقطة  اقرر عمييـ كتبن 
لمشيخ اللػكرم، كتعمػيـ المػتعمـ طريػؽ الػتعمـ لبرىػاف الػديف الزرنػكجي، كالمقطكعػات 
الدبية لمشيخ اللكرم، كبردة المدي  لمبكصيرم، كاليمزية لمبكصيرم، كفػي المرحمػة 

 ات العربية جمع آدـػكف الالميػػيػكع، د ػػكرة ابف دريػػرح مقصػػمييـ شانكية قرر عػػالث



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُُِٗ 

 .(ُ)عبد اهلل اللكرم

كىناؾ بعض كتػب عمميػة كأدبيػة تػدرس فػي المركػز نظمػت محتكياتيػا عمػى  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  منيػػػا                                     ،  كلػػػـ تكػػػف ىػػػذه الكتػػػب مقػػػررة لممحفكظػػػات الغمبيػػػة بػػػالرجكزة الشػػػعرية،

، كالػػدرة اليتيمػػة لمشػػيخ سػػعيد الحضػػرم،  تحفػػة الطفػػاؿ كالغممػػاف لمشػػيخ الجمػػزكرم
بػػف سػػعيد اسػػعيد  ، كتػػذكرة الحفػػاظ لمشػػيخ  اإلعػػراب لبػػي القاسػػـ محمػػد الحريػػرمك 

يالكم، النبيػػػاني، كبيجػػػة الطػػػالب كتحفػػػة القػػػراء كالكتػػػاب لمشػػػيخ محمػػػد عمػػػي البػػػ
، كرائية اإلعػراب لمشػيخ عثمػاف بػف  كالمقامات الحريرية لبي القاسـ محمد الحريرم

فكدم، كأسرار البالغة كأساس الفصاحة آلدـ عبد اهلل اللكرم، كمنظكمة في الػكعظ 
 .(ِ)كالدب كالحكمة لمميندس أبك إسحاؽ إبراىيـ اللبيرم الندلسي 

الميذ الشيخ اللكرم فػي مركػزه غرسػت ف ىذه الكتب المقررة عمى تأػ الشؾ  
في نفكسيـ حب الشعر، كقد استخدـ التعمػيـ بالشػعر ككسػيمة لتحبيػبيـ فػي الشػعر، 
كتقريػػب المعرفػػة إلػػى تالميػػذه مثػػؿ " كتػػاب اإلعػػراب  لمحريػػرم فػػي النحػػك، كل لػػكرم 

 .(ّ)أرجكزة في عمـ البالغة كأساس الفصاحة" 

ذه عممػا بتػاريخ أدب المغػة العربيػة فػي كقد كاف الشيخ اللكرم "يحػيط تالميػ 
الي ػالتػكر المختمفػة، كباطاطيما عبػر العصػػحػيث ارتقائيمػا كانػحػيا مػف مػنثرىػا كنظػ

 يػرت فػػداثيـ التي أثػػكأح يـػائعػػـ ككقػيػامػدىـ كأيػػاليػػرب كتقػػػادات العػػع كفػرفػػػيع

                                           

               ( انظػػػػر الشػػػػيخ آدـ اللػػػػكرم كمنيجػػػػو فػػػػي إعػػػػداد الشػػػػعراء، تػػػػأليؼ : محمػػػػد عبػػػػد الحميػػػػد 1)
 :ْٓـ، صََِٕلناشػػر: مجمػػة الحركػػة، المجمػػد التاسػػع، كعبػػد المطيػػؼ أكنيريتػػي إبػػراىيـ، ا

ٓٓ. 
 .ٔٓ،  صالمرجع السابؽ ( انظر2)
 .ٗص، ( طريقة الشيخ آدـ اللكرم في تعميـ المغة العربية، تأليؼ : عبد المطيؼ أكنيريتي 3)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُُّٗ 

 . (ُ)آدابيـ"

و عرفػة ماىيػة الشػعر، كخصائصػفبدراسة الطالب ل دب العربي يػتمكف مػف م 
في كؿ عصر، كمػف ثػـ يعػرؼ تػاريخ أحػكاؿ الدب مػف ازدىػار كركػكد، كيعػرؼ أبػرز 
الشػػعراء، كيتػػدرب عمػػى تقميػػد الشػػعر الجيػػد كاالحتػػذاء بػػو، كىػػذا مػػا حػػاكؿ الشػػيخ 
لقائيػا عمػى  اللكرم تطبيقو، فقد كاف يمرف تالميذه عمى أغراض الشػعر كنظميػا، كا 

، كيبػػدكف مػػكاطف الجمػػاؿ كالقػػب  ، ثػػـ الشػػعرالػػذيف ينقػػدكف  مسػػمع مػػف الحاضػػريف
أك الػػذيف تخرجػػكا مػػف مركػػزه بػػنظـ الشػػعر  ،يطمػػب مػػف تالميػػذه الػػذيف ال يزالػػكف معػػو

 كيـ قصػػائدىـ قبػػؿ اإللقػػاء أكػـك بتقػػػبة، ثػػـ يقػػػتفاؿ بمناسػػػادثة أك الحػػػجيؿ حػػػلتسػػ
 .(ِ)النشر 

إعداد الشعراء، كالتي كاف ليػا ىذه الساليب التي سمكيا الشيخ اللكرم في  
أكبر الثر في تجييز تالميذه إلدخاليـ في عالـ نسج الشعر، كتشجيعيـ عمى قرض 

نحػارير، فمػنيـ مػف اشػترؾ فػي أمسػية الشػعراء المػف الكثيػر الشعر حتى كجد منيـ 
بػراىيـ شػيث،  ،شعرية في بالد العرب كفاز بجائزة ثمينة كعبد الكاحد جمعة أريبػي، كا 

كفػاز بالجػائزة الكلػى كعيسػى ألبػي أبػك بكػر " شػاعر  ،مف تسػابؽ مػع العػربكمنيـ 
عبد العزيز الزككم، كداككد  د الرحمفػات كعبػدة مناسبػي عػالعجـ"، كمنيـ مف نظـ ف

عبد المجيد كغيرىـ كىـ كثيركف، فيؤالء الشعراء مػف تالميػذ الشػيخ اللػكرم تبػاىى 
 . (ّ)بيـ ىذه البالد العربية

 فكددىا ستػاؿ قصيدة عػيث" الذم قػيخ اللكرم " إبراىيـ شػيذ الشػف تالممك  
                                           

 .ٖٓ( الشيخ آدـ اللكرم كمنيجو في إعداد الشعراء، تأليؼ : محمد عبد الحميد ، ص1)
 .ٗٓ، صمرجع السابؽال( انظر 2)
 .ُِْ( إسيامات الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم في تطكير الشعر العربي في نيجيريا، ص 3)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُُْٗ 

عمػى  هيشػكر ك فييػا شػيخو يمػدح ؛ ا بمناسبة العيد الربعيف مػف تأسػيس المركػز بيتن  
 (ُ)ه مف ظممة الجيؿ كالجيالة: ؤ الجيد الذم بذلو في إخراجيـ ىك كزمال

ػػػػػػػ ةي كى ٍشػػػػػػػي نى ًنػػػػػػػتٍ جى ي  ىى   ىلىػػػػػػػإً  ب  الحي
 

 ػ ػػرٍ ي المى امً سىػػ (ِ)يػػتً ر  ا الخً نى خً يٍ شى  بً غى
 

ػػػػ تي ٍيػػػػطى تى امٍ فى   ـكي كى ٍحػػػػا نى رى عٍ ًشػػػػ حى دٍ المى
 

  ٍيخًبػػػػػتى نٍ مي   وً اًنػػػػػيى عٍ أى  فٍ ًمػػػػػ تي صػػػػػغ 
 

ػػػػػ  ىقىػػػػػالت   م  رً ٍصػػػػػبى  رً ٍكػػػػػلفً اٍ  ي  ظً احً جى
 

 ػػػػػػػ  بً تيػػػػػػػالكي  رى ٍبػػػػػػػعى  كحً الػػػػػػػر   ي  عً افً شى
 

 ةو تى كً ٍسػػػػػػػػػمي  ةو بىػػػػػػػػػيٍ ي ىى ًفػػػػػػػػػ ؾه اًلػػػػػػػػػمى 
 

 يػػػػبً لط  ا دً ٍيػػػػبى عي  فً رك ًبػػػػٍمػػػػعى  كي نٍ ًصػػػػ 
 

ػػػػػػػػمٍ عً  اؿى يىػػػػػػػػػجٍ لى اٍ  دى م ػػػػػػػػقى   اعنػػػػػػػػػافً ا نى من
 

  ػػػػػػى الن  مىػػػػػػعٍ ل أى دى ييػػػػػػمٍ كا لً دي غىػػػػػػفى  بً سى
 

ػػػػػػػػػػأي  ػػػػػػػػػػ ةه م   ةه نىػػػػػػػػػػمً زٍ ا أى يىػػػػػػػػػػبً  تٍ ن  ضى
 

  ػػػػػػػػنٍ المي  وً ًمػػػػػػػػبٍ ي كى ًفػػػػػػػػ ةه ي ػػػػػػػػنً غى  بً كً سى
 

ػػػػػػػػا جى ايىػػػػػػػػزى مى  ري ٍبػػػػػػػػلحً اٍ  شى ىىػػػػػػػػدٍ أى   ةو م 
 

  ػػػػػػ ـٍ كي نٍ ا ًمػػػػػػبنػػػػػػائً ىى ػػػػػػنٍ ؿ المى الى جى  بً ضى
 

ػػػػػًفػػػػػ ـي الى ٍسػػػػػاإلً كى  تى ٍئػػػػػجً   ةو كخى خي يٍ ي شى
 

  بً يىػػػػػػػيٍ الغى  فى يٍ بىػػػػػػػ ـً ٍمػػػػػػػلعً ا اٍ ي ػػػػػػػحى مي كى 
 

 ةو كبىػػػػػػػبي يٍ ي غى ًفػػػػػػػ يفً الػػػػػػػد   اءي يىػػػػػػػبى كى 
 

  ػػػػعى ػػػػي الحي ًفػػػػ وً ـ ًبػػػػىٍ الػػػػك   ؼى صى  بً جي
 

ػػػػػػػػػػػ ادو كى  ـً ٍمػػػػػػػػػػػالعً  اؽي طىػػػػػػػػػػػنً كى   ؽه ي  ضى
 

  بً رً طى ٍضػػػػػػلمي اٍ  ةً كى ٍطػػػػػػي خي ًفػػػػػػ ـه ًمػػػػػػظٍ مي 
 

 دٍ قىػػػػػػػػػكى  ـً ٍمػػػػػػػػػالعً  ةى لىػػػػػػػػػكٍ دى  ـٍ تي مٍ قى أى فىػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػقٍ أى  تٍ نىػػػػػػػػػػػػػذى آ  بً رً غٍ المى ًبػػػػػػػػػػػػػ هي اري مى
 

