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Abstract :

The praise of the Prophet occupies a
great place in Arabic poetry and the
andalusian one in particular.
These praies were considered as
mundane purposes and qualified from
the other praises because they aim to
praises the master of creation . while the
others. Are for mundane normal aims
andalusian poems were full of prophets
praise .
and the praise of his universal message
as they talked about his miracles and
described his moral beauty and
expressed their magnanimity, love and
longing to visit his grave. As they
begged the Prophet in the ways of hope
for the intercession of the Hereafter
Keywords:Almadayah Prophetic,
Subject, Andalusian Poetry, Miracles
of the Prophet, longing for the Holy
Prophet.
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: ملخص

تحتؿ المدائح النبوية مكانا مشرقا في

.  واألندلسي خاصة،الشعرالعربي عامة

وىي تمؾ المدائح التي صنفت مف األغراض

 حيث كاف،الدنيوية واكتست رداء الصدؽ

حب سيد الخمؽ ﷺ ىو الدافع إلييا

فاختمفت بذلؾ عف غيرىا مف المدائح التي

.كانت األغراض الدنيوية دافعيا األوؿ

فقد حفمت دواويف شعراء األندلس بمدح

النبيﷺ واإلشادة برسالتو العالمية كما

تحدثوا عف معجزاتو ووصفوا جمالػو

الخمقي و عبروا عف تعظيميـ وحبيـ
كما توسموا.وشوقيـ لزيارة قبره

إلى النبي بأساليب الرجاء لنيؿ الشفاعة

.في اآلخرة

، المدائح النبوية:الكممات المفتاحية

، معجزات النبي، الشعر األندلسي،الموضوعات
.الشوؽ إلى النبي الكريـ
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مقدمة:
اىتـ األندلسيوف بنظـ القصائد في مدح الرسوؿﷺ ،وكانت ىذه القصائد مرتبطة بالمناسبات

الدينية .خصوصا مولد النبوي الشريؼ ،وقد صار األمر تقميدا فيما بعد ،اتخذه الشعراء مناسبة

أظيروا فييا سمو اإلبداع في ىذا الفف  .تاركيف قصائد اتسمت بالغنى والطرافة تالحـ فييا التعبير

الفني باإلحساس الديني ،فجاءت غاية في الجماؿ دالة مف جية أخرى عمى واسع اطالع أصحابيا

ومعرفتيـ الدقيقة الواعية لمسيرة النبوية الشريفة في مختمؼ أطوارىا مع التركيز بصفة خاصة عمى
طور البعثة وما صاحبيا مف معجزات خص بيا اهلل تعالى نبيو ﷺ ،ذاكريف بعض صفاتو وأخالقو،

وشيئا مف سيرتو ومآثره ،وىي ما عرفت باسـ المدائح النبوية التي تعتبر فنا مف فنوف األدب الرفيع،
ألنيا ال تصدر إال عف قموب مفعمة بالصدؽ واإلخالص ،والعواطؼ الدينية الصادقة واإليماف

العميؽ بصدؽ الرسالة المحمدية ،والخصاؿ الجيدة التي يتحمى بيا النبي ﷺ .

 -1المديح النبوي في الشعر العربي مفيومو ونشأتو :المدائح النبوية؛ فضالً عف أىميتيا

اإلبداعية كنمط جوىري مف أنماط الشعر العربي؛ تعد بمثابة خيوط نورانية تصؿ ماضي األدب

العربي بحاضره ،فيي لوف أدبي خاص ،ينفرد بأنو لوف عميؽ األصالة ،قادر عمى االستفادة مف
مستجدات العصر والمذاىب األدبية الوافدة والمستحدثة دوف أف يتغير طابعو األساسي ،ودوف أف
يفتقد جذوره وعراقتو ومالمحو المميزة .وال شؾ في أف المدائح النبوية قد تطورت -وتتطور -شأنيا

شأف سائر األنماط واأللواف األدبية ،وقد أسيـ في تطويرىا وانضاجيا دخوؿ شعراء كبار إلى ميداف

اإلنشاد الديني والمديح النبوي عبر عصور مختمفة؛ بدءا بحساف بف ثابت وكعب بف زىير ومرو اًر

بالشريؼ الرضي والبوصيري.

أوؿ ما ظير مف شعر المديح النبوي ما قالو عبد المطمب إباف والدة محمد ﷺ ،إذ شبو والدتو

بالنور واإلشراؽ الوىاج الذي أنار الكوف سعادة وحبو ار ،يقوؿ عبد المطمب بف ىاشـ:
(ابف األثير ،6996 ،ص.)669.

اء ْت ِب ُن ِ
ؽ
ض
َوأَ ْن َت لَ َّما ُولِ ْد َت أَ ْ
ػور َؾ اَألُفُ ُ
ش َرقَ ِت اَأل َْر ُ
َو َ
ض َ
ِ ِ
اَ ْل ُّن ِ
ؽ
ِّياء َوِفػي
سُب ِؿ اَ ْلَّر َ
ش ٍاد َن ْختَ ِر ُ
فَ َن ْح ُف في َذل َؾ اَْلض َ
ور َو ُ
وتعود أشعار المديح النبوي إلى بداية الدعوة اإلسالمية مع قصيدة "طمع البدر عمينا"،

وقصائد

شعراء الرسوؿ ﷺ كحساف بف ثابت وكعب بف مالؾ وعبد اهلل بف رواحة وكعب بف زىير صاحب
الالمية المشيورة( :كعب بف زىير ،دت ،ص.)84.

َّـ إِثَْرَىا لَ ْـ َي ِف ْػد َم ْك ُبو ُؿ
اد فَ َق ْم ِبي اَْل َي ْوَـ َمتْ ُبو ُؿ
س َع ُ
َبا َن ْت ُ
ُمتَي ُ
وقد استحقت ىذه القصيدة المدحية المباركة أف تسمى بالبردة النبوية؛ ألف الرسوؿ ﷺ كسا

صاحبيا ببردة مطيرة تكريما لكعب بف زىير وتشجيعا لمشعر اإلسالمي الممتزـ الذي ينافح عف الحؽ
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وينصر اإلسالـ وينشر الديف الرباني ونستحضر قصائد شعرية أخرى في ىذا الباب كالقصيدة
الدالية لألعشى التي مطمعيا( :األعشى ،6986 ،ص.)45.
اد َّ ٍ
س َّي َدا
ض َع ْي َنا َؾ لَ ْيمَ َة أ َْرَم َػدا
أَلَ ْـ تَ ْغتَ ٍم ْ
اد َؾ َما َع َ
َو َع َ
الم َ
يـ ُ
السم ُ
ومف أىـ قصائد حساف بف ثابت في مدح النبي الكريـ عينيتو المشيورة في الرد عمى خطيب
قريش عطارد بف حاجب(:ابف ثابت ،دت ،ص.)232.
إَ َّف َّ
س َّن ًة لِمنػَّ ِ
الذ َو ِائ َب ِم ْف ِف ْي ٍر َوِا ْخ َوِت ِي ْـ
اس تُتَّبػعُ
قَ ْد َب َّي ُنوا ُ
وال ننسى ىمزيتو المشيورة في تصوير بسالة المسمميف ومدح الرسوؿ ﷺواإلشادة بالمياجريف

واألنصار والتي مطمعيا( :ابف ثابت ،دت ،ص.)66.
إِلَى عػذْر ِ
اء َم ْن ِزلِيػَا خالَ ُء
َصابػِ ِع ِفا ْل ِج َػواء
َعفَ ْت َذ ُ
ات األ َ
َ َ
ومف أىـ شعراء المديح النبوي في العصر األموي الفرزدؽ والسيما في قصيدتو الرائعة الميمية

التي نوه فييا بآؿ البيت واستعرض سمو أخالؽ النبي الكريـ وفضائمو الرائعة ،يقوؿ في مطمع

القصيدة( :الفرزدؽ ،دت ،ص. )678.
ت َي ْع ِرفَ ُو َو ُّ
الح َرُـ
ػو
اء َو ْ
الب ْ
َى َذا الَِّذي تَ ْع ِر ُ
طأَتُ ُ
الب ْي ُ
الحؿ َو َ
َو َ
ؼ َ
ط َح ُ
وقد ارتبط مدح النبي ﷺبمدح أىؿ البيت وتعداد مناقب بني ىاشـ وأبناء فاطمة كما وجدنا ذلؾ

عند الفرزدؽ والشاعر الشيعي الكميت الذي قاؿ في بائيتو(:ابف زيد ،دت ،ص. )27.
ش ْوقًا إِلَى ال ِب ِ
َوالَ لَ ِع ًبا ِم ِّني َوُذو َّ
الشو ِ
ب
ب
يض أَ ْ
ت َو َما َ
طرب ُ
ْ
ؽ َي ْم َع ُ
ط َر ُ
ويندرج ضمف ىذا النوع مف المدح تائية الشاعر الشيعي دعبؿ الخزاعي التي مدح فييا أىؿ
البيت قائال في مطمعيا( :الخزاعي ،6998 ،ص.)52.
وم ْن ِز ُؿ ح ِّي مقفَػر العرص ِ
م َد ِارس آَي ٍ
ات
ات َخمَ ْت ِم ْػف تػالَ َوٍة
َ ُ َ
َ ُ ُ ََ َ
ََ
ويذىب الشريؼ الرضي مذىب التصوؼ في مدح الرسوؿ ﷺوذكر مناقب أىؿ البيت وخاصة
أبناء فاطمة الذيف رفعيـ إلى مرتبة كبيرة مف التقوى والمجد كما في داليتو( :الرضي،6995 ،

ص.)68.

