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The Prophet's eulogy is the one of the most subtle and well-known 

genre in poetry as it provides myriad challenges to the poet and 

reciter due to its sacredness and people's sensitivity over the issue. 

A staunch lover of Holy Prophet (peace be upon him) can perform 

this poetic expression in the light of his religious enthusiasm. There 

is no place and no language on the earth which remain unblessed 

with the scent of reciting eulogistic poetry ( المديح النبوي). In this 

perspective, geologically Spain and Pakistan, linguistically Arabic 

and Urdu are blessed unlimited in the art of reciting eulogistic 

poetry and features of the Prophet's eulogy. This research mainly 

deals with the assessment of reciting eulogistic poetry it also follows 

comparative analysis of above-mentioned two literatures 

(Andalusian & Urdu) and looks into comparable features of the 

Prophet's biography and eulogistic themes. The impacts of this genre 

are manifold and it is one way of increasing love for the Holy Prophet 

(peace be upon him) and humbleness in the society.  
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 المقدمة

إنَّ محبة الرسول الکریم صلی الله علیه وسلم من أعظم ما أنعم الله سبحانه علی المسلمين المؤمنين به، فهي 

للحصول على هذه النعمة، بل وهبه الله تعالی إّیانا  -ولو صغری  –النعمة العظمی التي ما احتاج أحد مّنا إلی مشّقة 

رمه العمیم. إن هذه المقالة الموجزة تنضوي على المدائح وزّینه في قلوبنا بال طلب من خالص فضله العظیم وک

ی اختالف النبوي علالمديح النبوية المشتركة في األدبين: "األندلس ي"و"األردي" وعلى الشعراء الذين قرضوا الشعر في 

كسانيين والباأزمنتهم وُبعد منازلهم. هذه المقالة تحتوي على بعض األبيات من المديح النبوي للشعراء األندلسيين 

 األبارابوعبداللہ محمدبن عبداللہ ابن -(2زیدعبد الرحمن بن يخلفتن بن أحمد اليجنش ي الفازازي ، ) أبو -(1ومنهم )

جبيرأبو الحسن  ابن -(5عربي محمد بن علی بن محمد، ) ابن -(4القرطاجني، ) حازم بن محمد بن حازم-(3البلنس ي، )

 -(8الغساني، ) یحي بن محمد -(7لجنان محمد بن محمد بن أحمد األنصاري ، )ا ابن -(6، ) محمد بن أحمد الكناني

، عظیم إمروهی -(11محمد اقبال، ) -(9، )أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الصريحي زمرك  ابن

 -(15) حسرت موهاني  -(14( أحمد رضا خان )13( جگر مراد آبادی علي سكندر، )12، )عبد المجید كسال -(11)

 قبره لزیارة النبي، والتشوق  ، وحدوث المعجزات على يدالنبي اكبر وارثى وقصائدهم في عناوين عديدة من توقير

  الشریف. النبوي  ، والمولدالنبي إلى النبویة، والتوسل المرابع إلى ، والحنينالمصطفى

 األهداف البحث

 ."األندلس ي"و"األردي"في األدبين: توزيغ معلومات المدائح النبوية  .1

 .تجميع الخبرات والمعلومات والوثائق، وتقديم االستشارات المتخصصة في تراث العربية واألردية .2

 تشجيع الباحثين وتأهيلهم على نشر دراسة المدائح النبوية في مجال العربية واألردية. .3

خصصة في الحضارة العربية إنشاء حلقة وصل بين الطلبة والباحثين والمؤسسات المهتمة باألبحاث المت .4

 .األردية

تبادل الخبرات بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المحلية والعالمية بين الباحثين األندلسيين  .5

 .والباكستانيين

 .إعداد دراسات وبحوث متخصصة في مجاالت العلوم والفنون واآلداب في الحضارة العربية األردية .6

 الدراسات السابقة

المسلمين علی اختالف أزمنتهم وُبعد منازلهم فیما بینهم یشترکون في هذا الشرف الجلیل، ویکادون یتفانون في إن 

إظهار ُحبهم الراسخ لسّیدهم وموالهم النبي محمد صلی الله علیه وسلم مهما کانت أقالیمهم وأزمنتهم. ومن األعمال 

رة عن ُحبهم  هم في مدیحه صلی الله علیه وسلم والصالة علیه والتسلیم بکل ش -البالغ حدوَد الَوله والعشق-المعّبِّ
ُ
غل

ما لدیهم من إمکانیات الکالم والتعبير، فیمدحونه صلی الله علیه وسلم من الصحابة والتابعين في نثرهم و في شعرهم، 

 وفي کلماتهم وفي خطبهم وکتبهم ورسائلهم، و هم علی ذلك مجمعون قاطبة إلی یومنا هذا.

 لبحثمنهجية ا

 إن بحثي هذا بحث وصفي، وأيضا بحث إحصائي، ألن يصف بيانات حول خصائص السكان العربيين أو الظواهر
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ي فالعربية في األندلس والباكستان. الهدف الرئيس ي من هذا البحث هو وصف بيانات وخصائص المدائح النبوية 

  .األدبين: "األندلس ي"و"األردي"

 ويشتمل البحث على عناوين:

 :صلى الله عليه وآله وسلمالنبي  توقير

 تشكیل في تدخل التي الصفات تلك تتبعوا إلى ومآثره ویسعوا وسلم عليه الله صلىالنبي  صفات بتعداد الشعراء یقوم

 شخصیتة.

 المرس ي  الجنان ابن

شاعر أندلس ي عاش في القرن  م(،1248 - 1218هـ /  646 - 615 ).محمد بن محمد بن أحمد األنصاري أبو عبد الله

 بأمه، وكان له أخوين خاطبهما بشعر لما رثى والده بقصيدة
ً
 بأبيه وبارا

ً
 .السابع الهجري، عصر الموحدين، كان متعلقا

،توفي في بجاية سنة )
ً
 وناثرا

ً
ولكن  .هـ( عند ابن الخطيب651وقد أحرز ابن الجنان مكانة وشهرة في عصره، كان شاعرا

 عليه الله صلى الرسول  مدح المرس ي في الجنان دالیة ابن في نجد ما نحو على  (1)(هـ648 - 646ي ما بين )األرجح أنه توف

 :قوله منه إلیه الحنين أثر تحمل فهي وسلم

ى َسالم  
َ
ــم   وَمـــن    والُهَدى  بالَحّقِّ  َجاءَ  من   عل

َ
زاتِّ  یــزل   ل  مؤبَدا بالُمعجِّ

ــیــهِّ   َسالم  
َ
نَّ  َعل ي إِّ س ِّ   نــف 

 
ــــــــــــة

َ
ـهِّ    مشـــــوق ل   إلـی  ــه 

َ
ي ف ي یدنِّ ـــَیاقِّ ــَعـــَدا اشتِّ ب 

َ
 (2)أ

 الفازازي  زید أبو

 بالحديث 
ً
هو عبد الرحمن بن يخلفتن بن أحمد اليجنش ي الفازازي، ولد بقرطبة ونشأ بها ثم سكن تلمسان، وكان عالما

