
املدائح النبوية يف األدب العريباملدائح النبوية يف األدب العريب

ــاء بالكتابة عن شعر  ــد اهتم الكثري من األدب * وق
ــراز خصائصه الفنية  ــوي  وتعريفه وإب ــح النب املدي
ومنهم الدكتور زكي مبارك  الذي ألف كتاب "املدائح 
ــرف املدائح النبوية   ــة يف األدب العربي"، وع النبوي
ــي أذاعها التصوف،  ــن من فنون الشعر الت بأنها: ف
ــف الدينية، وباب  ــون من التعبري عن العواط فهي ل
ــوب  ــن قل ــدر إال ع ــا ال تص ــع؛ ألنه ــن األدب الرفي م

مفعمة بالصدق واإلخالص". 
من قصائد املديح النبوي الشهرية

*حسان بن ثابت الخزرجي:
ــذود عنه،  ــدح الرسول، وال ــدة قصائد يف م وله ع
ــول صىل الله عليه  ــاء كفار قريش، وكان الرس وهج
ــم و روح القدس معك“  ــم يقول له ”اهجه وآله وسل

ومن أشهر قصائده الدالية : 
ومطلعها:

بطيبة َ رسٌم  للرسوِل  ومعهُد  منٌري،
قـــد  تــعــفــو  الـــرســـوُم  وتــهــمــُد و 

وال تنمحي اآلياُت من داِر حرمة 
َيْصَعُد كــاَن  الــذي  الهادي  ِمْنَربُ  بها 

و َواِضُح  آيــاٍت،  َوَباقي  َمَعاِلٍم
مسجُد ً  و  ــُه  فيِه  مصىل  ــٌع  ل رب و   

بها  حجراٌت  كاَن  ينزُل  وسطها 
َُيوَقُد. ــَن  الله  نــوٌر  ُيْسَتَضاُء،  و  ِم

*كعب بن زهري 
ــد أسالمه   ــب قصيدته هذه بع ــر كت ــذا الشاع    ه
ــان مرشكا  ــا النبي عندما ك ــق وأن هج ــان قد سب وك
ــي عليه وآله الصالة والسالم دمه، ولكنه  وأهدر النب
ــذرا معلنا  ــول معت ــاء إىل الرس ــث أن ندم وج ــا لب م
ــا عنه الرسول  ــه ومدحه بهذه القصيدة فعف إسالم
ــدة  ــت القصي ــب سمي ــذا السب ــه وله ــه بردت وألبس
ــد املديح النبوي  ــربدة“ وصارت من اشهر قصائ ”بال

ومطلعها:
باَنت ُسعاُد َفَقلبي الَيوَم َمتبوُل 

ــَد َمــكــبــوُل ــف ـــم ُي ـــرَهـــا َل ــٌم إِث ــيَّ ــَت ُم
َوما ُسعاُد َغداَة الَبنِي إِذ رََحلوا 

َمكحوُل. الَطرِف  َغضيُض  ــنُّ  أََغ إِّال 
ومنها:

َكاَنت َمواعيُد ُعرقوٍب َلها َمَثًال 
ــُل ــي ــاط األَب إِّال  ــا  ــُده ــي ــواع َم َومـــا 

أَرجو َوآُمُل أَن َيعَجلَن يف أََبٍد  
َتعجيُل ــِر  ــَده ال ِطـــواَل  ــنَّ  ــُه َل َومـــا 

َفال َيُغرََّنَك ما َمنَّت َوما َوَعَدت 
َتضليُل. ـــــالَم  َواألَح ـــَي  األَمـــاِن إِنَّ 

ومنها قوله:
إِنَّ الرَسوَل َلنوٌر ُيسَتضاُء  ِبِه

. ُســيــوِف  الــَلــِه  َمسلوُل  ِمــن  ُمَهنٌَّد 

*رشف الدين محمد البوصريي
ــراء املديح النبوي، وقد أوقف    يعترب من أهم شع
ــول صىل الله عليه وآله  شعره  وفنه عىل مدح الرس
ــح النبوية  ومن  ــن  قصائد املدي ــم، وله  الكثري م سل
اشهرها " الربدة" والتي عارضها الكثري من الشعراء 