اء فَ ِ
لِب َك ِ
َِ
ِّي ِ
اط َمػ َة َعمَػى أ َْوالَ ِد َىػا
اؤنا
ار ُب َك ُ
ُّمو َ
ُ
ع َع ِف الد َ
شغ َؿ الد ُ
ولكف يبقى البوصيري الذي عاش في القرف السابع اليجري مف أىـ شعراء المديح النبوي ومف

المؤسسيف الفعمييف لمقصيدة المدحية النبوية والقصيدة المولدية كما في قصيدتو الميمية الرائعة التي

مطمعيا( :البوصيري ،دت ،ص.)424.
ذكر ِجيػر ِ ِ
ِ
سمَ ٍػـ
اف ِبػذي َ
أَم ْف تَ ُّ ُ َ
اء َك ِ
الريح ِم ْف ِتمْقَ ِ
ِ
اظ َم ٍة
أ َْـ َىبَّت ِّ ُ
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َ
ِ
ِ
ِ
ضـٍ
َّ
الب ْر ُ
َوأ َْو َم َ
ؽ في الظ ْم َماء م ْف إِ َ
ض َ
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وقد عورضت ىذه القصيدة مف قبؿ الكثير مف الشعراء القدامى والمحدثيف والمعاصريف ،ومف أىـ

ىؤالء الشعراء ابف جابر األندلسي في ميميتو البديعية التي استعمؿ فييا المحسنات البديعية بكثرة في

معارضتو الشعرية التي مطمعيا( :ابف جابر ،2445 ،ص.)496.
ِ
يب ال َكمِ ِػـ
ُمِـ
َوا ْن ُ
ش ْر لَ ُو ْ
انثر أَطَ َ
ِبط َ
يب َة ا ْن ِز ْؿ َوَي ِّم ْـ َ
المد َح و ْ
س ِّي َد األ َ
ويعد حساف بف ثابت رائد المدح النبوي ،فقد امتأل ديوانو بعيوف قصائد المديح ،وبعده جاء شعراء
عمى مر العصور األدبية اىتموا بيذا الفف ،ونظموا الكثير مف القصائد التي تعبر وتترجـ حبيـ

وعشقيـ لمنبي ﷺ ،وتعكس قيمتو في نفوسيـ .

 -2موضوعات المديح النبوي في الشعر األندلسي:لقد تنوعت الموضوعات التي عالجتيا

قصيدة المدح النبوي ،فنظـ الشعراء قصائد في وصؼ مآثر الرسوؿ ومناقبو ومعجزاتو ،وقصائد

يتشوقوف فييا إلى زيارة مقامو الكريـ ،والتبرؾ بآثاره الكريمة ،لكف ىذه القصائد تتصؿ ببعضيا
اتصاال وثيقا ألنيا تدور جميعا حوؿ موضوع واحد ىو مدح النبي ﷺ.
أ-الشوؽ لمرسوؿ ﷺوحبو:يقوـ الشاعر بتعداد صفات النبي ﷺومآثره ويسعى إلى تتبع تمؾ
الصفات التي تدخؿ في تشكيؿ شخصيتو ﷺعمى نحو ما نجد في دالية ابف الجناف المرسيفي مدح
الرسوؿﷺ فيي تحمؿ أثر الحنينإلىالرسوؿ الكريـ منو قولو(:األنصاري ،دت ،ص.)74.
وم ْف لَـ ي َز ْؿ ِبالمع ِج َز ِ
بدا
الي َدى
اء ِبال َح ِّ
ات َم َؤ َ
ََ ْ َ
ُْ
ؽ َو ُ
سالَ ٌـ َعمَى َم ْف َج َ
َ
ش ِتي ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اقي أ َْب َع َدا
ا
ي
ن
د
ي
ؿ
ي
ف
و
ي
ل
إ
ة
وق
ش
م
ي
س
ف
ن
ف
َّ
إ
و
ي
م
ع
ـ
ال
س
ٌ
َ
ْ
َ
ُ َ
َْ َ ْ ُ ْ
َ َ ٌ َ َْ
َْ
فابف الجناف المرسي اشتير بمدح الرسوؿ ﷺوقد عرؼ بشاعر المديح النبوي عند العديد مف
النقاد والمؤرخيف.ورد لو الكثير مف قصائد المديح أطمؽ عمييا أحد الباحثيف "شعر النبويات" فالناظر

في تمؾ القصائد يممس حنيف الشاعر وحبو لمرسوؿ الكريـ ،منيا قصيدتو الجيمية التي تحدث فييا

عف ركب الحجيج الذاىب إلى مكة يقوؿ(:األنصاري ،دت ،ص.)354.
ِ
شا ِي َجا
َح َم ِد
ت لَ ُو ِم ْف قُ ْر ِب َق ْم ِبي َو َ
ص ْم ُ
َمالِي ِس َوى ُح ِّب أ ْ
َو َ
فَ َما لي آل َ
شجا ي ْك َنى ِم َف البع ِد َن ِ
ِ ِ ِ
ِ
اش َجا
صب َاب ٍة
َحمِ ٌ
يؼ َ َ
سالَ ُـ اهلل م ْف ذي َ
ُْ
َعمَ ْيو َ
سفَ ْك َف ِدم ِ
َجفَا َنو َح َّ
ُّمػوِع َم َو ِازجا
ؽ َو ْج ِد ِه
ص ْف َت أ ْ
َ ً
َ
َولَ ْو أَ ْن َ
اء لمد ُ
واألمر ال يختمؼ مع ابف جبير الذي ظؿ عمى حنيف مستمر إلى الرسوؿ الكريـ ،فيو ال يينأ لو
باؿ حتى يرى تمؾ المشاىد التي تبعث عمى الحنيف والشوؽ يقوؿ(:ابف جبير ،دت ،ص.)24.
ستَ َي ِاـ
أَقُو ُؿ َوقَ ْد َد َعا لِ ْم َخ ْي ِػر َدا ٍع
ت ُ
َح َن ْن ُ
الم ْ
لو َح َف ُ
ِ
أَُزر ِفي ِطيب َة َخيػر األ ِ
َناـ
لـ
ْ
َْ
َوالَ طَ َاب ْت َح َياةٌ لي إِ َذا ْ
السالَـ واقْتَ ِ
وأ ْ ِ ِ
يد ِني إِلَى َد ِار السالَِـ
ض ِو
ضا ْ
ِر َ
ُىديو َّ َ َ
َ
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أما أبو زيد الفازازي فيصور حبو لمرسوؿ ﷺ ؛ فيرى بأف محبتو تقود إلى رضا اهلل ،وتأخذ
األبيات اآلتية منحى الشعور بالذنب .ويرى أف روحو متعمقة بزيارة قبر النبي ﷺ الذي يأمؿ شفاعتو،

يقوؿ(:اليرامة ،6996 ،ص.)37.
ِ
شِ
ِ
انػو
ي ْغ َ
افعٌ َو ُم َ
لك ْف ُح ُّب َؾ َ
َم ُ
شفَّعٌ
شى ُمح َّب َؾ ُي ْم َن ُو َوأ َ
ض ِ
حي ًة
َو َعمَ ْي َؾ َيا َخ ْي َر األَ َن ِاـ تَ َّ
َك َّ
وح َو ِرْي َحا َنوُ
صاف َح َر َ
الر ْو ِ َ
ِ
يزور َؾ ُّ
انػو
خط ُو َوَكالَ ُم ُو
إِ ْذ لَ ْـ َي ُػزْر َؾ لِ َذ ْنبػِ ِو ُجثْ َم ُ
م َّم ْف ُ َ
يالحظ عمى أبيات الفازازي حنينو وحبو لمرسوؿ الكريـ .راجيا منو شفاعتو ،واألمر ال يختمؼ مع