 في
ً
، مشاركا

ً
 مجودا

ً
 شاعرا

ً
 في فنونه، كاتبا

ً
أصول الفقه، ذا معرفة بعلم الكالم، تجول ببالد العدوة واألندلس  متصرفا

، وغلب عليه شعر الزهد والتصوف.
ً
 3كثيرا

 إلى تقود بأن محبته فيرى  له حبه خالل من ذلك ویظهر ،وسلم عليه الله صلىللرسول  حبه الفازازي فیصور  زید أبو أما

 الذي وسلم عليه الله صلىالنبي  قبر بزیارة روحه متعلقة أن ویرى  .بالذنب الشعور  منحى التالیة األبیات وتأخذ الله، رضا

 :یقول  شفاعته، یأمل

ـــــن   كِّ
َ
ـــــــــافع حبَك  ل

َ
فع ش

َ
ی     وُمش

َ
ــــــــــــبَك  یغش  نهَ   ُمــحِّ هُ  یم 

ُ
َمان

َ
 وأ

یَك 
َ
ــــــــيَر  وَعل

َ
  األنامِّ  یا خ

 
یة حِّ

َ
الروضِّ     ت

َ
َح  ك

َ
هُ  روَحهَ  َصاف

ُ
 ریَحان

ن   مَّ الُمــــــــــه خـــطــــه یزورَك  مِّ
َ
ـــم      وك

َ
 ل

 
ذ نبهِّ  یــــــزرَك  إِّ

َ
ه لذ

ُ
ــــَمان

 
 ( 4)ُجـــث

 عظیم إمروهی

م بمدينة إمروهه من الهند. إنه كان شاعرا عظيما باللغة األردية 1945من شهر أبريل سنة  29ولد بتاريخ  

 عظیم إمروهی: قال الشاعر    5م.2111والفارسية. وتوفي سنة 

 ار مصطفے  ثن ہيں بھی ملک کیا انساں و جن  مصطفے    وقار   عز و  و  عظمت اللہ  اللہ

سمانوں   ظاہر کر دیا یہ پر دنیا ےکہو دو نے چاند
ٓ
 (6)مصطفے     اختیار  کتنا   ےہ  پر   ا

 مفهوم األبيات

 والجن، وكذلك ظهر القمر مقامه في السموات أيضا. سبحان الله! ما أعظم مقام رسول الله، فدا عليه اإلنس

 النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدوث المعجزات على يد
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 یسردون  راحوا فقد مدائحهم، في قالئدوسلم  عليه الله الرسول صلى معجزات عن التحدث موضوع الشعراء جعل لقد

 التاریخ في لها مثیل ال التي اإلسالمیة الملحمة بصانع االعتزاز الخاص،و والحب التقریریة علیها تغلب أسالیب في معجزاته

 اإلشارة كانت ولو أو قصیدة، مدحة منه تخلو تكاد ال الرسول  معجزات عن األندلس شعراء فحدیث والحدیث. القدیم

 (7)عابرة.

 الكریم بمثله."فالقرآن یأتوا أن على فعجزوا العرب به تحدى الله أن یعد معجزة إذ الذي الكریم، القرآن في ذكرت وقد

ى  ﴿:تعالى الله قال (8)معارضته" عن الخلق عجز وٕاثبات تعالى الله لقدرة إثبات بإعجازه هو
َ
َنا َعل

 
ل زَّ

َ
ا ن مَّ ٍب ّمِّ ي َري   فِّ

نُتم 
ُ
ن ك َوإِّ

وا 
ُ
ت
 
أ
َ
ا ف

َ
ن دِّ يَن َعب  قِّ نُتم  َصادِّ

ُ
ن ك هِّ إِّ

َّ
ن ُدونِّ الل م ّمِّ

ُ
َهَداَءك

ُ
ُعوا ش هِّ َواد  لِّ

 
ث ن ّمِّ ُسوَرٍة ّمِّ  معجزات وصف وقد ذكر المقري في (9)﴾بِّ

 اإلسراء، ولیلة الذئب، أصابعه، ونطق بين من الماء إلیه، وخروج حنين األسطوانة أورد المصطفى،حیث الرسول 

 :یقول شاعر نبیه، للها بها أید التي المعجزات من .وغيرها

ع
 
ذ یَك    َحنَّ  والجِّ

َ
نَهَمی  والماءُ  إل َك  بيَن  َما   إِّ سِّ   خم 

ُ
ُد  والصحابة هَّ

ُ
 ش

نطَق   والــــذئَب 
َ
ي أ ذِّ

َّ
ل َحى  لِّ ض 

َ
ي    بهِّ  أ ى یهدِّ

َ
 َویرشُد  النَجاحِّ  َسبیلِّ  إل

ا
َ
وُل  َماذ

ُ
ا أق

َ
ُت     إذ ًدا وصف   ینفُد  ال وصفهو   الــــــــــــــــكالمُ  نفَد    محمَّ

يَر  یا فعلیَك  
َ
ني   كلــــــَها الخالئقِّ    خ   مِّ

ُ
یة حِّ

المُ   التَّ   (10)الســــــــرَمُد  والسَّ

 عليه الله صلىبالرسول  التي تذكرهم اآلثار من النبي، وعدوه نعل الكریم مثال للرسول  مدحهم في الشعراء تناول  كما

 والتبرك ولثمه المثال ذلك رؤیة إلى شوقه الذي أظهر البلنس ي األبار ابن :الشعراء هؤالء من. به ویتبركون  یصفونه وسلم

 :قوله به في

اُل 
َ
لِّ  لمث

فى الُمصطفى نع  ص 
َ
  الــــسلـــــــوَّ  وأَرى    الَهوى  أ

ً
ــــیـــــــئة ــــن  تــغــــفرا خطِّ

َ
 ل

ا
َ
ـــــــــــــــــه    الثــــًما وأمســـــُح   أصـــــــافــــــــــُحـــــه وٕاذ

ُ
را فــــــــمــــــــعـــــــــــــــــززا   أركـــــــــان ِّ

ّ
 و مـــــوق

ن   ــــــني إِّ
َ
اُل  ذلَك  شاق

َ
ث ا الــــــــــمِّ

َ
ـمـ

َ
اَق    فطال

َ
  المحب   ش

ُ
  (11)الكرا في یطرُق  الطیف

 عالمة محمد إقبالال

ـ  سيالكوت يكنی بالشيخ تتهو أي الشيخ ذي الحلقة باألنف ولد فيهو إقبال ابن الشيخ نور محمد، كان أبوه  محمد إقبال

وهو المولود  م1877 نوفمبر تشرين الثاني 9 الموافق هـ1294 ذي القعدة الغربية ولد في الثالث من البنجاب إحدى مدن

، وعاد إلى وطنه ولم ألمانيا في ميونخ جامعة وحصل على درجة الدكتواره من أوروبا رحل إقبال إلى .لذكور الثاني من ا

العصبة  حتی أصبح رئيسا لحزب الهندي صلة بأحداث المجتمعيشعر إال أنه خلق لألدب الرفيع وكان وثيق ال

تاريخي حيث نادى بضرورة ال مؤتمر الله أباد ثم العضو البارز في الهند في اإلسالمية

بعد أن اشتهر  1938 ، توفي إقبالباكستان ورأى تأسيس دولة إسالمية اقترح لها اسم ندوساله عن المسلمين انفصال

في تمام الساعة  1938 أبريل  21في ."إحدى قصائده وهي "حديث الروح أم كلثوم ه، وقد غنت لهبشعره وفلسفت