يف مختلف العصور: 
ِر  جرياٍن   بذي  سلِم أِمْن  تَذكُّ

ٍ  بدِم مزجَت  دمعاً   جرى  من  مقلة 
أْم هبَِّت الريُح من تلقاِء كاظمة 

إَضِم ِمْن  الظْلماِء  يف  ــَربُْق  ال ــَض  وأْوَم
فما  لعينيَك  إن  قلَت  اكففا  َهَمتا

َما   ِلَقْلِبك  إْن  ُقْلَت  اْسَتِفْق   َيِهِم و 
بُّ   أنَّ  الُحبَّ  ُمْنكِتٌم  أََيْحَسُب  الصَّ

مضَطرِِم ما  َبــنْيَ  ُمْنَســِجم  منُه  و   
لوَال  الَهَوى  َلْم  ُتِرْق  َدْمعاً َعَىل  َطَلٍل

والَعلِم ــاِن  ــب ال ـــَت  لــذكــِر  ال  أرق و    
فكيَف  ُتْنِكُر  ُحبَّا  بعَد  ما َشــــِهَدْت 

َقم ــِع  والسَّ ْم ــدَّ ــدوُل   ال عليَك  ع به 
ْي َعْربَة ٍ و َضًنى َوأْثَبَت  الوْجُد  َخطَّ

ْيــَك  والَعَنِم َعــَىل  َخــدَّ ِمْثَل  الَبهاِر    
نعْم  رسى  طيُف  من أهوى  فأرقني

ــذاِت بــاَألَلــِم ــلَّ ــَرتُِض  ال ــْع   والــُحــبُّ  َي
ً يا الِئِمي يف  الَهَوى الُعْذرِيِّ  َمْعِذرَة 

أنصفَت  لم  تُلِم لو  و  إليَك  منِّي    
َعَدْتَك  حاِيلَ  ال  ِرسِّي  بُمْسَتِرتٍ

الدائــي  بمنــــحسِم و   ِ عن  الُوشاة 
َضْتِني النُّْصَح لِكْن َلْسُت أَْسَمُعه َمحَّ

يف  َصَمِم  اِل  ــذَّ ــُع ال َعــن  ــبَّ  ــحِ املُ إنَّ    
* أحمد شوقي 

ــج الربدة“ وهي معارضة لربدة    كتب قصيدة  ”نه
البوصريي  كما كتب قصيدة " سلوا قلبي" وقصيدة 

"  "ُوِلَد  الُهدى  َفالكاِئناُت  ِضياُء      "  
ريٌم   َعىل   القاِع   َبنَي   الباِن   َوالَعَلِم

 أََحلَّ  َسفَك   َدمي   يف   األَشُهِر   الُحرُِم
رَمى   الَقضاُء    ِبَعيَني    ُجؤَذٍر    أََسًدا

 يا  ساِكَن   القاِع   أَدرِك   ساِكَن   األََجِم
َثتني     الَنفُس     قاِئَلًة َلّما    رَنا     َحدَّ

 يا  َويَح  َجنِبَك  ِبالَسهِم   املُصيِب   رُمي
َجَحدُتها   َوَكَتمُت   الَسهَم    يف    َكِبدي   

ِة   ِعندي   َغُري   ذي    أََلِم   ُجرُح   األَِحبَّ
ُرزِقَت  أَسَمَح  ما  يف  الناِس  ِمن  ُخُلٍق 

إِذا  ُرزِقَت   اِلِتماَس   الُعذِر   يف   الِشَيِم
يا   الِئمي   يف   َهواُه    َوالَهوى    َقَدٌر 

َك   الَوجُد   َلم   َتعِذل   َوَلم   َتُلِم َلو  َشفَّ
َلَقد     أََنلُتَك     أُذًنا     َغَري      واِعَيٍة  

