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 ١محمد عبد القادر. إ. ن/ د

ھو شاعر ذاع صيته عبر ا�فاق لمواقفه الجادة في الدفاع عن الرسول ا�مين والملة 

ما زال و2يزال يبقى مثا2  ،الحنيفية، وقصائده في مدح خاتم النبيين وھجاء أعداء دين هللا

ا الدرب بقرائضھم الثنائية منذ عصر النبوة وحتى منشودا ومنارا ھاديا لكل من خلفه في ھذ

ووفق له بفضل طول عمره . وھو من جھابذ القول المنظوم في العصر الجاھلي. يوم القيامة

أن يصبح  ،ومواھبه المتدفقة التي لم تكد تنضب أو تلين يوما ما ،ما جاوز مائة وعشرين سنة

  .ي جميع العصوررائد شعراء النبوة وأبرز أعKم الشعر اLسKمي ف

  شاعر مخضرم

الشعراء المخضرمون ھم الذين نظموا الشعر في الجاھلية ثم أدركوا اLسKم فأسلموا وظلوا 

فمن المعروف أن ا�عشى . ينظمون الشعر واشتھروا بالشعر في الجاھلية وفي اLسKم معا

ولكنه ظل على  .شاعر جاھلي أدرك اLسKم ونظم قصيدة في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم

ولبيد بن ربيعة العامري شاعر مخضرم عاش في . شركه فلم تنقطع نسبته إلى الجاھلية

�ن حصة  ،ولكن الرواة ونقاد الشعر يعدونه في الشعراء الجاھليين. الجاھلية وفي اLسKم

وإنما كعب بن زھير وعبد هللا بن رواحة . ا�سد من قصائده كانت منظومة في زمن الجاھلية

الخنساء وأبو ذويب الھذلي والحطيئة وحسان بن ثابت ا�نصاري شعراء مخضرمون و

  .عاشوا في الجاھلية ثم أسلموا وقالوا الشعر في العصرين كليھما

نرى في شعر ھؤ2ء الشعراء المخضرمين إلى حد كبير التمدح باLسKم والرثاء للشھداء مع 

القصد إلى المواعظ للحث على مكارم ما في قصائدھم من ضرب ا�مثال وإيراد الحكم و

وذلك بتأثير من . ا�خKق والتمسك با�داب التي كانت مثK عليا حتى في العصر الجاھلي

كما نرى في ھذه الفترة تطور فن الھجاء القبلي إلى  ،القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
                                                 

 .وتا�ستاذ، قسم العربية، جامعة كاليك ١

oibq@åi@æb�yoibq@åi@æb�yoibq@åi@æb�yoibq@åi@æb�y@Z@Z@Z@ZµîÈí‡jÛa@‘cŠë@ñìjäÛa@‹Çb’µîÈí‡jÛa@‘cŠë@ñìjäÛa@‹Çb’µîÈí‡jÛa@‘cŠë@ñìjäÛa@‹Çb’µîÈí‡jÛa@‘cŠë@ñìjäÛa@‹Çb’ 
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انقسموا إلى من يؤيدونھا ف ،حيث شغل اLسKم العرب جميعا بالدعوة العظمى ،وجھة جديدة

واصطف زمرة منھم في  ،واقتحم الشعراء القريشيون في ھذه الخصومة ،ومن يعارضونھا

ومنھم عبد هللا بن الزبعري وعمرو  ،حملة قاسية على رسول رب العالمين ورسالته السماوية

بالھجاء وأخذوا يؤذون النبي صلى هللا عليه وسلم ومن تبعه وصاحبه  ،بن العاص وأبو سفيان

فلم يفسح لھم المجال في أول  ،مع أن ھذا اLيذاء بالحروف ھاج شاعرية المسلمين. القارص

ا�مر �ن يردوا عليه حيث إن الدين اLسKمي السامي قد نھى عن التفاخر والتنافر ومنع عن 

ن حتى أ ،ولكنھم ودوا لو يأذن لھم الرسول صلى هللا عليه وسلم بمنافستھم. الغزل والھجاء

فاستجاب له " ما ذا يمنع الذين نصروا هللا ورسوله بأسلحتھم أن ينصروه بألسنتھم؟: "قال لھم

ومنھم  ،نفر من الصحابة ونھضوا للغارة المضادة وشنوا على ا�عداء حربا كKمية عنيفة

أما المھاجمون فما كانوا يھاجمون . حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد هللا بن رواحة

بل كانوا يتھاجون على النمط  ،المدافعون يدافعون بفضائل اLسKم و2 ،ثنيةبفضائل الو

يدل على ذلك قول النبي صلى هللا عليه . المعروف بينھم من الفخر با�نساب والتبجج بالسؤدد

كيف تھجو : "وقوله" اذھب إلى أبي بكر وھو أعلم بمثالب القوم: "وسلم لحسان بن ثابت

  "  أسلك كما أسل الشعرة من العجين: " ل حسانفقا" قريشا وأنا منھا ؟

  نشأته وحياته

 ٥٩(م ٥٦٣حسان بن ثابت بن منذر بن حرام ا�نصاري الخزرجي ولد بالمدينة حوالي سنة 

كان أشعر أھل . وكنيته ا�شھر أبوالوليد. وأمه الفريعة بنت قيس من بني خزرج). ق ھـ

وقيل إنه لقي ھناك . يھم يمدح ملوك الغساسنةالتحق ببKط جبلة بن ا�. المدينة في الجاھلية

وأجري عليه معاش لشعره في مدح عمرو بن الحارث في . الشاعرين الفحلين النابغة وعلقمة

  :ومن جيد شعره قوله فيھم. وكان يمدح ملوك غسان بالشام. وجود ھذين الشاعرين

  لمرملمون على الضعيف اـوالمنع  رھم بغنيھم       ـيـقــون فـــوالخالط

  مفضلـة الكريم الـاريـــن مــقبر اب  م       ـھـيــر أبــأو2د جفنة حول قب

  واد المقبلــســن الـــألون عــ2 يس  ھم     ــKبــيغشون حتى ما تھر ك

  طراز ا�ولـن الـوف مــم ا�نـــش  م      ـبيض الوجوه كريمة أحسابھ
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  :ر من التماسھم بالغ حسان في  مدح آل جفنة من ملوك غسان وأكث

  ا بجلف في الزمان ا�ولــومــي  م  ـــھـــتــــادمـــة نــــصابــله در عـل

  ي الِجمال إلى الِجمال البزلـِمش  يمشون في الحلل المضاعف نسجھا      

فجاءه رسلھم تترى بالھدايا  ،ولم ينكروه بعد إسKمه وتنصرھم  ،فأسبغوا عليه بالعطايا والنعم

  .يةمن القسطنطين

أسلم حسان بعد أن ھاجر الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة ونزل في دار من دور بني 

النجار وآخى ھناك بين عثمان بن عفان وأخي حسان أوس بن ثابت الذي أسلم في العقبة 

 ،مدح الرسول وصحابته. ومنذ ذلك التاريخ أصبح حسان شاعر الرسول واLسKم. الثانية

اء بينه وبين شعراء قريش بعد أن انتدبه الرسول مع صاحبيه عبد هللا بن واتصل حبل الھج

  .رواحة وكعب بن مالك للرد عليھم

وارتضى به النبي صلى  ،وكان حسان بن ثابت قد ولي الرد على ھجاء الكفار من الشعراء

ت فقد كافأه الضيعة ووھبه الجارية المصرية سيرين أخ. هللا عليه وسلم وقدره أحسن تقدير

وكان عبد . فولدت له عبد الرحمن ،مارية القبطية أم إبراھيم ابن الرسول صلى هللا عليه وسلم

  .كما كانت له بنت شاعرة ،الرحمن شاعرا

ورثاھم جميعا بقصائد  ،حتى يشاھد خKفة أبي بكر وعمر طول هللا عمر حسان بعد النبي 

؛ وھو قد عاش في بيت أخيه وكان له و2ء خاص لعثمان بن عفان رضي هللا عنه. مؤثرة

  .بالمدينة بعد الھجرة

 ٤٠والقول ا�رجح أن وفاته كانت في سنة . وعمي في آخر عمره ،توفي في خKفة معاوية

  .وعمر مائة وعشرين سنة؛ ستين في الجاھلية وستين في اLسKم ،ھـ 

  شاعريته  

وشاعر النبي  ،الجاھلية كان شاعر ا�نصار في: فضل حسان الشعراء بثKثة: "قال أبو عبيدة

 ،الشعر نكد"وقال ا�صمعي ". وشاعر اليمانيين في اLسKم ،صلى هللا عليه وسلم في النبوة

فلما جاء  ،ھذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاھلية ،فإذا دخل في الخير ضعف ،بابه الشر
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عن أبي  كما روي ،وأجمعت العرب على أن حسان أشعر أھل المدر." اLسKم سقط شعره

وعلى أن  ،ثم ثقيف ،ثم عبد القيس ،أھل يثرب اتفقت العرب على أن أشعر أھل المدر: "عبيدة

  ."أشعر أھل يثرب حسان بن ثابت

وكلھا أغراض تقتضي اللفظ الفخم  ،وكان يغلب في شعره الفخر والحماسة والمدح والھجاء

عليه أثر من الحوشية  فبدا: " وقد أشار إليه أحمد حسن زيات قائK. وا�سلوب القوي

ثم سكنت عوامل الشعر في نفسه بسماحة الدين وموت . اLسKم ءوالوحشية ذھب بمجي

فما كانت تتحرك إ2 ذيادا عن النبي و دفاعا عن ا�نصار من حين إلى . ا�حقاد وتقدم السن

 ،لةوقلت فيه الجزا ،فكثر به السقط ،ولكن كثيرا من شعره في ھذا الطور كان خشيبا. حين

فلما جاء اLسKم بالخير  ،في الشر فرأى ا�صمعي أن شعره لم يقو إ2. وغلبت عليه السھولة

 ،يا ابن أخي: "فأجاب" 2ن شعرك أو ھرم في اLسKم يا أبا الحسام؟: "وقد قيل له ."ضعف

يفضل الرواة شعر حسان ." وإن الشعر يزينه ،إن اLسKم يحجز عن الكذب أو يمنع الكذب

على أن القيمة الكبرى لھذا الشعر ھي أنه مصدر من مصادر  ،ره من شعراء الباديةعلى غي

  . التاريخ اLسKمي

  شاعر النبوة

مع ا�نصار بعد أن ھاجر النبي صلى هللا عليه و سلم  -كما ذكرنا آنفا –أسلم حسان بن ثابت 

مشركي قريش وكان نفر من . ومنذ ذلك اليوم انقطع إلى مدحه والنصح به. إلى المدينة

ومنھم عبد هللا بن الزعبري وأبو سفيان بن الحارث  ،يھجون الرسول صلى هللا عليه و سلم

: فقال قائل لعلي بن أبي طالب. بن عبد المطلب وعمرو بن العاص وضرار بن الخطاب

." إن أذن لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فعلت: "فقال." اھج عنا القوم الذين يھجوننا"

إن عليا ليس عنده ما يراد في ذلك : " فقال رسول هللا " ائذن له ،يا رسول هللا: "افقالو

فقال " ما يمنع القوم الذين نصروا رسول هللا بسKحھم أن ينصروه بألسنتھم ؟ : "ثم قال." منه

وهللا ما يسرني مقول ما بين : "وضرب بلسانه الطويل أرنبة أنفه وقال" أنا لھا: "حسان

فقال له النبي !" أو على شعر لحلقه  ،وهللا لو وضعته على صخر لفلقه! ء بصرى وصنعا

: فقال" أسلك منھم كما تسل الشعرة من العجين: "فقال" كيف تھجوھم وأنا منھم ؟: "

فھجاھم وآلمھم وأبكمھم ووقعت كلماته منھم موقع السھام في " اھجھم ومعك روح القدس"
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عليھم أشد عليھم من وقع السھام في  كئلھجاهللا  م فواھجھ: "وقال له الرسول. غسق الظKم

وكان الرسول ." والق أبا بكر يعلمك تلك الھنات ،ومعك جبريل روح القدس ،غلس الظKم

فلما  ،فجعل حسان يھجوھم." واذكر فKنة وفKنة ،كف عن فKنة وفKنة: "يقول له 

  ."بن أبي قحافةغاب عنه ا إن ھذا الشعر ما: "سمعت قريش شعر حسان قالوا

  : ومن أروع ما نظم حسان في مدح رسول هللا 

  ل منك لم تلد النساءـمــوأج  وأحسن منك لم ير قط عيني   

  د خلقت كما تشاءــك قــن كل عيب           كأنـرأ مـبــت مـخلق

ونادوه من وراء الحجرات  ،وفيھم خطيبھم وشاعرھم إن وفدا من بني تميم قدم إلى النبي 

إِنَّ الَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت : أنزل هللا فيھم ا�ية الرابعة من سورة الحجراتف( 

فلما . وخطب خطيبھم مفتخرا ،إليھم  فخرج رسول هللا  ،) إلخ....  أَْكثَُرھُْم 2َ يَْعقِلُونَ 

 ،خطيبھمثابت بن قيس بن شماس أن يخطب بمعنى ما خطب به  سكت أمر رسول هللا 

  : فقال ،ثم قام شاعرھم الزبرقان بن بدر. فخطب ثابت فأحسن

  فينا العKء وفينا تنصب البيع                   اربناـــقـــي يــنحن الملوك فK ح

  زعمن العبيط إذا لم يؤنس الفونحن نطعمھم في القحط ما أكلوا               

وھي من أجود ما  ،فقام وأنشد قصيدة ،قم: لحسان بن ثابت فقال رسول هللا  ،ثم جلس

  :ومنھا. ارتجله بين يدي النبي 

  تبعـاس تـــنــنة للــوا ســـينـــقد ب  ھر وإخوتھم ــن فـــب مــإن الذوائ

  رعواـتقوى اLله وبا�مر الذي ش  يرضى بھا كل من كانت سريرته      

  ي أشياعھم نفعواأو حاولوا النفع ف  دوھم      ـــروا عــقوم إذا حاربوا ض

  ا البدعــرھـــإن الخKئق فاعلم ش  ة     ــــدثــحــسجية تلك منھم غير م

  ا رقعواــعند الدفاع و2 يوھون مفھم       ــت أكـــيرقع الناس ما أوھ 2

  معـطـم الــھـون و2 يرديـيطمع ي الوحي عفتھم       2ـــرت فــأعفة ذك
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  جزع K خور و2ـوا فـدوھم     وإن أصيبــــوا عـــالـــيفخرون إذا ن 2

  ت ا�ھواء والشيعـــفاوتــول هللا شيعتھم          إذا تـوم رســأكرم بق

 ،وأبي إن ھذا الرجل لمؤتى له: "فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله قال ا�قرع بن حابس

ثم " تناوأصواتھم أعلى من أصوا ،ولشاعره أشعر من شاعرنا ،لخطيبه أخطب من خطيبنا

  .يتعلمون القرآن ويتفقھون في الدين  أسلم القوم وأقاموا عند النبي 

وفي أعقاب غزوة ا�حزاب التي اجتمع فيھا قريش وبنو غطفان وبنو قريظة وردھم هللا 

فقال كل من كعب بن مالك وعبد " من يحمي أعراض المسلمين؟: " قال النبي  ،بغيظھم

 ،نعم: " فقال النبي  ،واحد تلو آخر" أنا يا رسول هللا": هللا بن رواحة وحسان بن ثابت

  "فإنه سيعينك عليھم روح القدس ،اھجھم أنت

  :ومن بدائع ا�ھاجي لحسان بن ثابت ما قال قبل فتح مكة

  فأنت مجوف نخب ھواء  ان عنيـــيـا سفــأ2 أبلغ أب

  وعبد الدار سادتھا اLماء  ك عبداـــتــبأن سيوفنا ترك

  وعند هللا في ذاك الجزاء  فأجبت عنه ھجوت محمدا

  يركما الفداءـخــفشركما ل  ه بكفءــــأتھجوه ولست ل

  ته الوفاءـــــأمين هللا شيم  را حنيفاـــھجوت مباركا ب

  نكم وقاءـلعرض محمد م    رضيـفإن أبي ووالده وع

  :وقد قال يمدح النبي صلعم

  ود يلوح ويشھدـــشھـــن هللا مـــم  بوة خاتمـنـــلـه لــيـلـــر عـــأغ

  س المؤذن أشھدـــإذا قال في الخم  وضم اLله اسم النبي إلى اسمه

  مود وھذا محمدــــالعرش مح فذو  مه ليجلهــن اســه مــق لــــوش

  عبدـمن الرسل وا�وثان في ا�رض ت  أس وفترةــد يــعـــا بـــنبي أتان
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  ل المھندـــيــقــيلوح كما 2ح الص  را وھادياـفأمسى سراجا مستني

: وحينما طلب من عائشة رضي هللا عنھا أن تصف رسول هللا صلعم يوما من ا�يام قالت

  :كان وهللا كما قال فيه حسان"

  ى المتوقدـيلح مثل مصباح الدج  متى يبد في الداجي البھيم جبينه

  كال لملحدـق أو نــحــام لـــظــن  ن كان أو من يكون كأحمدــمــف

فكانت منھا عدة  ،فاضت قريضة حسان بن ثابت أسى وحسرة هللا  ولما توفي رسول

  :ومنھا. وھي مثل عليا في الرثاء ،قصائد رائعة

  لت مآقيھا بكحل ا�رمدـــحــك  نام كأنماـــنك 2 تــيــال عــما ب

  ن وطئ الحصى 2 تبعدـيا خير م  جزعا على المھدي أصبح ثاويا

  ك في بقيع الغرقدـلــبــق غيبت  يتنيـفي لــجنبي يقيك الترب لھ

  ن النبي المھتديـفي يوم اLثني  دت وفاته ــھــبأبي وأمي من ش

  ي ليتني لم أولدــــف نفسـيا لھ  تبلداــــه مـــاتـــد وفــفظللت بع

  ني صبحت سم ا�سودــــيا ليت  عدك في المدينة بينھم ــيم بـــأأق

  ن يومنا أو في غدفي روحة م  ر هللا فينا عاجK ــــل أمـــأو ح

ويصف فيھا المدينة المنورة والروضة الشريفة  وقال في قصيدة أخرى يرثي النبي 

  :مطلعھا. وآثارھا المقدسة بأبيات توحي وتلھم

  منير وقد تعفو الرسوم وتھمد  بطيبة رسم للرسول ومعھد      

  :ويقول فيھا

  حدرا به واراه في الترب ملـوقب  رفت بھا رسم الرسول وعھدهـع

  ثKھا من الجفن تسعدـيون ومـع  ظللت بھا أبكي الرسول فأسعدت

  ل القبر الذي فيه أحمدـلى طلــع  أطالت وقوفا تذرف العين جھدھا
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  وى فيھا الرشيد المسددـــKد ثـب  فبوركت يا قبر الرسول وبوركت