دفع وأغلقت المتاجر أبوابها وانالخامسة صباًحا توفي محمد إقبال، فتأثرت بالده بذلك فعطلت المصالح الحكومية، 

 12ـ شاعر الهند. طاغور  الناس إلى بيته ونعاه قادة الهند وأدباؤها من المسلمين والهندوس على السواء، ويقول عنه

 (13)کہ عالم  بشریت کی   زد ميں ےہ گردوں  ھےسبق مال ےہ یہ معراج مصطفی ؐ سے مج

ہ   نگاہِّ عشق و مستی ميں وہ ی اول وہ ی آخر
 
 (14)وہ ی قرآں ، وہ ی فرقاں، وہ ی یس وہ ی ط

 مفهوم األبيات
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 وقد استنبطُت من سفر المعراج أن الناس الظاهرون يعتقدون النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم، أعتقد أنه

 

 ظاهرا وباطنا، وكذلك هو قرآن وفرقان، ولقبه في القرآن الكريم "ياسين: و "طه". من الذي يكفركان أوال وآخرا و 

معراج النبي، بل يكفر يوم القيامة، وكيف يكفر إنسان معراج النبي وقال الله تعالى سبحن الذي أسرى بعبده. وقد 

 أعطى الله تعالى حبيبه مقام "أو أدنى" في ليلة المعراج. 

 كالمجید السالعبد 

م بقرية بتاله في مديرية غرداسبور. إنه كان شاعرا عظيما 1894من شهر سبتمبر سنة  12ك في ولد عبد المجيد السال

م ، ودفن 1959سبتمبر سنة  27باللغة األردية وأديبا بارعا. وقرض قصائدا وأبياتا كثيرة في عناوين مختلفة. وتوفي 

 :یدعبد المج كسال قال 15بمدينة الهور.

هِّ  دِّ َعب  َرى بِّ س 
َ
 قدس ی  تصرفاتیہ سب ہيں تيری ذات   دلیلےہ ترے قرب  کی أ

  (16)صفات جلوہ بیک رفت ز  ہوش موس ی    مقام بلند   تک  ترے  کوئی  نہ پہنچا

 مفهوم األبيات

به إلى الله تعالى. يا رسول الله! بلغَت مكانة، لم يبلغ نبي من األنبياء إليه.   لتقر 
 
 بالغة

 
 یشير هوففي ليلة معراج حجة

 .ظمآن الصحابة من كان ومن وارتواء الجیش أنامله بين من الماء مولده، وتفجر لیلة المنير البدر انشقاق معجزة إلى

 السلطاني ذوي  من الجبابرة له وذل .والحضر البداة ببیانه الذي أخرس الكبرى  مالعظی القرآن معجزة بذكر ذلك وختم

 . المراد إلى یوصالن ال اللذین واإلبهام الغرابة ومن من التعقید خال بأسلوب الفاني،

 علیه،واإلشادة والثناء مدحه خالل من وسلم عليه الله صلىالرسول  إلى حنینه عن األندلس ي الشاعر عبر فهكذا

 تلك في باألندلس حلت التي للظروف واألحداث نتیجة الدیني الشعر من النوع هذا ازدهر وقد ومعجزاته، وآثاره بمناقبه

 نعم عن بدایتها في ثمانين بیتا،تحدث عن أبیاتها عدد یزید طویلة قصیدة في یعرض *األندلس ي حزم ابن وهذا .الفترة

 بقوله: یبدأها .وسلم عليه الله صلىنبوته وصحة وكونه، الله

 المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قبره لزیارة التـشّوق 

أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأنجح المساعى ، فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون 

الزيارة  ى الزائر منمن مكة استحب لهم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم وينو 

ي  زاَر  التقرب وشد الرحل إليه والصالة فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من   قبرِّ

ي) له  وجبت   (. وعلق عليه العالمة الكشميري فقال : وهو الحق عندي ، فإن آالف اآللوف من السلف كانوا 17شفاعتِّ

وسلم ويزعمونها من أعظم القربات وتجريد نياتهم إنها كانت للمسجد دون  يشدون رحالهم لزيارة النبي صلى الله عليه

 (18الروضة المباركة باطل بل كانوا ينوون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. )

 مدحه خالل من ومعبرا صادقا وسلم عليه الله الرسول صلى حنینه إلى الجانب،وجاء هذا األندلس ي الشاعر طرق  لقد

عن  تعبر التي األشعار من الكثير الفازازي  زید أبي أشعار في -مثال-فنجد .قبره الشریف زیارة إلى والتشوق  علیه والثناء

 .الشریف قبره زیارة عن تخلفه خالل من بالحزن  شعوره وتظهر وسلم عليه الله صلىالرسول  إلى حنینه

َد  َیا ّیِّ سلِّ  سِّ هُ  المكينِّ  الر 
ُ
م     مكان ـــــيُر  ُهــــَو  و ومقّدِّ خِّ

َ
هُ  األ

ُ
 زمـــــان

ه عــبد   ناَداَك 
 
ــــــــــــــوُبه أخــــــرت

ُ
ن
ُ
ُق    ذ ــو  ه تلــــــفـــــُح قلـــــبهُ  والشَّ

ُ
 (19)نيران



 (1، العدد4)المجلد                                                                                                                                                                            ء(2020)یونیوافکار

62 

 یحوي  ویتمنی زیارته، ألنه به یتبرك األندلس ي، الشاعر عند الهامة المعالم أحدوسلم عليه الله الرسول صلى لحد ویمثل

 واشتاقوا حنوا الذین الشعراء من فنجد وشوقهم إلیه، حنینهم على دلیل النبي قبر أن على یدل وهذا.الله خلق أشرف

 :یقول .األبار ابن .الرسول  قبر إلى

یَن  َیا َر    زائـــــرِّ َر  القــــــب  ٍد   قب  َرى    محمَّ
 

م ُبش
َ
قِّ  ل

ب  ي بالسَّ ارِّ  فِّ  الُزو 

وُزوا
ُ
م   ف

ُ
ك قِّ َسب  ي َوفوُهوا بِّ ذِّ

َّ
ال ا حملُتم     بِّ

 
ق ـــــــو 

َ
ى ش

َ
ل َتارِّ  إِّ

 
 (20)الُمخ

 القرطاجني  حازم

كان /1386 (هـ -  684م/1211هـ ) 608أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم القرطاجني أو حازم بن محمد بن حازم

ومدح  قالب:مدينة تونس قدم إلى .العبدري  وعنه أخذ جماعة منهم الشلوبين شاعًرا وأديًبا أخذ عن

منهاج البلغاء : ة الطائية. له تآليف منها، وأشهر قصائده له القصيدأبي عبد الله محمد المستنصر الحفص ي السلطان

ا بكل عناية وتقدير من حكام الدولة  .21وسراج األدباء في البالغة
ً
ظل حازم القرطاجني في تونس ولم يغادرها، محاط

ي في ليلة السبت الحفصية، موزًعا وقته ب
ّ
وفِّ

ُ
من رمضان  24ين العمل في الديوان وعقد حلقات العلم لتالميذه، حتی ت

 ویهنئهم الحرام، الله بیت إلى الذاهب الحجیج ركب مع وحنینه أشواقه یرسل فهو (22)م.1285من نوفمبر  23هـ ، 684