ػػػػػػ تٍ طىػػػػػػتى امٍ فى   بً اًئػػػػػػدى  دو ٍيػػػػػػة جى كى يٍ صى
 

  ػػػػيٍ نى ػػػػالفى  تى ٍحػػػػتى  ةن ضى ػػػػرٍ الى  اءً ضى  بً حى
 

ـى دى أى فىػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ اهللي  ا  الن ًقػػػػػػػػػػػعٍ ي مى خً يٍ شى
 

  يٌ ًبػػػػػػالى  ؽ  الحى ًبػػػػػػ اؿً يىػػػػػػجٍ الى  ذى ًقػػػػػػنٍ مي 
 

ػػػػػػػػ ري كٍ الش ػػػػػػػػ ؾى مىػػػػػػػػفى  ػػػػػػػػيالن زً جى  وي بي يٍ  سى
 

  ـي تىػػػػػػػخً  ؾي ٍسػػػػػػػالمً  ؾى لىػػػػػػػكى    بً قىػػػػػػػلحاٍ  ا
 

  (ّ) كمف تالميذ الشيخ اللكرم " عبد الكىاب زبير الغماكم " القائؿ : 

                                           

 .ُُْالمرجع السابؽ ، ص  (1)
يت : الدليؿ الحاذؽ)لساف العرب البف منظكر، مادة خرت ( (2) ر  ًريت جمع خراريت ، كالخى  .الخى
 .ُِْطكير الشعر العربي في نيجيريا ص ( إسيامات الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم في ت3)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُُٗٓ 

    ةه دى اًحػػػكى  اهللً  دى ٍنػػػعً  كدي الس ػػػكى  يضي الًبػػػ

  ػػػػل لً كى ٍقػػػػـ تى زىي ي ػػػػمى تي  فٍ ًكػػػػلى  ـى ًيػػػػفى  فٍ مى
 

ػػػػػػػػػلً   ره بىػػػػػػػػػاننػػػػػػػػػا عً لكى ة أى ا آيىػػػػػػػػػنى اني سى
 

  ػػػييً فً  لى رى تىػػػ فٍ مىػػػفى ػػػمٍ ا عً ٌيػػػا أى فنػػػمى ا خى مى  امن
 

الميػػذ الشػػيخ اللػكرم " عيسػػى ألبػػي" ، كمػف أشػػعاره الجميمػػة قصػػيدة كمػف ت 
  (ُ)ا مع الشعب الفمسطيني المضطيد : الذم قاليا تضامنن  "فمسطيف"

ػػػ يفي طً ٍسػػػمى فى   رً طىػػػا الخى ذى ىىػػػ ؿي ٍصػػػا أى مى
 

  ػػػػػػم البى دً رٍ ييػػػػػػكى  دى الى لػػػػػػبً اٍ  ز  ًيػػػػػػيى  ؟ رٍ شى
 

ػػػػػػػػأى  ػػػػػػػػيي  به عٍ شى  وً ًضػػػػػػػػرٍ ي أى ًفػػػػػػػػ ؽي ز  مى
 

  ػػػػػػيىػػػػػػحٍ يى كى ػػػػػػا أى يدن رً ا شى ـى مى  ؟ رٍ ظىػػػػػػالن   ا
 

ػػػػػػػػػ فى ًمػػػػػػػػػ اؽي ذى ييػػػػػػػػػ  وي انىػػػػػػػػػكى لٍ أى  رً الض 
 

  ػػػػػ ؿٌ كيػػػػػ ؿً الػػػػػذ   فى ى ًمػػػػػقىػػػػػمٍ يى كى  رٍ كى الص 
 

ػػػػػ يفي طً ٍسػػػػػمى فى   ابىػػػػػا الث  ذى ىىػػػػػ ر  ا ًسػػػػػمى
 

ػػػاٍ  ارى بىػػػغي  تً ٌضػػػفى ى نى ت ػػػت حى    ؟ رٍ ذى لحى
 

ػػػػ كى ىيػػػػ  ىمىػػػػل عى كى ٍقػػػػيى ك كى ميػػػػعٍ يى  ؽ  الحى
 

  ػػػػػػػػ ؿً اًفػػػػػػػػحى جى ػػػػػػػػالعي  ؿ  كيػػػػػػػػبً  ر  شى  رٍ صي
 

؛ الشػػػعب الفمسػػطيني فػػػي المعركػػػة ضػػػد الييػػػكد  ةمسػػػاندفػػػي كمػػف أشػػػعاره  
 (ِ)لتحرير القدس كالمسجد القصى : 

 ىقىػػتى مٍ المي  يى كا ًىػػيري ًسػػ سً دٍ ى القيػػلىػػإً 
 

  ػػػػػػكى  ـو قٍ ـ سيػػػػػػٍغػػػػػػا رى ىى دي جً ٍسػػػػػػمى كى  ر  ضي
 

ػػػػػػػفى  فٍ ا ًمػػػػػػػىىػػػػػػػيرً يً تطٍ لً   كييػػػػػػػاليى  ادً سى
 

ػػػػػػالفي  اةً نىػػػػػػالجي ا كى نىػػػػػػالخى  ؿً ٍىػػػػػػأى  دً    رً ج 
 

 ايى ي أرًضػػػػػػػػًفػػػػػػػ اهللي  ؾى ارى بىػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػلى 
 

  ػػػػػػفى  ري فى لس ػػػػػػاٍ ل كى رى لس ػػػػػػا اٍ يىػػػػػػيٍ لى إً  افى كى
 

ػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػكى   ا(نىػػػػػػػػػػكقً اري فى ا ) لً كىى مي م  سى
 

  ػػػػػػ ـى مىػػػػػػمٍ مى فى ػػػػػػا عي ييىػػػػػػفً  ؾ  فىػػػػػػا انٍ مى  ري مى
 

ػػػػػػػػػفى   انىػػػػػػػػػ لى ال  إً   ي مي ٍصػػػػػػػػػتى  يى ا ًىػػػػػػػػػمى
 

  ري ذً تىػػػػػػػػػػػعٍ  نى الى كى  يتي مً تى ٍسػػػػػػػػػػػا نى يىػػػػػػػػػػػلى 
 

ػػػػػػيٍ مى كى   يؿي خً لػػػػػػػد  ا اييىػػػػػػػفً  تى ن ػػػػػػػعى ا تى مى
 

 ري مً تى ٍسػػػػػػػػػػػػ يى الى  تى ن ػػػػػػػػػػػػعى التى  ف  اً فىػػػػػػػػػػػػ 
 

                                           

( مف أدب الشعكب اإلسالمية القضايا اإلنسانية في شعر عيسى ألبي أبك بكر مف خالؿ الحس 1)
اإلسالمي، تأليؼ : يعقكب عبد اهلل، كعبد المطيؼ أكنيريتي، الناشر : رابطة الدب اإلسػالمي 

 .ٔٓـ، ص  َُِٓ، ٖٖ، العدد ِِالعالمية، المجمد 
 .ٕٓ، ص  المرجع السابؽ  (2)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُُٗٔ 

الرائعػػة التػػي ينصػػ  فييػػا الشػػباب أف يفعمػػكا مػػا  " عيسػػى ألبػػي" كمػػف أشػػعار 
 (ُ) حتى تتغير الكضاع إلى ما ىك أحسف، كيحققكا ما يريدكف :ف يقكلك

ػػػػبً  عي فىػػػػرٍ  تي الن اعً فىػػػػ فٍ كيػػػػ  ِو رو اىً ظىػػػػ ـو ض 

 

  ًػػػالن   دى ٍنػػػع  اسً ي الن ػػػاقً بىػػػ دى ٍنػػػعً كى  اةً حى
 

ػػػػػ ػػػػػ فٍ مى ػػػػػا يي ارن ثىػػػػػرٍ ثى  افى كى ػػػػػالى كى  ؿي م   وي مي
 

  اسً رى ٍضػػػػػػػالى كى  ابً يىػػػػػػػنٍ الى بً  ض  عىػػػػػػػيي كى 
 

ػػػػػػ ػػػػػػ فٍ مى  وي ليػػػػػػكٍ  قى يالن ًمػػػػػػ قى االن فع ػػػػػػ افى كى
 

 رزً ؤٍ ميػػ اةً يىػػلحى ي اٍ ًفػػ كى ىيػػ
 (ّ)اسً ؤى ميػػكى  (ِ)

 

 اعنػػػػػػك  ري  ةً يعىػػػػػػقً الكى  ـى كٍ كا يىػػػػػػسيػػػػػػأى يٍ تى  الى 
 

  ػػػػػزً يى فى  سً أٍ الي ػػػػػ دى ٍنػػػػػعً  اؿً طىػػػػػبى الى  ةي يمى
 

فػػي الدب  اكغيػػرىـ الكثيػػر مػػف تالميػػذ الشػػيخ اللػػكرم الػػذيف أصػػبحكا أعالمػػ 
العربي، بفضؿ جيكد الشيخ اللكرم في تطكير الشعر العربي في نيجيريا، حيث قػاـ 

، ككانػػػت بفضػػػمو فػػػي إعػػػداد تالميػػػذه الشػػػعراء الػػػذيف اعترفػػػكا بػػػدكر ميػػػـ كعظػػػيـ  
يػدؿ عمػى أف الشػيخ اللػكرم فحػؿ مػف فحػكؿ  شخصيتو مكضكعات قصائدىـ، كىػذا

 الشعر العربي في نيجيريا .              

                                           

 .ِٔمف أدب الشعكب اإلسالمية القضايا اإلنسانية في شعر عيسى ألبي ، ص  (1)
رى الشػػػػػػػخص قػػػػػػػكاه كدعمػػػػػػػو ) لسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب البػػػػػػػف منظػػػػػػػكر ،  (2) ري تػػػػػػػأزيرنا ، كأىز  رى ييػػػػػػؤز                          أز 

 .( "ر ز أ"  مادة 
ػػػؤىاس فاعػػػؿ آسىػػػى ، آسىػػػى ييؤىاسػػػي فيػػػك (3) ه ) لسػػػاف العػػػرب ، مػػػادة  مي ػػػؤىاس أل عػػػز اه كسػػػال               مي

 .("ل س"أ 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُُٕٗ 

 املبحث الثالث
 الذراست الفنيت

كػػاف لشػػعر الشػػيخ آدـ اللػػكرم الػػذم يصػػطبغ بصػػبغة دينيػػة ، كالمعبػػر عػػف  
قضايا قكمو أف يتسـ بسمات فنية كاف كراءىا صدؽ فنػي أحػدث إبػداعا فػي ألفاظػو 

 . ه كمكسيقاه ، كىذا ما سكؼ أتناكلوكصكر  وكأساليب
 ــ األلفاظ والرتاكًب

ألفػػاظ الشػػيخ اللػػكرم كاضػػحة سػػيمة سمسػػة شػػديدة اإلبانػػة عمػػا يريػػد ، ال  
 (ُ) يميؿ إلى استخداـ اللفاظ الكعرة التي يصعب فيميا ، كمف ذلؾ قكلو:

قىػػػػدٍ  ػػػا ًبػػػػالييميكـً كى  يىػػػا رىب  ًضػػػػٍقتي ذىٍرعن

 