فرج بف لب الغرناطي (كحالة ،دت ،ص )57.الذي ظؿ عمى حنيف مستمر إلى الرسوؿ ﷺ ،فيو ال

يينأ لو باؿ حتى يرى تمؾ المشاىد التي تبعث عمى الحنيف والشوؽ( .المقري ،ص.)564.
ار
لِ َق ْمبػِي فَأَذْكػَػى َعمَ ْي ِػو أ َُو َا
ػار
ب ثػَ َار أَثػَ َار ادِّكػَ ًا
إِ َذا ال َقمْ ُ
ِ
َح ُّف ا ْ ِ
أِ
َوأ ُْب ِػدي ِى َيامػًا لِ َب ْػر ٍ
ار
ؽ أَنػَ َا
س َػػر ْت
شت َياقػًا ل ِريػ ٍح َ
ش َرفًا َخالِ ًدا الَ ُي َج َارى
ش ْوقػًا إِلَػى َم ْع ِمـ
َح َوى َ
َح ِني ًنا َو َ
فيو يحف إلى الرسوؿ الكريـ ،ويتمنى زيارة معممو ولو تطمب ذلؾ ركوب البحار.أما محمد بف
يحي الغساني البرجي(كحالة ،ص .)644.فيصور حبو لمرسوؿ ﷺ ،مف خالؿ مدحػو وتعظيمو،

يقوؿ( :المقري ،دت ،ص ص.)73-68 .

ؼ تَ ْعمػُو َم َر ِاتبػُ ُو
صطَفى َفمَيا
ض ِم ِو َ
ش َر ُ
ْ
ُ
مف فَ ْ
بالم ْ
معاىد شرفػت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المجتََبى اليػادي َّ
اقبو
الشفيػ ِع إلى
َّ
الوحػْ ِي َع ُ
َر ِّب الع َباد أَميف َ
محم ُد ُ
َ
مػت م َن ِ
اقبػُ ُو
دممػا أَمأسيـ ِى َم ًما
َعالَ ُىـ كرمػًا ج ْ
أْ
أ َْوفَى َ
الػوَرى ً
زك ْت حالَه َكما طَاب ْت م ِ
َّ
ؽ َوفي ُخم ٍ
ُى َو الم َكمػِّ ُؿ ِفي َخ ْمػ ٍ
ناس ُب ُو
ؽ
َ َ َ
يػر َكو ِ
ِ
ِ
اء ْت تَُب ِّ
بو
اـ ِب ِو
ُّ
ش ُرنػَا ُّ
اك ُ
كالص ْب ِح تَ ْب ُدو تََباش ٍا َ
الر ُ
َج َ
سػ ُؿ الك َػر ُ
َعالَ ًما تُ َج ِ
األر ِ
ػو
ش َرى ِب َم ْوِل ِد ِه
الب ْ
اوُب ُ
َوط َ
تَطَ َاب َ
ضأْ
ؽ ال َك ْو ُف في ُ
بؽ ْ
حيث يعبر الشاعر بعد وصؼ تشوقو لمديار المقدسة عف حبو وتشوقو لمرسوؿ الكريـ والصالة

عميو.أما ابف زمرؾ فيورد ىذه األبيات مادحا الرسوؿ مف خالؿ األوصاؼ التي أطمقيا( :المقري ،ص
ص.)672 -48.

ِ
جتباىػَا ُذ ْخ َرىػَا
الب ِريَّة ُم َ
َخ ْي ُر َ
الر ِ
ِ
ام َيا
تَ ُ
اج ِّ َ
ختم َيا َوق َو ُ
سالَة ُ
ِ
بيػا
ْلوالَهُ لألَ ْفالَ ؾ َما الَ َح ْت َ
ُذو المع ِج َز ِ
الغر َواآلَي األُلَى
ات ُّ
ْ
الرس ُؿ الكػِراـ ِببعثوِ
قَ ْد َّ
َ ُ َْ
بش َر ُّ ُ
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ؼ األَف ِ
اإل لَ ِو الو ِار ِ
ِظ ُّؿ ِ
ْياء
َ
النظَر ِ
اد َىا َّ ِ
اء
َو ِع َم ُ
السامي عمَى ُّ َ
شيب تُِنير دياجي الظمم ِ
اء
َ
ٌُُ ُ
َ
أكبر َف ع ْف ع ٍّد وع ْف إِ ْحصاءِ
َْ َ َ َ َ
َ
اف ِباألَ ْنبػاءِ
َّـ ال ُك َي ُ
َوتقَد َ
َ
العدد التاسع  -جوان 102

676

د.السعيد قوراري

المدائح النبوية وموضوعاتيا في...

فيو يمدح النبي الكريـ مف خالؿ ذكر فضمو عمى األمة اإلسالمية ومعجزاتو التي ال تعد وال

تحصى.

ب -معجزات النبي ﷺ:لقد جعؿ الشع ارء موضوع التحدث عف معجزات الرسوؿ ﷺقالئد في

مدائحيـ ،فقد راحوا يسردوف معجزاتو في أساليب تغمب عمييا التقريرية والحب الخاص ،و االعتزاز
بصانع الممحمة اإلسالمية التي ال مثيؿ ليا في التاريخ القديـ والحديث .فحديث شعراء األندلس عف

معجزات الرسوؿ ال تكاد تخمو منو مدحة أو قصيدة ،ولو كانت اإلشارة عابرة(.ابف صخرية،2445 ،

ص.)47.

فتعداد معجزات النبي غالبا ما يأتي بعد مدح النبي ﷺ وذكر صفاتو .والمعجزة ىي أحد مظاىر

النبوة فما مف نبي إال وأيده اهلل تعالى بما يثبت نبوتو وصحة رسالتو ،فاختصيـ اهلل تعالى بمعجزات،

إف اهلل تحدى بو العرب فعجزوا عمى أف يأتوا
وقد ذكرت في القرآف الكريـ ،الذي يعد معجزة .إذ ّ
بمثمو« فالقرآف الكريـ بإعجازه ىو إثبات لقدرة اهلل تعالى واثبات عجز الخمؽ عف معارضتو» (محمود،
ِ
ِ
ِ
ورٍة ِم ْف ِمثْمِ ِو
دت ،ص )65.قاؿ اهلل تعالىَ  :وِا ْف ُك ْنتُ ْـ في َرْي ٍب م َّما َنَّزْل َنا َعمَى َع ْبد َنا فَأْتُوا ِب ُ
س َ
شي َداْء ُكـ ِمف ُد ِ ِ
يف(سورة البقرة.)23 :
ص ِاد ِق َ
وف اَ ْلمَّو إِ ْف ُك ْنتُ ْـ َ
َو ْاد ُعواْ ُ َ َ

كما نممس أثر الحنيف إلى الرسوؿ في أشعار ابف الجناف مف خالؿ ذكره لمناقبو ﷺ ،بادئا

قصيدتو بالصالة عميو:

وأَج ُؿ م ْف ح َاز الفُ َخار ِ
صمُّوا عمَى أَسمى الب ِري ِ
يػـ
َّة خي ًما
َ َ َ َ
َْ َ
َ َ
َ
صم ُ
ثـ يذىب إلى ذكر معجزات الرسوؿ ﷺ ومناقبو ،حيث ذكر معجزة استنطاؽ الجماد ،قصة حنيف

جذع األسطوانة إلى الرسوؿ الكريـ وليمة اإلسراء وصعوده إلى السماء ،باإلضافة إلى كؿ ىذا فإننا
نممس أثر الحنيف والشوؽ إليو وىو يرجو شفاعتو ﷺ( :المقري ،دت ،،ص ص.)265-264 .
أجابػَ ُو تَ ْك ِميمػًا
َح َم ٌد
َك ْـ آ ََي ٍة َن َ
حتَى ال ِج َم ُ
طقَ ْت تُصد ُ
ِّؽ أ ْ
اد َ
ات ِ
أضحى لموع ِ
ػر ِ
يما
الف َا
معرٍـ
وال ِجذْعُ َح َّف َح ِن َ
َْ
َْ
يف َ
صب َ
ؽ َغ ِر ً
ِ
ِ
اقب َخ ِ
ِب ُّ
الن ِ
يما
س ِؿ الَِّذي
اتـ ُّ
َجمَّ ْت م َن ُ
ور َختَ َـ َو ُ
الر ُ
الي َدى تَ ْخن ً
صمُّوا عمَ ْيو وسمِّمػوا تَ ِ
يما
اعػ ًة
ُّيا َّ
وف ِم ْن ُو َ
اج َ
شفَ َ
الر ُ
َ َ َ َ ُ ْ
َيا أَي َ
سم ً
كما تناوؿ الشعراء في مدحيـ لمرسوؿ الكريـ(مثاؿ نعؿ النبي) ،وعدوه مف اآلثار التي تذكرىـ
بالرسوؿ ﷺ يصفونو ويتبركوف بو .مف ىؤالء الشعراء :ابف األبارالبمنسي الذي أظير شوقو إلى رؤية
ذلؾ المثاؿ ولثمو والتبرؾ بو .في قولو(:عبد المجيد ،دت ،ص.)365.