  ناء من صفيح منضدــيه بـــعل  باـــيـوبورك لحد منك ضمن ط

َعَراُء يَتَّبُِعھُُم اْلَغاُوونَ (رة الشعراء ولما نزلت ا�ية من سو جاء حسان بن ثابت وعبد ) َوالشُّ

قد علم هللا حين أنزل : "قالوا ،وھم يبكون هللا بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول هللا 

الَِحاتِ : ( فتK النبي " ھذه ا�ية أنا شعراء  ،تمأن: قال ) إ2َِّ الَِّذيَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

َ َكثِيًرا(   .أنتم: قال) َواْنتََصُروا ِمْن بَْعِد َما ظُلُِموا( ،أنتم: قال) َوَذَكُروا هللاَّ

وكان منھا  ،وكانت أغراض حسان بن ثابت في الجاھلية المدح والھجاء القبلي والشخصي

فقد ظلت ھي عينھا في اLسKم بيد أنه وقف مدحه على الرسول  ،الرثاء والحماسة والفخر

وقد اكتسب شعره في . وعليه أخذ يعرف بشاعر النبوة ،صر ھجاءه على المشركينوق

من  وا2قتباسوكثرت فيه التعابير اLسKمية  ،اLسKم رونقا وعذوبة بفضل و2ئه وإخKصه

ولن يختفي بھاؤه و2 قيمته أبدا في الشعر . فحق له أن يسمى رأس البديعيين ،آي القرآن

  .بدأ فن الشعر في المديح النبوي العربي حيث إنه ھو الذي

  المراجع 

  ديوان حسان بن ثابت ا�نصاري .١

 ا�غاني �بي الفرج ا�صفھاني .٢

 حسان بن ثابت ا�نصاري للدكتور رحاب عكاوي .٣

 تاريخ ا�دب العربي �حمد حسن زيات .٤

 كتاب العربية وا�دب لمحمد نعمان الدين الندوي .٥
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ïãìØî§a@ï›îÐÛa@#“iQ  

  متيم إثرھا لمم يفد مكبول  بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

قصيدة مْدح، امتزج ذواقھا بأكباد ا�جيال، وذللت بھا ا�لسنة ا�دبية " بانت سعاد"قصيدة 

طوال ا�زمان، وشغلت ألباَب الفصحاء والبلغاء جيK بعد جيل، وجذبت أنظار ا�دباء 

  !وخبايا دقائقھا الجليلةالبليغة  والعلماء وجعلتھم ھائمين في زوايا معانيھا

وقد اعتكف أھل ا�دب العربي في فناء ھذه القصيدة الغراء في مر العصور وكرھا، 

وبعضھم غاصوا في لجھا ا�نيقة واستخرجوا لؤلؤا من المعاني الطريفة، صارت بعد ثورة 

  !�دب المدائح وظريفة �دب الھوى العذري

  !بانت سعاد

دبية الخالدة من قلب خائف أصبح مترددا بين اليأس والرجاء، وذلك انطلقت ھذه القطعة ا�

،  كان قد أھدر دمه من قِبل الرسول ‘ بانت سعاده’أن كعب بن زھير رضي هللا عنه الذي 

ولم يجد ركنا يأوي إليه من سطوة المسلمين، وكان أخوه بجير قد اعتنق اLسKم والتجأ إلى 

  :كنفه، وأشار إلى كعب أخيه أن

  "تعجيل تھلكة والخلد في سقر  وفاق كعب يجير منقذ لك من"   

ففي ھذه الظروف الھائلة يغدو الشاعر إلى المدينة ويصل إلى مقر الرسول، وقلبه  يرتعد 

  : ويقشعر من شدة الخوف كما يشير إليه قوله

  أرى واسمع ما 2 يسمع الفيل    لقد أقوم مقاما لـــو يقوم به

  !من الرسول بإذن هللا توبـــيل    هلظل يرعد إ2 أن يكون ل

                                                 
 .ا�ستاذ، كلية الرحمنية، كدميري، كاليكوت.  ١

Þbîuþa@†bj×di@bèÓaëˆ@x0nßa@ñ‡î—ÓÞbîuþa@†bj×di@bèÓaëˆ@x0nßa@ñ‡î—ÓÞbîuþa@†bj×di@bèÓaëˆ@x0nßa@ñ‡î—ÓÞbîuþa@†bj×di@bèÓaëˆ@x0nßa@ñ‡î—Ó 
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ورجال من  صاحبه أبو بكر الصديق  و به،  يدخل الشاعر إلى مجلس الرسول 

، ويصّور ھذا الدخول أصدق تصوير   وا�نصار الذين ھم طوع إشارتهالمھاجرين 

  !. ممكن في ذلك الوقت

  :وبعد ما اطمأن قلبه في الحضرة النبوية ووضع يده في يده الشريفة

  !في كف ذي نقھات قيله القيل  حتى وضعت يميني 2 أنازعه

تنطلق شاعريته العجيبة الراسخة في ذلك القلب العربي الخالص الموروث عن أبيه الشاعر 

. زھير بن أبى سلمى أحد فحول الشعراء الجاھليين، ويھيج بأمواج المدح والحب الصادق

  :ويقول! المعروفة إذ ذاكينطلق الشعر أو2 بكل ھدوء وفق العادة الشعرية 

  !متيم إثرھا لم يفد مكبول  بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

  :ثم يستطرد إلى وصف ا�بطح ووصف الناقة وإلى ذكر الوشاة ويظھر عدم مبا2ته بالموت

  !يوما على آلة حدباء محمول  كل ابن أنثى وان طالت سKمته

الذي كان في  ، مدح الرسول !هثم إلى مقصوده الجليل الذي ھو مدح من ھو في حضرت

ا�مس عرضة للسانه الھجاء، ثم صار رجاء قلبه اليائس وأمله الوحيد، حتى قد صار في 

حين انطKق شعره سيده ودليله وسبب نجاته ا�بدية، فينقلب قلبه الھاجي إلى قلب تنبعث منه 

  .آيات المدح والثناء وآثار الحب والعشق والھوى

 ه جواھر المدح والثناء يحلى بھا الرسول الكريم وينصت الرسول تنطلق من لسان!  نعم

  : إلي قوله

  !مھند من سيوف هللا مسلول    إن الرسول لسيف يستضاء به      

  !ولما سمع ھذا البيت ألقى عليه بردته التي كانت عليه، جائزة له خالدة خلود الدھر

ق وصف يروى في ا�شعار، وأصحابه بعد ھذا البيت الخالد أصد  وقد وصف الرسول 

  : يقول 

  ببــطن مــكة لــما اسلموا زولوا  في فتية من قـــريش قال قائلھم        
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  عــند الـلــقاء و2 ميل معـــازيل  زالوا فما زال انكاس و2 كشف       

  من نسج داود فى الھيجا سرابيل    شم العرانــين أبــطال لبوسھم        

  قــوما ولـيسوا مجازيعا إذا نيلوا    نالت رمــــاحھم 2 يفرحون إذا      

قصيدة انطلقت من قلب شاعر ھيجت المودة الخالصة شاعريته ففاحت " بانت سعاد"فقصيدة 

وما زالت تعطر عالم المديح وعالم الحب الخالص وتصب السكينة  في حضرة الرسول 

  . والھدوء في قلوب من يحب حبيب هللا
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@ðŠìàÜîß@ï›îÐÛa@åí‡Ûa@õbîš@‡à«  

ومدحه وحبه، و2 يوجد في فن قد تكاثرت وترادفت القصائد وا�شعار في وصف النبي 

؛ �ن ھذا التيار الشعري من فنون الشعر العربي من القصائد مثل ما يوجد في مدح النبي 

الثKثة من ا�نصار بدأ منذ عصر النبوة، و2 زال و2 يزال إلى اليوم، فقد كان الشعراء 

حسان بن ثابت وعبد هللا بن رواحة وكعب بن مالك رضي هللا عنھم يمدحون الرسول صلى 

هللا عليه وسلم وينافحون عنه الكفار، إضافة إلى شعراء آخرين مثل علي بن أبي طالب 

  .وكعب بن زھير وغيرھما

ارسوھا واعتنوا بھا درسوھا ود إ2 أنه قد اشتھرت عند ا�دباء ثKث قصائد في مدحه 

إحداھا ألفت في القرون ا�ولى، والثانية في القرون . بالشرح والتحليل، والعرض والنقد

الوسطى، والثالثة في القرون ا�خيرة، أما التي في القرون ا�ولى فھي قصيدة كعب بن زھير 

في القرون  ، وأما التي‘الكعبية’، وبـ ‘البردة’، وبـ ‘بانت سعاد’المشھورة، المسماة بـ 

لمحمد بن سعيد البوصيري، وأما التي في القرون ا�خيرة فھي ‘ البردة’الوسطى فھي قصيدة 

  .�حمد شوقي المصري‘ نھج البردة’

ومما 2 يشك فيه مسلم أن قصيدة كعب بن زھير أسبق الثKثة قدراً وشرفاً، وكيف 2، وقائلھا 

شريفتين، وتعجب ببKغتھا ومتانتھا، بأذنيه ال صحابي جليل، وقد أصغى إليھا الحبيب 

واعترف بفضلھا، وأھدى لقائلھا بردته المباركة، كما أن من المتفق بين ا�دباء والشعراء أن 

قصيدة كعب بن زھير أرفع الثKثة بKغة وفصاحة، ودقة المعاني ومتانة المباني، وجزلة 

ان شاعراً مطبوعاً ولد في ا�سلوب، وتأثر القلوب، و2 عجب في ذلك؛ فإن كعب بن زھير ك

أسرة عريقة في الشعر وترعرع في الشعر وشب عليه وعاش فيه، فإن أباه ھو زھير بن أبي 

سلمى صاحب المعلقة المشھورة بالبKغة الفائقة، المملوءة بالحكم والمواعظ، وكذلك جده أبو 

  .سلمى كان شاعراً مجيداً كما أن أخاه بجيراً كان من الشعراء

ñ†:Ûa@ñ‡î—Óñ†:Ûa@ñ‡î—Óñ†:Ûa@ñ‡î—Óñ†:Ûa@ñ‡î—Ó@Z@Z@Z@Zl‹İÛa@òy‹Ïë@l†þa@òzäßl‹İÛa@òy‹Ïë@l†þa@òzäßl‹İÛa@òy‹Ïë@l†þa@òzäßl‹İÛa@òy‹Ïë@l†þa@òzäß 
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من جاھلية  ھي كملفقةظ أن قصيدة كعب بن زھير ليست قصيدة إسKمية بحتة، بل ولكن يKح

سعاد، ) الحقيقية أو الخيالية(وإسKمية، فإن النصف ا�ول من قصيدته ھو وصف محبوبته 

وما كانت عليه من جمال وكمال، وما كان الشاعر يتكبد من المشاق للوصول إليھا، ثم يتدرج 

ومدحه أيما تدرج، ينبھر منه القارئ ويتعجب من سKسته،  ويترقى إلى وصف الرسول 

  .وانسجامه مع ما قبله

وأما قصيدة البردة للبوصيري فھو أشھر الثKثة عند علماء الشريعة المتأخرين وعوامھم، 

وقد نالت قبولية عامة من جميع الطبقات المسلمين، وقام كثير من العلماء بشرحھا، وقد 

في نشرھا وتمكين قبوليتھا في قلوب الناس، كما قام بعض علماء ساھمت الطرق الصوفية 

نجد كالشوكاني وعبد هللا أبا بطين وغيرھما، بنقدھا من حيث ما اشتمل عليه بعض أبياتھا من 

وغير ذلك من الشرك  المعاني، زعماً منھم أن فيھا غلواًّ في وصف الرسول، واستغاثةً به 

يجد فيه غلواً و2 شركاً و2 مخالفة للشريعة الغراء، بل  ، والمسلم المنصف 2-على لغتھم-

ھي قصيدة إسKمية بليغة، ينشط لھا ا�ذھان، ويصغى إليھا ا�ذان، وتصب بھا العبرات لمن 

والشوق إليه، والمنتقدون عليھا إما لم يعرفوا ما أراد الشاعر وإما قصروا  في قلبه محبته 

  :لشاعر نفسه، كما قال افي فھم حقيقة الرسول 

  في القرب والبعد فيه غير منفحم    أعيى الورى فھم معناه فليس يرى    

  وم نــيام  تــسـلوا عنـه بالحلمـقــ    وكيف يدرك في الــدنــيا حـقيقـته    

  :البوصيري وأشعاره

 المعروف فارسال غبار، له يَُشقُّ  2 الذي فحلال شاعرومؤلف البردة ھو العKمة ا�ديب، ال

ولد البوصيري صاحب  ١محمد بن سعيد بن حماد بن محسن البوصيري البKغة، فرسان من

ھـ، وكان قبيلته منحدرة من ٦٩٥ھـ في قرية أبو صير بمصر، وتوفي سنة ٦٠٨البردة سنة 

المغرب، واستوطنت مصر، وكان شاعراً مجيداً مطبوعاً في الشعر موفقاً، ولم يكن معروفاً 

على ما -بل كان معدوداً من الشعراء الفحول، وكان متكسباً بالشعر  بالعلم في عنفوان شبابه،

                                                 
من غربية مصر، وھو غير البوصيري المحدث؛ �ن البوصيري المحدث ھو " أبو صير"نسبة إلى قرية .  ١

زوائد سنن ابن ماجه، وإتحاف : أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري صاحب التخاريج، له
لمسانيد العشرة، وتحفة الحبيب للحبيب بالزوائد في الترغيب والترھيب، وعKمات الخيرة المھرة في زوائد ا
 .النبوة وغيرھا من الكتب
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لدى ا�مراء والسKطين، يمدح من يساعده، ويھجو من يعانده، له ديوان معروف  -قيل

يحتوى على جميع أنواع الشعر من المدح والھجاء، واLنابة والدعاء، والمواعظ والحكم، إلى 

أ يمدح أحداً يبالغ في الثناء، وإذا بدأ يھجوه يبالغ في غير ذلك، وكان من عادته أنه إذا بد

إنه مدح شيخه السيد أحمد البدوي  -الھجاء، كما ھو عادة أكثر الشعراء، وعلى سبيل المثال

  :خليفة الشيخ الشاذلي بقوله

  وا�خرين  وفاء  من لم يـجحد  وفي علـوم ا�ولين  حقـوقھا 

  آدم  لــــو أنـــه لـــم يـولـد  أو  فـــكـأنــه فــيـنا خـلــيفـة آدم

  :ويمدح شيخه أبا العباس المرسي خليفة الشيخ الشاذلي

  فتكون قد خالفـت كل موحد  2 تشـركن به امـرأ في وصفـه 

  :وقد ھجا القاضي عماد الدين بن أبي على امتناعه من التصدق على الشاعر

  خرافة قلـت ھـذا عندي حديث  قــال قــــوم إن العمـاد كريـم  

  ليت شعري لم 2 تعد الضيافة  أنا ضـيـف له وقد مت جـوعاً   

  ـعمـه إ2 بســمعـة أو مـخـافة  وھو إن يطعم الطعام فما يطـ   

  :حتى ھجا زوجته مرة بقوله

  والــبعـــل مـــمقوت بغير قيام  وبليـتي عـرس بــليـت بـمقتھا  

  و2 قدامي إذ صرت 2 خــلـفي  جعلت بإفKسي وشــيـبي حجة  

  في الخلق وھي صـبية ا�رحام  بلغت من الكبر العتي ونكست 

وله قصائد في مدح الملوك وا�مراء والوزراء وفي مدح مشايخه كالسيد أبي الحسن 

الشاذلي، والسيد أحمد البدوي، والسيد أبي العباس المرسي كما سبق مثال ذلك، وله قصيدة 

  .ا اليھود والنصارى، ويثبت دين يرد فيھ) زھاء مائة بيت(رائعة طويلة 

  :فيرد على النصارى بقوله

  يتـناول الـمشروب والمأكـو2  أسـمــعتــم أن اLلــه بـــحاجـــة  

  ويروم من حر الھجيـر مقـيKً   وينام من تعـب ويـــدعــــو ربه  

  صرفاً له عنـه و2 تـحـويـــKً   ويمسه ا�لم الذي لم يســـتـــطع  

  من كان بالتدبـير عنه كــفـيKً    ري حين مـــات بزعمھميا ليت شع
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  لـم يـجعلوا العدد الكثير قليKً   جعلوا الثKثة واحداً ولو اھتــدوا 

  :ويقول عن اليھود

  ودوا اتـخاذ المرسـلين عجو2ً   والعابدون العـجل قـد فتنوا به  

  يKً بھوى الــنفـوس وقتلوا تقـت  فإذا أتت بشـرى إلـيــھم كذبوا  

  لوط فكيف بـقــذفـــھم روبـيKً   لم ينتـھوا عن قــذف داود و2  

  ذكراً من الفعل القــبيح مھو2ً   وعزوا إلى يعقوب من أو2ده  

  يك مثلـھا عن مثـله مـنـــقو2ً   نقلوا فواحش عن كلــيم هللا لم  

  :ويقول في أواخرھا

  نھار سدو2ً ألقـوا على ضوء ال  إن أنكروا فضل الــنبــي وإنـما 

  وكـــتابه أقـــوى  وأقـوم قـيKً   هللا أكبـــــر، إن ديـــن مـحـــمد 

  طلع النھار  فـــأطفئوا القنديK  2 تذكروا الكتب السوالف عنده 

  :قصيدة البردة ومكانتھا

وبعد ما انتمى البوصيري إلى الطريقة الشاذلية، وتتلمذ على مشايخھا كالبدوي والمرسي 

بالشريعة والطريقة، مختاراً للطريقة ا�خروية، معرضاً عن الدنيا ولذاتھا، محباً  صار عالماً 

، ، يشھد له ديوانه، فإن كثيراً من قصائد ديوانه في مدحه مخلص الحب للمصطفى 

  :منھا ھمزيته، وبائيته، وحائيته وداليته و2ميته، ومن قصائده الرائعة في مدح الرسول 

  والليل دجـى  من وفـرته    ــتـه  الصـبح بـدا من طـلعـ

   Kوعـ ًKفضـ Kلـــد2لته  فاق الرسـ Kأھـدى الســـب  

  ھـادي ا�مـم لشـريــعته    كنـز الكرم مـولي النــعــم  

  كل العـرب في خـدمـتـه  أذكى النسب أعلى الحسب  

  شـق القـمـر بإشـــارتــه  سعت الشـجر نطق الحجـر   

  فالعـز لـنا Lجـابـــتــــه    ــو سيـدنافـــمــحـــمـدنا ھـ

وقد اشتھرت منھا البردة والھمزية، أما قصيدة البردة فقد اشتھرت لدى الخواص والعوام، 

وقام العلماء بشرحھا وتوضيحھا، وإثبات ما فيھا من العقائد والتواريخ، وبيان بKغتھا 

  .والشاموفصاحتھا، وقد بلغ شروحھا المائة خصوصاً في مصر والمغرب 
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كنت قد نظمت : (-كما ذكر في فوات الوفيات -وسبب تأليفه حسب قول البوصيري نفسه