  ػػػػٍكتي فىٍضػػػػمىؾى أى ؿٍ رىجى ـٍ أىزى ـ  لىػػػػ  ٍصػػػػالن ثيػػػػ
 

مىػػى مىٍيػػؾى عى ػػاؿي الى تىٍخفىػػى عى ػػكؾى كىالحى  أىٍرجي
 

  ًيىػػاًة البيػػٍؤًس كىالعىطىػػؿ ػػا كىػػافى ًلػػي ًمػػٍف حى  مى
 

ـى الػػػػد يًف ًفػػػػي ليغىػػػػةو  ػػػػتي ًعٍمػػػػ  لىقىػػػػٍد تىعىم مى
 

  ًثىػػػػؿ ٍلػػػػتى ًفييىػػػػا ًكتىػػػػابى الػػػػذ ٍكًر كالمى  أىٍنزى
 

يىػػػػاًتي ًمػػػػٍف ًبػػػػدى  ػػػػرىٍفتي ًفييىػػػػا حى  ايىًتياصى
 

  ًيىا كالػػػن ٍفسي ًفػػػي شيػػػغيؿً ًإلىػػػى أىكىاًسػػػط 
 

يناجي الشاعر ربو عز كجؿ مكضحا كثػرة ىمكمػو ، كمػع ذلػؾ قػد طمػع فػي  
فضؿ اهلل تعالى ، كما زاؿ يطمع أف يزيؿ عنو ىذه اليمـك ، ثـ يذكر أنو مػا زاؿ فػي 

صرؼ حياتػو كميػا  رجاء اهلل حيث تعمـ عمـك الديف بمغة القرآف الكريـ ، مبينا أنو قد
 مف بدايتيا إلى قرب نيايتيا،عمى الرغـ مف أف نفسو مشغكلة بيمـك الدنيا .

فاللفاظ تنساب انسياب الماء العػذب ال غمػكض فييػا كال تعقيػد كال تكمػؼ ،  
لنو يخاطػب أمػة أغمبيػا غيػر مجيػديف لمغػة العربيػة ،  ؛كربما عمد الشاعر إلى ذلؾ

 ،عػمى كأرفػدؼ أسػقيؽ ىػدر تحػكية ؛ بقػػطاقاتو المغ تعراضػاؿ اسػاؿ ليس مجػفالمج

                                           

            ( إسػػػيامات الشػػػيخ آدـ عبػػػد اهلل اللػػػكرم فػػػي تطػػػكير الشػػػعر العربػػػي فػػػي نيجيريػػػا، تػػػأليؼ : 1)
 .َُْعبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص 
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ُُٖٗ 

 كالعمؿ عمى نشرىا.  ،كتحبيبيـ فييا ،كىك تعميـ المغة العربية 

كما كفؽ الشاعر في اختيػار ألفاظػو التػي عبػرت عػف أحاسيسػو كمشػاعره ،  
 (ُ)فعندما أراد أف يعبر عما آؿ إليو حاؿ قكمو مف الذؿ كالعار قاؿ: 

ٍيػػ ى قىػػٍكًمي  يىػػاءٍ كى ٍعنىػػى الحى ًيميػػكا مى  جى
 

  ٍػػػػػػا كىاٍبًتػػػػػػدىاء ٍتمن ػػػػػػاءيكا ًفيػػػػػػًو خى  كىأىسى
 

ًيميػػػػػػػكا الت كىاضػػػػػػػعىا ػػػػػػػذىا قىػػػػػػػٍد جى  ىىكى
 

  ٍكدو كىاٍنًحنىػػػػػػػاء بىنىػػػػػػػكهي ًفػػػػػػػي سيػػػػػػػجي  كى
 

عىميػػػػػػػػػكهي كىاًجبنػػػػػػػػػا ٍمػػػػػػػػػعي نىٍعػػػػػػػػػؿو جى  خى
 

  ـي ػػػػػػػػكؿو ًلٍمفىنىػػػػػػػػاءٍ  ًبًيػػػػػػػػ صي  قىٍبػػػػػػػػؿى كي
 

ـي  كىاٍنًبطىػػػػػػػاحو   ًعٍنػػػػػػػدى الس ػػػػػػػالىـ لىييػػػػػػػ
 

  كؾو بيػػػػػػػػػري ـي كى  ًعٍنػػػػػػػػػدى الم قىػػػػػػػػػاءٍ  لىييػػػػػػػػػ
 

فقد استخدـ كثيرا مف اللفاظ التي تػكحي بالتحسػر كالحػزف مثػؿ ) انحنػاء ػػػ  
انبطاح ػػ بركؾ ( ، كأعطانا صكرة فنية لحاؿ قكمو الذيف جيمكا الحياء كالخػكؼ مػف 
 اهلل تبػارؾ كتعػػالى، كأيضػا قػػد جيػؿ قكمػػو صػفة التكاضػػع التػي ينبغػػي عمػى اإلنسػػاف

التػػي يؤدكنيػػا لػػبعض عنػػد  يػػاالمسػػمـ أف يتحمػػى بيػػا ، كقػػد جعمػػكا كػػؿ ذلػػؾ فػػي التحا
المقاء ، بؿ انظر إلى ىذه الصكرة حيث ينبط  قكمو عمػى الرض ، كيجمسػكف عمػى 

 (ِ)ركبيـ عند لقاء بعضيـ ، كىذه الصكرة غير راض عنيا الشاعر، لذا قاؿ : 
بيػػكا الس ػػكيكتى  ػػؽ  أىٍكجى  ًفػػي ًمقىػػاـً الح 

 

  ٍػػػػػًذبى كىالقىػػػػػكؿى الييػػػػػرىاء كا الكى  كىأىبىػػػػػاحي
 

كري كالػػػػػػػػد عىاكىم الكىاًذبىػػػػػػػػةي   كىالغيػػػػػػػػري
 

  ٍػػػػػػػػػػػاء ػػػػػػػػػػػٍذىىبنا ًلٍمعيمىمى كىىا مى ػػػػػػػػػػػيىري  صى
 

ػػػػػف قىػػػػػًد اٍبتيميػػػػػكا ػػػػػاءي الس ػػػػػكًء مى مىمى  عي
 

  ٍػػػػػػػػػػػػاء ًكسى ػػػػػػػػػػػػرىابو كى شى  ًبطىعىػػػػػػػػػػػػاـو كى
 

ـٍ ًعٍنػػػػػدى الميميػػػػػكؾً   قيًطعىػػػػػٍت أىٍلًسػػػػػنىتييي
 

  ٍكا طىك ػػػػػرىاءٍ أىٍصػػػػػبىحي ًبيػػػػػدى اليمى ػػػػػا عى  عن
 

                                           

، كالػدكتكر  السػتاذ : سػعيد يكسػؼبكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد  (1)
 .ِّٖ: حسف حمدم أحمد ، ص 

 .الصفحة نفسيا ، المرجع السابؽ  (2)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُُٗٗ 

،  كمازاؿ في رسـ الصكرة لحاؿ قكمو مػف أنيػـ أبػاحكا الكػذب كالقػكؿ اليػراء 
كال يعرفكف لمحؽ طريقا ، كىذه الصكرة طبقيا عمى العمماء الذيف دعػا عمػييـ بقطػع 
ألسنتيـ حيث صاركا عبيدا ل مراء ، كأطمؽ عمييـ عمماء السكء، كاسػتعاف بالطبػاؽ 

مثػؿ  ،از ما صاركا إليو مف تخاذؿ كانبطاح ، فالضػد يظيػر حسػنو الضػدككسيمة إلبر 
كقكلػػو ) الممػػكؾ كعبيػػد( ، باإلضػػافة إلػػى  ،الطبػػاؽ بػػيف قكلػػو : ) الحػػؽ كالكػػذب (

المقابمػػة فػػي البيػػت الكؿ مػػف البيػػات السػػابقة بػػيف الشػػطر الكؿ كالشػػطر الثػػاني ؛ 
تمقػي ، فقػد أكجبػكا السػككت فػي ا في ذىػف الما كرسكخن فالمقابمة تزيد المعنى كضكحن 

 مقاـ الحؽ ، كأباحكا القكؿ في مقاـ الباطؿ . 

كمػػػا نػػػكع الشػػػاعر بػػػيف السػػػاليب ، فاسػػػتخدـ السػػػاليب اإلنشػػػائية ، فيػػػذا  
كيػدعكه لمتابعػة القصػيدة ، مػف ذلػؾ  ،كيزيؿ عنو الممػؿ ،يالتنكيع يثير انتباه المتمق

جيريػا، كيطمػب ممػف قصػدىا أف يبمػغ قكلو في قصيدة يحف فييا كيشتاؽ إلى بمده ني
  (ُ) سالمو إلى أىمو ، كيقكؿ ليـ أنو سكؼ يعكد إلييـ إذا عسعس الميؿ :

 أىيىػػػا قىاًصػػػدنا أىٍرضى نىٍيًجيٍريىػػػا أىٍبًمغىػػػف

 

 ًمي ًإلىػػػى أىٍىًمػػػي ًبيىػػػا ميتىرىاًضػػػيا  سىػػػالى
 

قي   يا  آتً بٍ ا عىٍسعىسى الميؿي تىرم الصي ًإذى   ـٍ ػػيً ػػػػكدي ًإلىيػػػػي أىعي ػػػػً ـٍ ًإنٌ ػػػيي ػٍؿ لى ػػػػكى
فقد استخدـ الشاعر النداء) أيا قىاًصدنا أىٍرضى نىٍيًجيٍريىػا ( إلظيػار حبػو كشػكقو  

لبمػػده ، كاسػػتخدـ فعمػػي المػػر المؤكػػد ) أبمغػػف ػػػػ كقػػؿ ليػػـ ( لاللتمػػاس ، كتنػػاص 
ۡلِ }الشاعر في الشطر الثاني مع القرآف الكريـ في قكلو تعػالى : ََ  َوٱَّلي ََ إَِذا َعۡسع

*  ََ َََّي ۡتِح إَِذا َتع ، فاسػتعار اآليتػيف الكػريمتيف لتحديػد مكعػد عكدتػو  (ِ)  { َوٱلصُّ
                                           

، كالػدكتكر  بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ (1)
 .ُِٖ: حسف حمدم أحمد ، ص 

 . ُٗ،  ُٖاآليتيف ، سكرة التككير  (2)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

َُِٗ 

كىػك كقػت طمػكع الفجػر، كال شػؾ  أف القػرآف الكػريـ مثػؿ أعمػى فػي الفصػاحة  ،إلييـ
 كالبياف ، لذا زاد بيتو عظمة كبياء .