ِ
فػر
السمػو َخ ِطيئػَ ًة لَ ْف تُ ْغ َا
َوأ ََرى
الي َوى
صطَفَى أ ْ
الم ْ
َ
َصفَى َ
لمثَا ُؿ َن ْعؿ ُ
واِ َذا أُص ِ
ػو فَ ُم ِّ
عػػزَاز َو ُم َوقػَِّار
ػح الَ ِثمػًا
أ َْرَكانػَ ُ
اف ُح ُ
سُ
ػو َوأ َْم َ
َ
َ
شاؽ المحب الطيؼ يطرؽ في الكرى
إف شاقنػي ذلؾ المثػاؿ فطالما
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فيكذا عبر الشاعر األندلسي عف حنينو إلى الرسوؿ ﷺمف خالؿ مدحو والثناء عميو ،واإلشادة

بمناقبو وآثاره ومعجزاتو ،وقد ازدىر ىذا النوع مف الشعر الديني نتيجة لمظروؼ واألحداث التي حمت

باألندلس في تمؾ الفترة.

وىذا ابف حزـ األندلسي يعرض في قصيدة طويمة يزيد عدد أبياتيا عف ثمانيف بيتا ،تحدث في
بدايتيا عف نعـ اهلل وكونو ،وصحة نبوتو ﷺ .يبدأىا بقولو( :ابف حزـ ،6994 ،ص.) 37.
اح ِب ُّ
الش ْك ِػر قُ ْػـ
الح ْم ُد َما َب َ
لَ َؾ َ
ض ٍؿ َو َع ْـ
فَقَ ْد َخ َّ
ص ِني ِم ْن َؾ ِم ْف فَ ْ

الح ْم ُد َيا َر ُّب َو ُّ
الش ْك ُػر تَ َّػـ
لَ َؾ َ
الح ْم ُد ِفي ُك ِّػؿ مػَا َحالػَ ٍة
لَ َؾ َ
ثـ أخذ يعد المعجزات الباىرات قائال ( :ابف حزـ ،ص.)44.

ضاهُ َومػَا قػَ ْد َحتَ ْػػـ
ػو ِباليػَُدى
سمَ ُ
َعمَى َما قَ َ
مر َ
َوأ َْرسػَ َؿ ْ
ِ
ِ ِ
الكتػ ِ
الي َػدى َوقَ ْػد َختػَ ْػـ
اب
الم ْ
اء ُ
ِبو أَ ْن ِب َي ُ
ُم َحمػَّ ُد ُ
صطَفػَى ب َ
ضرٍة ر ِ
ؽ لَنػا القَمػر الم ِ
يف أ َْو َم ْػف َز َع ْػـ
يػر
فَ َ
اض َ
ش َّ َ َ ُ ُ ْ
ِب َح َ َ َ
ستَن ُ
ِ
ش َحػ ْـ
يػع َع ْػف َكفِّ ِػو
الج ْي ُ
الج ْي ُ
ش َو َ
فَأ َْرَوى ِبو َ
َوأ َْب َدى َ
الي َنا ِب َ
اة ِ
ضػر وبػ َد ِ
ظ ِػـ قُرآ ِ
ِ
الخيػَ ْػـ
َنػو
َو أ ْ
أُولِي َح َ َ
َع َج َز فػي َن ْ ْ
ؼ الت َك ِاذ ِ ِ
اف الممػو َؾ آلَي ِ
عػـ
اتو
ِخالَ ُ
َ
يب م َّم ْػف َز ْ
َوَد َ ُ ُ
فيو يشير إلى معجزة انشقاؽ البدر المنير ليمة مولده ،وتفجر الماء مف بيف أناممو وارتواء الجيش

ومف كاف مف الصحابة ظمآف.وختـ ذلؾ بذكر معجزة القرآف العظيـ الكبرى الذي أخرس ببيانو البداة

والحضر.وذؿ لو الجبابرة مف ذوي السمطاني الفاني ،بأسموب خاؿ مف التعقيد ومف الغرابة واإلبياـ

المذيف ال يوصالف إلى المراد.

ج-التشوؽ لزيارة قبره المصطفى :لقد طرؽ الشاعر األندلسي ىذا الجانب ،وجاء حنينو إلى
الرسوؿﷺ صادقا ومعب ار مف خالؿ مدحو والثناء عميو والتشوؽ إلى زيارة قبره الشريؼ .فنجد-مثال-
في أشعار أبي زيد الفازازي الكثير مف األشعار التي تعبر عف حنينو إلى الرسوؿ ﷺ وتظير شعوره

بالحزف مف خالؿ تخمفو عف زيارة قبره الشريؼ( :اليرامة ،6996 ،ص.)37.
ِ
الر ُ ِ
الم ِك ِ
يػر َزَما ُن ُو
يف َم َكا َن ُو
س ِّي َد ُّ
َو َ
َيا َ
مقد ُـ َو ُى َو األَخ ُ
سؿ َ
ِ
ادا َؾ َع ْب ٌػد أ َّ
َو َّ
وب ُو
يرانػَوُ
الش ْو ُ
َخ َرتْ ُ
َن َ
ػو ُذ ُن ُ
ؽ تَ ْمفَ ُح َقمْ َب ُو ن َ
ويمثؿ لحد الرسوؿ ﷺأحد المعالـ اليامة عند الشاعر األندلسي ،يتبرؾ بو ويتمنى زيارتو ،ألنو

يحوي أشرؼ خمؽ اهلل .وىذا يدؿ عمى أف قبر النبي دليؿ عمى حنينيـ وشوقيـ إليو ،فنجد مف

الشعراء الذيف حنوا واشتاقوا إلى قبر الرسوؿ ابف األباريقوؿ( :ابف األبار ،6985 ،ص.)58.
الس ْب ِ
الزَّو ِار
مح َّػم ٍد
ش َرى لَـ ِب َّ
ُب ْ
ؽ ِفي ُ
َيا ز ِائ ِر َ
يف القَ ْب َر قَ َب َر َ
حم ْمتُ ْـ َ ِ
الم ْختَ ِ
ار
س ْب ِق ُك ْـ َوفُػوىُوا ِبالَِذي
فُ ُ
وزوا ِب َ
ش ْوقًا إلَى ُ
َ
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فيو يرسؿ أشواقو وحنينو مع ركب الحجيج الذاىب إلى بيت اهلل الحراـ ،ويينئيـ عمى تحقيؽ
الزيارة ويتحدث حازـ القرطاجني عف زيارة قبر الرسوؿ الكريـ( :القرطاجني ،6989 ،ص.)58.
ؼ ب ْي َف قَ ْب ِر م َّ ٍ
ِ
الس َار ِج األ ْن َو ِر
الم ْن َب ِر
وُق ِؿ َّ
السالَ َـ َعمَى ِّ
ق ْ َ
حمػد َو َ
ُ
ا ْل ِثـ ثَرى قَ ْب ِر َّ
األسرة َع ِ
فػر
العفْ ِر
الن ِب ِّي ُم َح َّم ٍد
َوِبذل َؾ َ
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
شرِ
عـ بو
يرة ل ْم َم ْح َ
استَ ْنش ْ
َو ْ
ؽط َ
َو ْ
اجع ْم ُو َخ ْي َر َذخ َ
يب َنسيمو َوا ْن ْ
فيو يظير تشوقو وحنينو لزيارة ىذا القبر كأنو يتخيؿ نفسو بتمؾ الديار.