ثم اتفق بعد ذلك أن أصابني خلط فالج، أبطل نصفي، ففكرت  قصائد في مدح رسول هللا 

في عمل قصيدتي ھذه البردة، فعملتھا واستشفعت بھا إلى هللا  تعالى أن يعافيني، وكررت 

ومسح على وجھي بيده  ودعوت، وتوسلت ونمت، فرأيت النبي إنشادھا، وبكيت 

ولذلك تعتبر ھذه القصيدة ......) المباركة، وألقى علي بردة، فانتبھت، ووجدت في نھضة

قصيدة مباركة حيث صارت سبباً لشفاء مرضه، إضافة إلى أنه أصغى إليھا الرسول صلوات 

  .  لشريفةهللا عليه، وأقر بفضله، وعوض قائله بردة بيده ا

والبليغ ا�ديب يتعجب من بKغتھا وانتقاء ألفاظھا، وسKستھا وجزالتھا، وما تضمنت من 

أنواع البديع، فكأنھا أعجوبة قد ضمن فيھا الشاعر جميع أنواع الكKم، من أمر ونھي 

واستفھام وتعجب ومدح وذم، ومن ندم واستغفار ومعاتبة النفس، ومن مواعظ مؤثرة، وحكم 

والتشبيھات الرائعة وا2ستعارات ا�نيقة، وكثير المحسنات اللفظية والمعنوية مختارة، 

  .كا2لتفات من الغيبة إلى الخطاب وإلى التكلم وبالعكس إلى غير ذلك

فيبدأ القصيدة بإظھار التوله والتحير بالحب والعشق الشديد، وھذا يعد من تجاھل العارف 

  : المعروف في علم البديع، فيقول

  مزجـت دمـعـاً جـرى من مقلة بدم  ـذكــر جــيران بذي سلم  أمن تـ

  وأومض البرق بالظلماء من إضم  أم ھبت الريح من تلقاء كاظمة  

  :ثم يرجع، وكأنه بدا له سبب سكب العبرات الممزوجة بالدم، ويقول

  .... نعم سرى طيف من أھوى فأرقني 

لضعف والھزال بأسلوب بليغ رقيق، ، وما يتكبد فيه من السھر واثم يبدى عشقه للرسول 

، فيمر على جميع مراحل حياته، من العجائب ويترقى إلى وصف ممدوحه ومحبوبه 

الواقعة لدى مولده ونشأته في مكة، ونزول الوحي عليه، ومعاناته من ظلم الكفار، وإسرائه 

يوم  ومعراجه، وھجرته إلى المدينة، وغزواته مع قريش، ومعجزاته الكثيرة، وشفاعته

القيامة وما إلى ذلك، كل ذلك بعبارات بليغة مؤثرة في القلوب، وانتقاء الكلمات القوية الدالة 
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على المقصود، وأرى أن ھذه الشمولية ربما تعتبر من خصائص البردة، حيث 2 توجد في 

  .وهللا أعلم - غيرھا من القصائد التي ألفت في مدح النبي 

  :يقول -البردة أنه كثيًرا ما ينتقى الكلمات المتناسبة، فمثKً  ومن المKحظ البديعية في قصيدة

  وھم يقولون ما في الغار من أرم  والصدق في الغار والصديق لم يرما     

وإليك بعض ". أرم"و " أرما"فھناك تناسب لفظي بين كلمتي الصدق والصديق، وكذا بين 

  :ا�بيات ا�خرى على سبيل المثال

  يَِصمِ أو  يُْصمِ إن الھـوى مـا تولى   أن تـوليه  فاصرف ھـواھا وحاذر 

مَّ من حيث لم يدر أن   كم حسنت لــذة لـلمــرء قــاتـــلـة      الدََّسمفي  السُّ

  أن اشتكت قــدمـاه الـضر من ورم  إلـى   الظKمسنة  من أحيى  ظلمت

  رمولم يدانـوه في عـــلـــم و2 كـــ    ُخـلـقوفـي  َخلقفاق النبيـين  في 

سيوم    قد أنذروا بـحلول الـبؤس والنــقـم   أنـھــم   الـفـُـرسفـــيه  تفـرَّ

  كــل مقـام غيــر مــزدحـم وجزتَ   كل فخــار  غير مشـترك   فـحـزتَ 

، تبھر ا�ديب كما أن القصيدة تشتمل على تشبيھات أنيقة رائعة في وصف الرسول 

  :، منھا على سبيل المثالوتجذب القلوب، وتحسن المباني وتثبت المعاني

  صغيرة  وتُـِكلُّ الـطرف من أمم  كالشـمـس تــظـھر للعينين من بُعد  

  والبحر في كـرم والدھر في ھمم  كالزھر في ترف والبدر في شرف  

  يُظھرن أنواَرھـا للناس في الظلم  كأنه شـمـــُس فـــضـٍل ھم كواكبھا  

  دني  منــطـق منه ومبتسممن مع  كأنـما اللؤلؤ المــكـنون في صدف  

  وليس ينقص قــدراً غـير منـتظم  فالدر يزداد حسنـــاً وھــو مــنـتظم  

  :ويقول في الصحابة

  يرمي بـموج من ا�بـطال ملتطم  يجر كل خـميس فــوق ســابـــحـة  

  من العدا كــل مــســود من اللمم  المصدري البيض حمراً بعد ما وردت

  والورد يمتاز بالســيما عن السلم  تـمــيـزھـم   شاكي السKح لھم سيما

  :ويسخر الشاعر فيھا من الكفار أيما سخرية، كما ھو واضح من ھذه ا�بيات

  مــن الــشيــاطيــن يقفو إثر منھزم  حتى غدا عن طريق الوحي منھزم
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  أو عسكر بالعصا من راحتيه رمي  كأنـــھــم ھــربــاً أبــطــال أبرھـة

  :ار قريشويقول عن كف

  أشKء شالت مع العقبان والرخم  ه  ـــودوا الفرار وكادوا يغبطون ب

كما أن القصيدة تحوي على كثير من الحكم والقواعد الطريفة الظريفة في الحب وغيره، منھا 

: وقوله" إن المحب عن العذال في صمم: "، وقوله"والحب يعترض اللذات با�لم: "قوله

ي شھوة النھم: "، وقوله"لتھموالشيب أبعد في نصح عن ا"   ".إن الطعام يقوِّ

  : ومن المواعظ النفيسة في البردة

  حب الرضـــاع وإن تفطـمه ينفطم  والنفس كالطفل إن تھـمله شب على

  من حيث لم يدر أن السم في الدسم  كم حسـنت لـذة لــتلمـــرء قـــــاتلة 

  من الــتخــمفرب مـخمصـة شـــر   وع ومن شبعــواخش الدسائس من ج 

  من المـحارم والـــزم حــمـية الندم  واستفـرغ الدمع من عين قد امـت�ت

  :ومن اLنابة والتوبة قوله

  لــقد نــسبــت به نـسـKً لذي عقم  أستغـفر هللا من  قول بــK عـمل

  وما استقمت فــما قولي لك استقم  أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به

  ولم أصل سـوى فرض ولم أصم  افــلـةو2 تـزودت قبل المـوت ن

  أن اشتكت قدماه الــضر من ورم  ظلمت سنة من أحيى الظKم إلى

  :ويختم القصيدة بختام بديع حيث يقول

  وأطرب العيَس حادي العيس بالنغم  ما رنَّحت عذبات البان ريح صبا

للمصطفى  وھذا كله أدل دليل على تمكن الشاعر في البKغة وفي الشعر، ومدى حبه وعشقه

، ومعرفته بتاريخه ومعجزاته، فK عجب في قبوليتھا لدى البلغاء وغيرھم، فإنه إذا ظھر 

  . السبب بطل العجب
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†@Oæ@NŠbj§a@‡jÇQ  

  شخصية شوقي

م �بوين مختلفي الجنسية، فأبوه ١٨٦٨أحمد شوقي في القاھرة بمصر سنة  أمير الشعراء ولد

عندما كان في الرابعة من عمره ألحقه ذووه بمكتب . ركيةكان عربيا من مصر، وأمه كانت ت

لما . في عمره الخامس عشرة عاما ١٨٨٥أتم تعليمه الثانوي في سنة . الشيخ صالح بالقاھرة

وبعد، ظل شاعرا . بلغ السادسة عشر من عمره ألحقه أبوه بكلية الحقوق لتدريس القانون

خديوي إلى فرنسا ليكمل ثقافته في الحقوق وبعثه ال. للقصر للخديوي توفيق يتغنى بمدائحه

وبقي في فرنسا أربع سنوات ثم عاد إلى مصر سنة . باLضافة إلى دراسة ا�داب الفرنسية

م ممثK ١٨٩٤سنة " جنيف"واشترك شوقي في مؤتمر المستشرقين عقد في مدينة . م١٨٦٢

كبار الحوادث في : "نوانالحكومة المصرية، وقدم فيه قصيدته الملحمية التاريخية الشھيرة بع

  :بدأھا بقوله" وادي النيل

  "وحداھا بمن تقل الرجاء    ھمت الفلك واحتواھا الماء"  

وظل شوقي يتقلب في فراش النعيم بين القصر ومنزله الفخم في القاھرة ويعيش حياة رتيبة 

م، فعزل الخديوي عباس الثاني ١٩١٤مرفھة إلى أن أعلنت الحرب العظمى في سنة 

ته Lنجلترا وو2ئه لتركيا، ولم تكن السلطة ا2نجليزية غافلة عما كان لشوقي من لخصوم

  .مكانة في القصر فنفي إلى أسبانيا

وعاد أحمد شوقي من منفاه ووجد أرض وطنه مخضبة بدماء الحركة الوطنية بعد انتھاء 

ن أرضه الحرب العالمية ا�ولى، فراح يناضل الشعب نضا2 مستميتا للذود عن كل شبر م

فأصبح شوقي شاعر الشعب المصري بل شاعر الشعوب العربية . دون اغتصاب المحتلين

وانتھز كل فرصة . كلھا؛ ينبض قلبه بأحKمھا وآمالھا وما تكون فيه من جھاد وثورات

ل�شادة بزعيم عربي أو حركة عربية وإسKمية، والتعبير عن آمال العرب والمسلمين، 
                                                 

 .ا�ستاذ المشارك ومشرف البحوث، قسم العربية، كلية الفاروق، فاروق، كاليكوت ١

ïÓì’@‡¼þ@òíìjäÛa@|öa‡¾aïÓì’@‡¼þ@òíìjäÛa@|öa‡¾aïÓì’@‡¼þ@òíìjäÛa@|öa‡¾aïÓì’@‡¼þ@òíìjäÛa@|öa‡¾a 
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وما يقومون به من اعتداء وتعذيب، وبذلك أصبح شعره يردد في وتشنيع ظلم المستعمرين 

  .كل مكان ينطق أصحابه بالضاد

م اجتمع شعراء الدول العربية في حقل كبير أقيم لتكريم شوقي فأجمعوا على ١٩٢٧وفي سنة 

مبايعته بإمارة الشعر تقديرا لمكانته المرموقة في اLبداع الشعري، وأعلن فيه حافظ إبراھيم 

  :يعته ومبايعة شعراء البKد العربية منشدابمبا

  وھذي وفود الشرق قد بايعت معي    أميرا القوافي قد أتيت مبايعا

خصص شوقي جزءا كبيرا من ديوانه في الفكر اLسKمي، وھو يشمل جميع جوانب الحياة 

شأن  ويعالج الشاعر قضايا المسلمين، ويعلي. من العقيدة إلى السياسة، وا2جتماع، وا�خKق

اLسKم، ويريد اLصKح على أساس الدين، ويطرب إذا نال المسلمون الخير، ويحزن إذا 

أصابھم الشر؛ ويحثھم على النھوض، ويذكرھم بماضيھم المجيد، ويريد لھم حياة العز 

فقد طرق شوقي باب جميع أغراض الشعر، أي الديني، . والسلطان في ظل اLسKم

  .ئي، والمدحي، والسياسي والمسرحي وما إلى ذلكوالتاريخي، والوصفي، والدثا

يرى شوقي إن اLسKم منھج كامل للحياة اLنسانية فشعره اLسKمي النابع من الفكر السليم 

بضفة عامة؛ وھدفه ا�ساسي من شعره اLسKمي استنھاض المسلمين من نسباتھم العميق، 

والجھاد للتخلص من الضعف وإخراجھم عن حياة الذل والخمول والبطالة إلى العمل 

  .السياسي وا2ستعباد النفي والفقر الفكر والمعنوي

  :المدائح النبوية

الھمزية "وثانيھا " نھج البردة"أولھا : وقد خصص شوقي ثKث قصائد لمدح الرسول 

  ".ذكرى المولد"وثالثتھا " النبوية

معاني اLسKمية وطرف وھذه القصائد كلھا جديرة بدراسات مستقلة لما تحتوي على درر ال

وأخKقه وبعض خصائص اLسKم وذكر بعض معجزاته  من شمائل النبي الكريم 

 ثم بث الشكوى إلى النبي . ووصف الحال التي كانت قبل بعثته من فوضى واضطراب

وبين الشاعر و2دة . على ما آل إليه أمر المسلمين في عصره من التدھور والذل وا2نحطاط

فالكائنات من . د الھدى، الھدى الذي يرجع باLنسانية الضالة على سواء السبيلمول) ص(النبي
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فرحتھا بمولده صارت ضياء، يشيع النور ويبدد الظKم، وھذا المولد في جماله وجKله 

وخيره المتنوع كحديقة تفتحت ورودھا، ففاح عبير شذاھا في أرجاء مختلفة؛ والوحي يقطر 

الھمزية "ومطلع قصيدة . ح المحفوظ يفيضان في ا�ولينعذبا من عذب، والقلم واللو

  -":النبوية

  وفــم الــزمــان تــبسـم وثناء  ولد الــھدى فالـــكائـنات ضــيــاء  

وخلقه، فيتذكر تلك  وفي ھذه القصيدة نفسھا تتحدث شوقي عن شمائل النبي الكريم 

كنته من أن يحول أمة جاھلة الصفات التي كانت له أكبر عون على تحقيق دعوته، والتي م

فيقول . فيصور لنا صدقه وأمانته وجوده ووفاءه وغيرھا. متفرقة إلى دولة إسKمية شاملة

  :الشاعر

  يــعــرفــه أھل الصدق وا�مناء  بسوى ا�مانة في الصبا والصدق لم  

  Kق ما تھوى العKخـ�منھـــا ومــا يــتــعـشق الـكبراء  يا من لــه ا  

  في الحق 2 ضعف و2 بــغضاء  بت فإنــما ھـي غـــضبةوإذا غض  

  في بردك ا�صحاب والخــلـطاء  وإذا صحبت رأى الــوفاء مجسما   

وھو يقدم اLسKم شريعة العقل والحكمة والعدل والعمل الصالح للدنيا وا�خرة، وھي شريعة 

عت أنوارھا في أنحائه، جمعت بين الدين والسياسة؛ واتبعھا المسلمون وملكوا بھا العالم وسط

 .فرفرف فيھا العدل والعلم والعمران

  -:ويلخص الشاعر النظام اLسKمي في بيت واحد من القصيدة إذ يقول

  وا�مر شورى والحقوق قضاء  الدين يسر والخKصة  بيعة  

  :وعن خلقه العظيم ينشد شوقي

  Kق ما تھوى العKخ�مــنھــا وما يتعشق الكبراء  يا من له ا  

  دينــا تــضئ بــنوره ا�ناء  لو لم تقم دينا، لقــامـت وحدھا   

  يغرى بھن ويولع الكرمــاء  زانتك في الــعــظيــم شــمائـل  
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ووصفا لخصائص اLسKم، صادرا عن  أنشد شوقي المدائح النبوية تقديرا وحبا للرسول 

يتقرب إلى هللا بدعائه وكثرة العاطفة الدينية الجياشة؛ بل نجده في شعره الديني زاھدا متنسكا 

Kتسبيحه، ويستغفره ويتوب إليه خاشعا متذل:  

  يا خفي اللطف يا رب النوال  ربــنا يا ذا التجلي والجKل  

  واھدنا الحكمة في كل الفعال  ربنا الــلھــم جنـبنا الذنوب  

  وأقـــم فـــي نـــفـعنا حكا منا  ربنا اللھم أصلـــح شــأنــنا  

  واجعل الملة في أوج الكمال  بنا أوطــانـــناربنا واحفظ   

  :نھج البردة

. من غرر المدائح النبوية التي نظمھا أمير الشعراء أحمد شوقي" نھج البردة"تعتبر قصيدة 

. أمير ا�نبياء �نه خيرھم وأفضلھم على اLطKق وفي ھذه القصيدة يصف شوقي نبينا 

يلة إلى الدخول في رحمة هللا ورضوانه وفي مفتاح باب هللا �ن في أتباعه الوس وھو 

  :وھذا المعنى واضح في قول الشاعر. ا2ستشفاع به السبيل إلى عفوه وغفرانه

  يمسك بمفتاح باب هللا يغتنم  لزمت باب أمير ا�نبياء ومن  

عم  بالشمس على أن نوره  وفي بيت آخر في ھذه القصيدة يشبه شوقي نبينا الكريم 

. شاع في ا�رض والسماء، كما يتصل نور الشمس بآفاق ھذا العالم بجميعھاالبرايا جمعاء و

  :وقوله

  فالجرم في فلك والضوء في علم  سناؤه وسناه الشمس طالعة  

التي قد شاعت في قلوب أحKس الديور من متنسكي النصارى  والشاعر يشير إلى محبته 

  :ورھبانھم المنقطعين في رؤس الجبال للتبتل والعبادة

  قعائد الدبر والرھبان في القمم  حبة لرسول هللا أشربھام  

وذلك لما رأوھم في شدة وفائه وعصمته عن الباطل " با�مين"يلقبونه  وفي شبابه 

. ونزاھته عن الكذب؛ وما علمتم في طبعه الكريم انحرافا وما وجدتم في خلقه الشريف لوثة

  : ويشير الشاعر إلى ھذه الصفات المحمودة عند رسول هللا

  ومـــا ا�مـــين عــــلى قــول بمتھم  لقبتموه أمين القوم في صـغر  
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  بالخلق والخلق من حسن ومن عظم  فاق البدور وفاق ا�نبياء فكم  