يػػة عذبػػة ال غمػػكض حفألفػػاظ الشػػيخ اللػػكرم كأسػػاليبو كتعبيراتػػو جػػاءت مك  
 ، كقد عبرت عف معانيو كمراده بكؿ طالقة كسالسة كانسيابية . فييا كال تعقيد

 ــ التجزبة الشعىرية

الشعر يعبر عف الشعكر كاإلحساس كالكجداف ، فالبد أف يتحقػؽ فيػو صػدؽ  
الشعكر كاإلحساس ، كىذا الصدؽ يتحقؽ بمعايشة الشػاعر لممكقػؼ كاالنفعػاؿ بػو ، 

ؽ في أغمب شعر الشيخ اللكرم، كالػدليؿ عمػى ذلػؾ قصػيدتو التػي رثػى كىذا قد تحق
 (ُ) فييا ابنتو خديجة :

ػػػػػػػةى اٍبنىًتػػػػػػػػي ًديجى ًزي ػػػػػػػةي ًفػػػػػػػػي خى  ًتٍمػػػػػػػؾى الر 
 

  ًػػػػػػػاف ٍيحى كًح كىالر  ػػػػػػػالر  ًعػػػػػػػيى كى  كىانىػػػػػػػٍت مى
 

ػػػػٍت  ًعػػػػيٍ عىاشى ػػػػًنيًف ًفػػػػي مى ػػػػٍبعنا ًمػػػػفى الس   سى
 

  ًػػػػػػػػػػػػػاف ػػػػػػػػػػػػػقىاًئًؽ الن ٍعمى  زىٍىرىاًئيىػػػػػػػػػػػػػا كىشى
 

س ػػػػػػػػدىٍت الث ػػػػػػػػرىم نتػػػػػػػػيبً بً فىػػػػػػػػًاذىا   قىػػػػػػػػٍد تىكى
 

  ًػػػػػػػػػػد  ًلٍمًديػػػػػػػػػػدىاف ـي ًمٍنيىػػػػػػػػػػا مي  كاٍلًجٍسػػػػػػػػػػ
 

 الى ػػػدى البى ػػػنٍ ػي عً ػػػسىػػػبي أىن نً ػٍنتي أىحٍ ػػػػػػػٍد كي ػػػقىػػػ
 

  ًػػػػػػػاف ػػػػػػاًحبي اإًليمى صى نىػػػػػػػاًف كى  ثىٍبػػػػػػتي الجى
 

ػػػػػػػػكًت ًبٍنًتػػػػػػػػي ىىػػػػػػػػًذهً  ت ػػػػػػػػى بيًميػػػػػػػػتي ًبمى  حى
 

  ػػػػػػاسي ًمػػػػػػٍف ًكٍجػػػػػػدىاًنيفىتىعىط ػػػػػػؿى  اإًلٍحسى
 

ػػػػػاًخننا ًمػػػػػٍف مىٍحجػػػػػًرم ػػػػػٍدتي دىٍمعنػػػػػا سى جى  فىكى
 

  ًف ػػػػػػاًء الن ٍفػػػػػػًع ًلٍمػػػػػػثىٍكالى  ىىػػػػػػٍؿ ًفػػػػػػي البيكى
 

ىذه البيات تعبير صادؽ عف إحساس حقيقي كمو حزف عميػؽ كألػـ ممػض  
عاشو الشاعر، عندما فقػد ابنتػو المحبكبػة ، فػاذا بيػا قػد كارىػا التػراب كمػد جسػميا 
لمديداف ، كقد كاف يظف أنو ميما ابتمي فسيظؿ متماسكا إلػى أف ابتمػي بفقػد ابنتػو ، 

كلػـ  ،كلكنيػا لػـ تجػد ،اكانيالت الدمكع مف عينيو مػدرارن  ،كانيارت نفسو ،فخارت قكاه

                                           

 .ٖٖشعر آدـ عبد اهلل اللكرم، تأليؼ : عبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص( الرثاء في 1)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُُِٗ 

تنفع ، فقد نفذ أمر اهلل عز كجؿ ، كقد استعاف في رسـ ىذه الصكرة الحزينة الباكية  
ف السػبعة التػي قضػاىا يدىػا معػو بػالركح كالريحػاف ، كالسػنبالتشبيو ، فقد شبو كجك 

ًزي ػػةي  ػ معيػػا بشػػقائؽ النعمػػاف ، كاسػػتخدـ ألفاظنػػ ا مكحيػػة بالحسػػرة كاللػػـ مثػػؿ : )الر 
ف ( ، كلكػف إيمانػو  س دىٍت الث رىم ػ ميد  ًلٍمًديػدىاًف ػ بيًميػتي ػ دىٍمعنػا سىػاًخننا ػ البيكىػاء ػ ًاٍلػثىٍكالى تىكى

يقينو بو جعمو يستسمـ لقضاء اهلل عز كجؿ كقدره ، فيذه سػنة اهلل فػي  بربو كصدؽ
لمػزمف عمػى سػبيؿ المجػاز ،  لخمقو ، كىالكيؿ  يىٍشكيك ًمٍف أىذىل الزمػاف ، كقػد أسػند الذ

كأتي بالتشػبيو البميػغ  الػذم يصػكر الحيػاة بػاليـ ، كالمنػكف بالمرصػد ليصػبر نفسػو 
ك اهلل أف يرحـ بكاءه عمى فمذة كبػده ، كيسػتمر عمى فراقيا ، كفي البيت الخير يدع
 (ُ) مكضحا مكقؼ الناس مما يقع بيـ :
ػا ٍكػـً القىضى مىػى حي ٍيفي الى تىٍبًكي عى  يىا عى

 

  ًػػػػػاف ػػػػػًة الر ٍحمى ًميعينىػػػػػا ًفػػػػػي قىٍبضى  فىجى
 

ـٍ  ًتًيػػػ ٍيالى  كىالن ػػػاسي ميٍختىًمفيػػػكفى ًفػػػي كى
 

  ًػػػػاف  كىالكيػػػػؿ  يىٍشػػػػكيك ًمػػػػٍف أىذىل الىٍزمى
 

ـٍ أىٍنتىًظػػػٍر ًفػػػي الػػػد ٍىًر بىٍعػػػدي مىسىػػػر ةو   لىػػػ
 

  ًنػػػػػػاف ٍطػػػػػػؼو ًمػػػػػػفى الحى مىػػػػػػى عى  ًإال  عى
 

ٍرًصػػػػػدو  نيػػػػكفي ًبمى ـ  كىالمى  فىػػػػالعىٍيشي ىىػػػػ
 

  ًمىػػػػػى الًميػػػػػزىاف ػػػػػاًلي عى ًميػػػػػعي أىٍعمى جى  كى
 

مىػػػػػػػى الىٍسػػػػػػػرىاًر الى   كاهللي ميط ًمػػػػػػػعه عى
 

  ًػػػػػػكىاًمفي الىٍكػػػػػػكىاف مىيػػػػػػًو كى  تٍخفىػػػػػػى عى
 

ـى الًبغىػػػػاًت ًفػػػػي أىٍعشىاًشػػػػوً يىػػػػا رى   اًحػػػػ
 

  ًػػػػٍأف ـى الشى ًظػػػػي ػػػػاًئي يىػػػػا عى ـٍ بيكى ػػػػ  اٍرحى
 

بيذا استطاع الشػاعر أف ينقػؿ إلينػا التجربػة كاممػة ، فجعمنػا نشػعر بألمػو ،  
ا بػػػيف  عمػػػى صػػػدؽ تجربتػػػو الشػػػعكرية ، جامعنػػػكنتكجػػع لكجيعتػػػو ، كىػػػذا يعػػػد دلػػػيالن 

عمػى فقػدىا جعمػو يفقػد تكازنػو ، كلكػف  العاطفة كالعقؿ ، فعاطفتو تجػاه ابنتػو كحزنػو
 كينصاع لقضاء اهلل كقدره .  ،إيمانو بربو جعمو يعكد لرشده

                                           

                       ( الرثػػػػػاء فػػػػػي شػػػػػعر آدـ عبػػػػػد اهلل اللػػػػػكرم، تػػػػػأليؼ : عبػػػػػد المطيػػػػػؼ أكنيريتػػػػػي إبػػػػػراىيـ، 1)
 .ٖٗػ  ٖٖ ص



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُِِٗ 

كمف قصائده التي بدت فييا صدؽ التجربة الشعكرية قصيدتو التي رثى بيػا  
 (ُ) ـ، كىذه أبيات منيا :ُْْٗشيخو آدـ نعمجي الكنكم المتكفى سنة 
ػػػػػاـً  مى يىػػػػػا نىػػػػػٍكحي الحى ػػػػػكًمي ىىاجى  ًِ ىيمي

 

  ًػػػػٍف أىٍكػػػػًؿ الط عىػػػػاـ ػػػػاؽى عى ٍزًنػػػػي عى حي  كى
 

ػػػػػمىاًلي ػػػػػٍف شى ػػػػا أىٍدًرم يىًمًيًنػػػػػي عى  فىمى
 

 مىػػػى ػػػاـً  غػػػر   مػػػا عى  ًمػػػٍف أىٍمػػػًر الًحمى
 

مىٍيػػػػوً  ػػػػًفي عى ػػػػاًجي يىػػػػا أىسى ػػػػكًت نىمى  لمى
 

  ًػػػػػػػػي ًبػػػػػػػػاٍلًتزىاـ ٍزًنػػػػػػػػي كىىىم  يىػػػػػػػػا حي  كى
 

ـي الفىٍيمىسيػػػػػػكؼي  ًكػػػػػػي ػػػػػػاتى الحى  لىقىػػػػػػٍد مى
 

 ميكًمػػػػػػػػ ػػػػػػػػرىاـً ًبكيػػػػػػػػؿ  عي  ًو كىاًفػػػػػػػػي المى
 

ػػػػػػػا ًلػػػػػػػي الى أىنيػػػػػػػكحي كىالى أىٍرًثػػػػػػػي مى  كى
 

  ًب ػػػػػػػػي ًلٍ ىنىػػػػػػػػاـ مىػػػػػػػػى فىٍقػػػػػػػػًد الميرى  عى
 

ػػػػػيىٍبًكي كيػػػػػؿ  أىٍىػػػػػًؿ الًعٍمػػػػػـً طيػػػػػر ا  سى
 

  ًػػػػػاـ مىػػػػػى فىٍقػػػػػًد الط كىاًلػػػػػًع كيػػػػػٌؿ عى  عى
 

ق ػػػػػا ػػػػػٍف يىٍعًرٍفػػػػػوي حى ػػػػػيىٍبًكي كيػػػػػؿ  مى  سى
 

  ػػػػػاـً ًبيىػػػػػًذًه الىٍرًض ًمػػػػػٍف كيػػػػػؿ  اليي  مى
 

ـٍ  ػػػػػػٍنكي ػػػػػػاتى عى  أىيىػػػػػػا أىٍعػػػػػػدىاءه قىػػػػػػٍد مى
 

  ًفىػػػػػػػػػػأحي كا الى تىميكتيػػػػػػػػػػكا ًبالػػػػػػػػػػد كىاـ 
 

اًلػػػػػػػػػديكفى  ػػػػػػػػػاتى أىٍنػػػػػػػػػتيـٍ خى ػػػػػػػػػا مى   أىلم 

 

  ًػػػػػػػاـ  فىكيػػػػػػػؿ  الػػػػػػػن ٍفًس ذىاًئقىػػػػػػػةي الًحمى
 

ىػذه القصػيدة صػرخة حزينػة صػدرت مػػف نفػس مكمكمػة ممتاعػة ؛ عمػى فقػػد  
العمػػػـك الغزيػػرة الػػػذم يعػػد فقػػػده خسػػػارة  شػػيخو كمعممػػػو الحكػػيـ الفيمسػػػكؼ صػػاحب