ويورد أبو العباس بف العريؼ أبياتا يقوؿ فييا( :المقري ،ص.)229.
مي ْـ ِبأ َِل ِيـ َّ
الش ْو ِ
احػا
الم َنى ِب ِم ًنى
ش ُّدوا ِّ
َ
ؽ قَ ْد َب َ
َوُك ُ
الر َحا َؿ َوقَ ْد َنالُوا ُ
ِ
ِ
ِ
احا
روائ َح َيا
الوف ُْد أ ْ
ش َب َ
يبا ِب َما طَ َ
طً
رَ
اب َذا َؾ َ
اح ْت رَكائ ُب ُي ْػـ ت ْن َػدى َ
راج إِ َذا س ُكروا ِم ْف أ ْ ِ ِ
ِ
اح
طفَى لَ ُي ْػـ
المص َ
َجمو فَ َ
َ َ
يػـ قَ ْب ِػر ُ
َنس ُ
َيا َراجمِ َ ِ
ِ
الم ْختَ ِ
احا
مضر
ار ِم ْف
وما َوُزْرَنا َن ْح ُف أ َْرَو ً
ُزْرتُ ْـ ُج ُ
س ً
يف إلَى ُ
ىي صورة جميمة تغمميا نفثة صوفية ،لذات حزينة وقفت ترقب عف كثب ركب الحجاج ينطمؽ مع

الفجر الندي إلى البقاع المقدسة ،إلى حيث يبوح الكؿ بما أجنتو الضمائر مف أليـ الشوؽ إلى قبر
المصطفى ﷺ.

وحاؿ الشعراء األندلسييف في الشوؽ والحنيف كحاؿ العشاؽ ترى أعينيـ تفيض مف الدمع حنينا

وشوقا إلى المقاء ،فإذا كاف المقاء رأيت نفوسيـ تذىب حسرات ودموعيـ تنيؿ غ از ار ،خوفا مف الفراؽ،
يقوؿ أحمد بف الصقر الخزرجي في وداع القبر الكريـ( :ابف منصور ،6979 ،ص.)322.
ِ
ِ
حسب الم ِح ِّب ِم َف ِ
ذماـ
سػالَ ٌـ
َي ْقضي ِبو َي ْوَـ َ
المح ِّب َ
الوَدا ِع َ
ُ
ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش َارةٌ َو كػالَ ٌـ
طقَ َنػا
س ُن ْ
ُّموِع إ َ
ُر ْح َنا َوَر ْوعُ َ
الب ْيف يخر ُ
َوم َف الد ُ
ِ
َّاـ
اـ
س ِع ُ
َيا أ َْر َ
الم َنى لَ ْو تُ ْ
أَ ْن َت ُ
ض َيثْ ِر َب الَ ع َػداؾ َ
ؼ األي ُ
غم ُ
ع ْن ُو ِ
ِ
ِّيػف َو ِ
سالَ ُـ
يما
يص ُّح الد ُ
ض َّم َ
قَ ْب ٌػر تَ َ
َ
اإل ْ
َعظمػا تَ ْعظ َ
ػف أ َ

ويصرح ابف الصباغ بيذه األشواؽ المبيمة ويعمف حبو لمرسوؿ وحنينو إلى البيت المقدس،

ويتحسر إذا ىو لـ يحقؽ أمؿ الزيارة( :ابف الصباغ ،دت ،ص.)45.

ِ
ش ْوِقي ل ْم َح ِب ِ
اح ِلي المِّقَا
يب َو قَ ْب ِرِه
لَقَ ْد طَا َؿ َ
فيا لَ ْي َت ش ْع ِري َى ْؿ ُيتَ ُ
َ
الع َذ ْي ِب َو أ َْب َرقَا
اؽ ُحبِّا لِ ِذ ْك ِػرِه
تَ ِمي ُؿ ِبي األَ ْ
س َرى َب ْر ُ
ش َو ُ
ؽ ُ
إ َذا َما َ
بالصب َاب ِة أ َْوَرقػَا
ص ٌف
الس َما ِع فَأَ ْنثَِني
ط ِرُب ِني لَ ْح ُف َّ
َوي ْ
َ
َكأ َِّني ُغ ْ
شوؽ إلى العيش في ذاؾ الزمف
فحنيف الشاعر إلى أياـ الصبا والشباب في تمؾ األماكف ىو
ٌ

الماضي ،زمف النبوة.
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أما ابف جبير فيصور لحظات وصولو إلى قبر الرسوؿ الكريـ ،وما يختمجو مف شوؽ وحنيف،

وقد غمبو الدمع مف فرط الشوؽ والحنيف .يقوؿ( :ابف الخطيب ،6975 ،ص.)235.
ٍ
ِ
الرس ِ
ار
جو ًا
ػوؿ
َن َزْل َنا ِبأَ ْك َػرِـ َم ْجػد َ
اء ُ
ولـ َحمَ ْم َنا فنػَ َ
َ
الطرؼ إالَّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ػار
س ًا
انك
ا
ن
قصر
ـ
ال
الس
ض
ر
ف
ل
ا
ن
و
ن
د
يف
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َوح َ َ ْ
َ
ْ
ْ
َّ ِ ِ
َّ
ار
سػرًا
اما
يظي ُر َ
َوالَ َ
والَ نمفَظُ القَ ْػو َؿ إال َ
الو ْج ُد إال اكتت ً
ار
السالَ َـ َعمَ ْي َيػا ِم َرًا
السالَِـ
يد َّ
ض ِة َد ِار َّ
ُن ِع ُ
َوقَ ْف َنا ِب َر ْو َ
ولَ ْوالَ م َي َابتُ ُو ِفي ُّ
النفُ ِ
ار
الجد َا
وس
لثم َنا الثََّرى والتََزْم َنا َ
ْ
َ
فيو يصور مشيد السكينة والوقار ،ميابة واجالال ألشرؼ الخمؽ أجمعيف ،ذاؾ المشيد الذي
يتمناه كؿ مسمـ.أما ابف الجناف األنصاري فيقوؿ:
ِ
لمبص ُر
اح
فَوا َح ْرًبا الَ َح
الصب ُ
َ
ش ِف ِ
َّ
معا َجالَ
لعؿ َ
يعي أ ْ
َف َي ُك َ
وف ً
ت ِ
اإل لَ ِو َن َو ِاف ًحا
فينشقُِني َب ْي ُ
ِ
َح َم ِد
َمالِي ِس َوى ُح ُّب أ ْ
فَ َما لي آل َ

(ابف الجناف ،دت ،ص.)77.
ِ ِ
س َجا
َوَقمَ ِبي لَ ْـ يبص ْر س َوى المَّ ْي َؿ إِ ْذ َ
الشفَ ِ
لػِ َد ِ
اء ُذ ُن ِ
ػوب ِب ِّ
اء ُم َعالِ ًجػا
ؽ لِػي قَ ْب ُػر َّ
الن ِب ِّي َن َو ِاف َحا
ويعب ُ
َ
ت لَ ُو ِم ْف قُ ْر ِب َق ْم ِبي َوشا ِي َجا
وص ْم ُ
َ

فيو يرى أف زيارتو تكفي ار لذنوبو ،متمنيا زيارة قبره الكريـ والوصوؿ إليو.

د-الحنيف والشوؽ إلى المرابع النبوية :ينضوي ىذا الموف مف الشعر ضمف المدائح النبوية ،ألف

الشعراء غالبا ما يربطوف بيف الرسوؿ الكريـ وبيف الحديث عف األماكف المقدسة باعتبار أف الحديث

عف مكة أو المدينة إنما ىو حديث عف الرسوؿ عميو الصالة والسالـ ،وىو مف أكثر األلواف عموقا

بقموب األندلسييف.

يقوؿ ابف عربي يتميؼ عمى الكعبة ويزداد شوقا إلييا وىو يطوؼ حوليا( :ابف عربي ،دت،

ص.)676.