يذكر شوقي أن هللا تعالى قد حباه من كمال الغريزة وسKمة الطبع ووفرة  وعن خلقه 

يحب به مخلوقا قط قبله و2 بعده، وتو2ه العقل ووثاقة الحلم وعلو النفس ولطف الحس بما لم 

وأن . من تأديبه وطبعه على كرائم الخKل ومحامد الخصال بما لم يوفق إليه مخلوقا غيره

ا�نبياء جاءوا بالمعجزات وا�يات إ2 قد مضت على أثرھم وانقطعت بانقطاعھم؛ وأن ما 

ل ا�زمان والدھور؛ تجري من القرآن الكريم والذكر الحكيم باق على طو جاء به نبينا 

يكلف الناس بالجري على . عليه العصور وتتغير عليه ا�مم وھو قائم الحجة واضح البرھان

  :مقتضى حكمه ويطلبون بالتعبد بتKوته في كل زمان ومكان كما ورد في ا�بيات التالية

  وجئتنا بحــكيـــم غير منصرم   جاء النبيون با�يات فانصرمت  

  يزيـــنھـــن جKل العتق والقدم  ــال الـــمدى جددآياته كلما ط  

  وصيك بالحق والتقوى وبالرحم  يكاد في لطـــفــة مـنه مشرفة   

بالشھد في حKوته وعذوبته، وانبساط النفس له، أو لفائدته وشفائه  يشبه شوقي حديثه 

" للناس فيه شفاء: "�مراض النفوس كما يشفي العسل من أمراض الجسم، كما قال تعالى

  )٦٩/ا�ية –النحل (

  حديثك الشھد عند الذائق الفھم  يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة  

ويقول شوقي إن البيان قد ازدان بحديثه كما تزدان الحسناء بعد العطل بحليھا وزخرفھا 

  :وتزدان بزينتھا مKحتھا وحسنھا، ويبين ھذا المعنى في قوله

  ل مـنتثر في حسن منتظمفي كــ  حليت من عطل جيد البيان به  

  تحيي القلوب وتحيي ميت الھمم  بــكل قــــول كـريم أنت قائلـه  

والشاعر يوضح شجاعة الرسول وبأسه في الحروب ويبين أنه كان أقوى بأسا من ا�سد 

  :ساعة وثبه؛ وا�سد إذا وثب كان أشد ما يكون شدة وأقوى ما يكون قوة، ونستمع إلى قوله

  إذا مشيت إلى شاكي السKح كمي  عند وثبته والليث دونك بأسا  

  في الحرب أفئـدة ا�بــطال والبھم  تھفو إليك وإن أدميت حبتـھا  

الثناء من أھل ا�رض وأھل السماء، ومن يلتمس عن ا�خبار وجد أنه  وھكذا اجتمع له 

  . بلغ الغاية في كمال بشريته وروحانيته 
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  :بقوله  وختاما، يصلي ويسلم الشاعر على محبوبه

  نــزيــل عــرشك خير الرسل كلھم  يا رب صل وسلم ما أردت على   

    إ2 بدفع مـــن اLشـــفــاق منـجسم  محيي الليالي صـKة 2 يــقطعھا  

  Kضرا من السھد أو ضرا من الورم  مسبحا لك جنح الليالي محــتم  

  وقامع الحب إن أخـلصـت من سأم  رضية نفسه 2 تشتكي سأمـــــا  

  جعلت فيھم لواء البــيــت والــحوم  وصل ربي على آل له نــخــب  

  شم ا�نوف وأنف الحادثات حــمي  بيض الوجوه ووجه الدھر ذو حلك  

  في الصحب صحبتھم مرعية الحرم  واھد خير صKة مــنــك أربعة  

يمجد شاعرنا شوقي كل ا�نبياء تمجيدا يليق بمكانتھم، وا�نبياء جميعھم مصدر ھدى 

رحمة، ويجب على العباد أن يصدقوھم ويخلصوا الحب لھم، ولكنه أفرد كK من موسى و

ويعبر . بالتمجيد واLجKل واLكبار في قصائد مستقلة وعيسى عليھما السKم ومحمد  

الباقية إلى يوم القيامة، وصKحيتھا   الشاعر في أشعاره عن إيمانه الراسخ بنبوة محمد 

وھو يدھش بإعجابه البالغ لسيرة رسول . مرا العصور وكر الدھورل�جيال البشرية على 

وكان الشاعر شوقي . الفذة الفريدة في الكلمات اLنسانية وا2نجازات النادرة الكريم 

ونKحظ الحب والحنان واLشراق . شاعرا إسKميا بمعنى الكامل وله عقيدة ودعوة ورسالة

  :ول في ا�بيات التاليةالروحي في جميع أشعاره عن الدين كما يق

  وبغية هللا من خلق ومن نسم  محمد صفوة الباري ورحمته  

  :وقوله مناجاة هللا

  من الصفح ما سودت من صحفاتي  وأنت ولي العفو فامح بناصح  

شوقي شاعر معتد بإيمانه، معتز بدينه؛ وقد تخصص أكثر ديوانه في الفكر اLسKمي بصورة 

اLسKمية في شعر شوقي أجدر بعناية الدارسين المھتمين  مباشرة وغير مباشرة؛ والنواحي

قضى شاعرنا حياته في خدمة ا�دب العربي وأتم ما عھد إليه من . بالدراسات اLسKمية

  .١٩٣٢مھمة الحياة فلبى لنداء ربه سنة 

  .وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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†@Op@‡îGa@‡jÇQ  

وھي قصيدة رائعة، والشاعر  أمير الشعراء أحمد شوقي، قصائدحدى إ ، ھيالھمزية النبوية

في ھذه القصيدة يؤرخ اLسKم وظھوره وانتشاره وفضائله في صورة جاذبة ويمدح النبي 

و النص ا�صلي للقصيدة يتألف من مائة  . ويشرح مكانته فى المجتمع شرحا واضحا 

معاني أبيات  وتبدو. 'اعلن متفاعلن متفاعلنمتف'وثKثين بيتا، مكتوبة على نسق بحر الكامل 

كأنھا مكتوبة ا�ن، وكأنھا بما تضمه تمثل ردا بليغا ورائعا على ما ارتكبته ' الھمزية النبوية'

دون  الزكية وشخصية النبي  ركية من إساءات شنيعة وفظيعة ضد اLسKماالصحيفة الدنم

أراد شوقي  .١٩١٧يدة ا�فكار في سنةونشرت ھذه القصيدة بجر. احترام لمقدسات المسلمين

 :مطلعھا  يالتالشھيرة ھمزيته  يالبوصيري ف  اLمام  بھذه  القصيدة محاكاة

    يا سماء ما طاولتھا سماء    كيف ترقى رقيك ا�نبياء      

ولكنه أخذ منھا القافية ولم يأخذ الوزن، كما أنه لم يستوف الموضوعات التي وردت في 

   .ھمزية البوصيري

لمس أمير الشعراء في قصيدته قضايا تطلبھا العصر الحديث إذ أعلن منذ بداية القصيدة  و

  : قولهب

   و فم الزمان تبسم و ثناء     ولد الھدى فالكائنات ضياء

لم يكن  أن ميKد الرسول ا�عظم كان نقطة تحول ھامة في تاريخ اLنسانية كافة فمولده 

بل كان مولده مولدا  ،بشر الموجودين في ذلك الوقتيزداد به عدد ال ،مولد إنسان عادي

للھدى لكل أولئك البشر الحيارى التائھين في ظلمات الكفر و الجھل، كان مولده إيذانا بعموم 

   . الفرح والحبور وتحرير البKد و العباد من ظلم الحكام ضKل ا�فكار

و عن ذلك السرور الذي  الكون ثم يأخذ الشاعر في حديث مفصل عن ذلك الضياء الذي م�

   : عم المخلوقات في الم� ا�على فيقول

                                                 
  .، موتيل، وينادWMOا�ستاذ المشارك وريس قسم العربية، كلية .  ١

òíìjäÛa@òí0àHaòíìjäÛa@òí0àHaòíìjäÛa@òí0àHaòíìjäÛa@òí0àHa@Z@Z@Z@ZðìjäÛa@I‡¾a@Þbà×ðìjäÛa@I‡¾a@Þbà×ðìjäÛa@I‡¾a@Þbà×ðìjäÛa@I‡¾a@Þbà× 
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  شراءــه بــيا بـدنــن والــللدي  هــولــك حـــKئـالروح و الم� الم

   والمنتھى و السدرة العصماء  والعرش يزھو و الحظيرة تزدھي

   ة غناءـذيــان شــرجمـتــالــب  رباــة الــكــوحديقة الفرقان ضاح

الشاعر أن  أرادي العظيم نراھا من خKل تلك الكلمات التي دالعظيمة بمولد الھاإن الفرحة 

) تزدھي(، )يزھو(، )بشراء(يعبر بھا عن تلك البھجة التي عمت الم� ا�على مثل 

روح البھجة والسرور حتى ليصل أثرھا إلى القارئ  ينشروھي كلھا كلمات ) ضاحكة الربا(و

   . نفسه فيشعر بنفس الفرحة

نه يتصدر قائمة أسماء الرسل وا�نبياء في أوكيف ، يتحدث الشاعر عن اسم النبي  ثم

وكيف أن هللا سبحانه قد رفع ذكر نبيه العظيم فاقترن اسمه بلفظ  ،اللوح المحفوظ إكراما له

وكيف كانت له المنزلة العظمى  ،الجKلة في الشھادة اقتران ا�لف بالباء في ترتيب الحروف

   : وة إذ صار خاتم ا�نبياء والمرسلين فيقولفي بيت النب

   حمد طغراءـم مــوح و اسـلـفي ال  نظمت أسامي الرسل فھي صحيفة

   الباء) طه ( نالك و اسم ــف ھــأل  هـي بديع حروفــة فــKلــجــاسم ال

   من مرسلين إلى الھدى بك جاءوا  وجود تحيه ــن جاء الــر مـــيا خي

   حنفاءـــيه و الــف فـائـــحنــإ2 ال  لتقي ــذي 2 يــليين اــنبـــت الـــبي

   واءـــرزت حــام وأحـــدون ا�ن  ك آدم ـــازھم لــوة حــر ا�بــيــخ

التي صاحبت مولده الشريف والذي كان بداية لنھاية  ائرو بعد ذلك يعرج الشاعر على البش

وسقوط  ،بدونھا من دون هللا تعالىفيذكر خمود نيران الفرس التي كانوا يع ،الظلم و الكفر

في ذلك من  يقتدي الشاعر .شرفتين من إيوان كسرى وغيرھا من إرھاصات المولد الشريف

سبقه من الشعراء الذين تناولوا نفس الموضوع، و 2 ينسى الشاعر أثناء ذلك الحديث عن 

ته اقه الكريم و سمالكريم مبينا إن خل هالسمات الذاتية في محيا النبي الكريم و قسمات وجھ

   : ليل على نبوته عند كل ذي عقل فيقولدأصدق  ھي ةالعالي

   ى و حياءدرته ھـــحق و غ    هــاتـا محياك الذي قسمدو ب

   ل و ھديه سيماءـو من الخلي    وعليه من نور النبوة رونق 

أ وكيف نش و من الحديث عن الميKد وإرھاصاته ينتقل الشاعر للحديث عن طفولة النبي 

من خلق هللا يد على رسوله الكريم  ديتيما تحوطه عناية الرحمن الرحيم حتى 2 يكون �ح

على كل  يو2 عجب في ذلك فھو اLنسان الذي بعثه هللا ليكون له اليد الطول ،حتى أبيه وأمه
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Kف عن شباب أقرانه  .خلق هللا بعد ربه جل وعKثم يذكر شبابه الطاھر المختلف كل ا2خت

   : بعوا الشھوات والنزوات فيذكر صدقه وأمانته وطھره فيقولممن ات

   ه و ذكاءـعضــم رزق بــيتــو ال  ايل فضلهـدت مخـيم بـتــيــم الــنع

   ناءـلم يعرفه أھل الصدق و ا�م  بسوى ا�مانة في الصبا و الصدق

ن خلقه ثم يتناول الشاعر الجانب ا�خKقي في حياة الرسول الكريم فيتحدث بالتفصيل ع

لق من ھذه ا�خKق حتى صدق فيه قول الكريم وكيف أنه حاز على الدرجة العليا في كل خُ 

 Kكان في منتھى السخاء والكرمف ).وإنك لعلى خلق عظيم(ربه جل وع.   

   و فعلت ما 2 تفعل ا�نواء  فإذا سخوت بلغت بالجود المدى

   : و ھو المثل ا�على في العفو عند المقدرة

   ن بعفوك الجھKءي2 يستھ    قدرا موت فقادرا و و إذا عف

  ":بالمؤمنين رؤوف رحيم"والرحمة كانت من أوصافه البارزة حتى وصفه هللا تبارك وتعالى

 ھَـذاِن  فـي الـُدنيا ھُما الُرَحماءُ         َوإِذا َرِحــمـَت فَـأَنـَت أُمٌّ أَو أَبٌ 

   : للحق2 يغضب إ2  كان) ص(من أوصافه الشريفة أنه و 

   ضغن و2 بغضاء 2في الحق      وإذا غضبت فإنما ھي غضبة

   : أما عن رضاه فھو رضا � 2 يصدر إ2 عن صدق فطري بعيد عن التكلف

  الكثير تحلم و رياء يورض   وإذا رضيت فذاك في مرضاته

   : الذي أوتي جوامع الكلم صقعام اخطيب  كان صلى هللا عليه وسلمو

   تعروا الندي و للقلوب بكاء    ھزة  وإذا خطبت فللمنابر

   : 2 يؤخذ من غيره الحكم  ل الذي دوھو القاضي العا

   جاء الخصوم من السماء قضاء  وإذا قضيت فK ارتياب كأنما 

   : الشجاع الواثق من نصر هللا له يءوھو الجر

   و إذا جريت فإنك النكباء   و إذا مشيت إلى العدا فغضنفر
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ول اLسKم و مصادره فيذكر القرآن ا�مين المعجزة الكبرى للنبي ثم يتحدث الشاعر عن أص

الكريم و كيف أن ھذا الكتاب قد جاء ناسخا لما قبله من الشرائع و مھيمنا على ما سبقه من 

   : الكتب و كيف نزل ھذا الكتاب في أسلوب ھو آية في اLعجاز فأخرس البلغاء و الفصحاء

   يھا لباغي المعجزات غناءـف  تيكبرى الـك الــة ربــر آيــالذك

   و تخلف اLنجيل و ھو ذكاء  نسخت به التوراة و ھي وضيئة

   ه البلغاءـر دونـقصــوحي ي  له و بيانھم ـق أھــطــنـأزرى بم

أما الحديث الشريف للنبي الكريم فھو الحديث البليغ الفصيح الصادر عن أفصح خلق هللا كيف 

   : ھوى إن ھو إ2 وحي يوحى2 و ھو قول الذي 2 ينطق عن ال

   و العلم و الحكم الغوالي الماء   شرعـمـول فـقـأما حديثك في الع

   ه و الراءـين من سوراتـو الس   فحة قدسهـان نـرقــھو صبغة الف

   ر اLنشاءــفجــه و تــمن روح  جرت الفصاحة من ينابيع الھدى 

  :ويتحدث عن الروح والجسد فيھماوينتقل الشاعر إلى اLسراء والمعراج في عشرة أبيات 

ِ َرى بــُمسْ ــيا أيُّھا ال َ ِه شـ  ْوزاُء ـُس والجَ ـما 2 تناُل الشم    لىإَرفـاً ــ

َ ھـبالروِح أم بال       ُر ھَْيَكٍل ــھَ ـَت أطْ ـــيتساءلوَن، وأن  كِل اLسراُء ــيـ

ِ حانــنوٌر وَري        Kھُماــِن كِ ــَريــبِِھما َسَمْوَت ُمطَھّ   اُء ــھــــةٌ وبـــيَّ ــ

 ا يرى ويشاُء ـُل مـعَ ــفـــوهللاُ ي        نَّةٌ ــِ ـKِل ومــفَْضٌل عليَك لذي الج

 اُء ـَدْتَك سمـِ لّ ــاٌء قـــطُِويَْت َسم       ماــوالِم كلّ ـن العــتغشى الُغيوَب م

 قطةُ الزْھراُء ـــَت النُ ــنوٌن وأن        اــورھــن يواشــفي كل ِمنطقة ح

 اُء ـِمرآةُ والَحْسنـــفُّ والـكــوال        لىــتــأنَت الجماُل بھا وأنَت الُمج

 Kُء ـَك لم يَُجْزهُ عُ ــذاتِ ــُز2ً لــنُ           ِه ـْدسِ ــــظيرِة قُ ــن حـــيَّأَ مــهللاُ ھَ 

 ُء روِح ا�ميِن ِوطاـومناِكُب ال          اً ــوائمـــدَّةً وقـــحتَك سُ ــالَعْرُش ت

  ٌد ولِقاءُ ـوعِ ــِرَك مَ ـيـــحاشا لغَ       والُرْسُل دوَن الَعْرِش لم يُؤَذْن لَھُمْ 

ثم يبين الشاعر أن ذلك الكتاب الرباني و ذاك الھدي النبوي ھما ا�ساس في بناء وقيام الدولة 

فھي دولة تقوم على ، تلك الدولة التي يسھب شوقي في بيان مKمحھا و سماتھا ،اLسKمية

وھي  ،)إن أكرمكم عند هللا أتقاكم(قوله تعالى  وحيدشعارھا ال ،ھااالمساواة الكاملة بين رعاي

   : دولة تقوم على البيعة الحقة و الشورى و العدالة ا2جتماعية التي تضمن الحقوق �صحابھا
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   ھدى غراءـلل الـن مـــق مــبالح  بك يا ابن عبد هللا قامت سمحة

   ا و 2 أمراءــــھـيــة فـــوقــس 2  حكومةعباد ـلـدك لـفرسمت بع

   وائھا أكفاءــت لــحـاس تــنـــوال  ا وحدهـــھــيــهللا فوق الخلق ف

   وق قضاءـوا�مر شورى و الحق  ة بيعة ـKفــين يسر و الخـدوال

كما أنھا دولة كتب على أبنائھا الجھاد لرد الباغين المعتدين و نصرة المستضعفين من عباد 