جيػا نػكح الحمػاـ ، لإلسالـ كالمسمميف ، كفي البيػت الكؿ جعػؿ الشػاعر اليمػـك ييي
فقػػد جعػػؿ المػػكر  طعػػاـ عمػػى سػػبيؿ االسػػتعارة المكنيػػة،و عػػف أكػػؿ الكالحػػزف يصػػرف

 المعنكية في صكرة حسية لتقريبيا لممتمقي ، كما استخدـ كثيرا مف اللفػاظ المكحيػة
ػاـً يىػا أىسىػًفي ػ  ٍزًنػي ػ الًحمى حي التي تعبر عف أساه كحسػرتو ، مثػؿ قكلػو : )ىيميػكًمي ػ  كى

ٍزًني ػ أىنيكحي ػ أىٍرًثي ػ فىٍقًد ػ سىيىٍبًكي ػ مىاتى (  يىا حي ، ، ككيؼ ال يحزف عمى معمـ البشريةكى
 كلػػـ يكتػػؼ بػػذلؾ فقػػد كػػرر ،فػػي بدايػػة البيتػػيف السػػادس كالسػػابع (سػػيبكي)كمػػا كػػرر 

المعنى في البيتيف ، ربما يرجع ذلػؾ النفعػاؿ عكاطفػو كمشػاعره فمػـ ييػتـ بػالتنميؽ، 
                                           

 .ِٖص( الرثاء في شعر آدـ عبد اهلل اللكرم، تأليؼ : عبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، 1)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُِّٗ 

، كفػػي الشػػطر الثػػاني تنػػاص مػػع  (خالػدكف)ك (مػػات)كطػابؽ فػػي البيػػت الخيػػر بػػيف 
َ  }:اآلية القرآنية َما ٱلَۡمۡوِت    َذآئَِقثُ   ُُكُّ َجَّۡ ُجوَرُكمۡ  تَُوفيۡونَ  ِإَوجي

ُ
، (ُ) {ٱۡلقَِيََٰمثِ  يَۡومَ  أ

َ   }كقكلو تعػالي:  ََعا ُثمي  ٱلَۡمۡوِت    َذآئَِقثُ   ُُكُّ َجَّۡ عونَ   إََِّلۡ َُ ، فيػي خيػر  (ِ) { تُرَۡج
 . تعزية كتسمية لمنفس المكمكمة

 التصىيز الفين ــ

دبػػػي ، فيػػػك كاشػػػؼ كمعبػػػر عػػػف التصػػػكير لػػػو أىميػػػة بالغػػػة فػػػي الػػػنص ال 
ي صػكرة محسكسػة ، كلمشػاعر ، كما أنو يبػرز الشػياء الماديػة كالمعنكيػة فػالعاطفة

قدرة فائقة في رسـ الصكر الحية إما عف طريؽ التشػبيو أك االسػتعارة أك الكنايػة أك 
 (ّ)التشخيص أك التجسيـ ، فمف صكره التي التقطيا عف طريؽ التشبيو قكلو : 

ًعػػػػي ـٍ يىٍنفىػػػػٍع مى ػػػػا الت ٍريىػػػػاؽي لىػػػػ  لىكىنىمى
 

 ـي ًفػػػي الط ٍغيىػػػ  افً بىػػػٍؿ زىادى ًمٍنػػػوي الس ػػػ
 

ـي   ءه زٍ ري فىالس ػػػػ
ػػػػكـي سيػػػػميكميوي (ْ)  كالييمي

 

  ًمىػػػػػى الىٍحػػػػػزىاف ػػػػػٍبري ًتٍريىػػػػػاؽه عى  كىالص 
 

في البيت الثاني شبو السـ بالرزء كاليمـك بالسمـك كالصبر بالترياؽ ، كىذه  
 التشبييات بميغة ، فقد كجد المشبو كالمشبو بو ، كحذؼ الداة ككجو الشبو .

 (ٓ) :لكرم قكلو كمف تشبييات الشيخ ال  

                                           

 . ُٖٓاآلية ، سكرة آؿ عمراف  (1)
 . ٕٓاآلية ، سكرة العنكبكت  (2)
 .ِٖالرثاء في شعر آدـ عبد اهلل اللكرم، تأليؼ : عبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص( 3)
ًزيئىػػػػةي : المصػػػػيبةي ) لسػػػػاف العػػػػرب ، مػػػػادة  (4) ٍزءي كالر  ًزئى فػػػػي كلػػػػده فقػػػػده ، كالػػػػر  زئى يػػػػرزىأ ، كري           ري

 .( " أ ز ر" 
 .ِٖٔػػ  ِٖٓ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم ، ص 5)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُِْٗ 

ػػػػٌدرو  ٍكػػػػتي البىٍيػػػػتى يىػػػػٍكـى ميكى يىػػػػٍكـى تىرى  كى
 

 ػػػػػافى نىاًكيىػػػػػا لىًكػػػػػٍف قىٍمًبػػػػػي ًلٍمعيػػػػػالى كى  كى
 

شبو اليـك الذم خػرج فيػو مػف بمػده بػاليـك المكػدر، كىػك تشػبيو بميػغ، يعبػر  
 لطمب العمـ.  ، كلكف ما يخفؼ عنو أف ذىابو كافعف حنينو لبمده كحزنو لفراقيا

 (ُ) يياتو الرائعة قكلو :كمف تشب 
ػػاؿى ًفٍكػػًرم ًإلىػػى أىٍصػػًؿ أىٍمػػًرم  لىقىػػٍد جى

 

  ػػػػػػػػػػا آبى ًجيػػػػػػػػػػبو  فىمى  ًإال  ًبػػػػػػػػػػأىٍمرو عى
 

ب ػػي ٍمػػدي رى ػػا يىٍنبىًغػػي ًلػػي سيػػكىل حى  فىمى
 

  ًٍصػػػػًر ٍالىًريػػػػب مىػػػػى ًنعىػػػػـو فىػػػػٍكؽى حى  عى
 

ػػػػػػػخرىات مىػػػػػػػى صى  ًلىن ػػػػػػػي كىنىٍبػػػػػػػتي عى
 

   ػػػػػا ًعٍشػػػػػتي ًإال  ًبًحٍفػػػػػًظ الر  ًقيػػػػػبً فىمى
 

فػػي البيػػت الخيػػر جعػػؿ نفسػػو كنبػػت عمػػى صػػخرات ال يممػػؾ مػػف أمػػره شػػيئا،  
 كىذا التشبيو تمثيمي ، كىذه الصكرة تعبر عف قدرة اهلل عز كجؿ كرحمتو بعباده .

  (ِ) :كمف تشبيياتو قكلو 
كحػػػػػػػػػػػًػي ٍركػػػػػػػػػػػًزم أىٍفػػػػػػػػػػػًديؾى ري  مى

 

 اتػًػػػػػػػػػػػػي مىمى  فػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػىيىاًتي كى
 

ػػػػػػػػػػػػػًزم أىٍنػػػػػػػػػػػػػتى طىًبيبػػػػػػػػػػػػػي  مٍركى
 

 ًتػػػػػػػػػػػي يىالى ٍنًقػػػػػػػػػػػًذم ًمػػػػػػػػػػػٍف جى  مي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػاءى ًبًعمػػػػػػػػػػػػػػػـو  ٍركػػػػػػػػػػػػػػػًزم جى  مى
 

  ًكىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجيًب الميٍعػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىات 
 

شبو العمـ الػذم جػاء بػو المركػز بػالمعجزات العجيبػة ، كىػذه الصػكرة تػكحي  
 بحبو لمركزه ، كمكانتو الغالية في قمبو .  

 

                                           

خ آدـ عبػد اهلل اللػكرم فػي تطػكير الشػعر العربػي فػي نيجيريػا، تػأليؼ : عبػد ػات الشيػػ( إسيام1)
 .َُْالمطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص 

، كالػدكتكر  د السػتاذ : سػعيد يكسػؼ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػدا2)
 .ِٖٔػػ  ِٖٓ: حسف حمدم أحمد، ص 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُِٗٓ 

 (ُ)  كقكلو في رثاء ابنتو : ،عتمد عمى االستعارة المكنيةاكمف الصكر ما 
ػػػػػػاًني رىمى ػػػػػػٍيمىوي كى ػػػػػػد دى سى  الػػػػػػد ٍىري سى

 

  ًػػػػػاف ػػػػػابىًني ًفػػػػػي أىٍشػػػػػرىًؼ الىٍركى  فىأىصى
 

ًتػػػػي  ػػػػابىًني ًفػػػػي ميٍيجى  ينىػػػػانجى ك فىأىصى
 

  ًـ  ًفػػي ًشػػٍريىاف  فىسىػػرىم اٍنًتعىػػاشي السيػػ
 

كأصػػابو فػػي قمبػػو، كىػػذا السػػيـ  ،ا سػػدد سػػيمو إليػػوفينػػا جعػػؿ الػػدىر إنسػػانن 
كىػذه الصػكرة  ،مـ شػراينو، عمػى سػبيؿ االسػتعاره المكنيػةالمسمـك دخؿ في قمبو كس

صػػفات  - كىػػك معنػػكم -حيػػة تػػؤثر فػػي نفػػس المتمقػػي؛ لنيػػا خمعػػت عمػػى الػػدىر 
  فجعمو يسدد كيصيب قمب الشاعر. ،الشخاص

 (ِ) كمف الصكر االستعارية قكلو في قصيدة " مركزم" :
 ًجٍئتىنىػػػػػػػػػػا ًبالييػػػػػػػػػػػدىل كىالس ػػػػػػػػػػػنىا

 

 نىػػػػ ػػػػىأىٍنًقػػػػذف قىٍكمى  ا ًمػػػػٍف عىمى
 

نىػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػٍف رىدىل م صػػػػػػػػػف قىٍكمى  خى
 

 ػػػى  كىاٍحًمنىػػػا تىٍحػػػتى كيػػػؿ  ٍالًحمى
 

ًقػػػػػػػػي  كىٍالعيػػػػػػػػالى   ًسػػػػػػػػٍر ًبنىػػػػػػػػا ًلٍمري
 

 ا رىل ًلٍمس ػػػػمى ػػػػٍذ بىأىٍيػػػػًدم ٍالػػػػكى  خي
 

ا يخاطبو ، كيطمب منو أف ينقذ قكمػو كجعمو إنسانن  ،فالشاعر شخص المركز
يـ لمعال كالرقي، كيأخذ بأيدييـ إلى العال ب كيخمصيـ مف اليالؾ، كيسير ،مف الجيؿ

رىل ًلٍمس مىا،  ٍذ بىأىٍيًدم ٍالكى كالرقي في شتى المجاالت، تمؾ العال التي عبر عنيا بقكلو: خي
فيي دعكة لجميػع البشػر، فالصػكر التػي تعتمػد عمػى التشػخيص تكػكف أكثػر لصػكقا 

 بالنفس، كأسرع تأثيرا. 