اش ِقيا ِفي ِ
ِفييا ِ
إِِّني إِلَى ال َكعب ِة الغر ِ
ؽ
اؽ
اء ُم ْ
َعالَ ُ
شتَ ٌ
السِّر أ ْ
َْ
لع َ
َ َ
ِ
اؽ
ش َي ُد َىا
ييا تُ َحِّرُك ِني لِ ْم َب ْي ِف أَ ْ
َس َر ِاري َو َم ْ
ش َو ُ
إِ َذا تَ َذ َّك ْر ُ
تأْ
ف َ
وح تَ ِائ َي ٌة َو َّ
اؽ
اس َوالِ َيػ ٌة
فَ ُّ
َّمعُ ِم ْي َر ُ
ب ُم ْحتَ ِر ٌ
َوالقَ ْم ُ
الر ُ
الن ُ
ؽ َوالد ْ
ويقترب ابف عربي مف الكعبة عند الطواؼ ويمصؽ كبده بيا فال يكوف شيء أدنى إلييا

منو.فمع ىذا الدنو وااللتصاؽ يحس في نفسو شوقا الىيا ،ألنو وىو داف بجسمو وعنصر ترابو لـ تزؿ
روحو نائية بعيدة لـ تحض بما كانت تأممو ،ويشتد حنينيا إلى أف تدرؾ مف معاني الروحانية فوؽ ما

أدركو ذلؾ القرب البدني وروحو لـ تعمؽ إلى الباقيات ،أما جسده فيو يعمؽ بالفانيات .كأنو الشاعر

الغزؿ الذي يقوؿ(:ابف عربي ،ص.)672.
ُع ِانقُ َيا َو َّ
مشوقَ ٌة
بعد َّ
س ُ
أَ
الن ْف ُ

مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي

إِلَ ْييا و َى ْؿ بع َد ِ
الع َنا ِ
ؽ تَ َدا َنػى
َ َ َْ

العدد التاسع  -جوان 102

699

د.السعيد قوراري

المدائح النبوية وموضوعاتيا في...

وشوؽ ابف عربي يتجدد كمما تذكر األسرار الروحانية التي جاءت ببيانيا اآلثار مف مرور ألوؼ

عديدة مف المالئكة المسبحيف الميمميف بالبيت المعمور المغشى بالنور والمقابؿ ليذا البيت كؿ يوـ.

ومف الشعراء الذيف أضناىـ الشوؽ إلى بيت اهلل الحراـ وتعذر عمييـ الوصوؿ إليو ،يحي بف بقي
أبو بكر المعروؼ بػ السالوي ،الذي يقوؿ(:التجيبي ،6984 ،ص ص)659-658 .
حداةَ ِ
الع ِ
سى
الص ُّ
يبمُػغُ َّ
َمالَ
َيا َ
ػب ْ
فع َ
يس ميػالً َ
لدي ُك ْـ أ َ
ٍ ِ
غػدا ُمستَ ْو ِط ًنا
َوفَ َؤاٍد قَ ْػد َغ َدا ُم ْرتَ ِحػالَ
سٍـ َ
آه م ْػف ِج ْ
ِ
َعالَِـ ِم ًنى
اس ُعوا زمالَ
َيا ِر َجػاالً َب ْي َ
ػػف أ ْ
األستَ َار و ْ
ا ْلث ُمػوا ْ
لة ما ِ
ٍ
ِ
وِقفُػوا ِفػي عرفَ ٍ
ات وقْف ًة
عمالَ
َ
ََ
تَ ْم ُحوا َعف ذي ز َ
فاكحمُوا ِب ُّ
الن ِ
ب
منيػا المقػالَ
َواِ َذا ُزْرتُ ْػػـ َوالَ َح ْت َيثْ ِر ُ
ور َ

فمناسبة قوؿ ىذه القصيدة ىي توديع موكب الحجيج ،الذي خانو الحظ في أف يكوف واحدا

مف أفراده .ومثمو األديب الرحالة محمد ابف جبير البمنسي الذي اشتد بو الشوؽ إلى البقاع المقدسة
يوـ عرفات فخاطب الحجاج مينئا ،ولكنو لـ يستطع مفارقتيـ بقمبو فتتبعيـ بروحو وخيالو وىـ يؤدوف

مناسكيـ حيث يقوؿ( :ابف جبير ،دت ،ص.)28.
يا وفُ َ َّ ِ
ػػؿ ِمنػَػى
الم َنػى
َى ْ
في ِن ً
كـ أ ْ
َ
َ ُ
يئػا لَ ْ
ود المػو فُ ْزتُ ْػـ ِب ُ
َّ
ؽ ِب َنػا
ػػو
الش
برح
ا
ذ
ػ
فمي
ـ
ك
ع
م
ات
ف
ر
ع
ا
ْنػ
ف
ر
ع
َ
َ
ْ ُ
َ
َ
قَ ْػد َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ
ِبمَ ِذ ِ
يػذ ِّ
الذ ْك ِػر َوىنػَػا َعمَّ َنػػا
خيػاالً ِم ْن ُك ْػـ
عمَّنػَا ن ْمقَػى َ

المنح َنى
عمينػَا لَقَضى
لَ ْو ح َنا ْ
الدى ُر ْ
باجتما ٍع ِب ُك ْػػـ ِب َ
َ
وأنشد كذلؾ ابف جبير أوؿ رحمتو( :ابف جبير ،ص.)29.
الر َحا َؿ إِالَّ إِلَ ْي َيا
ش ْوِقػي إلَى ِبقػَا ٍع ثَػالَ ٍث
ش ُّد ِّ
الَ تُ َ
طَا َؿ َ
ِ
ِ
أف لم ْن ْف ِ ِ
وـ إِالَّ َعمَ ْي َيا
َم ِاني
َّ
س في َ
س َماء األ َ
طَائ ًار الَ َي ُح ُ

لد ْي َيا
يض
َّ
ع َ
الوقُو َ
اح فَ ُي َو َم ِي ُ
الج َن ُ
قص م ْن ُو َ
ك ّؿ َي ْوٍـ َي ْر ُجو ُ
حيث يعتبر ابف جبير أكثر تعمقا وحنينا إلى الديار المقدسة .حيث حف إلى زيارة المساجد

الثالث وىي مسجد الرسوؿ ﷺ ،والمسجد الحراـ ،والمسجد األقصى ،مشبيا نفسو بالطائر.

واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا ما نجده في قصيدة ابف الجناف الجيمية التي بدأىا بتذكره لركب

الحجيج الذاىب إلى مكة .معب ار عف حنينو إلى تمؾ الرحاب في قولو( :ابف الجناف ،دت ،ص.)74.
ِ
تذا َكر َف ِذ َكرى أو تَ ِييج المَّو ِ
الجا
اع َجا
فعالِ ْج َف أَ ْ
ش َجا ًنا ُي َكاث ْر َف َع َ
َ
ُ َ
ْ
َ
اب َنو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
اع َجا
ع
الش
ؾ
م
ت
ي
ف
اييج
و
ن
ؽ
ار
ب
و
ب
ذي
الع
بيف
ت
ر
س
َْ
َ ٌ
ركابا َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
ً
َ
َ
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ثـ يمضي قي وصؼ ركب الحجيج ،وقطعو لممسافات الشاسعة ال يأبو بالمشاؽ واألىواؿ .ثـ

يظير حنينو إلى البيت الحراـ حيث يصؼ توجو ذلؾ الركب إلى مكة وقد حطت ركابيـ وأخذوا في

تأدية مناسكيـ وما فرض عمييـ ،يقوؿ( :ابف الجناف ،ص.)76.
لقَ ْد كرموا قص ًدا وحمُّوا م َن ِ
ِِ
اس َجا
ب َي َّم ُمػوا َن ْح َو َم َّكػ َة
َفممَّو َرْك ٌ
ْ
َ َ
ُ
ِ
شرى لَيـ كـ َّ ِ
َّمػوهُ َنتَ ِائجا
ام ٍة
فَ ُب ْ َ ُ ْ ْ
فكا َن ْت ل َما قَ ْد قد ُ
خولُوا م ْف َك َر َ

ويصؼ وصوؿ الركب إلى وادي(األراؾ) ،وىو أحد األودية القريبة مف مكة المكرمة حيث نزؿ

وحط رواحمو طمبا لمراحة ،ثـ يصور المسير واصفا حنيف ذلؾ الركب إلى تمؾ البقاع ،وما يعترييـ

مف رغبة وشوؽ عارميف الوصوؿ إلى تمؾ الديار ،يقوؿ( :ابف الجناف ،ص.)74.
ِ
مف و ِادي األر ِ
اؾ َم َن ِ
س َجا
فَ َي ْ
ازالَ
َّ
تيم ْم َف ْ
ط ِو َ
س َجا َ
يف آالً في األ ََراؾ َ
َ
َى ِ
ش َوا ِ
از َجا
ونت
مف األ ْ
اد فَِإ ْف ْ
يف أ َ
َ
ؽ َح َ
الح ِن َ
حداةً ير ِج ْع َ
لي َّف َ
ػف َ
ُ
ويعتبر ابف الجناف أكثر شعراء المديح النبوي ،فقصائده تعبر عف الحنيف إلى الديار المقدسة،