   : هللا

   ومن السموم الناقعات دواء     والحرب في حق لديك شريعة

أما عن التكافل ا2جتماعي فكانت دولته عليه السKم أولى الدول التي أرست دعائمه وجعلت 

   : للفقير حق معلوم عند الغني يأخذه منه وھو عزيز النفس �نه شرع هللا

   باءـــة و جــونـنــمــة مــنــ2 م  ة و فريضة ـدك ذمــنـر عـبـــوال

   بخKءـحتى التقى الكرماء و ال   اة سبيلهـزكــدت الـوحــاءت فـج

   ك سواءـديـق لـي حـل فـكــفال   أنصفت أھل الفقر من أھل الغنى

   : ين من أصحاب رسول هللا فيقولدو 2 ينسى الشاعر أن يتحدث عن حملة ھذا ال

   ا�صنام فھي ھباءواستأصلوا   اء الشرك فھي خرائبـنـوا بـفــنس

   يال نعيمھا إغضاءــم حــھــوب  يمشون تغضي ا�رض منھم ھيبة

   ھم ترف و 2 نعماءـغــطـم يـل  اـھـرافـم أطـھـت لـحـتــحتى إذا ف

وإنه يشير إلى أن شريعة اLسKم تتضمن من أسس العدل والخير والشر والديمقراطية ومن 

  .الم الحديثروح اشتراكية وغيرھا مما يفتخر بھا الع

  قوم والغلواءـال عــاوىو2 دــل  مـــھـامـــت إمــنأا2شتراكيون 

 ،في أمسإلى الحاضر الذي تعيشه ا�مة اLسKمية وھو حاضر  وفي الختام يتوجه الشاعر

الذي 2 سبيل إ2 ح يد و إلى التداوي بما فيه من الدواء الناجالحاجة إلى استدعاء الماضي المج

   : اء إ2 به فيقول لمن خصه بتلك القصيدةالعKج و الشف

   اءـلھا يلقى عليك رجـثــي مــف  أدعوك عن قومي الضعاف �زمة

   واءـت ھواھا و القلوب ھـركب  ھم ــوســفــول هللا أن نـــأدرى رس

   Kءـي القيود بـوم فـم قــيـو نع  اطلـم بــيــعــم نــرھــدوا وغــرق
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   ھاءـــقــف ةمـي روـما لم ينل ف  لنا بھا تك التي نـعــريــوا شـمـلـظ

   داءـين و الدنيا بھا السعدفي ال  مشت الحضارة في سناھا و اھتدى

 .والثناء عليه و يتضح لنا مما سبق أن الغرض ا�دبي من ھذه القصيدة ھو مدح النبي 

جرد تقليد إ2 أن محاولته تلك لم تكن م ،وقد قالھا يحاكي بھا من سبقوه من شعراء المسلمين

ظروف العصر تليق بأعمى بل أضاف من خKلھا إلى القصيدة الدينية معاني جديدة تتواءم و

  . الحديث كما انه اتخذ من تلك المحاكاة وسيلة للتفوق والمنافسة

وعاطفة التدين الحارة قد سيطرت على الشاعر طوال القصيدة التي جعلته يھيم بشخص النبي 

 دفK يكاد أحالقارئ استطاع بھذا الصدق أن يؤثر تأثيرا شديدا في  الكريم و شمائله العطرة و

لشخص من نظمت في مدحه تلك  العميق الشديدھذه القصيدة إ2 و يشعر بشعور الحب  أيقر

والحق أن انتماء شوقي للمدرسة الكKسيكية والتي تعد امتدادا لمدرسة اLحياء . القصيدة

شعارھا التجديد مع المحافظة على القديم قد ظھرت والبعث بزعامة البارودي والتي كان 

كما نشاھد إذ نرى التزام الشاعر بوحدة الوزن والقافية والروي  .القصيدة ھذهآثاره جلية في 

  .تمسك الشاعر وحرصه على اللفظ العربي ا�صيل

هللا يشكو  أما عن مKمح التجديد في القصيدة فيتمثل في لجوء الشاعر في الختام إلى رسول

إليه حال ا�مة وما أصابھا من الضعف والوھن وكذا التركيز على أھم ما نادت به شريعته 

واختفت آثارھا مثل التكافل  .الغراء من مبادئ كثر المتكلمون بھا في العصر الحديث

وھذا الشاعر الكبير يتألم تألما . ا2جتماعي و مبدأ الشورى و العدالة ا2جتماعية وغيرھا

دا لما أصاب المسلمين من ا�وجاع والمصائب لسبب بعدھم عن الشريعة اLسKمية شدي

ل المسلمون الشريعة الغراء في المكان الKحق لھا   .ويرغب في أن يُنزِّ

أكثر شوقي من التشبيھات والصور الجزئية عموما والتي  دجانب الصور والخيال فق وفي

وقد جاءت ألفاظ الشاعر . جسيم والتوضيحتؤدي دورھا في خدمة المعاني بالتشخيص والت

  .قوية جزلة تتناسب موضوع القصيدة

  .كرمة ابن ھاني و الشوقيات �حمد شوقي و مواقع انترنت: المراجع
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@ @

p@ÝîÜ§a@‡jÇQ  

 : مفھوم شعر المديح النبوي

ة الَخلقي بتعداد صفاته   النبوي ھو الشعر الذي نظم في مدح النبي محمد  المديحشعر 

 ترتبط بحياة الرسول والُخلقية وإظھار الشوق لرؤيته وزيارة قبره وا�ماكن المقدسة التي

شعرا واLشادة بغزواته وصفاته المثلى  ، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية ونظم سيرته

فن من فنون الشعر : "والمديح النبوي في قول زكي مبارك .والصKة عليه تقديرا وتعظيما

عھا التصوف، فھو لون من التعبير عن العواطف الدينية وباب من ا�دب الرفيع، التي أذا

وھذا التعريف يطابق للمديح . ٢"�نھا 2 تصدر إ2 عن قلوب مفعمة بالصدق واLخKص

النبوي الذي ظھر في العصور الوسطى، وأما في العصر الحديث فھو يخرج من دائرة 

يمتاز المدح النبوي الخالص . ة وا2جتماعية والسياسيةالتصوف إلى دائرة العلمانية والوطني

من المدح التكسبي أو مدح التملق الموجه إلى السKطين وا�مراء والوزراء، ويتسم بالصدق 

  .     والمحبة والوفاء واLخKص والتضحية

  مصادر المدائح النبوي

ة من القرآن الكريم أو2 يستوحي المديح النبوي مادته ا�صلية واLبداعية ورؤيته اLسKمي

وھناك مصادر ثانوية للمدائح النبوية وھي كتب التفسير التي بينت حياة . والسنة النبوية ثانيا

الرسول بيانا واضحا وكتب السيرة التي تتمثل في مجموعة من الوثائق والمصنفات التي 

  .       كتبت حول سيرة الرسول

  :بداية المديح النبوي وتطوره

، وانتشر بعد ذلك مع انطKق الدعوة يح النبوي في الشعر العربي مع مولد النبي ُولد المد

اLسKمية وشعر الفتوحات اLسKمية إلى أن ارتبط بالشعر الصوفي مع ابن الفارض 

                                                 
 . قسم العربية، كلية الجامعة، تروننتبراما�ستاذ المساعد، .  ١
  ١٧:، ص١٩٣٥، ١:، المكتبة العصرية، بيروت، طزكي مبارك، المدائح النبوية في ا�دب العربي، / د.  ٢

‹–bÈ¾aë@sí‡¨a@ïi‹ÈÛa@‹È“Ûa@À@ðìjäÛa@|í‡¾a‹–bÈ¾aë@sí‡¨a@ïi‹ÈÛa@‹È“Ûa@À@ðìjäÛa@|í‡¾a‹–bÈ¾aë@sí‡¨a@ïi‹ÈÛa@‹È“Ûa@À@ðìjäÛa@|í‡¾a‹–bÈ¾aë@sí‡¨a@ïi‹ÈÛa@‹È“Ûa@À@ðìjäÛa@|í‡¾a 
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ولكن المديح النبوي بسماته الخاصة لم يظھر إ2 بقصيدة البردة المشھورة . والشريف الرضى

ذھب الباحثون مذھبين في نشوء المديح . ن السابع الھجريللشاعر البوصيري في القر

النبوي، وبعض منھم يرون بأنه إبداع شعري قديم ظھر في المشرق العربي مع الدعوة 

وھناك . النبوية والفتوحات اLسKمية مع حسان بن ثابت وكعب بن زھير وعبد هللا بن رواحة

ر إ2 في القرن السابع الھجري مع رأي آخر وذلك أن المديح النبوي فن مستحدث لم يظھ

  . ١البوصيري وابن دقيق العيد

وقد ازدھر المديح النبوي ازدھارا واضحا في الفترات التي عانى فيھا المسلمون المحن 

المرحلة ا�ولى ھي المرحلة التأسيسية في : والشدة، فنرى لنضج المديح النبوي ثKث مراحل

في تلك المرحلة يوجه الشعراء إلى الدفاع عن العقيدة  وكان الرسول. فترة الدعوة اLسKمية

   ٢ورد ھجوم المشركين نحو الرسول وأصحابه

، شبه فيه قبل بعثته ما قاله عبد المطلق إبان و2دة محمد  فأول ما قيل في مدح محمد 

  : من قول عبد المطلب: و2دته بالنور واLشراق الوھاج الذي أنار الكون سعادة وحبورا

  ا�رض وضاءت بنورك ا�فق    رقتـدت أشـــت لما ولوأن  

   ٣بل الرشاد نخترقــــور وســالن    فنحن في ذلك الضياء وفي   

تطور فن المديح النبوي في ھذه المرحلة على يد الشعراء الذين دافعوا عن اLسKم ورسوله 

عب بن ك) بانت سعاد(ومن بينھم شاعر الرسول حسان بن ثابت وصاحب البردة . ا�مين

ومن أھّم قصـائد المديـح النبـوي في المرحلة التأسيسيـة، من . زھير وعبد هللا بن رواحة

  :المنظور التاريخي، ھي 2ميّـة كعب بن زھيـر بن أبـي سلمى ومطلعھا

ٌم إثـَرھا لم يُفَد َمكبول  بانَت ُسـعاُد فَقَلبـي اليوَم َمتبولُ    ٤.ُمتَيـَّ

2 يكاد ناطق بالضاد 2 "ـائد الشـعر العربـي حتـى قيل قص وتعد ھذه القصيدة من أشـھر

  . ٥"يسمع بـھا

                                                 
ا�دب الغربي من خKل ظواھره وقضاياه، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ، عباس الجراري/ د.  ١

   ١٤١: ، ص١٩٨٢، ٢:ط
: ماھر حسين، قضايا في ا�دب والنقد رؤية عربية، وقفة خليجية، دار الثقافة، دوحة، قطر، ط/ د فھمي،.  ٢

   ٩٤- ٩٣: ، ص١٩٨٦
   ١٤١: ص، عباس الجراري/ د  ٣
  . ١٠٨:، ص١٩٩٦، ٣:الزيات، أحمد حسن، تاريخ ا�دب العربي، دار المعارفة، بيروت، ط.  ٤
  http://forum.stop55.com/216786.html: نجمة حجار، مقالة في صفحة ويب .  ٥
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غنية عن اLتيان بھا في ھذا الصدد، وعينيته في  –شاعر الرسول  –وقصائد حسان بن ثابت 

  :الرد على خطيب قريش عطارد بن حاجب مشھورة، ومنھا

  ١قد بينوا سنة للناس تتبع  ھر وإخوتھمإن الذوائب من فِ 

ر العباسي يرتبط المديح النبوي بمدح آل البيت وتعداد مناقب بني ھاشم وأبناء وفي العص

وآلـه  المعروف بتشيّعه �ل البيت اھتمام واضح بمديح النبـي ٢لبـھاء الدين العاملي.  فاطمة

وأكثر ما يميّـز الشـعر الشيعي انـه مزيج من المديـح .  وقد ضّمن كشكـوله مدائح عديدة

والرثاء وا2بتھال إلى هللا وا2حتجاج السياسي ) أبناء علي وفاطمة من(ه للرسول وآل بيت

عشرات من القصائد الشعرية في مدح  ٣وللشاعر العباسي مھيار الديلمي. أو الدينـي والعقلي

  .   وصفاته الحميدة أھل البيت واLشادة بخKل الرسول 

سيطة، وتعتبر ھذه المرحلة ھي والمرحلة الثانية لتطور المديح النبوي ھي المرحلة الو

المرحلة الحقيقة لتأسيس فن مستقل في المديح النبوي، وذلك بقصيدة اLمام البوصيري 

وعھد البوصيري عھد المحن والفتنة ل�مة المسلمة إذ وقعت فيه الحروب . المشھورة بالبردة

والشخصية المثالية فمن الطبيعي أن ترجع ا�مة المسلمة إلى التعاليم اLسKمية . الصليبية

وفي ھذه المرحلة أيضا ظھرت في . لرسوله وأن تكون ھذه من أھم موضوع الشعر العربي

واحدا من ) محمد بن سعيد الصنھاجي البوصيري(وكان البوصيري . العربية أشعار تصوفية

الكواكب الدرية في "نظم ھذه القصيدة تحت عنوان . ٤أھم المتصوفين المصريين في عصره

تمييزا عن قصيدة كعب التي اشتھرت أكثر " البردة"، وقد غلب عليھا اسم "ر البريةمدح خي

  :للبوصيري" البردة"مطلع قصيدة ". بانت سعاد"باسم 

                                                 
: ، ص١٩٩٦، ١:، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط١:زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية،ج.  ١

١٦١  
بھاء الدين، ولد الملقب ب) م١٦٢٢-  ١٥٤٧/ ھـ ١٠٣١- ٩٥٣(محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي .  ٢

ببعلبك، ھو عالم رياضي وھندسي اشتھر في القرنين العاشر والحادي عشر الھجريين، تعود شھرة 
العاملي الحقيقية إلى ما قدمه من شروح وافية كافية للقوانين المعقدة والمسائل الصعبة على علماء 

لي عددا كبيرا من الكتب عاصروه، ولخص وعلق على مؤلفات الكرجي في الحساب والجبر، صنف العام
  . والرسائل في العلوم الرياضية والفلكية والشرعية واللغوية جاوزت في مجموعھا الخمسين

 على يد إسKمه كانو؛ كان مجوسياً فأسلم، فارسي أبو الحسن مھيار بن مروزيه الديلمي كاتب وشاعر.  ٣
كان شاعرا جزل . كثيرا من قصائدهوھو شيخه، وعليه تخرج في نظم الشعر، وقد وازن الشريف الرضى 

القول، مقدما على أھل وقته، وله ديوان شعر كبير يدخل في أربع مجلدات، وھو رقيق الحاشية طويل 
  . النفس في قصائده

  . نجمة حجار.  ٤
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  مزجت دمعا جرى من مقلة بدم    أمن تذكر جيران بذي سلم      

. وقد عورضت ھذه القصيدة من قبل الكثير من الشعراء القدامى والمحدثين والمعاصرين

من أشھرھم ابن جابر ا�ندلسي في ميميته البديعة التي استعمل فيھا المحسنات البديعية و

  ومطلعھا.   بكثرة في معارضته الشعرية

  ١له المدح وانثر أطيب الكلم   وانشر  بطيبة أنزل ويمم سيد ا�مم

 ٢مويوفي ھذه المرحلة نشأ فن البديعيات في المديح النبوي، ومن أشھره بديعية ابن حجة الح

، كما ظھرت دواوين بكاملھا في مدح الرسول مثل "خزانة ا�دب"التي سماھا مع شرحھا 

2بن سيد " بشرى اللبيب بذكر الحبيب"للشھاب محمود و" أھنى المنائح وأسنى المدائح"

    ٣.الناس اليعمري

عزيز مالك بن المرحل، وعبد ال: وقد اشتھر المديح النبوي في المغرب بأيدي الشعراء أمثال

و من الشعراء ا�ندلسيين المشھورين في ھذا الفن، أبو زيد . الفشتالي، والقاضي عياض

اھا  وھي مخمسات " الوسائل المتقبَّلة"الفازازي له مجموعة شعرية في المدائح النبوية سمَّ

العقدين في مدح سيد "ان سماه وله ديو وابن جابر ا�ندلسي. على الحروف الھجائية

لسان شعراء ا�ندلس الذين اھتموا بالمديح النبوي وذكر ا�ماكن المقدسة  ومن". الكونين

  .الدين بن الخطيب

  المديح النبوي في الشعر العربي الحديث

يعتبر العصر الحديث مرحلة ثالثة 2زدھار المدائح النبوية، �نه ھو عصر التحدي ا�كبر، 

وھي 2 تزال تطلع إلى زمن، القوات ا2ستعمارية سيطرت الوطن اLسKمي حقبة من ال

، ولذلك تعود المدائح النبوية قوة دافعة من جديد، أراض جديدة واسعة في العالم العربي

                                                 
: في" شعر المديح النبوي في ا�دب العربي"المغرب، مقالة  –جميل حمداوي / د.  ١

http://www.almsloob.com/vb/t5263.html  
إمام  . سورية ، فيحماه من أھل )١٤٣٣: ت(  ھو تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد هللا بن حجة الحموي.  ٢

اتخذ عمل الحرير، وعقد ا�زھار صناعة له في صباه ، ثم . شاعر جيد اLنشاء. أھل ا�دب في عصره
، بلوغ ا�مل في فن الزجل، زانة ا�دبخ:ومن مؤلفاته المشھورة  .اتخذ ا�دب صناعة له فبرع في فنونه

  ھي قصة ھزلية وھي أشھر ما ألف‘ حذاء الطنبوري’، وقصة ثمرات ا�وراق
  . ٩٤: ماھر حسين فھمي، ص/ د.  ٣
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أن يظھر لون جديد أيضا فK غرو وتعود السيرة النبوية مثK أعلى وقدوة يتبعھا السائرون، 

 . ١بحكم التطور الفني المعاصر

يطرقه  شرين، أصبح المديـح النبـي وآل البيت بابـًاالحركة الشعريـة في القرن الع وبتطّور

وسياسيـة أخرى شغلت  الشـعراء في مناسبات معينة إلى جانب مواضيع دينيـة واجتماعيـة

وبالتأثيـر من ثقافتھم التراثيـة، الشـعرية والدينيـة، استوحوا في معالجتھم لھذه القضايا . ھمالَ بَ 

، وإضافة إلى ذلك ساعدت حركة ٢ول ومـآثر آل البيتالرسـ العامة تعاليم القـرآن وسيرة

إحياء التراث القديم في بداية النھضة الحديثة ا�دبية 2زدھار المدائح النبوية في ھذا العصر، 

وشعراء ھذه الحركة ھم الكKسيكيون يتابعون أسلوب الشعراء القدماء في النظم، مع أنھم 

  .   عالجوا الموضوعات العصرية

  دائح النبوية في العصر الحديثأنماط الم

  وھي: وإذا عدنا إلى ا�شعار في المدائح النبوية في العصر الحديث نجدھا في ثKث أنماط

  معارضات شعرية لقصائد مشھورة .١

  في صورة تفصيلية  مKحم شعرية التي تتناول حياة النبي .٢

  القصائد اLبداعية المطولة .٣

�دبي اLتباع والتقليد في الموضوع والوزن ويراد بھذا المصطلح ا: المعارضة الشعرية

سببھا تأثر الشاعر المعارض بقصيدة الشاعر المعارض من ناحية الوزن . والقافية والمعاني