                                           

 .ٖٖ( الرثاء في شعر آدـ عبد اهلل اللكرم، تأليؼ : عبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص1)
، كالػدكتكر  ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ2)

 .ِٖٔ: حسف حمدم أحمد، ص 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُِٗٔ 

قكلو في رثاء شيخو كأستاذه  كذلؾ في ، عتمد عمى الكنايةاكمف الصكر ما  
نىمىاًجي:
 (ُ) 

ٍينىػػػػػا ًشػػػػػي الييكى ٍجػػػػػًو كاٍلمى ًمػػػػػي ي الكى  مى
 

  ًػػػػػػػاـ ػػػػػػػف  ًعٍنػػػػػػػدى االٍبًتسى  بىًريػػػػػػػؽي الس 
 

ػػػػػػػػػًديدو   نىًقػػػػػػػػػي  القىٍمػػػػػػػػػًب ذيك رىٍأمو سى
 

   ػػػػػػػًخي ػػػػػػػؼ  ميٍعتىػػػػػػػًدؿ الًقيىػػػػػػػاـً  سى  ٍالكى
 

لتػي تظيػر تحسػره عمػى حشد الشاعر في ىذيف البيتيف كثيػرا مػف الكنايػات ا
ٍينىػا كنايػة عػف اتزانػو  ٍجًو  كناية عػف جمػاؿ كجيػو، اٍلمىًشػي الييكى ًمي ي الكى شيخو مثؿ: مى

، نىًقػي  القىٍمػًب كنايػة عػف أخالقػو ودى االٍبًتسىاـً كناية عف بشاشػتككقاره، بىًريؽي الس ف  ًعنٍ 
لكىػػؼ  كنايػػة عػػف جػػكده النبيمػػة، ذيك رىٍأمو سىػػًديدو كنايػػة عػػف حكمتػػو كحممػػو، سىػػًخي اٍ 

ككرمو، ميٍعتىًدًؿ الًقيىاـً كناية عف صحة بدنػو، كىػذه الكنايػات جػاءت فػي صػكرة أدبيػة 
جميمة، أدت غرضيا، كقد مدح الشػاعر شػيخو فػي مقػاـ الرثػاء عمػى عػادة الشػعراء 

 الذيف يشيدكف كيمجدكف المرثي .

 (ِ)كمف الصكر ما اعتمد عمى االستعارة كقكلو : 
ػػػػػػػػػػػػكىالتىكىا  عى ال ػػػػػػػػػػػػًذم نىٍعًرفيػػػػػػػػػػػػوي ضي

 

  ٍػػا ًفػػي العىٍقػػًؿ أىك شىػػٍرًع الس ػػمىاء  ًمٍثػػؿ مى
 

ػػػػػػدو  ػػػػػػؽ  ًمػػػػػػٍف كيػػػػػػؿ  أىحى  ًبقيبيػػػػػػكًؿ الحى
 

  ٍء ػػػػػػيىالى ػػػػػػر  ثىػػػػػػٍكًب الخى  كىاٍجًتنىػػػػػػاب جى
 

فػػي الشػػطر الثػػاني مػػف البيػػت الثػػاني اسػػتعارة ، فقػػد جسػػـ المعنػػكم كىػػػك         
    لصػػػكرة تحثنػػػا عمػػػى تجنػػػب صػػػفتي التكبػػػر ا يجػػػر ، كىػػػذه االخػػػيالء كجعػػػؿ لػػػو ثكبنػػػ

 الغركر .

                                           

 .ْٖ( الرثاء في شعر آدـ عبد اهلل اللكرم، تأليؼ : عبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص1)
، كالػدكتكر  ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد يكسػؼ2)

 .ِْٖ: حسف حمدم أحمد، ص 
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 (ُ) كمف الصكر الكنائية قكلو :
س ػػػػدىٍت الث ػػػػرىم ًبًبنتػػػػيفىػػػػًاذىا   قىػػػػٍد تىكى

 

  ًػػػػػػػد  ًلٍمًديػػػػػػػدىاف ـي ًمٍنيىػػػػػػػا مي  كاٍلًجٍسػػػػػػػ
 

ا فالبيت كناية عف مكصكؼ كىك المكت ، كىذه الصكرة زادت البيت كضػكحن  
 ا بالحزف كالسى. كشعكرن 

 (ِ) صكر الكمية التي التقطيا الشاعر قكلو :كمف ال
ػػػػا ًمػػػػٍف أىٍىػػػػًؿ الػػػػد ىىاءً  ػػػذىٍرتي أينىاسن  عى

 

  ًٍيػػػػػػًف القيميػػػػػػكب رى  كىأىٍىػػػػػػًؿ الش ػػػػػػقىاًء كى
 

 ييًريػػػػػػػديكفى ًإٍطفىػػػػػػػاءى نيػػػػػػػكًر اإًللىػػػػػػػوً 
 

  ًػػػػػاغى قىػػػػػٌط ًبػػػػػنىٍفًخ الييبيػػػػػكب ػػػػػا سى  فىمى
 

ػػػػٍكؿى الس ػػػػرىاجً  ػػػػكفى حى كمي  فىػػػػرىاشه يىحي
 

  ػػػػػاعيكا جى ػػػػػر  المغيػػػػػكبً فىضى  ًميعنػػػػػا ًبشى
 

قيػػػكدو  ـٍ ًمػػٍف حى كيػػ سيػػػكدو كى ـٍ ًمػػٍف حى ػػ  فىكى
 

  ًطيػػػكب نيػػػكدو سىػػػعىى ًلٍمخي ـٍ ًمػػػٍف عى ػػػ كى  كى
 

ٍسػػػػػػػػػػرىاًف ديٍنيىػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػا آبى ًإال  ًبخي  فىمى
 

  ًٍنػػػػػى  الػػػػػذ نيكب جى ٍسػػػػػرىاًف ًديػػػػػفو كى خي  كى
 

 في ىذه الصكرة يرسـ الشاعر صكرة لعدائو أعداء الديف أىؿ الشقاء أىؿ 
فمػػػـ يفػػػد مكػػػرىـ كال دىػػػاؤىـ ، كشػػػبييـ  ،الػػػدىاء الػػػذيف يريػػػدكف إطفػػػاء نػػػكر اإللػػػو

فاحترقكا مف حرارة لييبػو، فكػؿ ىػؤالء خسػركا ديػنيـ  ،بالفراش يحكمكف حكؿ الضكء
ِ  }:كدنياىـ، كفي البيت الثاني تناص مػع اآليػة الكريمػة يُرِيُدوَن َِّلُۡطَِّعُٔواْ نُوَر ٱَّللي

 ُ َٰهِِهۡم َوٱَّللي ۡفَو
َ
ََُِّٰرونَ ةِأ َٰ  ز، كفػي البيػت الخيػر رد العجػ(ّ) { ُتتِمُّ نُورِهِو َولَۡو َررِهَ ٱۡل
ٍسػػرىاف) ٍسػػرىاف(( عمػػى الصػػدر)  خي ، ليؤكػػد خسػػارتيـ ، فاحساسػػو بالسػػخرية مػػنيـ  ًبخي

                                           

 .ٖٖأكنيريتي إبراىيـ، ص ( الرثاء في شعر آدـ عبد اهلل اللكرم، تأليؼ : عبد المطيؼ1)
( إسػػيامات الشػػيخ آدـ عبػػد اهلل اللػػكرم فػػي تطػػكير الشػػعر العربػػي فػػي نيجيريػػا، تػػأليؼ : عبػػد 2)

 .ّٗٗالمطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص 
 .ٖسكرة الصؼ ، آية  (3)
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جعمو يصفيـ بالحقد كالعند كالحسد، ككمما كاف الشاعر قكم العاطفة كالشعكر كانػت 
فػػي الػػنفس ، كىػػذا مػػا لمسػػناه مػػف خػػالؿ صػػكر الشػػيخ  اصػػكرتو أكضػػ  كأكثػػر تػػأثيرن 

 اللكرم .

 ـ املىسًقا الشعزية

المكسػػيقا نكعػػاف خارجيػػة كداخميػػة ، فالمكسػػيقا الخارجيػػة تتمثػػؿ فػػي الػػكزف  
كالقافية ، كقد نظـ الشيخ اللػكرم شػعره فػي أغمػب بحػكر الخميػؿ العركضػية ، نظػـ 

رجػػز كالرمػػؿ كالرجػػز ، فمػػف قصػػائده عمػػى بحػػر الطكيػػؿ كالكامػػؿ كالػػكافر كالبسػػيط كال
 (ُ) الرائعة التي جاءت عمى بحر الكامؿ قصيدتو التي رثى فييا ابنتو خديجة :

ػػػةى اٍبنىًتػػػي ًديجى ًزي ػػػةي ًفػػػي خى  ًتٍمػػػؾى الر 
 

  ًػػػػػاف ٍيحى كًح كىالر  ػػػػػالر  ًعػػػػػيى كى  كىانىػػػػػٍت مى
 

 سىٍبعنا ًمفى الس ًنيًف ًفي مىًعيعىاشىٍت 
 

  ػػػػػػػػػػقى ػػػػػػػػػػافً زىٍىرىاًئيىػػػػػػػػػػا كىشى  اًئًؽ الن ٍعمى
 

س ػػػػدىٍت الث ػػػػرىم يتػػػػًبًبنفىػػػػًاذىا   قىػػػػٍد تىكى
 

  ًػػػػػػػد  ًلٍمًديػػػػػػػدىاف ـي ًمٍنيىػػػػػػػا مي  كاٍلًجٍسػػػػػػػ
 

 قىػٍد كيٍنتي أىٍحسىبي أىن ًني ًعػٍندى البىالى 
 

  ًػػػػاف ػػػػاًحبي اإًليمى صى نىػػػػاًف كى  ثىٍبػػػػتي الجى
 

ػػػػكًت ًبٍنًتػػػػي ىىػػػػًذهً  ت ػػػػى بيًميػػػػتي ًبمى  حى
 

 ػػػػ  اسي ًمػػػػٍف ًكٍجػػػػدىافً فىتىعىط ػػػػؿى اإًلٍحسى
 

ٍدتي دىٍمعنػا سىػاًخننا ًمػٍف مىٍحجػًرم جى  فىكى
 

  ًف ػػػػاًء الن ٍفػػػػًع ًلٍمػػػػثىٍكالى  ىىػػػػٍؿ ًفػػػػي البيكى
 

 تفعيالت بحر الكامؿ ىي :
 متفػػػػػػػاعمف متفػػػػػػػاعمف متفػػػػػػػاعمف  

 

   متفػػػػػػػاعمف متفػػػػػػػاعمف متفػػػػػػػاعمف 
 

، كبحػر الكامػؿ مػف البحػكر المسػتخدمة فػػي الرثػاء فيػك مالئػـ لجػك الحػػزف  
 كيتي  لمشاعر التعبير كالتنفيس عما بداخمو مف أحاسيس كمشاعر.