يقوؿ( :ابف الجناف ،ص.)74.
ِ
المحج ِب َخ ِ
ار َجا
البي ِت
ورِة َى ْؿ أ ََرى
َّ
إِلَى المَّ ِو َو ْ
َّر َ
أالَ لَ ْي َت ش ْع ِري لمض ُ
ِ
مف ِذي ُك ٍ
يو ًما ِس َوى المَّ ُو فَ ِ
ار َجا
س ُي ْرتَ َجى
لَ ُو المَّ ُو ْ
َ
لمرتَح ٍؿ ْ
ربة لَ ْي َ
حيث يظير الشاعر مدى أسفو مف تخمفو عف ذلؾ الركب ،فقد عمؿ تعذر ذىابو بكثرة ذنوبو

وخطاياه فامتزج حنينو إلى البيت الحراـ بذلؾ الحزف الذي خيـ عميو ،حيث أظممت الدنيا في وجيو،

وصار ال يبصر سوى الظالـ ،يقوؿ( :ابف الجناف ،ص.)74.
يػو المَّ ُو َن ِ
فَالَ نيج ي ْمقَى ِف ِ
اى َجا
المسالِ ِؾ ُدوَن ُو
شتَّى
أسي َم ْت َ
َْ
َ
ّوق ّْد َ
َّ
الب ْح َر َى ِائ َجا
س َي َي ُاب َيا
عؽ ُذ ْع ًار أ ْ
ويص ُ
ي ُخ ُ
َف َي َرى َ
ْ
بحار الذ ْن ِب لَ ْي َ
وض ُ
ِ
ِ
س َجا
َوق ْم ِبي لَ ْـ
لمبص َر
اح
حرًبا قَ ْد الَ َح
الصب ُ
َ
يبصر س َوى المَّ ْي َؿ إِ ْذ َ
ْ
فَ َوا ْ

فتجربة الشاعر األندلسي لتمؾ األماكف يؤكد لنا ما يجيش في خاطره مف ألـ وحنيف بسبب بعد

المسافة بيف األندلس واألماكف المقدسة.

وقد يأتي الشوؽ إلى المدينة مف خالؿ الحنيف إلى ساكنيا عميو أفضؿ الصالة والسالـ ،عمى

نحو ما نجد في قوؿ حازـ القرطاجني مف قصيدتو الرائية التي عبر فييا عف حنينو إلى مدينة
الرسوؿ ﷺ ،حيث قاؿ(:القرطاجني ،دت ،ص.)58.
السر ِج األَ ْن َو ِر
السالَ َـ عمَى َا
مح َّم ِد والم ْن َب ِر
َوقُ ِػؿ َّ
ِق ْ
ػؼ ْبي َ
ػف قَ ْب ِر َ
ِ
ؽ طيب َن ِس ِ ِ
و ِ
تخ َب ِر
الص َبا
يـ ِّ
الري ِح ع ْن َيػا ْ
استَ ْنش ْ َ
َو ْ
يـ ط ْي َب َة في ّ
ْ
اسأ َْؿ َنس َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كر لإل لَو َوَك ِّب ِر
فأىؿ ش ًا
ش َراق َيا
رت إلَى سنػا إ ْ
وا َذا َنظ َ
فحازـ يتشوؽ ويحف إلى رؤية المدينة ،وليس إلييا فقط ،بؿ إلى الرسوؿ الكريـ وقبره .
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وىا ىو ابف األبار يظير شوقو وحنينو إلى مدينة الرسوؿﷺ ويتمنى أف يحظى بزيارة مدينتو،

يقوؿ( :ابف األبار ،دت ،ص.)365.
لَو عػف لِي عو ٌف ِم َف ِ
الم ْق َد ِار
ْ َ
َْ
ط َي َب ِطين َة ِم ْػف ِط ْي َب َة
تأْ
وحمَ ْم ُ
َ

ت لِمد ِ
يم ِة َد ِاري
ليج ْػر ُ
َ
َّار ال َك ِر َ
ِ ِ
ج اِ
الج ِ
ار
صى ِبح ْفظ َ
ار ل َم ْف أ َْو َ
ًَ
فابف األبار أحد الشعراء الذيف انتابيـ الشعور بالغربة ،وتمنى الوصوؿ إلى تمؾ الديار ،حيث

عبر عف تجربة شعورية أحس بيا أغمب األندلسييف ،والشعراء منيـ خاصة .يقوؿ أحد الباحثيف:

« وشعر ابف األبار في المديح والشوؽ إلى زيارة الرسوؿ ﷺ ال يقارف بما كتب في الموضوع مف

مدائح تشوقات .ولكنو مع ذلؾ شعر منبعث عف إخالص وحب صميـ ،شعر كتب في وقت ابف

األبار بالحاجة إلى مف يعتمد عميو ،ومف يمجأ ليحميو ،ويضمف لو السالمة»( ..عبد المجيد،6954 ،

ص ص)368-367.

وتحتؿ طيبة مدينة الرسوؿ ﷺ مكانة كبيرة في قموب الشعراء األندلسييف ،فقد ورد ذكرىا والشوؽ

إلييا في كثير مف قصائدىـ .مثمما نرى عند ابف جبير الذي اشتد حنينو إلى الديار المقدسة ،ومدينة

الرسوؿ ﷺ فيو يرى أف السعادة قد ضمنت لكؿ مف ناؿ الوصوؿ إلييا ،وحج بيت اهلل ،وقضى

مناسكو ،وحط عف النفس ذنوبيا وأوزارىا ،يقوؿ(:ابف الخطيب ،دت ،ص)235.
َى ِن ً ِ
َو َحطَّ َع ِف َّ
الن ْف ِ
ػس أ َْوَازَرَىا
الي َدى
يئا ل َم ْف َح َّج َب ْي َت ُ
لِ َم ْف َح َّج ِطيب َة أ َْوَزَارَىا
ض ُموَن ٌة
َواِ َّف َّ
الس َع َ
ادةَ َم ْ
أما ابف زمرؾ فيمزج حنينو وشوقو مف خالؿ جمعو بيف مدينة طيبة وقبر الرسوؿ ،حيث يقوؿ:

(ابف الخطيب ،ص.)48.
وف ِم ْف قَ ْب ِػر َّ
الش ِفي ِع َمثَ َاب ًة
َي ُؤ ُّم َ
إ َذا َن َزلُوا ِم ْف ِط ْي َب َة ِب ِج َواِ ِره
ث َعالَ ِ
امتَ َّد ِظمُّ ُو
ِب َح ْي ُ
يم ُ
اف و ْ
اإل َ
مطَالِع آَي ٍ
رح َم ٍة
اتَ ،مثَ َابػ ُة ْ
َ ُ َ

ات أَ ْف َن ِ
اف
تطمعُ ِم ْن َيا َج َّنػ ٌة َذ ُ
ِ
ض ْيفَِاف
ض َّـ أَ َك َرَـ َ
فأك َرـ مولَى َ
اف حمَى التَو ِح ِ
يد تَ ْع ِطي ُؿ ْأوثَ ِ
اف
َوَز َ
ْ
ٍ
ِ
ِ ِ
يم ِ
اف
َم َعاى ُد ْ
أمالَ ؾَ ،مظَاى ُر إ َ
فالشاعر لـ يحف إلى مدينة الرسوؿ فقط ،بؿ يطمب الشفاعة أيضا مف الرسوؿ األعظـ .

ويسوؽ لساف الديف بف الخطيب قصيدة ألبي القاسـ محمد بف إبراىيـ بف محمد بف حميد
التجيبي في المدح النبوي ،يعرض الشاعر في مقدمتيا الضطراـ نار الشوؽ واليوى في قمبو .وقد

أنارتيا بروؽ أبرقت في الحجاز وسرت بيا أنفاس الصبا عمى بطحاء مكة فإذا ىو يصيح قائال(:ابف

الخطيب ،6983 ،ص.)343.