 .الكریم الرسول  قبر زیارة عن القرطاجني حازم ویتحدث . الزیارة على تحقیق

 بــــــيَن 
 

ـــــبرِّ  قـــــف
َ
ٍد     ق لِّ    والمنبرِّ  محمَّ

ُ
ــــى السالمَ  وق

َ
راجِّ  عل  األنورِّ  الّسِّ

برِّ   ثَرى   الـــــثــــم  
َ
ــــــــدِّ  النبّيِّ   ق َك     محــــــمَّ لِّ

َ
ــــــــــــُر  َوبــــذ  َعفرِّ  األســرة الــــعـــــــف 

ق   شِّ
 
َتن یَب  واس  هِّ  طِّ هِّ  نسیمِّ  بِّ

رِّ  ذخـــــــــــيَرةٍ  خيَر  واجَعله   وانعم 
َ

ش لَمــــــح   (23)لِّ

 جگر مراد آبادی 

م بمدينة مراد آباد من الهند. وكان شاعرا قديما 1891من سهر أبريل سنة  6وكان اسمه علي سكندر، و ولد بتاريخ 

 :قال 24م وعمره كان سبعون سنة.1961سبتمبر سنة  9في اللغة األردية وكذلك كتب الشعر في الغزل. وتوفي 

 مدینہ  سلطانہ رحمت نظر کوئی ہاں  مدینہ  سلطان مرحت اور  ےہ رند اک

    ازل   صبح   تو
ٓ
 مدینہ سلطان صورت علی صل اے  بھی   ازل   حسن  ینہئا

 (25)مدینہ    سلطان جو جنت ےہ توخلد  تصدقکے  گلیوں  مدینہ تری  خاک اے

 مفهوم األبيات

 إلى الندي الفجر مع الحجاج ینطلق ركب كثب عن ترقب وقفت حزینة لذات صوفیة، نفثة تغللها جمیلة صورة هي

 وحال . وسلم عليه الله صلىالمصطفى قبر إلى الشوق  من ألیم الضمائر أجنته بما الكل یبوح حیث المقدسة،إلى البقاع

 كان فإذا اللقاء، إلى وشوقا حنینا من الدمع تفیض أعینهم ترى  العشاق كحال والحنين الشوق  في األندلسیين الشعراء

 وداع في الخزرجي الصقر بن أحمد یقول  الفراق، من خوفا تنهل غزارا، ودموعهم حسرات تذهب نفوسهم رأیت اللقاء

 :الكریم القبر

 الزمن ذلك في العیش إلى بالتالي حنینه النبوة، وهو رمز إلى حنين هو األماكن، تلك في والشباب الصبا إلى الشاعر فحنين

 وقد شوق وحنين، من یختلجه الكریم،وما الرسول  قبر إلى وصوله لحظات فیصور  جبير ابن أما .النبوة زمن الماض ي،

 :یقول .والحنين الشوق  فرط من الدمع غلبه
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 النبویة صلى الله عليه وآله وسلم المرابع إلى الحنين

 الحدیث وبين الكریم الرسول  یربطون بين ما غالبا الشعراء ألنالنبویة،  المدائح ضمن الشعر من اللون  هذا ینضوي 

 والسالم،وهو الصالة علیه الرسول  عن حدیث هو إنما أو المدینة مكة عن الحدیث أن باعتبار المقدسة األماكن عن

  .األندلسیين علوقا بقلوب األلوان أكثر من

 ابن عربي

لقبه  المتصوفين محيي الدين بن عربي، أحد أشهر الشهير بـ األندلس يمحمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي 

نسب إليه" الصوفيين أتباعه وغيرهم من
ُ
في  األندلس في مرسية يولد ف .الصوفية الطريقة األكبرية بالشيخ األكبر"، ولذا ت

وتوفي  .عبد القادر الجيالني عامين من وفاة الشيخ قبل م1164 الموافق هـ 558 عام رمضان شهر

 ویزداد الكعبة على یتلهف *عربي ابن یقول ( 26).جبل قاسيون  ودفن في سفح .م 1240الموافق هـ 638عام دمشق في

 :حولها یطوف وهو إلیها شوقا

ــــي ِّ
ّ
ن ى إِّ

َ
ل َبةِّ  إِّ ع 

َ
َتاق   الغـــــــراءِّ  الك

 
یهَ    ُمش َها افِّ قِّ ي لَعاشِّ ــــّرِّ  فِّ ُق   السِّ

َ
ال ع 

َ
 أ

ا
َ
ذ ُت  إِّ ر 

َّ
ك

َ
ذ

َ
ي  ت رارِّ س 

َ
ــــــَهُدَها أ

 
یَها   َوَمش ي  فِّ ـــــنِّ

ُ
َحـــــــّرِّك

ُ
نِّ  ت

َبـــــي 
 
ل َواُق  لِّ

 
ش

َ
 أ

وُح  الـــــــر 
َ
  ف

 
ـــــَهة ائِّ

َ
اُس  ت   َوالنَّ

 
ـــــَهــة ُب    َوالِّ

 
ل   َوالقَ

ق  رِّ
َ
ت ُع  ُمح  م  راُق   َوالدَّ ه    (27)مِّ

 )رحم الله عليه(:ابن جبير األندلس ي 

، م1145هـ،  540 سنة  بلنسية  المعروف باسم ابن جبير األندلس ي ولد في أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني

ويقال أنه سافر ثالث مرات في حياته إلى الشرق ثم استقر بمصر وتوفى هو جغرافي، رحالة، كاتب وشاعر أندلس ي عربي. 

 :رحلته أول  جبير ابن كذلك. 28م1217هـ/ 614ر شعبان باإلسكندرية في شه

وقي طــــــــاَل 
َ

ى ش
َ
الٍث  بقـــــــــــــــــاٍع   إل

َ
ـــــــــد  الـــــرَحــــاَل    ث

َ
ـــش

ُ
ال  الت ـــــیــــــَها إِّ

َ
ل  إِّ

ــــــــسِّ  أنَّ  ـــــــــــائـــــــــــرا   األَمــــــــــاني في َسَماءِّ  للـــنف 
َ
ال یُحوُم  ال ط یـــــــَها  إِّ

َ
 َعل

ُهَو  الَجــــــــناُح  منهُ  قــــــــصَّ 
َ
یُض  ف وع یرُجـــــو یـــــــوٍم  كّل   َمهِّ

ُ
 (29)لَدیَها الــوق

 :یقول  الدیار المقدسة، إلى الحنين عن تعبر فقصائده النبوي، المدیح شعراء أكثر الجنان ابن ویعتبر

 
َ
َت  أال ی 

َ
رِّي  ل

ع  ُروَرةِّ  شِّ َرى  َهل   للضَّ
َ
ى  أ

َ
ل هِّ  إِّ

َّ
تِّ  الل

بِّ  َوالبی 
ارَِّجا المحجَّ

َ
 خ

هُ 
َ
هُ  ل

َّ
ي من   الل رَبٍة  ذِّ

ُ
َس  ك ی 

َ
َجى ل

َ
ت ٍل  ُیر  ــــحِّ

َ
ًما لمرت ــــــــَوى  یو  هُ  سِّ

َّ
ارَِّجا الل

َ
 (30)ف

 . الكریم الرسول  ونقصد بذلك یسكنها، من إلى الحنين خالل من المدینة إلى القرطاجني حازم وحنين فشوق 