  َورُبَّ    ُمنَتِصٍت    َوالَقلُب    يف    َصَمِم 
ــه عليه وآله  ــدح الرسول صىل الل ــا قاله يف م ومم

وسلم:
أَرسى   ِبَك   الَلُه    َليًال    إِذ    َمالِئُكُه 

َوالرُسُل يف  املَسِجِد  األَقىص  َعىل  َقَدِم
َلّما    َخَطرَت    ِبِه     اِلَتّفوا     ِبَسِيِّدِهْم 

   َكالُشهِب   ِبالَبدِر    أَو    َكالُجنِد    ِبالَعَلِم
َصّىل   َوراَءَك   ِمنُهْم   ُكلُّ   ذي   َخَطٍر

   َوَمن     َيُفز     ِبَحبيِب     اللِه     َيأَتِمِم

ُجبَت  الَسماواِت   أَو   ما    َفوَقُهنَّ   ِبِهْم  
ـــِة       الُلُجِم يَّ رٍَة        ُدِرّ ــوَّ ــَن َعــىل       ُم

رَكوَبًة   َلَك   ِمن   ِعٍزّ    َوِمن   َرشٍَف  
  ال  يف  الِجياِد  َوال   يف   األَيُنِق  الرُُسِم

َمشيَئُة     الخاِلِق     الباري  َوَصنَعُتُه 
 َوُقدرَُة    اللِه    َفوَق     الَشِكّ     َوالُتَهِم

َحّتى   َبَلغَت   َسماًء    ال    ُيطاُر    َلها 
َعىل   َجناٍح   َوال   ُيسعى  َعىل    َقَدِم

َوقيَل     ُكلُّ      َنِبٍيّ      ِعنَد      رُتَبِتِه 
. ُد    َهذا    الَعرُش    َفاسَتِلِم   َويا    ُمَحمَّ

ومن قصيدة " سلوا قلبي":
َسلو  َقلبي   َغداَة   َسال    وَثابا 

ــلَّ   َعــىل  الــَجــمــاِل   َلُه  ِعتابا ــَع   َل
َوُيسأَُل يف الَحواِدِث ذو َصواٍب     

ــا ــواب ــُه  َص ــاُل  َل ــم ــَج ــرََك  ال ــل َت ــَه   َف
َوُكنُت إِذا  َسأَلُت  الَقلَب   َيوًما

ــلــبــي   الَجوابا ــَوّىل الــَدمــُع َعــن َق  َت
َويل  َبنَي  الُضلوِع  َدٌم  َوَلحٌم 

ُهــمــا الــواهــي الَّــذي َثــِكــَل   الَشبابا
َتَرسََّب يف الُدموِع  َفُقلُت:َوّىل 

ــلــُت: ثــابــا ــُق ــَق يف الــُضــلــوِع َف  َوَصــفَّ
َوَلو  ُخِلَقْت  ُقلوٌب  ِمن  َحديٍد 

.   َلما  َحَمَلْت  َكما  َحَمَل  الَعذابا 
 

ْت َتَجّىل  َموِلُد   الهادي   َو َعمَّ
الِقصابا  َبــشــاِئــرُُه   الــَبــوادي    َو 

ِة   ِبنُت   َوهٍب َوأَسَدْت  ِللَربِيَّ
ــا ــاب ــرِق ــِت   ال ــوََّق ــاَء   َط ــض ــي ــًدا   َب  َي

َلَقد   َوَضَعتُه   َوّهاًجا   ُمنريًا 
 َكــمــا   َتــِلــُد  الــَســمــاواُت   الــِشــهــابــا

َفقاَم َعىل  َسماِء  الَبيِت  نورًا
ــا ــاب ــق ــِن ــَة   َوال ــكَّ ــاَل   َم ــب ــيضُء  ِج   ُي

َوضاَعت َيرثُِب الَفيحاُء  ِمسًكا 
ـــا ـــاب ـــاًء  َوط ـــاُع   أَرج ـــق ـــاَح   ال   َوف