نوع من التحدي والتطاول والمبارزة الشعرية  -أصK –والمعارضة . والموسيقى والموضوع

على  ه وليثبت للم� أنه قادرمن الشاعر المعارض، ليأتي بما يسمو على ا�ثر الذي يعارض

أن يختفي في  مجاراة الشاعر المعارض نظما وفنا، ولكن ھذا النمط الشعري اختفى أو كاد

  .  ٣واLبداع 2 التقليد الشعر المعاصر، بعد أن أصبح الشعر والشاعر على أساس ا�صالة

" دةالبر"لكعب بن زھير و" بانت سعاد"وقد كثرت المعارضات الشعرية لقصيدتي 

تكثر ھذه المعارضات عند الشعراء الكKسيكيين، . للبوصيري، نتيجة Lعجاب الشعراء بھما

رائد الشعر العربي الحديث، وأحمد  )١٩٠٤-  ١٨٣٨( ومن أشھرھم محمد سامي البارودي

                                                 
  .المرجع السابق.  ١
: ، مقالة في الشـعر العربـي بين القديم والجديدفي  )ص(شخصيـة النبـي محمد .  ٢

http://forum.stop55.com/216786-4.html  
  http://www.balagh.com/mosoa/fonon/he1ba014.htm: محمد صالح شريف عسكري / د.  ٣
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فيعتبر المدائح النبوية للبارودي وشوقي نقطة . أمير الشعراء )١٩٣٢ – ١٩٦٨( شوقي

يقول أمير الشعراء أحمد شوقي معترفا بما للبوصيري .  نبوية المعاصرةالتحول في المدائح ال

  :من فضل على الشعراء في المديح النبوي

 ١لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم  المادحون وأرباب الھوى تبع

ـ ) البردة(وقد سمى قصيدته التي عارض فيھا    : ومطلعھا) نھج البردة(ب

  ٢حل سفك دمي في ا�شھر الحرمأ  ريم على القاع بين البان والعلم

بمناسبة المولد  ومن معارضات شوقي الشھيرة أيضا، قصيدته الھمزية النبوية، التي أنشدھا

  : النبوي الشريف، وھي من البحر الكامل، ومطلعھا

  وفم الزمان تبسم وثناء    ولد الھدى فالكائنات ضياء

  : ويعارض فيھا قصيدة البوصيري الھمزية التي مطلعھا

  ٣يا سماء ما طاولتھا سماء    ترقى رقيك ا�نبياء كيف

التي " كشف الغمة في مدح سيد ا�مة"قصيدته الجيمية  فمن قصائد محمود سامي البارودي

  :يقول فيھا

  ـرجـا بK حـمــا ظلـحتى فتكت بھ   يا صارم اللحظ من أغراك بالمھج

  الدعجـقلب بــحتى أصاب سواد ال   فسي وھي 2ھيةـخدع نــازال يــم

   لى الودجــيوم الكريھة ما أبقت ع  تهـطرف لو أن الظبا كانت كلحظ

التي  ٤وھذه القصيدة ھي في الحقيقة معارضة لقصيدة الشاعر العباسي الصوفي ابن الفارض

  :مطلعھا

   أنا القتيل بK إثم و2 حــــــــرج  ما بين معترك ا�حداق والمھـــج

١إسماعيل زويريق والشاعر المراكشي
تحت ) صلعم(الذي خصص كتابين لسيرة الرسول  

  :ومن معارضاته. يعارض فيھما شعراء المديح النبوي، "على النھج": عنوان

                                                 
  . المرجع السابق.  ١
  الشوقيات، .  ٢
  .محمد صالح شريف عسكري/ د.  ٣
 ، من)م١٢٣٥/ ھـ ٦٣٢ –م ١١٨١/ ھـ ٥٧٦( ھو أبو حفص شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي.  ٤

ـ ، وكانت أشعاره غالبھا في العشق اLلھي حتى أنه لقب بالمتصوفين ، أحد أشھر الشعراءسوريا في حماة
  ."سلطان العاشقين"
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  :التي يعارض فيھا قصيدة كعب بن زھير "بانت سعاد " قصيدة .١

 الدمع منسجل والجسم مھزول  بانت سعاد فما للحزن تمھيــل

  :قصيدة البوصيرييعارض فيھا  "البردة يا شاكي البان "قصيدة .٢

  شكواك تنساب لحنا دافــق ا�لم   ياشاكي البان كم في البين من سقم؟

 كما في مطلع قصيدته الجيمية التي يعارض فيھا القصيدة "المرتجية"قصيدة .٣

  :2بن النحوي "المنفرجة"

  فغدا قد يأتــي بالفـــــــرج   إن ضـــاق ا�مـــــر فK تھج

  : التي عارض فيھا قصيدة الھمزية للبوصيري "ةفي رحاب المدين " قصيدة .٤

  جابني الشوق حين عز الدواء  ھاتھا، ما للنفس عنھا غناء 

، التي عارض فيھا الشاعر سينية البحتري، "السينية في مدح خير البرية " قصيدة .٥

  :ومطلع القصيدة ھو

  ٢فسقاني كأس الشجا بعد كأس  يجھر البين ما تخفى بنفسي 

والملحمة في المصطلح ا�دبي تمثل نوعا  ،الملحمة في اللغة تعني الحرب :ةالمGحم الشعري

الذي لم تعرف العربية شبيھا له، من حيث البناء  خاصا من الشعر القصصي البطولي،

٣العددي ل�بيات التي تبلغ ا�2ف القصصي الكامل، والحجم
 .  

وظھرت منه أعمال  ث فقط،وقد ظھر ھذا اللون الشعري في ا�دب العربي في العصر الحدي

، المعروفة ٤ومحاو2ت مميزة، ومن أشھرھا ملحمة الشاعر العراقي الشيخ كاظم ا�زري

، وذكر فضائله، ومعجزاته، والتي تبلغ ألف بيت، با�زرية في مدح الرسول ا�عظم 

  : بيتا ومطلعھا ٥٨٠جملة من أبياتھا وبقي منھا  أكلت ا�رضة

  ٥شف جسم الدجى بروح ضياھا    لمن الشمس في قباب قباھا

                                                                                                                            
مخصص " على النھج"ديوانه  إسماعيل زويريق أبو عدنان، شاعر وفنان تشكيلي وكاتب مراكسي، . ١

  . ١٧٠٠للمعارضات في المديح النبوي، وعدد أبياتھا 
، م، مطبعة وليلي، مراكش٢٠٠٤، ١:، ط١:على النھج، ج ،إسماعيل زويريق: المرجع. جميل حمداوي/ د.  ٢

  م٢٠٠٦ ،١:عة وليلي، مراكش، ط، مطب٢:ج و
  .محمد صالح شريف عسكري/ د.  ٣
من ) ھـ١٢١١ - ھـ  ١١٤٣( زري�ا محمد كاظم المعروف بالمK تصحيف المولى ھو ابن الحاج محمد.  ٤

  في الفقه جواھر الكKمفي مدح النبي المصطفى، ومن أعماله  رزيةبألفيته ا� العراق، اشتھر
  . ريمحمد صالح شريف عسك/ د.  ٥
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المباركة لعبد  ومن المKحم المھمة التي ظھرت في مطلع العصر الحديث، القصيدة العلوية

  : بيت ومطلعھا) ٥٥٩٥(المسيح ا�نطاكي و التي بلغ عدد أبياتھا 

  بحمد ربي فليحمده قاريھا  أزين ملحمتي الغرا وأحليھا

، الفرطوسي عبد المنعمصر، ملحمة الشاعر الشيخ ومن المKحم الشعرية المميزة في ھذا الع

  : وفضائله ومولده ، منھا ، وجھاده وتزيد على أربعين ألف بيت، وتشمل حياة النبي 

 ألف أھK بخاتم ا�صفياء    ولد المصطفى محمد يمنا

  بجبين كالكوكب الوضاء    وتجلى والنور يشرق منه

المعروفة بـ  القيمة، الملحمة الشعريةومن المKحم الشعرية المميزة أيضا، بخصائصھا 

من الممكن أن تكون اLلياذة . ١للشاعر المصري الشھير أحمد محرم" اLلياذة اLسKمية"

اLسKمية أخطر عمل شعري تناول الرسول منذ مولد الھادي حتى وفاته، وتبدأ بداية قوية 

  :بمطلع النور حين اشتد الظKم

  ر الناس حكمة والدھوراواغم    ام� ا�رض يا محمد نورا

  ٢يكشف الحجب كلھا والستورا    حجبتك الغيوب سرا تجلى

ظھرت في الشعر الحديث والمعاصر القصائد اLبداعية تابعا : القصائد اHبداعية المطولة

لتطور الشعر وفقا لمقتضيات العصر، فتنوعت الموضوعات إلى الوطنية والسياسية 

لجديدة استقر المدح النبي في القصائد العربية ومع ھذه الموضوعات ا. وا2جتماعية

، بشعلة المديح النبوي، وتطفح بالحب والود للنبي الكريم  القصائد توھجت. المعاصرة

ومناقبه بأفضل العبارات وأرق الكلمات المشعة المشبعة بالوفاء  والشعراء يصفون فضائله

) يا ظKل اLسKم(وعته الشعرية ، في مجم٣محمد حسين فضل هللا يقول شاعر لبنان. والو2ء

  : يا رسول هللا: تحت عنوان

                                                 
 القومية شعراءمصري، وھو من  شاعر، )م١٩٤٥ –م ١٨٧٧( أحمد محّرم ابن حسن عبد هللا الشركسي.  ١

مصطفى كامل وسعد  كما عاصر، ١٩١٩ثورة  عاصر، وكان من دعاة الجامعة اLسKمية. واLسKم
الشعر  في البعث واLحياء ويعد أحمد محرم من شعراء مدرسة .وتأثر بھم في شعره الوطنيزغلول 
فنظم ملحمته ) صلى هللا عليه وسلم(بتصوير البطولة اLسKمية من خKل سيرة النبي ، اشتھر العربي
   .  م١٩٦٣، وقد طبعت في القاھرة سنة في ثKثة آ2ف بيت )اLلياذة اLسKمية( "مجد اLسKم"النبوية 

  . ١١٣:ماھر حسين فھمي ، ص/ د.  ٢
العراق  فيالنجف  لبناني ولد في مدينة شيعي مرجع دين ، )٢٠١٠يوليو  – ١٩٣٥( محمد حسين فضل هللا.  ٣

لقب بآية هللا العظمى . نفتاحاً على التيارات ا�خرىايعتبر من أكثر علماء الشيعة لبنان،  توفي فيو
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 يا رسول السKم ينبض بالروح حياة ورحمة وجما2

2K١أنت أطلقته لينعم فيه الكون لطفا ونعمة وظ  

تُناِولت شخصية الرسول في الشعر العربي الحديث كأنھا مثل عليا للشخصية اLسKمية في 

لذي لقيه الرسول في سبيل الدعوة، وھجرته من أرض الظلم إلى فترات الشدة، فيأتي العذاب ا

يعتبر الشاعر الحديث أن المدائح . أرض السKم، وسياسته بين سطور الشعر العربي الحديث

  :النبوية خير مKذ من التخبط الفكري، وفي ذلك يقول أحمد محرم

  صادق العزم شرعا غير مجھول  من ا أيام ھجرتهــنبي لنـــن الـس  

  م يحفل بتھويلــKل ولــريح الض  مضى على الحق لم تعصف بھمته

  ٢يلـر ا�ساطــفتك الجيوش وتدمي  والنفس تغلب إن صحت عزيمتھا  

في النصف ا�ول  ونجد أكثر مثال للشعراء الذين تناولوا ھذه المعاني في مدح النبي 

ة الصليبية الثانية أوائل للقرن العشرين �نه حدثت في ھذه الفترة أحداث جسام أھمھا الغزو

. ھذا القرن، والھجوم على اLسKم وعلى رسوله من دوق دار كور وھانوتو إلى ألفرد جيوم

ونعد من بين ھؤ2ء الشعراء مثK 2 حصرا الشاعر محمد مصطفى الماحي وحسن عبد هللا 

نه القرشي وبدوي الجبل وعمر أبو ريشة ومحمود فضل إسماعيل، وا�خير خصص من ديوا

  ". من وحي السيرة النبوية: "خمسين صفحة للمديح النبوي، جعل عنوانھا

للرد على ا2تھامات من قِبَل  -الشاعر اLسKمي في الخليج  - ٣أحمد محمد الصديقوقد قام 

ففي الموقف ا�ول يبين . المستشرقين وعلماء النصارى نحو اLسKم ورسوله والقرآن الكريم

  :، فيقولأن محمدا خاتم النبيين

  للدين والدنيا ھوى وصKح  ن شرعه ــــمد مــــوأطل نور مح    

  ١ي للخلود وللعK مفتاحــــھ  وعلى خطاه نمت أصول حضارة     

                                                                                                                            
، ومن كتبه المشھورة ثKثة أجزاءفي  ‘فقه الشريعة’وقد جمع فتاواه في كتاب لKجتھاد في الفقه الشيعي، 

  .   فقه الحياة، إسKم ومنطق القوة، قضايا إسKمية معاصرة، أسلوب الدعوة في القرآن
  . محمد صالح شريف عسكري/ د.  ١
  . م١٩٦٣، القاھرة ١٩٥، ص ٢ديوان محرم ج .  ٢
م، بدأ يقرض الشعر وينشره في الصحائف اليومية في أيامه الدراسية، ومن ١٩٤١شاعر فلسطيني ولد بعكا سنة  ٣

، ١٩٩٠، جراح وكلمات ١٩٨٤، قصائد إلى الفتاة المسلمة ١٩٨٥، اLيمان والتحدي ١٩٧٧نداء الحق : ينه دواو
، طيور الجنة، يا سراييفو ١٩٨٥، أناشيد للصحوة اLسKمية ١٩٨٧، قادمون مع الفجر ١٩٩٠ھكذا يقول الحجر 

 ،١٩٩٨، ھو هللا ١٩٩٧، ملحمة الشيشان ١٩٩٧الحبيبة 
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  :ثم ينتقل ليسجل معجزة القرآن الذي لم يصبه أي تحريف وصلحه لكل زمان ومكان

  المعجزات وحسبك القرآن معجزة الخلود    

  زيف أو جمود قد صانه الرحمن من عبث و    

يتناول اLسراء والمعراج باعتبارھا معجزة أو2 " اLسراء والمعراج"وفي قصيدته بعنوان 

  :وتكريما وجزاء لمعاناة الرسول وصبره على المكاره

  لحظة والبراق يھبط في الباب وجبريل ممسك بعنانه    

  قم حبيب الرحمن 2 تيأس وھب النبي من أحزانه     

ل إلى حال المسلمين اليوم كأنه يلمح افتراقھم من ناحية وتكالبھم من وبعد ھذا الدرس ينتق

ناحية أخرى، وتخلفھم في كل جوانب  الحياة، فھم في أشد حاجة إلى جھاد كجھاد الرسول 

  :وصبر كصبر الرسول القائد

  يا حبيب الرحمن لو كنت فينا اليوم أنكرت أمة اLسKم    

    Lقدامكثرة لو ترى ولكن قليل في مجال اLح واK٢ص   

خالد الفرج وھكذا نرى عديدا من الشعراء في الخليج تناولوا مدح النبي في أشعاره أمثال 

الشاعر  ٣الشاعر الكويتي، وعبد الرحمن المعاودة الشاعر القطري وعبد الرحمن العشماوي

  . السعودي

التيارات ا�دبية تتنوع القصائد اLبداعية في المديح النبوي في ھذا العصر وفقا 2ختKف 

فتختلف ھذه القصائد مضمونا وشكK، إذ يقلد الشعراء الكKسيكيون أسلوب الشعر . الحديثة

 Kالقديم، يبعد الشعراء الرومانسيون والرمزيون كل البعد عن ھذا الشعر القديم شك

  . فنKحظ نماذج من ا�شعار في ھذه التيارات الحديثة.  ومضمونا

  

                                                                                                                            
  .٩٩:فھمي، صماھر حسين / د.  ١
  .١٠٠:ماھر حسين فھمي، ص/ د.  ٢
شاعر سعودي اشتھر بشعره ، )١٩٥٦:و( عبد الرحمن صالح بن محمد بن صالح العشماوي الغامدي.  ٣

جامعة اLمام محمد بن  أستاذاً مساعداً للنقد الحديث في كلية اللغة العربية في ، كان اLسKمي التوجه
يشارك في البرامج ات في ا�مسيات الشعرية والندوات ا�دبية، للعشماوي مشارك، وسعود اLسKمية
وله دواوين كثيرة،   ،)اLسKمي، قراءة من كتاب، وآفاق تربوية من ذاكرة التاريخ(مثل  اLذاعية التلفازية،

مأساة التاريخ، مشاھد من يوم القيامة، ، من  إلى أمتي، صراع مع النفس، بائعة الريحان،: بعض منھا
  .القلب إلى سراييفو، عندما تشرق الشمس، يا ساكنة القدس
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  :عراء التيارات اJدبية الحديثةالمديح النبوي عند ش

النھضة الحديثة في ا�دب العربي والمحاو2ت �حياء التراث القديم خKفا : ١ةالكGسيكي

�ساليب الغربية في النظم والتأليف، ساعدت لظھور ا�شعار في ا�نماط ل العميان تقليدلل

ين نرى عديدا من القصائد الكKسيكية، ومن بين ھذه ا�شعار للشعراء الكKسيكيين والتراثي

�ن شخصية الرسول وشمائله لم تغب عن السطور الشعرية العربية في . في المديح النبوي

التقليد والسلفية مساحة كبيرة لمديـح  فأفرد شـعراء. أي عصر من العصور قديما وحديثا

لعراق ا في ٢وتََمثَّل ھذا ا2تجاه في أشعار محمد مھدي الجواھري. وآل البيت النبـي

الزمن الراھن، فنظم مؤخًرا  وقد اسـتمّر اتجاه التقليد في .والبارودي وأحمد شوقي في مصر