 قوله في الله رفعه الذي وذكره الله فضل رسول  ویذكر بها النبوي  والمسجد المنورة المدینة یذكر عربي ابن وقال

نا وتعالى سبحانه َك  ﴿َوَرفع 
َ
َرَك﴾ ل

 
ك  (31) ذِّ

ا یا
َ
ـُد  َحـــــبذ جِّ

ـــــــن   المس  ٍد  مِّ جِّ
ا    َمس 

َ
  وَحبذ

ُ
ــــــــن   الــــــــــــــروَضــــــــــة َهدِّ  مِّ

 
 َمش

ا
َ
  وَحــــــــــبـــذ

َ
ــــــــــیــــــــَبة ـــــــــــن    طِّ طفى  َضــــــــریُح  فـــــــــیَها    بلَدةٍ   مِّ حَمدِّ  الُمــــص 

َ
 أ

ى
َّ
ه علیهِّ  صــــــــــــــــل

َّ
ــــــــــــــن   الل ٍد  مِّ ـــــــ    سّیِّ

َ
ــــــم    ــــــــــــــــوالهل

َ
م    ل

َ
ل ــــــــــم    نع 

َ
َتدِّ   َول  نه 

ـــــــــد  
َ
ـــــــــــَرَن  ق

َ
ه ق

َّ
ــــــــــــــره بـــــــــهِّ  الل

 
ك ّلِّ   فــــــــــي    ذِّ

ُ
ـــــــــَتبر    یــــــــــــــوٍم   ك اع 

َ
دِّ  ف

َ
 ترش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/558_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/558_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1164
https://ar.wikipedia.org/wiki/1164
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/638_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/638_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1240
https://ar.wikipedia.org/wiki/1240
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/540
https://ar.wikipedia.org/wiki/1145
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ُر 
 

ُر  خــــــــــفـــــــیاٍت  َعش
 

ا َوَعـــــــــــش
َ
ذ ن    إِّ ــــــــــــلِّ

ع 
ُ
ینِّ  أ ذِّ

 
دِّ  في بالتــــــــــــأ جِّ

 (32)الَمس 

 حسرت موهاني

م. و شاعًرا شهيًرا للغة األردية في القرن العشرين 1878أكتوبر  4كان حسرت موهاني شاعرا بليغا وأديبا بارعا ولد في 

ا في حركة  االستقالل الهندية ، وله 
ً
 أثار عديدة باللغة العربية والفارسية واألردية. وأعطاه الله تعالى اثنينوناشط

 (33) م في مدينة  لكهناؤ من الهند.1951مايو سنة  13وسبعين عاما من عمره، وتوفي حسرت موهاني في 

ئےبر   دیکھئے   کب  مدینہ    شیدائے    دل   ےہ    نہيں ميں   قابو
ٓ
 مدینہ   تمنائے   ا

ئے  بادی   ذرہ  ہر  معطر بسکہ  از ےہ  سے  رسالؐت خوشبو
ٓ
 مدینہ  صحرائے  و   ا

 مدینہالئے تو مخمور  ےہ کہ دل ہر  شناسا  کا   حقیقی   عشق   خودی   بے   ےہ 

تی ےہ جو ہر شے سے یہاں انس کی خوشبو
ٓ
 مدینہ دنیائے  کہ ےہ  محبت دنیائے  ا

ئے   اگر   شام   ےہ رائ  دل صبح   خدا  نور   تو  کی  سیاہ ی  احمؐد    گیسو
ٓ
 مدینہا

 مدینہ   مینائے   سے    دل  ساغر  پی  ےہ طلب گار  کا   ابدی   سرور   کہ   وہ   اے 

  (34)مدینہ۔ واالئے سّید مدد فرمائيں  ڈر غلبٔہ اعدا سے نہ حسرؔت کہ ےہ   نزدیک

 مفهوم األبيات

ال أعرف متی تتحقق رغبات المدينة المنورة؟ الريح  المعطر  يا رسول الله قلبي إلى المدينة خارج عن السيطرة، أنا

من النبي صلى الله عليه وسلم، تغطي  كل سكان وصحراء المدينة المنورة. إنه عالم الحب الحقيقي كل قلب ثمل 

اء فجيأتى إلى المدينة المنورة. هناك تأتي الريح المعطر من كل ش يء لإلنس وهذا عالم الحب هو المدينة المنورة. 

نور الله إلى المدينة في الصباح كل يوم. يا من هو العبد األبدي إلى رسول الله فاشرب من شراب المدينة المنورة 

 المطهر.ال تخف من الهيمنة وال تندم على قربها قل: ساعد يا أهل المدينة، فتفوز.

 والمدینة مكة إلى فالشوق  . والربا ارعاألج لتلك عشقه ومدى المنورة، المدینة إلى الشاعر حنين تصور  القصیدة فهذه

 وأخالقه صفاته عن مدعاة للحدیثوسلم  عليه الله صلىعنه  والحدیث الكریم، الرسول  عن للحدیث مدعاة

 في شفاعته نیل إلى یهفو یجعله الذي المادح،األمر في قلب عظمته من ویزید ینمي هذا كل عن والحدیث ومعجزاته،

 اآلخرة ﴿
َ

َم ال يٍم َيو  ٍب َسلِّ
 
ل قَ َه بِّ

َّ
ى الل

َ
ت
َ
 َمن  أ

َّ
ال  َبُنوَن * إِّ

َ
ُع َمال  َوال فَ  وسلم عليه الله صلىالرسول  مدینة طیبة وتحتل( 35)﴾َين 

 جبير ابن عند نرى  مثلما .قصائدهم من كثير في إلیها والشوق  ورد ذكرها األندلسیين، فقد الشعراء قلوب في كبيرة مكانة

 من لكل ضمنت قد السعادة أن یرى  فهو وسلم عليه الله الرسول صلى ومدینة الدیار المقدسة، حنینه إلى اشتد الذي

 :وأوزارها،یقول  ذنوبها النفس عن وحط مناسكه، وقض ی الله، بیت وحج إلیها، نال الوصول 

 النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلى التوسل

إلى قضاء الحوائج ، يقال : فالن توسل إلى الله بوسيلة : أي إن الوسيلة هي ما يكون سببا للقربى عند الله ووصلة 

 َوَج 
َ
ة

َ
يل َوسِّ

 
يهِّ ال

َ
ل  إِّ

 
وا

ُ
َتغ َه َواب 

ّ
 الل

 
ُقوا  اتَّ

 
يَن آَمُنوا ذِّ

َّ
َها ال ی 

َ
ب إليه بعمل. كما قال الله تعالى: َيا أ  تقرَّ

َ
هِّ ل يلِّ ي َسبِّ  فِّ

 
ُدوا م  اهِّ

ُ
ك

َّ
َعل

ُحوَن. لِّ
ف 
ُ
 ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم  عثمان بن حنيف می: عنوكذلك ورد في حديث األع (36) ت

ً
أن رجال

برت فهو خير لك قال: فادعه قال فأمره أن يتوضأ فقال: ادع الله أن يعافيني قال: إن شئت دعوت وإن شئت ص