أَبا الزَهراِء َقد جاَوزُت   َقدري
ــا ــاب ــس ــِت ــَد  أَنَّ  ِيلَ   ان ــي ــَك  َب ــدِح ــَم  ِب

َفما َعرََف  الَبالَغَة   ذو  َبياٍن 
ــا ــاب ــت ــُه    ِك ــذَك   َل ــِخ ــتَّ ـــــم    َي  إِذا   َل

َمَدحُت  املاِلكنَي َفزِدُت  َقدرًا 
 . با لَسحا ا ُت   قَتد ا حُتَك   َمَد َفحنَي    
 أما قصيدة شوقي الشهرية الثالثة فهي " ُوِلَد    ا
لُهدى    َفالكاِئناُت     ِضياُء    "   ويقول يف مطلعها :

ِضياُء ُت      َفالكاِئنا لُهدى     ا ُوِلَد    
ــاُء ــن ــٌم       وََث ــسُّ ــَب ــاِن     َت ــزَم ــُم     ال َوَف

الــروُح    َواملَــَألُ    املَــالِئــُك     َحــوَلــُه
ــَرشاُء ــِه     ُب ــا     ِب ــي ــُدن ــِن     َوال ــدي ــل ِل

هي َتزَد لَحظريَُة    َوا َيزهو    لَعرُش   َوا
ُء لَعصما ا َرة     لِسد َوا ملُنَتهى     َوا   

َوَحديَقُة   الُفرقاِن    ضاِحَكُة    الُربا 
ــاُء ــّن ــٌة      َغ ــِذيَّ ــاِن        َش ــم ــُرتُج ــال  ِب

َوالَوحُي  َيقُطُر  َسلَسًال  ِمن   َسلَسٍل
ــديــُع    ُرواُء.  ــُم    الــَب ــَل ــوُح    َوالــَق  َوالــَل
ــوي التي  ــد املديح النب ــري من قصائ ــاك الكث وهن
كتبت يف مختلف العصور واألزمنة والتي صارت من 
ــي واإلنساني وحمل يف مضامينها  درر األدب العرب
ــول الرحمة  ــة عن رس ــي السامي ــى صور املعان أبه

محمد صلوات الله عليه وسالمه عليه وآله.

ــداع الشعري الراقي والسامي، أال وهو شعر  ــل الشعر العربي بنوع رفيع  من األدب واإلب حف
ــه وصحبه وسلم وذلك بمدح  ــص بمدح الرسول صىل الله عليه وآل ــح النبوي الذي تخص املدي

صفاته وحياته وسريته العطرة وبكل ما يتعلق به صلوات الله عليه وسالمه.
ــا نجد يف شعر املديح النبوي ذلك الحب العظيم والشوق الكبري لرسول الرحمة واإلشادة  كم

واإلعجاب العميق بكل أعمال الرسول الكريم وأخالقه وخلقه وصفاته املثىل .
ــه كل مسلم لرسول الرحمة وعمق  ــا ينضح املديح النبوي بذلك الحب العظيم الذي يكن  كم

وروعة وعظمة مكانة النبي الكريم يف قلوب ووجدان أبناء األمة اإلسالمية .
وشعر املديح النبوي هو نابع من حب الشعراء للرسول الكريم وملكانته العظيمة، وهو مديح 
ــه للرسول الكريم واإلعجاب الخالص بكل ما يمثله  ــه الشاعر سوى التعبري عن حب ال يرجومن

رسول الرحمة من معاني وقيم وصور إيمانية ناصعة ومرشقة.

07 الثــــورة أدب وبصاشئ

لليمن مكانتها الحضارية الضاربة جذورها يف أعماق 
ــدل عىل عظمة الشعب  ــخ وهي حضارة عريقة ت التاري
ــزات واالنجازات يف  ــة باملنج ــي ومسريته الحافل اليمن
ــا أنعكاسها  ــان له ــة، والتي ك ــاالت املختلف ــى املج شت
عىل مستوى الداخل والخارج، ولها اسهامها الكبري يف 
التطور الذي شهدته البرشية خالل العصور املاضية .