                                           

 .ٖٖ( الرثاء في شعر آدـ عبد اهلل اللكرم، تأليؼ : عبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص1)
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أما القافية فيي الحرؼ الذم تبني عميو القصيدة كتنسب إليو ، كبالنظر في 
القصػيدة نفسػيا يتبػيف أف قافيػة القصػيدة ىػي النػكف المسػبكقة بمػد ، كىػذه القافيػة 

ػ ، كىػي تناسػب جػك الحػزف كمػاىتشبو صػرخات كآىػات نػكاح الثكمػ ا أنيػا تعطػى نغمن
 .اعذبن  امكسيقين 

أمػػا عػػف المكسػػيقا الداخميػػة فيػػي تتمثػػؿ فػػي حسػػف اختيػػار اللفػػاظ كترتيبيػػا  
كتنسيقيا ، كترابط الفكار كتسمسميا كصكغيا في أساليب قكية جزلػة كتصػكير فنػي 

عػػز  - ا ربػػوين ػػػػاجػنػكلو مػف ذلػػؾ قػػػره ، مػػػاعػػػاعر كمشػة الشػػػف عاطفػػػاذ معبػػر عػػػخػػأ
 (ُ) : -كجؿ

 اٍسػػػػػتيٍر العيييػػػػػكبى كىاٍغًفػػػػػٍر الػػػػػذ نيكبى 
 

 الى تيآًخػػػٍذًني فىٍضػػػالن ًمٍنػػػؾى يىػػػا ًإلىًيػػػي 
 

ػػػػػػاًلؽى البىرىايىػػػػػػا كىاًىػػػػػػبى العىطىايىػػػػػػا  خى
 

 ػػاًئي ػػاًئًب فىاٍسػػتىًجٍب ديعى  دىاًفػػعى المىصى
 

ـٍ الفىًقيػػػػػػػرى اٍجًبػػػػػػػٍر الكىًسػػػػػػػيرى  ػػػػػػػ  اٍرحى
 

  اعً كىاٍطًمػػٍؽ العىًسػػيرى ليٍطفنػػا يىػػا ميًجيػػبى دى 
 

ـً  مىةى ًلىٍىػػػػػًؿ الس ػػػػػالى ػػػػػالى  أىٍكًصػػػػػًؿ السى
 

    منا ػػػػػػالى سى ـً تىًحي ػػػػػػةن كى  ًبػػػػػػدىاًر الس ػػػػػػالى
 

 (ِ) بعنكاف " يا مف يراني": لمشاعر كىذه مقطكعة 
ػػػػػػػػػػٍف يىرىاًنػػػػػػػػػػي كىالى أىرىاهي   يىػػػػػػػػػػا مى

 

  يفى ر  كىىيػػػػػػكى ييًجيػػػػػػبي الميٍضػػػػػػطى 
 

ػػػػػاًلؽى الىٍرًض كالس ػػػػػمىاءً   يىػػػػػا خى
 

  ًنػػػػػػيفً الط ٍيػػػػػػ يىػػػػػػا رىاًزؽى  ًر كالجى
 

يىػػػػػػاةً   يىػػػػػػا كىاًىػػػػػػبى العيًمػػػػػػًر ًبالحى
 

  ًكًح ًبػػػالمىنيكف  يىػػػا قىػػػاًبضى الػػػر 
 

ػػػػػػػػػاًلًقي يىػػػػػػػػػا رىاًزًقػػػػػػػػػي  يىػػػػػػػػػا خى
 

  اٍختىػػػػػػػارىًني ًفػػػػػػػي العىػػػػػػػالىًميفى 
 

                                           

 .ََْت الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم في تطكير الشعر العربي في نيجيريا ، ص ( إسياما1)
 .ِٖٖ، ص سعيد يكسؼأ د/  ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعداد2)
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ػ (يا) فيياكرر   ا ا مكسػيقين مع صيغة اسـ الفاعؿ في كؿ بيػت ممػا أحػدث نغمن
بيػػت مػػف البيػػات التاليػػة ؛ ليحػػث المسػػمميف ككػػرر كممػػة الصػػـك فػػي أكؿ كػػؿ ، اعػػذبن 

 .عمى أداء الصـك 

 (ُ) :- عز كجؿ - كيذكرىـ بفكائده حتى يصكمكنو حؽ الصياـ إرضاء هلل  
ػػػػػػػػػػػػػػاًني ةً  ػػػػػػػػػػػػػػٍكـي دىكىاءي اإًلٍنسى  الص 

 

  ًػػػػًري ة ػػػػٍعًؼ الػػػػن ٍفًس البىشى  مػػػػف ضى
 

يىًكي ػػػػػػػػػػػةى  ػػػػػػػػػػٍكـي ييقىػػػػػػػػػػػك م الحى  الص 
 

 ًري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يييىي ئىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًلٍمحي  ةً كى
 

ػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػن ٍفسى  ػػػػػػػػػػػػٍكـي ييزىك   الص 
 

  ًيييىي ئىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًلٍمقيٍدًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ة  كى
 

كمف المكسػيقا الداخميػة مػا انبعثػت مػف فنػكف البالغػة كالمحسػنات البديعيػة  
 .كغيرىاالتي تشمؿ الطباؽ كالمقابمة كالجناس كالسجع كالترصيع كحسف التقسيـ 

 (ِ) فمف الطباؽ قكلو : 
ـٍ أىيىػػػػػػا أىٍعػػػػػػدىاءه قىػػػػػػٍد  ػػػػػػٍنكي ػػػػػػاتى عى  مى

 

  ًفىػػػػػػػػػػأحي كا الى تىميكتيػػػػػػػػػػكا ًبالػػػػػػػػػػد كىاـ 
 

اًلػػػػػػػػػديكفى  ػػػػػػػػػاتى أىٍنػػػػػػػػػتيـٍ خى ػػػػػػػػػا مى   أىلم 

 

  ًػػػػػػػاـ  فىكيػػػػػػػؿ  الػػػػػػػن ٍفًس ذىاًئقىػػػػػػػةي الًحمى
 

ػاتى  ف)في البيت الكؿ طباؽ سػمب بػي  ، كفػي البيػت الثػاني  (الى تىميكتيػكاك قىػٍد مى
اًلديكفى )طباؽ إيجاب بيف   . (مىاتى كخى

 (ّ) التقسيـ قكلو : كمف حسف 
ػػػاؿً  ًؿ أىٍنػػػتى ذيك الكىمى ػػػالى  أىٍنػػػتى ذيك الجى

 

  ًػػاًئًؿ أىٍنػػتى ذيك الن ػػكىاؿ  أىٍنػػتى ذيك الفىضى
 

                                           

 .ِٖٗ، ص  سعيد يكسؼأ د/  بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعداد (1)
 .ِٖعبد اهلل اللكرم، تأليؼ : عبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص( الرثاء في شعر آدـ 2)
 .ََْ( إسيامات الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم في تطكير الشعر العربي في نيجيريا ، ص 3)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُُّٗ 

فقد جػاءت كػؿ كممػة مػف كممػات الشػطر الكؿ مسػاكية كمماثمػة فػي الػكزف  
 كالقافية لنظيرتيا في الشطر الثاني .

  (ُ) :كمف حسف التقسيـ قكلو 
 ـٍ ًعٍنػػػػػػػدى الس ػػػػػػػالىـلىييػػػػػػػ كىاٍنًبطىػػػػػػػاحو 

 

  ٍـٍ ًعٍنػػػػػػػػػدى الم قىػػػػػػػػػاء كؾو لىييػػػػػػػػػ بيػػػػػػػػػري  كى
 

  (ِ) كمف الجناس بالقمب قكلو : 
مىػػػػػػػى الىٍسػػػػػػػرىاًر الى   كاهللي ميط ًمػػػػػػػعه عى

 

  ًػػػػػػكىاًمفي الىٍكػػػػػػكىاف مىيػػػػػػًو كى  تٍخفىػػػػػػى عى
 

ػػػ فػػػي البيػػػت  ا جػػػانس بالقمػػػب بػػػيف كػػػكامف كالكػػػكاف ، فالجنػػػاس يحقػػػؽ نغمن
 (ّ) كمف التصريع قكلو :، لمتمقي  ا لو كقعو عمى امكسيقين 

ـه  ػػػٍف الى يىطىػػػأ عىٍرشىػػػوي قىػػػدى ػػػأىٍلتيؾى يىػػػا مى  سى

 

  ًـ جػػكًد ًمػػفى العىػػدى يىػػا ميكًجػػدى الىٍشػػيىاءى الكي  كى
 

 (قدـ كعػدـ)كبيف فقافية الشطر الكؿ كركيو متفقة مع قافية الشطر الثاني، 
 جناس. 

 (ْ) كاضحة جمية  :كفي قصيدة " أنت أنت اهلل"  بدت فييا المكسيقا  
ػػػٍف أىٍشػػػػػ  أىٍنػػػتى أىٍنػػػتى اهللي مى

 

ؽى ًفػػػي أيفيػػػًؽ يىًقيًنػػػي   ػػػػرى
 

ػػػػػػ ػػػػػٍف كى  أىٍنػػػػتى أىٍنػػػػػتى اهللي مى
 

فيػػػػػكًني  ؿى ًبػػػػػالن كًر جي  ػػػػػػػح 
 

 أىٍنتى أىٍنتى اهللي 
ػػػػٍف يىعػٍػػػػػ  أىٍنػػػػتى أىٍنػػػػتى اهللي مى

 

ًبيًنػػػػي  ػػػػر  جى  ػػػػػنيكا لىػػػػوي حي
 

                                           

 .ِّٖ، ص  سعيد يكسؼأ د/  ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعداد1)
 .ٖٗلكرم، تأليؼ : عبد المطيؼ أكنيريتي إبراىيـ، ص( الرثاء في شعر آدـ عبد اهلل ال 2)
 .َِْ( إسيامات الشيخ آدـ عبد اهلل اللكرم في تطكير الشعر العربي في نيجيريا ، ص 3)
 .ِٖٖ( بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، ص 4)



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُِّٗ 

ػػػػػٍف فىػػػػػػ  أىٍنػػػػػتى أىٍنػػػػػتى اهللي مى
 

يًر قينيػػػػػػكًنيػػػػػػج     رى ًبػػػػػالخى
 

 كيىًقيًنػػػػػػػػي ًبػػػػػػػػؾى ذيٍخػػػػػػػػًرم
 

 ٍكًع يىًقيًنػػي  كىىيػػك ًفػػي الػػر 

 

 أىٍنتى أىٍنتى اهللي 
ًفيًقػػػػػػي ػػػػػػؽ  رى ػػػػػػًؿ الحى  فىاٍجعى

 

 ٍيػػػػرى قىًريًنػػػػي ػػػػًؿ الخى  كىاٍجعى
 

ػػػػػػػٍمتىوي رىحػٍػػػػػػػػػ  ًبال ػػػػػػػًذم أىٍرسى
 

  ًكًح الىمػػػػيف ًبػػػػالر   ػػػػػمةن كى
 

 أىٍنتى أىٍنتى اهللي 

آدـ اللكرم ػػ رحمو اهلل ػػ نظـ الشعر عمى سجيتو مف غير تكمؼ، فالشيخ  
ة ، كعاطفتو مفجاءت ألفاظو رائقة كمعانيو معبرة ، كأساليبو سمسة كأفكاره متسمس

 صادقة ، كصكره بارعة ، كمكسيقاه عذبة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُّّٗ 

 اخلامتـــــت
عمػػى خػػاتـ النبيػػاء  الحمػػد هلل الػػذم تػػتـ بنعمتػػو الصػػالحات ، كالصػػالة كالسػػالـ    

 كالمرسميف، سيدنا محمد عميو كعمى آلو كأصحابو أجمعيف . 
 أما بعذ ،،

فقػػػد انتييػػػت بفضػػػؿ اهلل تعػػػالى كتكفيقػػػو مػػػف إعػػػداد ىػػػذه الدراسػػػة، كالتػػػي  
بداعو اللكرم  عبد اهلل  خ آدـيالش مكضكعيا " ، كقػد أسػفرت " دراسة في جيكده كا 

 : مياىذه الدراسة عف كثير مف النتائج أى

ا كاسع المعرفػة ، نػاؿ شػيرة كاسػعة فػي صػفكؼ ا فذن فقد كاف الشيخ اللكرم عالمن  -
 المؤلفيف بالمغة العربية بفضؿ جده كاجتياده ، كغزارة عممو كسعة ثقافتو .