َم 
َّ
هِّ وعلى آلهِّ وسل ُه علي 

َّ
ى الل

َّ
َك محمٍد َصل ُه إليَك بنبّيِّ َك وأتوجَّ

ُ
ي أسأل ِّ

ّ
همَّ إن

َّ
نبّيِّ  فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: "الل

شفعُ 
ُ
ي في حاَجتي هذه فَتقض ی , وت ُه بَك إلى رّبِّ ي أتوجَّ ِّ

ّ
"الرحمةِّ ، يا محمُد إن  -فعاد وقد أبصر ني فيه وتشفُعُه فيَّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81
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  (37) قال ابن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتی دخل علينا كأن لم يكن به ضر. -وفي رواية 

الدنیا  في العون  نیل قصد وهذا مرابعه، إلى الحنين أو وسلم عليه الله النبي صلى مدح في الشعراء قصائد قال فقد

 رسوله شفاعة ینال وأن.الرحاب الطاهرة تلك إلى یصل أن تعالى الله إلى یتضرع األندلس ي فالشاعر .اآلخرة في والشفاعة

 :األبار ابن یقول  الزائرین، مع السالم مكتفیا بإرسال أو الشریف، قبره زیارة متمنیا القیامة، یوم الكریم

یَن  َیا ـــــــرِّ َر  زائِّ ُر  الَقب  ــــب 
َ
ٍد  ق ـــــــــَرى    ُمــــــــــــَحمَّ

 
م   ُبـــش

ُ
ك

َ
الّسبقِّ  ل ي بِّ َوارِّ  فِّ  الـــــــــز 

وا د 
َ
مَ  أ

َ
ــــــــــال ـــــُتم   السَّ ُجـــــــــو   َوبـــــــرُدهُ  سلم  ر 

َ
  أ

َ
ن   اإلَِّجـــــــــــــاَرة ارِّ  ُوُرودِّ  مِّ  (38)النَّ

الرسول  إلى حنینه تصویر في فیمض ي الفازازي  زید أبو أما .شفاعته ونیل وسلم عليه الله صلىالنبي  قبر زیارة یتمنی فهو

 من التالیة األبیات وتأخذ .الله رضا إلى تقود محبته بأن فيرى  له خالل حبه من ذلك مظهرا ،وسلم عليه الله صلى

 :شفاعته یأمل الذي ،وسلم عليه الله صلىالنبي  قبر بزیارة متعلقة روحه أن ویرى  .أیضا بالذنب منحى الشعور  القصیدة

ـــــــــن   كِّ
َ
َك  ل ع   ُحــــــــبَّ ــــــافِّ

َ
ع   ش ـــــفَّ

َ
ی   ُمش

َ
ــــــــش 

 
َنهُ  محبَك  یغ ـــــــهُ  یم 

َ
َمـــــــــان

َ
 َوأ

َك  ی 
َ
َر  َیا وعــــل ــــــي 

َ
امِّ  خ

َ
ن
َ
  األ

ً
ـــــــة ــیَّ حِّ

َ
ضِّ    ت

و  الـــــــرَّ
َ
َح  ك

َ
هُ  ُروُحهُ  َصاف

َ
َحان  ری 

ـــــن   مَّ ــــــــهُ  َیـــــــُزوَرَك  مِّ
 
ُمــــــــهُ  خط

َ
ال

َ
    َوك

 
ذ ـــــم   إِّ

َ
َك  ل ـــــــهِّ  یـــــــُزر  ـــــــبِّ

 
ن
َ
ذ َمانه لِّ

 
 (39)ُجث

 :الجنان ابن شفاعته.ویقول  منه راجیا وقبره، الكریم الرسول  إلى حنینه الفازازي  أبیات على یالحظ فما

ا
َ
ذ إِّ

َ
ُت  َما ف ر 

َّ
ك

َ
ذ

َ
َب  ت

 
ن
َّ
اضَ  الذ

َ
َتاهُ    ت  ف

َ
ل ت   ُمــــــــــق 

َ
َرق ـــــــــــــَرو 

 
ُمــــــوعِّ  َواغ الد   بِّ

 
َ
ب     ال ـــــّیِّ

َ
ـــــــــــخ

ُ
هُ    َرَجــــــــــــاهُ    ت نَّ ن     إِّ ـــــــــهِّ    مِّ   َرّبِّ

 
ــــــــــف ائِّ

َ
يُر  خ ثِّ

َ
ـــــــــــــــوعِّ  ك

ُ
ش

ُ
 (40)الخ

 أحمد رضا خان

ا، 1921أكتوبر  28-1856يونيو  14اإلمام أحمد رضا خان )
ً
( كان حديث القرن العشرين ، فقیًها حنفًيا بارًزا، محدث

عالًما ديًنا، شاعًرا ناطًقا بالناث، خبيًرا في علم النقل والعقل ، شيخ ساللة القادرية، و كاتب العديد من الكتب 

هـ ، في  1341صفر  25لمدائح النبوية. وتوفي [ وله ديوان "حدائق بخش" من ا6باللغات العربية والفارسية واألردية. ]

 (41) ،. ال يزال ضريح أحمد رضا خان في مدينة بريلي يزار من الخواص والعوام. 1921عام 

ہی!
 
 کا  ساتھ   ہو مصطفی    ُحسنِّ   دیدارِّ   شادیِّ  تکلیف کو   کی   نزع  جاؤں  بھول   یا ال

ہی!
 
ن تبّسم  حسابِّ جرم ميں آنکھيں بہيں جب یا ال

ُ
 ہو ساتھ  کا  ُدعا  کی  ریز  ہونٹوں  ا

ہی!
 
 آفتابِّ   ہاشمی   نور   الُہدی    کا   ساتھ  ہو صراط پل  راہِّ   تاریک  جب چلوں  یا ال

ہی!
 
الے  غم ُزدا کا ساتھ ہو پڑے چلنا   پر شمشير   سرِّ   جب  یا ال م  کہنے  و

ّ
ّ َسلِّ

 (42)َربِّ

 وقال أيضا:

تے م     صدائے    محمد  گذر يے رضا پل سے اب وجد کر
ّ
ّ َسلِّ

 (43)کہ  ےہ  َربِّ

ته، يضطرب كما تضطرب السفينة بأهلها، إذا كانت الرياح عاصفة، فهو عقبة 
ّ
ته ورق

ّ
كما في رواية: الصراط مع دق

ى قف علي -صلى الله عليه وسلم  -في طريق الذاهبين إلى دار السالم، وممر خطير للغاية، يشهد لخطورته أن الرسول 

 (44)جنباته يطلب الّسالمة والّنجاة، والناس يمرون وهو يدعو، ويقول: رب سلم سلم

 مفهوم األبيات:

 يا إلهي! أتمنی أن يكون جمال مصطفى في عيني لكي أنس ی صراع القيامة. يا إلهي! عندما تكون العيون تدمع على

 يا إلهي! عندما نسير في الطريق المظلمحساب الجريمة أتمنی أن يكون معي  دعوات من شفي النبي المبتسمتان. 
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والجسر الصراط أتمنی أن يكون لي شمس الهاشمي مع نور الهدى. يا إلهي! عندما تضطر إلى المش ي على الصراط 

م  
ّ
ّ َسلِّ

إذا مر اإلنسان المسلم على  الذي كان مثل رأس السيف، أتمنی أن يكون  معي دعاء النبي باأللفاظ التالية: َربِّ

م أمتي" والناس كلهم مع األنبياء المرسلين الصراط يو  ِّ
ّ
م القيامة فيدعو رسول الله دعاء باأللفاظ التالية: "رب سل

ذهبوا إلى رسول الله ليشّفع وتبتدءو مرحلة حساب يوم القيامة، ألن الله تعالى قد أعطى حبيبه مقاما محمودا يوم 

 القيامة. 