وقد ناقشنا .  الشـاعر المراكشي إسماعيل زويريق قصائد عديدة في المعارضة واLبداعية

  :  ومن قصائده اLبداعية في مدح الرسول. عن معارضاته ل�شعار المدحية القديمة بأعKه

  :وھي رائية الروي ومطلعھا" كل مديح فيه مختصر" ةقصيد .١

  فما تعد سجاياه وتختصر  رأيت كل مديح فيه مختصرا

" الدالية في الرد على من أساء إلى الرسول برسوماته الكاريكاتورية"قصيدة .٢

  :عارض فيھا دالية أبي العKء المعري ومطلعھا

  يادافما للصمت يلزمني الح  أما أعنى الذي رسموا الفؤادا

كشف الغمة في مدح سيد  "فمن قصائد محمود سامي البارودي في المديح النبوي قصيدته

  :، ومطلع القصيدة ھو ٤٤٧وعدد أبيات ھذه القصيدة   "ا�مة

   واحد الغمام على حي بذي سلم   يا رائد البرق يمم دارة العلــــــم

في قصيدته التي  الحمKوي حمدأالشيخ  ومن الشعراء ا�خرين الذين نظموا على منوال البردة

  :ومطلعھا "منھاج البردة "سماھا كذلك بـــ

                                                 
يعتبر . تيار أدبي نشأ عند اLغريق وتطور عند الرومان وشاع في أوروبا بعد النھضة ا�وروبية.  ١

ومن خصائصه العناية . بالكKسيكية كل أدب يبلور المثل اLنساني المتمثل في الخير والحق والجمال
 .  ربط ا�دب بالمبادئ ا�خKقية وتوظيفه للخدمة التعليميةالكبرى با�سلوب والفصاحة و

، )متنبي العصر(شاعر العرب ا�كبرشاعر عراقي معروف ب) ١٩٩٧ – ١٨٩٩( محمد مھدي الجواھري.  ٢
صدر له ، نظم الشعر في سن مبكرة. ضد السلطات البريطانية ١٩٢٠عام  ثورة العشريناشترك في 

خواطر الشعر في الحب "وكانت مجموعته الشعرية ا�ولى ). ١٩٢٨(عام " بين الشعور والعاطفة"ديوان 
ثم جريدة ) ا2نقKب(ة وجريد) الفرات(أصدر مجموعة من الصحف منھا جريدة ". والوطن والمديح

كان من المؤيدين المتحمسين لثورة و. وانتخب عدة مرات رئيساً 2تحاد ا�دباء العراقيين) الرأي العام(
  .بدمشق ١٩٩٧وتوفي في عام " شاعر الجمھورية"وقيام الجمھورية العراقية ولقب ب ١٩٥٨تموز  ١٤
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  وقابل التوب من جان ومجترم   يا غافر الذنب من جود ومن كرم

المديح النبوي �حمد شوقي يستحق دراسة مفصلة، ھذه المجلة خصصت دراسة عنه، (

  ) فالرجاء من القارئ العزيز مراجعة ھذه الدراسة

لشعراء الرومانسيون بعدوا عن شعر المناسبات، وانكب ھؤ2ء الشعراء على ا: ١ةالرومانسي

في مواقفھا العديدة تثير وجدان الشاعر  ذواتھم وراحوا يحللونھا، وظلت سيرة النبي 

المسلم، وھذا ا2تجاه نراه في شعر أحمد الخليفة الشاعر البحريني وفي شعر محمود حسن 

ولد : (فإذا كان شوقي يبدأ قصيدته قائK. الرومانسيين إسماعيل وغيرھم كثير من الشعراء

انية كلھا تعبير عن رؤى ديبدأ بمقدمة وج ٢فالشاعر أحمد الخليفة) الھدى فالكائنات ضياء

  :٣الشاعر الرومانسي

  واستفيقي وطاولي ا�قمارا    ي المجد واھزجي يا صاحريــانقـع

  اراـا�زھضدي ـــبشرا ون  واسكبي الضوء في مواكب ھذا الليل

ويستمر الشاعر خليفة في القصيدة حتى يختتمھا كما بدأھا بنفس المذاق، فإذا اختتم شوقي 

  : قصيدته بالدعاء

  ومن المديح تضرع ودعاء    ياـــل داعـــا بــما جئت بابك مادح

  في مثلھا يلقي عليك رجاء     ادعوك عن قومي الضعاف 2زمة

  :فيختتم الشاعر الرومانسي

  حل بالسفح ساعة ثم سارا      بي يمثل ركبا افــم طــحل

  جل ا�وتاراـيم اخــبالتران      أيه يا ركب أي رجع حداء

.......  
                                                 

وھو ومھذب متحرر من . واطف ومشاعر وأخيلةمذھب أدبي يھتم بالنفس اLنسانية وما تزخر به من ع.  ١
وعرف . ومن خصائصه الطابع الذاتي والتأمل والحزن والكآبة وا2ندماج بالطبيعة. قيود العقل والواقعية

ومن أعKمھا في العربي جبران، وأحمد . العالم العربي الرومانتيكية أو2 من مقا2ت مطران وأشعاره
 .......بي زكي أبو شادي، وأبو القاسم الشا

، ولد في قرية الجسرة من من كبار الشعراء المعاصرين شاعر مبدع) ١٩٢٩:و( أحمد محمد الخليفة . ٢
، وتغلب على شعره أحياناً كثيرة النزعة الرومانسية. عن معاناة اLنسان الخليجي هقصائدتعبر  البحرين، 

أغاني ( أول مجموعة شعرية ١٩٥٥ صدر في عام. فقد تأثر بشكل مباشر بالشعراء الرومانسيين العرب
عام  في وقد صدر للشاعر، )العناقيد ا�ربعة(، ومجموعته ا�خرى الثKث في ديوان واحد )البحرين
الشعراء الذين ينظمون القصيدة العمودية مما ، تأثرا من ستة دواوين التزم فيھا بالقصيدة العمودية ١٩٩٢

  أدى إلى إثراء ھذا النھج الكKسيكي
  .١٠١:ماھر حسين فھمي، ص /د.  ٣



 

 

١٥١  ªªªªŠìäÛa@òÜŠìäÛa@òÜŠìäÛa@òÜŠìäÛa@òÜ 

151 Majalla Annoor 

pbîi†cpbîi†cpbîi†cpbîi†c@ @@ @@ @@ @

  إن دجى الليل يرشد ا�بصارا    يا نبي الھدى لدينك ضوء

محمود حسن   وقد اتخذ الشاعر. ١وقد تغيرت بنية القصيدة أيضا عند الشعراء الرومانسيين

شكل حوار بين الKت والعزى ومناة تخر فيھا أوثان " الوثنية جنازة"في قصيدته  ٢إسماعيل

  ":نار وأصفاد"ومن قصيدته . ساجدة في النھاية فتتحطم

  ســويك يا نار أي سر حبي      

  في لظاك رآه أھل المجوس      

  زمزموا بالصKة والتقديس      

  وأراقوا في شعاب النفوس      

  ٣ب سكارىثم طافوا حول اللھي    خمرة الحب من يدي إبليس  

وھكذا لونت الرومانسية السيرة بألوانھا الثرية وأعطتھا مذاقا جديدا في الصور والبناء 

  . ٤الفني

فمن الطبيعي . الرمزيون استخدموا الرموز للتعبير عن المعاني وا�فكار الشعراء: ٥ةالرمزي

رمزا كبيرا  عندھم  فيكون الرسول. أنھم لم يسيروا على  الخط السابق في المدائح النبوية

وكلھا معان سامية . للجھاد، وللھداية، و2نتصار الحق على الباطل، وللفخار با2نتتساب إليه

  :تلخص المدائح في إشارات شديدة التركيز

  من فاتح ومجاھد ونبي  2 تتركوني فالضحى نسبي

  ٦اء كما يقول أبيـــدمــال  خير اـــعربية أنا أمتي دمھ

رمزاً شامKً ل�نسان العربي سواء في انتصاره أو  لكريمواستخُدمت شخصية الرسول ا

يصور الشاعر من خKل  ١لبدر شاكر السياب) في المغرب العربي(في عذابه، ففي قصيدة 

                                                 
  .١٠٣: ماھر حسين فھمي، ص/ د.   ١
نبغ في الشعر نبوغا مبكًرا فأصدر ديوانه شاعر مصري، ) ١٩٧٧ – ١٩١٠( محمود حسن إسماعيل.   ٢

وله  م،١٩٦٥ ونال جائزة الدولة في الشعر سنة" الكوخ يأغان"بعنوان  م ١٩٣٥ ا�ول وھو طالب سنة
  وعاد جثمانه ليدفن في مصر الكويت فيم ١٩٧٧ توفي سنة". تائھون"و "2بد"دواوين كثيرة منھا 

  .المرجع السابق.   ٣
  . ١٠٤: ماھر حسين فھمي، ص/ د.   ٤
ومن أبرز . مذھب أدبي فلسفي ملحد، يعبر عن التجارب ا�دبية والفلسفية المختلفة بواسطة الرمز  ٥

، ومن العرب بشر فارس وسعيد عقل Oscar Wildeو  Charles Baudelaireالشخصيات في الرمزي 
  ) ...... أدونيس(ويوسف الخال وعلي أحمد سعيد 

 ١٩٦٠، بيروت، ٢٢: أنشودة المطر، ص.  ٦
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انطفاء مجد اLنسان العربي، ويقينه من ازدھار ذلك المجد من جديد، حيث   شخصية النبي

  :يصور ظل اLنسان العربي المعاصر بصورة مئذنة

  تردد فوقھا اسم هللا...

  وخط اسم له فيھا

  خضراء أجرةوكان محمد نقشاً على 

  يزھو في أعاليھا

  فأمسى تأكل الغبراء

  ٢والنيران من معناه

إلى اLنسان العربي ) ص(يرمز الرسول شاذل طاقةللشاعر ) ضائعون وغرباء(وفي قصيدة 

شارة على لسان الكاھن سطيح المنتظر الذي يخلص ا�مة من آ2مھا وھوانھا، حيث يسوق الب

  :إلى الضائعين والغرباء الذين جاءوا لينشدوا عنده معرفة ما يضمره لھم المستقبل

  في رحم كل امرأة محمد جديد

  يمسح دمع الثاكKت يبعث الحياة

  ٣...فتومض البسمة في الشفاه

د أح’يرمز الرسول للثائر والمناضل في سبيل الحق في قصيدة  كاظم جوادالشاعر و

  : ‘والحريات والربيع

  يھيب بالمستضعفين في جبھة واحدة، وحدوا الصفوف واستقبلوا الحتوف

  2 تحملوا ا�سKب والغنائم الثقال

  2 تجھضوا ا�رحام 2 تستعبدوا الكھول

   ٤..نحن رجال الحب والسKم والجمال
                                                                                                                            

منذ ، اتسم شعره في الفترة ا�ولى بالرومانسية شاعر عراقي من شرق البصرة،) ١٩٦٤ – ١٩٢٦(بدر شاكر السياب  ١
، ثقافته اLنجليزية متأثرا بإليوتبنسانية وقد تواصل ھذا النفس مع مزجه اھتم بقضايا اL، وانساق وراء السياسة ١٩٤٧

ومن .  من باكورة الشعر الحر في العربي" ھل كان حبا"وھو أحد رواد الشعر الحر، ويرى بعض النقاد أن قصيدته 
، ١٩٥٢ حفار القبور، ١٩٥١ فجر السKم، ١٩٥٠ أزھار وأساطير، ١٩٤٨ أعاصير، م١٩٤٧ أزھار ذابلة: دواوينه 

 م١٩٦٤ شناشيل ابنة الجلبي، ١٩٦٠ أنشودة المطر
: أبعاد المؤثر اLسKمي في القصيدة العربية/ عبد هللا التطاوي/ د.  ٢

http://www.annabaa.org/nba46/khatem.htm 
 استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، علي عشري زايد/ د.  ٣

http://www.annabaa.org/nba46/khatem.htm     
 ١٣٠ص/ ديوان إنما في الحرية.  ٤
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رسول رمزا يرى ال ‘نشيد الرجال’في قصيدته  والشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش

   : ومنھا للقائد الوحيد الذي يخلص ا�مة المسلمة وا�مة الفلسطينية،

  تحّد السجن والسجان

  فإن حKوة اLيمان

    ١تذيب مرارة الحنظل

  

موقف انفعالـي وفكري بواقع  المراد بالشعر الواقعي ھو كون الشـعر تعبيـًرا عن: ٢ةالواقعي

اجتماعي وسياسي وثقافـي، فK غرو أن تداخلت الشخصية المحمدية في ضمن الشعر 

معروف الرصافي وبدر شاكر السياب  ينالعراقي ينالواقعي للشعراء المحدثين أمثال الشاعر

فـّن  وإن لم يشتھر أّي من ھؤ2ء الشعراء في. والشاعر الفلسطيني إبراھيم طوقان وغيرھم

ا2نشغال بھموم  ، أو‘العلمانيـة’ فھم من الشـعراء الذين تميّز شـعرھم بـ. النبـوي المديـح

ومع ھذا لم ينصرفوا عن شخصية . ٣العالم الدنيـوي لتمييزه عن ا2تجاه الدينـي الخالص

  . الرسول، وذلك لما وجدوا فيھا خير مثال للمجدد والمفكر والمصلح والسياسي وما إلى ذلك

  :والتـي استھلّھا بـ) بيتـًا ٤٤" (النبـوي في حفلة المولد"ومعروف الرصافي في قصيدته 

   بعظيم ھو النبـي الرسـول  وضح الحق واستقام السبيل 

أنھض ’وكانوا فيه مغلولين مقيّدين، و‘ الناس من تقاليد جھل أطلق’يرّكـز على أن الرسـول 

ويؤكد الشـاعر بنفَس . كان علّتھم أجمعين‘ لشفاھم بھديه من ضK’أن  بعد‘ القوم للعKء

 ، فھي إذن نھضة‘ھمم يعربية وعقول’قامت بـ ‘العالمية’اLسـKم  ‘نھضة’أن  عروبـي

 يختلف مديح الرصافي عن المديـح. شھدت لھا الدول وأقّرت بھا ا�ديان‘ الھدى’و‘ للعقل’

، �ن غايته من المديـح ھي لتوطيد النبـوي التقليدي في الغاية وفي ا�سلوب، فكريـًا وفنيـًا

                                                 
 ١٢٨ص/ ديوان عاشق من فلسطين .  ١
والتعبير عنھا على عالم المالدة، ويرفض عالم  مذھب أدبي فكري مادي ملحد، يقتصر في تصويره الحياة ٢

ظھر ھذا المذھب في الشعر العبي إثر انتھاء الحرب . فھو ضد أدب أرستقراطية الفكر والخيال. الغيب
 ....... ومن أعKمه من العرب عبد الوھاب البياتي ورشيد ملعوف. العالمية الثانية

٣  .http://forum.stop55.com/216786-4.html  
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الرابطة القوميـة التـي تجمع بين المسلمين على  ا�مل بالنھضة العربيـة القائمة على أساس

  .  ١الدين اختKف فرقھم وإخوتھم في

  :، ومطلعھا١٩٦١المنشورة حولي سنة " مولد المختار"أّما قصيدة بدر شاكر السـيّاب 

   ونوح الثكالى عاصٌف فيه يصفر    قطرُ دموع اليتامى في دجى الليل ت

وھران ’المحتلة،  ، والى الجزائر‘الكيد اليھودي’و‘ فلسطين المدماة’نكبة  إلىففيھا إشارات 

وفيھا يرجو الشـاعر أن . ‘ودمروا أباحوا واستباحوا’الذين ‘ العلوج’، و‘وا�رض حولھا

ميKد أّمـة ’الموعد المنتظر لـو‘ انخير ما جاد الزم’و  ‘نفحة هللا’و‘ نبـي الھدى’يكون مولد 

، ‘الجھاد على اسم هللا’ويستغّل السـيّاب ھذه المناسبة Lثارة الھمم و. ُمقّدر‘ وميعاد بعث

  :‘تمّرس با�ثام‘ ’ككل الناس’الشفاعة لنفسه �نـه  ولطلب

   .ھيھات يخسر -وهللا  -ومن يھده   ولكّن من ينجده طه فقد نجا

يبّث حبه ) ١٩٤١ -١٩٠٥( إبراھيم طوقانالفلسطينـي  للشـاعر ‘ازأشواق الحج’وفي قصيدة 

وفي ھذه القصيدة يتنقل طوقان في نظام القصيدة من . وأشواقه �ماكن الحضرة النبـوية للنبـي

2 بكاء على ا�طKل (الواحد بلغة شـعرية جديدة وأسلوب مبتكر  بيت الشطرين إلى السطر

 يصف. نائية تتنّوع فيھا ا�وزان والقوافي والرويوبموسيقى غ). الKئمين و2 شكوى

شموس ’و‘ الكرام بKد’، ‘بKد الحجاز’وحنينه إلى ‘ النبـي ا�مين’الشـاعر ھيامه بحّب 

‘ ربوع النبـي’، و‘العK ركن’و’ عماد الحياة’، و‘مشرق نور الكتاب المبين’، و‘الھدى

  :منھا. ‘صحبه الھداة’و

  ذكـرى الھادي وا�مجـادِ 

  ـلُء الوادي وا�َْنجـادِ مِ 

  أَثَـُر الِھَمِم منـُذ القِـَدمِ 

٢حوَل الَحـَرِم أَبَـًدا بـادِ 
.   