أف الشيخ اللكرم استطاع أف ينشر المغة العربية في مجتمع أعجمي ينطؽ المغة  -
ده المػػذيف جعميمػػا خدمػػة لنشػػر الػػدعكة اليكرباكيػػة بفضػػؿ تأسػػيس مركػػزه كمسػػج

 اإلسالمية ، كالمغة العربية في أفريقيا عامة كنيجيريا خاصة .

أف الشيخ اللكرم غير مسار التعميـ في نيجيريا كحكلو مػف التعمػيـ اليػكربي إلػى  -
التعميـ بالمغة العربية ، ىذا كقد كاف لمؤلفاتو الكثيرة دكر فاعؿ فػي تنميػة كنشػر 

ا لمغة العربيػة ، كمػا نجػ  فػي تخػريج آالؼ الطػالب الػذيف أصػبحكا كتابنػالتعميـ با
 كشعراء كعمماء ، كأسيمكا في تطكير التعميـ العربي في نيجيريا.  

يكرباكيػػة ، كدرس الشػػعر ،  اأشػػعارن  كعػػربا ، ا جيػػدن أف الشػػيخ اللػػكرم نظػػـ شػػعرن  -
ير الدب العربػي فػي كأعد الشعراء الفحكؿ الذيف قامكا بدكر ال يستياف بو في تطػك 

 نيجيريا .



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُّْٗ 

اإلنسػػػانية كالدينيػػػة كالمشػػػكالت أشػػػعار الشػػػيخ اللػػػكرم تتنػػػاكؿ القضػػػايا  أغمػػػب -
 ،شخصيتو الكاعية المثقفػة المصػبكغة بالػديف اإلسػالمي كتظير فييا، كاالجتماعية

 كيدعك فييا إلى المحافظة عمى المغة العربية لغة القرآف الكريـ .

التػػى تحػػرؾ عكاطػػؼ  بالعاطفػػة الجياشػػة الصػػادقة ، لػػكرمالشػػيخ ال  شػػعريتسػػـ   -
المعبػرة فنية الصكر البك ؛ متاع كاإلقناع القراء كأحاسيسيـ ، كتبعث في نفكسيـ اإل

ػ عذبةال امكسيقالب، ك  كجماالن ا أضفت عمى شعره ركنقن التي   االتػي أعطػت لشػعره نغمن
 . اكسحرن 

دفػػو كىػػك نشػػر المغػػة العربيػػة ا نحػػك تحقيػػؽ ىإف الشػػيخ اللػػكرم لػػـ يتػػرؾ طريقنػػ -
كتعميميا إال سمكو، كقد كمؿ اهلل عممو بالنجاح ، كظؿ سػعيو نحػك ىػذا اليػدؼ إلػى 

 .  جزاه اهلل عف العمـ كطالبو خير الجزاءأف تكفاه اهلل تعالى ؛ ف

حققتػػو كػاف مػػف فيكضػات اهلل عػػز كفػي الختػاـ أكد أف أشػػير إلػى أف كػػؿ مػا  
قػد كفقػت لمػا فيػو صػالح دينػي كدنيػام كآخرتػي ، كآخػر كاهلل أسػأؿ أف أكػكف  ،كجؿ

 دعكام أف الحمد هلل رب العالميف .

 على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم اهلل ىوصل
 

 

 

 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُّٗٓ 

 املراجعفهرس 
 القزآن الكزيه 

           اإلسػػػالـ فػػػي نيجيريػػػا كالشػػػيخ عثمػػػاف بػػػف فكديػػػك الفالنػػػي، تػػػأليؼ آدـ   -2
           لحفػػػػيظ أكالد كسػػػػك، الطبعػػػػة الكلػػػػى عبػػػػد اهلل اللػػػػكرم، تقػػػػديـ : عبػػػػد ا

ـ (، مكتبة اإلسكندرية، دار الكتاب المصرم القاىرة، َُِْػػ  ػىُّْٓ) 
 دار الكتاب المبناني، بيركت .

إسػػػيامات الشػػػيخ آدـ عبػػػد اهلل اللػػػكرم فػػػي تطػػػكير الشػػػعر العربػػػي فػػػي   -1
ني، الناشػر : نيجيريا، تأليؼ : عبد المطيؼ أكنيريتي إبػراىيـ، المجمػد الثػا

 مركز نيجيريا لمبحكث العربية .

بكاعث التجربة الشعرية عند آدـ عبد اهلل اللكرم، إعػداد السػتاذ : سػعيد   -3
يكسػػؼ، كالػػدكتكر : حسػػف حمػػدم أحمػػد، مجمػػة دراسػػات عربيػػة، حكليػػة 

 .  ، جامعة بايرك، نيجيرياُّتصدر عف قسـ المغة العربية، العدد 
ـ، ُٓٗٗػ   ُٕٔٗ ػ/ىػ ُُْٓػ  ُّٔٗكفيػات  تتٌمػة العػالـ لمزركمػي،  -4

يميو المستدرؾ الكؿ كالثاني، تأليؼ : محمد خير رمضاف يكسؼ، الطبعة 
. ـ (، طبع : دارََِِػ  ػىُُِْالثانية )   ابف حـز

ثػػاره العمميػػة "، تػػأليؼ الػػدكتكر : آالداعيػػة الشػػيخ آدـ اللػػكرم " حياتػػو ك   -5
، الناشػػر : جامعػػة أفريقيػػا ٖ ميػػدم سػػاتي، مجمػػة دراسػػات دعكيػػة، العػػدد

   .ـََِْالعالمية، المركز اإلسالمي الفريقي، 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُّٗٔ 

 

، إعػداد السػتاذ الػدكتكر / عيػد عبػد الػرحمف  دراسات فػي الدب العباسػي  -6
 / ػىػػػُّْْقنػػػاكم أسػػػتاذ الدب كالنقػػػد بكميػػػة المغػػػة العربيػػػة بأسػػػيكط، 

 ـ  .َُِّ

بػػع : المركػػز اإلسػػالمي دكلػػة نيجيريػػا، تػػأليؼ : بػػابكر حسػػف قػػدرمارم، ط  -7
، شعبة الدعكة ػ أسبكع الدعكة الثاني محػـر  ػ   ػىػَُْٕالفريقي بالخرطـك

 ـ .ُٖٔٗسبتمبر 

الرثػػاء فػػي شػػعر آدـ عبػػد اهلل اللػػكرم، تػػأليؼ : عبػػد المطيػػؼ أكنيريتػػي   -8
لػكرف، أ، جامعػة ُٓإبراىيـ، حكلية تصدر عف قسـ المغػة العربيػة، العػدد 

 .نيجيريا

ؼ : محمػػد عبػػد ػكرم كمنيجػػو فػػي إعػػداد الشػػعراء، تأليػػػاللػػ خ آدـػالشيػػ  -9
الحميػػد كعبػػد المطيػػؼ أكنيريتػػي إبػػراىيـ، الناشػػر : مجمػػة الحركػػة، المجمػػد 

 .ـََِٕالتاسع، 

، تػأليؼ : عبػد المطيػؼ طريقة الشيخ آدـ اللكرم فػي تعمػيـ المغػة العربيػة  -22
إلسالمية كالعربيػة فريقي لمدراسات اأكنيريتي إبراىيـ، طبع : قسـ الفكر ال

  .ـُٕٗٗبادف أ، جامعة 

كتػػػاب الفكاكػػػو السػػػاقطة تحتػػػكم عمػػػى أشػػػعار مشػػػيكرة لػػػدم أىػػػؿ العمػػػـ   -22
بنيجيريػػا، جمػػع كترتيػػب كتصػػحي  : آدـ عبػػد اهلل اللػػكرم، طبػػع : مكتبػػة 

 .القاىرة بشارع الصنادقية 



 

  

 

 
بداعو "" دراسة في جيكدكرم لال  عبد اهلل ـدالشيخ آ  ه كا 

 

ُّٕٗ 

 

بػك كب اإلسالمية القضايا اإلنسانية في شعر عيسػى ألبػي أػف أدب الشعػم  -21
ؼ : يعقكب عبد اهلل، كعبػد المطيػؼ ػي، تأليػس اإلسالمػالؿ الحػبكر مف خ

، العػػدد ِِأكنيريتػػي، الناشػػر : رابطػػة الدب اإلسػػالمي العالميػػة، المجمػػد 
 ـ . َُِٓ، ٖٖ

منيج اللكرم نحك نشر الدعكة اإلسالمية كالمغػة العربيػة فػي بػالد يكربػا،   -23
ب الدكتكراه في قسـ المغات )شعبة تأليؼ : عبد السالـ أميف أتكتميطك طال

المغة العربية ( جامعة العمـك اإلسالمية الماليزيػة، كالػدكتكر / عبػد البػارئ 
) شػعبة المغػة العربيػة (،  ـ المغػات ػأديتنجي محاضر المغة العربية في قس

 .ـ َُِِكمية التربية لمفيدرالية أكسيمي ػػ نيجيريا، 

فػػي تعمػػيـ التػػأليؼ بالمغػػة العربيػػة فػػي  نظػػاـ الشػػيخ آدـ عبػػد اهلل اللػػكرم  -24
تػأليؼ : عبػد المطيػؼ أكنيريتػي إبػراىيـ، طبػع : حكليػات التػراث، نيجيريا، 

 . لكرف نيجيريا أـ، الناشر: جامعة مستغانـ، جامعة ََِٗ، ٗالعدد 

كقفة مع عالمي نيجيريا المسمميف البارزيف الشيخ عثماف فكدم، كالشػيخ   -25
، المؤلؼ : عبػد " مختارات مف مؤلفاتيما العربيةك حياتيما "آدـ اللكرل : 

الرحمف أدكيؿ، ترجمػة : مصػطفى سػيد عبػد الػرحيـ، الناشػر : نػادم أبيػا 
 .ـ ُٓٗٗالدبي، العدد السادس عشر، 

 متت حبمد اهلل تعاىل وتوفيقه،،
 