 شفاعة والرجاء بنیل بالدعاء وختمها علیه، والثناء ،وسلم عليه الله صلىالرسول  إلى والشوق  الحنين أثر یتجلى فهنا

 تظهر وعشرین بیتا، تسعة من التي تتألف هذه قصیدته خالل من الجنان ابن إلى أخرى  مرة ونعود .الكریم الرسول 

 قبر بزیارة یحظى وزیارتها،وأن إلیها بالوصول  الله یكرمه أن یتمنی :یقول  الظاهرة، األماكن بتلك وتعلقه الشاعر حنين

 .القیامة یوم ،ونیل شفاعتهوسلم عليه الله الرسول صلى

 الشریف صلى الله عليه وآله وسلم: النبوي  المولد

 صفاته، وتعداد مولده بلیلة واإلشادة وسلم عليه الله الرسول صلى مدح هو المولدیة القصیدة األساس ي في فالموضوع

 الشریف النبوي  المولد لیلة تعظیم فیعد .وعدله وكرمه نبله بذكر وذلك نعمتهم ولي إلى االلتفات رء ا ینس ی الشع وال

 واإلشادة القصیدة، هذه أنشئت أجلها من التي المناسبة وهي القصیدة المولدیة بتاء في تدخل التي العناصر أهم من

  .الشریف المولد النبوي  لیلة بفضل

 الغساني یحي بن محمد

 بالقرآن والحديث، كاتب القاسم محمد بن يحيی بن محمد علي بن إبراهيم الغساني البرجي الغرناطي،أبو 
ً
 وكان عالما

ً
ا

،
ً
 بارعا،تجول ببالد العدوة واألندلس كثيرا

ً
 شاعرا

ً
 في البرجي الغساني یحي بن یقول محمد (45)هـ786توفي سنة  مجودا

 :یقول  المقدسة للدیار تشوقه وصف وبعد :البسیط ومطلعهامن المولد النبوي  بمناسبة نظمها قصیدة

د   ت   َمــــــــــــــــــَعاهِّ
َ
ّرِّف

ُ
ى ش فَ

َ
ط َها بالُمص 

َ
ل
َ
ـــــــن     ف هِّ  مِّ ـــــــــــلِّ

ض 
َ
  ف

ُ
رف

َ
ــــــــــــــو ش

ُ
ل ع 

َ
ُبهُ  ت  َمراتِّ

ُد  َتَبی ُمَحمَّ ي الُمج  یُع  الَهادِّ فِّ
ى الشَّ

َ
ل َبادِّ  َرّبِّ    إِّ ميُن  الــــــــــعِّ

َ
يِّ  أ

  َعاقُبه الـــــــــــــــــَوح 

ى
َ
ف َمًما الــــــــــــَوَرى أو  َساُهم   دِّ م 

َ
َمًما أ ُهم    هِّ

َ
ـــــــــــــــــــال ع 

َ
ت     كـــــــــــــــــــرًما أ

َّ
ُبه َجل   َمَناقِّ

ُل  ُهـــــــــَو  ّمِّ
َ
ي الُمك ٍق   فِّ

 
ل
َ
ي َو    خ ٍق  فِّ

ُ
ل
ُ
ت    خ

َ
هُ  زك

َ
ما حـــــــــــال

َ
ـــــــــــاَبت   ك

َ
ُبهُ  ط  (46) مناسِّ

 زمرك ابن

من كبار الشعراء  بابن زمرك م( مالمعروف1333-1392أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الصريحي )

 .لسان الدين بن الخطيب على يد وتتلمذ بغرناطة ،ولد بروض البيازين لبني األحمر والكّتاب في األندلس، وكان وزيًرا

 أیضا المولد عید وبمناسبة .47هـ 773ترقى في األعمال الكتابية إلى أن جعله صاحب غرناطة الغني بالله أمين سره عام

 : األندلس، وفیها سلطان أمام أنشدها نبویة قصیدة زمرك ابن نظم

َك  هِّ   َرُســـــــــــــوُل   إلی 
َّ
  دَ  الل

َ
ـــــــــــــَوة ازٍِّح    ع 

َ
ُفــــــوَق    ن

ُ
ا خ

َ
عِّ  َرهُن  الحش امِّ

َ
 هیَمانِّ  الَمط

ي تِّ
َ
یل ـــــــَمی  َوسِّ

 
ـــــــــــَفاَعُتَك   الُعظ

َ
ي  ش تِّ

َّ
    ال

ُ
ــــــــوذ

ُ
َها َیل ی  بِّ یس َ ی عِّ رانِّ   بنِّ   َوُموس َ م   عِّ

َت 
 
ن
َ
أ
َ
ــــــــیـ  ف هِّ   ــــــــُب َحبِّ

َّ
اتُم   الل

َ
هِّ   خ ُصوٍص  َوأكَرمُ    ُرُســــــــلِّ

 
ــــــــــَفى َمخ

 
ــــــَوانِّ  بُزل ض   َورِّ

ُبَك  ن   َوَحس 
َ
اَك  أ   أسَمــــــــــاَءهُ  سمَّ

َ
اَك  َو    الُعال

َ
َمال   ذ

َ
  ك

َ
اُب  ال

َ
َصــــــــــــانِّ  یش ُنــــــق  بِّ

 (48) 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/773_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/773_%D9%87%D9%80
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  اكبر وارثى

م بقرية بجولي 1852محمد اكبر وارثي ميرتهي، يقال له ملك الشعراء. و ولد أكبر وارثي سنة اسمه الكامل كان خواجه 

في مديرية ميرتهـ )الهند(. إنه كان عالما باللغة العربية والفارسية واألردية. وكان شاعرا نحريرا باللغة العربية والفارسية 

 49ميوه شاه لياري كراتش ي.م ، و دفن في مقبرة 1953من شهر مايو  21واألردية. وتوفي 

 

 قال:

 گیاہو   چمن  صد  غيرت  جہاں  اک  ہوگیا       زمن شاہ وہ پیدا کہ جب

 (50)زن ہو گیا خندہ زن  خندہ زن  خندہ  ميں  گلزار غنچہ ہر  میالد وقت

 مفهوم األبيات:

. و أفضل من يا حليمة السعدية! وقد انشقت غمام الظلمة وسحاب الكفر بنور النبوة وترعرع ذلك  النور وفي بيتكِّ

 األنبياء والمرسلين، وبلغ إلى المعراج. وتنّور كُل شيئ بنور نبوة عند والدته.