  :خصائص المديح النبوي 

   . يمتاز المديح النبوي من ا�شعار ا�خرى العربية من جانب المضمون والشكل

   :ومن أھم ميزاته مضمونا

                                                 
 .المرجع السابق.  ١
 المرجع السابق.  ٢
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  .إنه شعر ديني ينطلق من رؤية إسKمية •

) صلعم(صدق المشاعر ونبل ا�حاسيس ورقة الوجدان وحب الرسولإنه يتميز ب •

  .طمعا في شفاعته ووساطته يوم الحساب

تغيير العالم المعاش وتجاوز الوعي السائد نحو وعي ممكن يقوم على  إنه يھدف إلى •

  . السلفية بالمفھوم اLيجابي المرجعية

  . زيارة ا�ماكن المقدسةوالرغبة ل  يتناول الدعوة المحمدية والفتوحات اLسKمية •

 . يKحظ فيه التأثر بالتشيع تارة والتصوف تارة أخرى •

  .يكثر فيه الدعاء وا2ستغفار والتوبة والشفاعة •

Kومن أھم ميزاته شك :  

ووحدة الروي  معظمه يستند إلى إلى القصيدة العمودية القائمة على نظام الشطرين •

  . والقافية

 الحديثة ذات النمط الكKسيكي أو التراثي بتعدد القصائد النبوية والمولدية تتسم •

  . ا�غراض والمواضيع على غرار الشعر العربي القديم

الجادة التي تتناسب مع ا�غراض  تعتمد قصائد المديح النبوي على البحور الطويلة •

  .الجليلة الھامة

تاء وال أھم القوافي التي استعملت كثيرا في الشعر النبوي الميم والسين والKم •

 . والھمزة والجيم

مستوى اLيقاع الداخلي، فشاعر المديح النبوي يستعمل بكثرة ظاھرة  وعلى •

والتوازي الصوتي والتكرار اLيقاعي والجمع بين ا�صوات المھموسة  التصريع

 المجھورة وا�صوات

. ونتيجة القول أن المديح النبوي صار غرضا مستقK في الشعر العربي الحديث والمعاصر

لم يغب الرسول في أي عصر من العصور عن سطور الشعر العربي وعن وجدان الشعراء و

والشعراء . العربيين، ومن بينھم الشعراء الكKسيكيين والرومانسيين والرمزيين والواقعيين

من ھذه التيارات الحديثة مع اختKف نظرھم إلى ا�سلوب الشعري، شعرا مقفى كان أم 

. ، صوروا شخصية الرسول أروع تصوير في أساليب متنوعةشعرا مرسK أو شعرا حرا

ويمكن أن نقول أن المدائح النوبية قد تطورت وتنوعت في العصر الحديث، بعد أن أسس 
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وھذا الفن يستحق دراسة مفصلة . اLمام البوصيري فن المديح النوبي في العصور الوسطى

كبرى لدراسة مقارنة بين أشعار المدائح  من عند الباحثين في اللغة العربية، إذ يجد ھنا أھمية

وقد جرت ھنا دراسة مقارنة بين بردة . النبوية عند شعراء المدارس ا�دبية الحديثة

الدكتور زكي مبارك والدكتور أحمد البوصيري ونھج البردة �حمد شوقي من قِبل كل من 

  .الحوفـي

  أھم المراجع

 ١٩٦٠، بيروت، ٢٢: أنشودة المطر، ص .٣
: في" شعر المديح النبوي في ا�دب العربي"المغرب، مقالة  –مداوي جميل ح/ د .٤

http://www.almsloob.com/vb/t5263.html 
زكي مبارك، المدائح النبوية في ا�دب العربي، ، المكتبة العصرية، بيروت، / د .٥

  ١٩٣٥، ١:ط
عباس الجراري، ا�دب الغربي من خKل ظواھره وقضاياه، مطبعة النجاح / د .٦

 ١٩٨٢، ٢:ة، الدار البيضاء، طالجديد
وقفة خليجية، دار  -رؤية عربية -، قضايا في ا�دب والنقدفھمي ماھر حسين/ د .٧

 ، ١٩٨٦: الثقافة، دوحة، قطر، ط
 /http://www.balagh.com/mosoa/fonon: محمد صالح شريف عسكري / د .٨

he1ba014.htm 
 ١٣٠ص/ يوان إنما في الحريةد .٩
 ١٢٨ص/ ديوان عاشق من فلسطين  .١٠
 م ١٩٦٣، القاھرة ١٩٥، ص ٢ديوان محرم ج  .١١
 ١٩٩٦، ٣:أحمد حسن الزيات، تاريخ ا�دب العربي، دار المعارفة، بيروت، ط.١٢
، دار الفكر للطباعة والنشر ١:بية،ججرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العر .١٣

 ١٩٩٦، ١:والتوزيع، ط
 http://forum.stop55.com/216786.html: نجمة حجار، مقالة في صفحة ويب  .١٤
شوقي ضيف، تاريخ ا�دب العربي، العصر اLسKمي، دار المعارف، القاھرة، / د .١٥

 .٢٠٠٨، ٢٥:ط
إبراھيم شمس الدين، شرح ديوان حسان بن ثابت ا�نصاري، دار صبح، بيروت،  .١٦

 . ٢٠٠٨، ١:ط

 

 

  

  



 

 

١٥٧  ªªªªŠìäÛa@òÜŠìäÛa@òÜŠìäÛa@òÜŠìäÛa@òÜ 

157 Majalla Annoor 

pbîi†cpbîi†cpbîi†cpbîi†c@ @@ @@ @@ @

  

  

ïÛbÏý¾a@ï›îÐÛa@æb¼‹Ûa@‡jÇQ 

إن مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم 2 زال و2 يزال من أبرز أغراض الشعر العربي في  

اء كيرا2 من أجاد في مختلف فعلى الرغم من أن بين شعر. كيرا2 منذ نشأته إلى يومنا ھذا

إ2 أن جل قصائدھم يبدو فيھا العاطفة الدينية أبرز من العواطف  ،فنون الشعر وأغراضھا

وأن يتفننوا فيه  ،فطبعي أن يستعملوا قرائحھم في نظم القرائض في المديح  النبوي. ا�خرى

ونورد  ،شعراء كيرا2نستعرض ھنا بعض المدائح النبوية ل. بلطائف المعاني وبدائع ا�ساليب

  .روما لKختصار ،نماذج من بعض  القصائد حينما نكتفي بسرد أسماء البعض ا�خر

  الوردة الذكية في تخميس قصيدة البردة 

وصاحبھا ھوالقاضي أبو بكر بن رمضان . ھي أول قصيدة عربية عرفت �ھل كيرا2

. ه القاضي رمضان بن موسىوتلمذ على أبي. م ١٤٢٩/ ھـ  ٨٣٤ولد حوالي سنة . الشالياتي

. وقرء ھناك على العKمة جKل الدين المحلي وغيره ،ثم رحل إلى الحجاز للدراسة العليا

وكان الشيخ زين . وبعد ما رجع إلى بKده اشتغل بالتدريس في جامع كوتيشرا بكاليكوت

  . م ١٤٩٠/ ھـ  ٨٩٥توفي سنة . الدين بن علي المعبري من تKمذته البارزين

ھذه المخمسة على نبوغ الشاعر في فن الشعر حيث إننا 2 نجد فيھا أثر التكلف  تدل 

  :ومطلع القصيدة. في حين أن التخميس يعتبر من أعسر أنواع الشعر ،وا2صطناع

  كم ذا التأوه في بحلولك الظلم  ا من بات ذا ألمـــك يــفســرفقا بن

  بذي سلم ذكر جيرانـن تـــأم  ما لي أرى حمرة في الخد كالعنم

  مزجت دمعا جرى من مقلة بدم                       

  

  

                                                 
 .باحث، قسم العربية، جامعة كاليكوت.  ١

üa#×@õa‹È“Û@òíìjäÛa@|öa‡¾aüa#×@õa‹È“Û@òíìjäÛa@|öa‡¾aüa#×@õa‹È“Û@òíìjäÛa@|öa‡¾aüa#×@õa‹È“Û@òíìjäÛa@|öa‡¾a 
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  راحة الفؤاد في تخميس بانت سعاد

شرع في قرضھا بعد أن فرغ من . ھذه المخمسة أيضا للقاضي أبي بكر بن رمضان الشالياتي

يقول فيھا عن . وتبرز ھذه القصيدة أيضا الشاعرية الفياضة لصاحبھا. نظم تخميس البردة

  :صلى هللا عليه وسلم وأصحابهالنبي 

  ففي رضى الخالق ارتاحت نفوسھم  النور باق وقد غابت شموسھم

  ن أبطال لبوسھمــــيـــرانـــم العــش  K يشقى جليسھمــھداة فــھم ال

  من نسج داود في الھيجا سرابيل                      

  القصيدة العمرية في المدائح النبوية

 ،ضي عمر بن علي البلنكوتي الذي يستحق أن يلقب بحسان كيرا2ھذه قصيدة رائعة للقا

ولد في قرية بلنكوت سنة . والذي يعتبر رائد النھضة الحديثة في الشعر العربي بكيرا2

وبعد أن أتم الدراسة الدينية ا2بتدائية التحق بجامع فنان وقرء على . م ١٧٥٧/ ھـ  ١١٧٩

وكانت له . القضاء في بلنكوت وما جاورھا من البKدثم تولى . العKمة مامي كوتي المسليار

 ،اشتھر بعلمه وورعه وشعره. عKقة  وطيدة مع كثير من العلماء في داخل الھند وخارجھا

/ ھـ ١٢٧٣توفي سنة . كما اشتھر بمواقفه الباسلة من الحكومة ا2ستعمارية البريطانية

  .م١٨٥٢

ھا أمام باب الروضة الشريفة حينما رآه أنشد ،مخمسة رائعة ٢٤يحتوي ھذه القصيدة على 

 ،فلما أنشد ھذه ا�بيات. مغلقا فانتابته عواطف ممتزجة من العشق والشغف والحزن واليأس 

  :ومطلع القصيدة. انفتح أمامه باب الروضة فقرت به عينه ،والدمع ينسكب على خديه

  ق بنص هللا كان عظيماــلـخ  صلى اLله على ابن عبد هللا ذي

  برا رؤوف المؤمنين رحيما  كن بل ليناــم يــــا لـــيظـلفظا غ

  صلوا عليه وسلموا تسليما                                  

  :ويفتح الشاعر قلبه أمام الرسول صلى هللا عليه وسلم ويعرض لديه آ2مه وأحزانه فيقول

  عمر الفقير المرتجي لجنابكم  ا على أعتابكمـرمــرم الكــيا أك

  والدمع في خديه سال سجيما  العطاء على البكاء ببابكم يرجو

  صلوا عليه وسلموا تسليما                      



 

 

١٥٩  ªªªªŠìäÛa@òÜŠìäÛa@òÜŠìäÛa@òÜŠìäÛa@òÜ 

159 Majalla Annoor 

pbîi†cpbîi†cpbîi†cpbîi†c@ @@ @@ @@ @

  قصيدة لما ظھر

وقد بدأ القصيدة بذكر .  بيتا ٣٨تحتوي على . ھذه القصيدة أيضا للقاضي عمر البلنكوتي

  :عھايقول في مطل. العجائب التي حدثت وقت و2دة النبي صلى هللا عليه وسلم

  ضاء البصرى كسرى انكسرا    م البشرىـــر عــا ظھــمــل

  ذراـــادوا حـــداوة نـــل عــأھ    فاضت ساوة غاض سماوة

  ة تترى تترىــــنــمـــاء الـــج    ة صاح الِجنةــــنــزان الجَ 

  ان ماحي ا�ديان               كل ا�ديان به افتخراـــسيد عدن

  قصيدة ألف العاصي  

 ،اعتنى فيھا بتوحيد الحروف في بداية الصدر والعجز لكل بيت. أخرى للشاعر نفسهقصيدة 

  :مطلعھا. وترتيب ا�بيات حسب ترتيب الحروف الھجائية

  أنظما في مدح من ھو في ذرى المعال عال      ألف العاصي الذي في البكر وا�صال صال

  قصيدة Zح الھGل

وأبرز ميزتھا أنه استعمل فيھا . بيتا ٢٥على تحتوي . ھي أيضا للقاضي عمر البلنكوتي

  :ومطلع القصيدة. الحروف المھملة فقط

  مـ�مــــــول هللا لــ� داع رس  Kل 2مع العلمـKل ھــ2ح الھ

  كل المكارم سمح واسع الكرم  الحاكم العادل الصدر المعد له

وقصيدة أخرى  ،قطوللقاضي عمر البلنكوتي قصيدة أخرى استعمل فيھا الحروف المعجمة ف

" نفائس الدرر"كما أن القسم الثاني من قصيدة  ،تسمى بالقصيدة الھمزية في مدح خير البرية

 .للشاعر نفسه يتناول مدح النبي صلى هللا عليه وسلم

  الھمزية النبوية

. ولد في أسرة القضاة بكاليكوت. ھذه القصيدة للقاضي أبي بكر بن محيي الدين الكاليكوتي

. ثم قرأ على الشيخ زين الدين المعبري والشيخ عمر بن علي لبا القايلي ،أبيه وأخيهتلمذ على 
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وكان . وكان الملك السامري يستشيره في بعض ا�مور. شغل منصب القضاء بكاليكوت

  .م١٨٨٣/ھـ ١٣٠١توفي سنة .قصيدة في موضوعات مختلفة ٢٠شاعرا قديرا يعرف له 

وكل بيتين في . بيتا على ترتيب الحروف الھجائية ٥٨والقصيدة المذكورة أعKه تشتمل على 

  :مثK. القصيدة يتوافقان بالحروف في بداية الصدر ونھايته وبداية العجز

  ى المحيا فمنه كل أبھاءـــاھــب  باھى به الرسل وا�مKك بالطرب

  بدر وعرش وكرس كل لمعاء  مس حار ذا عجبـشــار بــبه النھ

ويرسل صKته  ،بدي فيھا شوقه إلى زيارة الروضة الشريفةولھذا الشاعر قصيدة أخرى ي

  :يقول فيھا. وسKمه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن طريق ريح الصبا

  افور شوق عليھا نثرــكـب    ة طيبتھاــبـمحــك الـســـبم

  ومفتاحھا ذكر خير البشر    وعطرت صندوقھا بالشجا

  ن عزم السفرت بھيجاــھب    با عندماـوناديت ريح الص

  وزوارھا عند وقت السحر    رانھاـــيــإلى ربع ليلى وج

  الجمان المعظم في سيرة النبي المكرم

للشاعر المعروف عبد  ،بيت حول السيرة النبوية ٥٠٠ھي قصيدة مطولة تشتمل على نحو 

تعلم . م١٩٣٢ولد في قرية مويفوت القريبة من واداكارا سنة . الرحمن المسليار ا�ريكلي

وبعد أن تخرج . وجلھا لدى العKمة محمد الشيرازي ،و عشر سنين في دروس المساجدنح

والتحق مدرسا . في دارالعلوم بوازكاد اشتغل مدرسا في جوامع فيولي وتودنور وغيرھما

  . واستمر في منصبه إلى أن وافاه ا�جل ،م١٩٧٧بالكلية الرحمانية بكدميري سنة 

تاريخية من البعثة النبوية إلى الھجرة حيث إنھا نظمت بمناسبة وھذه القصيدة تتناول الوقائع ال

يقول فيھا عن إيذاء قريش للنبي صلى هللا عليه . احتفال العيد المئوي الخامس عشر للھجرة

  :وسلم وأصحابه

  وھموا بإطفاء الھدى نور ربھم              بأفواھھم كالسرج تطفأ بالفم

  متى نفخوھا تلتھب وتضرم        وماعلموا أن ذاك شعلة جمرة       
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  الدر المنضد

  :يقول فيھا. تتناول شمائل الرسول صلى هللا عليه وسلم ،قصيدة أخرى للشاعر نفسه

  معن لسيدـتــجــم يــه لـتـقـلــوخ    كما2ت جسم المصطفى في صفاته

  ر أشددـبياض مشوب حمرة غي    ه ـــــونــــل رــول هللا أزھــفإن رس

  : في المديح النبوي قصائد أخرى

يشتمل بعضھا على مئات من  ،وھناك قصائد كثيرة أخرى في المديح النبوي لشعراء كيرا2

ونورد ھنا أسماء بعض القصائد . ا�بيات حينما يقل البعض عن ھذا القدر في عدد ا�بيات

  :وأصحابھا

مصطفى  الشيخ حامد بن السيد محمد بن السيد :المنحة المكية في مدح خير البرية .١
  ھـ١٣٥٢-١٢٨٠البخاري الساحلي 

أحمد المدعو بباوا المسليار بن الشيخ زين الدين  :الشيخ قصيدة في مدح خير البرية .٢
  ھـ١٣١٤-١٢٧٧المخدوم ا�خير 

 ھـ١٣٧٠-١٢٩٨محمد المسليار ا�ريكلي :  النور ا�ول في مدح النبي  .٣

  ھـ١٣٤٩-١٣٠٠ الشيخ محمد المسليار تنم ويدل : مخمس قصيدة رسول هللا  .٤

  ھـ١٣٤٩-١٣٠٠الشيخ محمد المسليار تنم ويدل : قصيدة المعجزات .٥

السيد محمد بن السيد حمزة البستاني : الشقاشق البستانية في مدائح خير البرية .٦
  ھـ١٣٨٠-١٣٠٠الساحلي 

-١٣١٠الشيخ كنجي أحمد المسليار كودنجيري : تخميس على قصيدة بانت سعاد .٧
  ھـ١٣٥٦

  ھـ١٣٦٣-١٣١٨لرحمة محمد الفيئي أبو ا: الرسول ا�مين .٨

  ھـ١٣٦٣-١٣١٨أبو الرحمة محمد الفيئي : المسك المعطر في مدح الرسول المطھر .٩

  ھـ١٣٦٣-١٣١٣عبد القادر الفضفري: سمر السرى في مدح خير الورى .١٠

-١٣٢٠عبد الرحمن بن محمد الكانياتي : القصيدة الھمزية في أصول خير البرية .١١
  ھـ١٣٨٠

  ھـ١٣٨٠- ١٣٢٠عبد الرحمن بن محمد الكانياتي : سيوطيمخمسة قصيدة اLمام ال .١٢
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  م١٩٨٧-١٩١٠علي بن فريد الكشنوري : خKصة ا�خبار في سيرة خير المختار .١٣

  م١٩٨٧-١٩١٠علي بن فريد الكشنوري : العقد الثمين في معجزة ا�مين .١٤

  م١٩٧٧-١٩٢٢أبو بكر بن محيي الدين التامرشيري : قصيدة مناجاة .١٥

  -١٩٢٦عبد الرحمن بن معين الدين الكدولي : ا�ول قصيدة في مدح شھر ربيع .١٦

  ھـ١٣٩٦-١٣٣٩كنمل بوكر كوتي المسليار : السيف المسلول في وفاة الرسول .١٧

-١٣٠٥أحمد بن نورالدين الملوي البانغي : القصيدة القطبية في مدح خير البرية .١٨
١٣٦٥  

ما أن ھناك كثيرا وإن للشعراء المعاصرين أيضا مساھمة ملحوظة في المديح النبوي، ك ،ھذا 

لم  ،والتي يمتزج فيھا أشعاربديعة بقطع نثرية أنيقة ،من الموالد التي تقرأ في مناسبات مختلفة

ومن دواعي ا�سف أن كثيرا من ھذه اLبداعات . ترد تحت ھذه الدراسة القصيرة المستعجلة

يبقى معظمھا على والقصائد الموجودة لدينا أيضا . ا�دبية الثمينة قد تعرضت للضياع والتلف

وقد مست الحاجة إلى محاو2ت جادة لحفظ ھذا التراث القيم عن الضياع . صورتھا الخطية

  .واLھمال

  المراجع 

  ويران محيي الدين الفاروقي/ د     :مبدأ الشعر العربي في كيرا2 وتطوره        .١

   م محمد. ك/ د      :  )مليالم( مساھمة كيرا2 في ا�دب العربي .٢

  عبد الغفور القاسمي  :مون في كيرا2                            المسل .٣

  )رئيس التحرير(علي كوتي المسليار  : ھـ ١٤٢٣السنوية " العالم اLسKمي"مجلة  .٤

 عبد الرحمن المسليار ا�ريكلي   :)                               ديوان(ا�ريكليات  .٥