ــه الثقايف  ــه وحضارته وموروث ــل تاريخ ــن بك إن اليم
ــده الحضاري  ــه ويف تاريخه.. ورصي ــم يف حضارت عظي
ــة وللحضارة ومفخرة لكل  ــايف هو رصيد لإلنساني والثق

إنسان عرب العصور.
وهذه الحضارة اليمنية وما تحفل به من معالم وآثار 
ــن وللبرشية، واملحافظة  ــة هي ثروة ألبناء اليم تاريخي

عليها واجب الجميع.
وألن تلك املعالم والشواهد الحضارية اليمنية تمنح 
ــة فقد اغاض  ــة يف املسرية الحضاري ــن مكانة عالي اليم
ــودي  ــدوان السع ــة الع ــن ويف املقدم ــداء اليم ــك اع ذل
ــايض بقصف  ــرتة امل ــالل الف ــام خ ــذي ق ــي ال واألمريك
ــداف الكثري من املعالم والشواهد واملدن واملواقع  واسته
ــدة وبشعة، وذلك  ــة والحضارية بصورة حاق التاريخي
ــة قنابل  ــا وتدمريها بواسط ــه بقصفه ــالل قيام ــن خ م
ــة التي عكست  ــة والرببري ــخ طائراته الهمجي وصواري
مدى الحقد الكبري عىل حضارة اليمن، ومحاولة طمس 
ــم وتدمري كل ما  ــرتاث الحضاري والثقايف العظي ذلك ال
ــه الحضارية  ــارة اليمن ومكانت ــري إىل عظمة وحض يش

العريقة.
ــيش ما  ــف الوح ــك القص ــور ذل ــرز ص ــن أب ــان م وك
ــاء التاريخية التي  ــت له العديد من أحياء صنع تعرض
ــث نالت هذه  ــا وتفاصلها، حي ــم بمبانيه ــرت العال أبه
ــة الحضارية العديد من غارات القصف الهمجي  املدني
ــي وكان  ــودي األمريك ــدوان السع ــريان الع ــن قبل ط م
ــف العالم حيث سارعت  ــك العدوان صداه يف مختل لذل
ــات واملنظمات الدولية ويف مقدمتها  الكثري من املؤسس
ــيش ودعت إىل  ــك العمل الوح ــة ذل ــو إىل ادان اليونسك
ــم واعتبار أن  ــل املعال ــل الحفاظ عىل ك ــل من أج العم
ــوروث الثقايف  ــىل امل ــداء ع ــو اعت ــا ه ــداء عليه أي اعت

والحضاري واإلنساني.
ــرتاث اإلنساني  ــرة ال ــة جوه ــاء القديم ــة صنع مدين
ــراء قصف طائرات العدوان  نالها الكثري من األرضار ج
ــدن  ــن امل ــد م ــب العدي ــي إىل جان ــودي األمريك السع
ــة اليمنية ومعاملها، يف تعز وصعدة ومحافظة  التاريخي
ــع األثرية  ــد من املواق ــارب والجوف والعدي ــاء وم صنع
واملتاحف مما ألحق بها الرضر الكبري ودمار العديد من 

معاملها البارزة.
وغارات التدمري عىل معالم اليمن الحضارية مازالت 
ــود ال بد ان  ــدة ولذلك فإن الجه ــرة بصورة حاق مستم
ــدوان البغيض عىل  ــذا الع ــف ه ــن أجل كش ــر م تستم
ــي لحقت  ــل االرضار الت ــق ك ــة وتوثي ــارة اليمني الحض
بمعالم اليمن التاريخية وإدانة ذلك ومطالبة املجتمع 
اليمني بإدانة ذلك العدوان والعمل عىل ايقافه، وكذلك 
ــم عن حقد العدوان  ــل الجهود البعاد هذه املعال بذل ك
ــة وموروثها  ــارة اليمني ــه.. ألن الحض ــن تحالف مع وم

الثقايف هي إرث لإلنسانية جمعاء.

العدوان وتدمري العدوان وتدمري 
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