 النبوي صلى الله عليه وآله وسلم المدیح مميزات

 الوعي وتجاوز  المعاش العالم إلى تغیير ویهدف إسالمیة، رؤیة من ینطلق دیني شعر أنه النبوي  المدیح مميزات أهم من

 الصوفیة الروحانیة تطبعه الشعر هذا أن كما .السلفیة بالمفهوم اإلیجابي المرجعیة على یقوم ممكن وعي نحو السائد

 المدیح النبوي  أن هذا ویعني والنوارنیة واألفضلیة السیادة في تتجلى المحمدیة التي على الحقیقة التركيز خالل من

 كذلك وخلقا، وهو خلقة البشر أفضل وأنه والمخلوقات، الكون  سید باعتباره وسلم عليه الله صلىبالرسول  یشید

 منهجه واحتذاء بالتمثل أحق وهو تعظیم وتشریف، كل الممدوح یستحق لذلك .أخالقه ودماثة عصمته في كائن نوراني

 . وصوفیة وجدانیة روحانیة أبعادا یتخذ النبویة في القصیدة وسلم عليه الله صلى الرسول  عشق أن كما الحیاة، في

 عليه الله الرسول صلى الوجدان وحب ورقة األحاسیس ونبل المشاعر بصدق النبوي  المدیح یتميز حال، أي وعلى

 حب عن للتعبير مسلك إال المدحیة في القصیدة الرسول  حب وما .الحساب یوم ووساطته شفاعته في طمعا وسلم

 بكل واالنتشاء عرفات جبل على والوقوف وسلم عليه الله صلىقبر الرسول  زیارة إلى العارم والشوق  المقدسة األماكن

 تقصيره الدیني الشعر من النوع هذا في المادح الشاعر ویظهر . والحج العمرة أثناء مواسم الحبیب زارها التي األفضیة

 بصدق وخوف الله مناجیا الدنیا، في ذنوبه وكثرة المشینة وزالته عیوبه ویذكر والدنیویة، واجباته الدینیة أداء في

 وشفاعته وساطته طامعا في وسلم عليه الله الرسول صلى إلى ذلك بعد وینتقل .والمغفرة التوبة منه طالبا إیاه مستعطفا

 بالمولدیات فن تسمی التي النبوي  المولد التصوف وقصائد قصائد مع النبوي  المدیح یتداخل ما وغالبا .القیامة یوم

 التعبير من لون  فهي التصوف، أذاعها بأنها التي مبارك زكي الدكتور  یقول  كما النبویة المدائح وتعرف « الشعر فنون  من

 ابتدعه فن وهو واإلخالص بالصدق مفعمة قلوب عن إال تصدر ال ألنها األدب الرفیع؛ من وباب الدینیة، العواطف عن

 مدح أو التكسبي یسمی بالمدح كان الذي المدح ذلك یشبه ال الخالص النبوي  المدح هذا أن المعهود الصوفیة ومن

 وسلم عليه الله صلىمحمد وهو أال خلق بأفضل المدح خاص هذا وٕانما والوزراء، واألمراء السالطين إلى الموجه التملق

 الروحاني والعشق العرفانیة التجربة في واالنغماس واإلخالص والتضحیة والوفاء والمحبة بالصدق ویتسم

 هذا رافق وقد  النيرة، وفضائله وسلم عليه الله صلىالنبي  سيرة على یركز دیني شعر النبوي  فالمدیح وعلیه،.اللدني
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 مع مستقال فنا لیصبح التصوف في شعر فانصهر البیت آل وحب فتوحاته واكب كما ودعوته، وهجرته مولده الشعر

الداللة  بين یجمع والتكسب، التزلف عن بعید صادق شعر النبوي  المدیح فشعر .العید دقیق وابن البوصيري 

 یندرج كما .الروحانیة الصوفیة والداللة الحرفیةالحسیة

  . الدینیة اإلسالمیة الرؤیة ضمن الشعر هذا

 ملخص البحث

شعرهما له أهمية بالغة في األدب  العربي واألردي باإليجاز. و  في األدبين: "األندلس ي"و"األردي"على  المقاليعتمد هذا 

 المسلمين علی اتباع القدوة النبوية وأسوته الحسنة. 
 

تتناول و اإلسالمي، وفيه جانب إصالحي لألمة اإلسالمية ویحث

 جوانَب السيرةِّ النبويةِّ 
ُ
 الموجزة

ُ
كرت  فیها مو )صالة الله عليه وسالمه( هذه الورقة

ُ
 قد ذ

ً
ضوعاُت مالمحها، وخاصة

 ف
ُ
 الواردة

ُ
وحدوث المعجزات ،النبي توقير على سبيل المثال:ي األدبين: "األندلس ي"و"األردي"،المدائحِّ النبويةِّ المشتركة

 الشریف. النبوي  النبي، والمولد إلى النبویة، والتوسل المرابع إلى المصطفى، والحنين قبره لزیارة النبي، والتشوق  على يد

كرت  ثم 
ُ
 بين هذه الموضوعات باالختصار. ذ

 
 مقارنة

 
 دراسة

 :نتائج البحث

، في األدبين: )صالة الله عليه وسالمه(إن هذا البحث الـمختصر يحتوي على مالمح المدائح النبوية 

 "األندلس ي"و"األردي" نستنتج منه النتائج التالية:  

  رت على الناس في المجتمع فهم أصول بناءه وتطّوره. ،)صالة الله عليه وسالمه(المدائح النبوية إن  التي قد يسَّ

  أسوة حسنة أن يعيش بها البشُر حياته كلها بالهدوء األمن.  ،)صالة الله عليه وسالمه(المدائح النبوية إن 

  عوبات صفإن الفرد ال يستغني عن السيرة النبوية ألنها بيان مبهمات الحياة وتفصيل مجمالتها وأنموذج عملي في

 الدنيا ومنهج شامل في مشكالتها. 

  ومن المعلوم أن عصرنا هذا، عصر المادية والشهوة، فالبد لنا أن نعالج هذه األمراض النفسانية بإطاعة

 السيرة النبوية، ألنها مصدر للرشد والهداية في عصرنا الـحاضر.

 التوصيات والمقـترحـات

واالقتراحات التی توصلت إلیها من خالل البحث والدراسة حول  وأريد فى هذا المكان أن أعرض بعض التوصيات

هذا الموضوع،  وأسأل الله تعالى أن يكون رأيي مقبوال لدى أصحاب األدب والمعرفة، لكي يستفيدوا من هذه 

 التوصيات واالقتراحات في البحث والتحقيق، لعلها جانب التوفيق والصواب لهم. وأتقدم ببعضها:

  المشتركة الواردة في في األدبين)صالة الله عليه وسالمه(على موضوعات المدائح النبوية  هذا البحث ينضوي ، :

 إلى اآلن في األدبين: "األندلس ي"
 
 موجودة

َ
"األردي" التي تحتاج  و "األندلس ي"و"األردي"، ولكن الموضوعاتِّ المختلفة

 إلى البحث والتحقيق.

 األدبين: "األندلس ي"و"األردي"، وهي تحتاج إلى البحث والدراسة،  وهناك جوانب كثيرة حول السيرةِّ النبويةِّ في

لقية، ومعجزات الرسول، واالتجاهات االجتماعية والسياسية، 
ُ
لقية والخ

َ
ومنها: شمائل الرسول، وصفاته الخ

 وغزوات الرسول، والبعثة النبوية والدعوة اإلسالمية، وصحابة الرسول رض ي الله عنهم.
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 ومنها:وقد قرض شعراء األدب ،  الغزل، والوصف، ين: "األندلس ي"و"األردي" في مواضيع أخرى غير السيرةِّ النبويةِّ

جاعة، والّرثاء، والحكمة،  واالعتذار، والفخر، والسياسة والتاريخ 
ّ

كاء، والعدل، والش
ّ
والمدح، واألخالق، والذ

م التعليم والتأديب.   جوانواالجتماع، والشعر في تنش 
ً
 ب كثيرة للبحث والتحقيق.وهكذا وفیهما أيضا

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license. 
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