يا صا ٍح إِ ْف ِج ْئ ُ ِ
اـ ِب َيثْ ِر َب
َ َ
ت الخ َي َ
ِ
ِ
ِ
الرَبى
َجار ِع َو ُّ
س َرْي ُ
ت في ت ْم َؾ األ َ
َو َ
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ت ِم ْف
ثوب ُ
َو ْ
ت ِفي
وحرر ُ
ْ

َذا َؾ ِ
الح َمى ِب َم َك ِ
اف
و ِاد ِ
ضػ َؿ عنػ ِ
ػاف
يو فَ ْ
َ
َ
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فَا ْن ُ ِ
اء َم َحب َِّتػي ِب ِف َن ِائ ِو
ش ْر ل َػو َ
ِ ِ
الي َوى َو ِأق ْـ عمَى
اشر ْح قَضيَّات َ
و َ
وِ
الث ْـ ِب ِط ْي َب َة قَ ْب َر َم ْف حبست لَ ُو

د.السعيد قوراري
ض ُى َنػا َؾ َخواتػـ ِ
الكتْ َم ِ
اف
ْض ْ
َواف ُ
َ َ
ِ ِ
ِ
الب ْرَى ِ
ص ْد ٍ
اف
الم َحبَّة َواض َح ُ
ؽ َ

س َّ
ػص ِبالفُ ْرقَ ِ
الن َي ِ
اف
ار َو ُخ َّ
َ
ش ْم ُ
فيذه القصيدة تصور حنيف الشاعر إلى المدينة المنورة ،ومدى عشقو لتمؾ األجارع والربا .
فالشوؽ إلى مكة والمدينة مدعاة لمحديث عف الرسوؿ الكريـ ﷺ ،وعف صفاتو وأخالقو ومعجزاتو،

والحديث عف كؿ ىذا ينمي ويزيد مف عظمتو في قمب المادح ،األمر الذي يجعمو ييفو إلى نيؿ
شفاعتو في اآلخرةَ  :ي ْوـ الَ َي ْنفَعُ ما ٌؿ والَ َب ُن َ َّ
سمِ ٍيـ(.سورة الشعراء-88 :
وف إِال َم ْف أَتَى اَْلمَّ َو ِبقَ ْم ٍب َ
َ َ
َ
.)89
ىػ -التوسؿ إلى النبي بأساليب الرجاء لنيؿ الشفاعة في اآلخرة :فقد نظـ الشعراء قصائد في
مدح النبيﷺ أو الحنيف إلى مرابعو ،وىذا قصد نيؿ العوف في الدنيا والشفاعة في اآلخرة .فالشاعر
األندلسي يتضرع إلى اهلل تعالى أف يصؿ إلى تمؾ الرحاب الطاىرة .وأف يناؿ شفاعة رسولو الكريـ

األبار:
يوـ القيامة ،متمنيا زيارة قبره الشريؼ ،أو مكتفيا بإرساؿ السالـ مع الزائريف ،يقوؿ ابف ّ

(المقري ،دت ،ص.)695.
يف القَ ْب َر قَ ْب ُػر ُم َح َّم ٍػد
َيا َز ِائ ِر َ
أ َُّدوا َّ
سممتُ ْـ َو ُ
بػردهُ
السالَ َـ ْ

فيو يتمنى زيارة قبر النبي ﷺونيؿ شفاعتو.

ؽ ِفي ُّ
السب ِ
الزَو ِار
ُب ْ
ش َرى لَ ُك ْـ ِب ّ
اإل َج َارةَ ِم ْػف ُوُروِد َّ
أ َْر ُجو ِ
الن ِ
ار

أما أبو زيد الفازازي فيمضي في تصوير حنينو إلى الرسوؿ ﷺ ،مظي ار ذلؾ مف خالؿ حبو لو

فيرى بأف محبتو تقود إلى رضا اهلل .وتأخذ األبيات التالية مف القصيدة منحى الشعور بالذنب أيضا.
ويرى أف روحو متعمقة بزيارة قبر النبي ﷺ ،الذي يأمؿ شفاعتو( :اليرامة ،دت ،ص)37.
شِ
شى َّ
ي ْغ َ
افػعٌ ُم َ
لَ ِك ْف ُحبَّػ َؾ َ
َما َنوُ
شفَّػعٌ
محب َؾ ْ
يم َن ُو َوأ َ
الر ْو ِ
ػو
وعمَ ْي َؾ َيا َخ ْي َر األَ َن ِاـ تَ ِحيَّػ ًة
َك َّ
ري َحا َن ُ
وح ُو ْ
صافَ َح ُر ُ
ض َ
ِ
ػو
إِ ْذ لَ ْـ َي ُزْر َؾ لِ َذ ْن ِب ِو ُجثْ َمانوُ
ػو َوَكالَ ُم ُ
ور َؾ خطُّ ُ
م َّم ْف َي ُز َ
فما يالحظ عمى أبيات الفازازي حنينو إلى الرسوؿ الكريـ وقبره ،راجيا منو شفاعتو .

ويقوؿ ابف الجناف( :المقري ،ص.)354.
ت َّ
ُّموِع
اض ْت
فَِإ َذا َما تَ َذ َّك ْر ُ
الذ ْن َب فَ َ
ُم ْقمَتَاهُ َوا ْغ َر ْوَرقَ ْت ِبالد ُ
َخ ِائ ٌ ِ
شوِع
الَ تُ َخ ِّي ْب َر َجاهُ إَِّن ُو ِم ْن َرِّب ِو
ير ال ُخ ُ
ؼ َكث ُ
ويمضي في حنينو إلى الرسوؿ ﷺ ،متوسال ومتشفعا بو .وقد وثقت بو نفسو التي أصابيا

الضعؼ واليواف ،عمى نحو ما يمقانا في إحدى مقطوعاتو ،حيف قاؿ( :المقري ،ص.)252.
َّ ِ
إِلَى أ ْ ِ
الم ْختَ ِ
الم َز ُف
ني ِدي تَ ِح َّي ًة
اوح َر ْو َ
ض ُ
تفَ ُ
ار ْ
الح ْز ِف ِبالمو ُ
َح َمد ُ
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أَضَّر ِبيا ِم ْف ُ ِ
الو َى ُف
ض ْعؼ قَُّوِت َيا َ
َ
سالَ ًما ِب ِو ِ
الحسف
اؽ َو
س ُ
ُ
س ُ
اف َي ْن َ
اإل ْح َ
َ

ِب ِو وث ْق ْت ن ْف ِسي الض ِ
َّعيفَ ُة َب ْع َد َما
ِ
صالَ ِتي قَ ْد بعثت مشفَّ ًعا
إِلَ ْيو َ
فابف الجناف قد أصاب نفسو الضعؼ ،نتيجة شوقو إلى الرسوؿ األعظـ ،طالبا منو الشفاعة.
أما ابف جبير فيقوؿ في قصيدة تتألؼ مف ثالثيف بيتا ،نكتفي باالستشياد بالبيتيف اآلتييف( :ابف

الخطيب ،دت ،ص.)236.

سى لَ ْحظَ ًة ِم ْن َؾ لِي ِفي َغ ٍد
َع َ
مسراؾ اىتَ َدى
فَ َما َ
ض َّؿ َم ْف ِب َ

تُ َم ِّي ُد ِلي ِفي الج َن ِ
ار
القرَا
ػاف َ
ار
اس ِت َج َا
َوالَ َذ َّؿ ْ
بػذراؾ ْ
مف َ

فينا يتجمى أثر الحنيف والشوؽ إلى الرسوؿ ﷺ ،والثناء عميو ،وختميا بالدعاء والرجاء بنيؿ

شفاعة الرسوؿ الكريـ.
خاتمة:

المديح النبوي فف أدبي نشأ في البيئات الصوفية ،ووجد صيغتو المكتممة حينما احتؾ بالتصوؼ

بعد أف ازدىر ىذا األخير وانتشرت مذاىبو وطرقو .وشعر المديح النبوي ىو امتداد لشعر المدح الذي
يشكؿ أكثر األغراض الشعرية ذيوعا وانتشا ار في خريطة الشعر العربي عبر عصوره المتالحقة .وقد

ظؿ مرتبطا بيذا األصؿ ،ولكنو وجو اىتماـ الشعراء إلى وجية جديدة بحيث يكوف الممدوح فييا ىو

شخص النبي صمى اهلل عميو وسمـ ،وتكوف سيرتو ودعوتو ىي مدار المدح والثناء.
قائمة المراجع:

 -ابف األبار األندلسي ،أبو عبد اهلل بف أبي بكر البمنسي.)6985(.الديواف ،تحقيؽ :عبد السالـ

اليراس (ط.)6.تونس :الدار التونسية لمنشر.

 -ابف األثير ،أبو الحسف عمي بف محمد الجزري.)6996(.أسد الغابة في معرفة الصحابة ،تح:

عادؿ  -أحمد الرفاعي (ط.)6.بيروت ،لبناف :دار الكتب العممية.

 األعشى ،ميموف بف قيس.)6986(.الديواف (ط .)6.بيروت :دار بيروت لمطباعة والنشر. -البوصيري ،محمد بف سعيد(.دت) .الديواف (ط .)6.بيروت :دار الكتب العممية.

 -التجيبي المرسي ،أبو بحر صفواف بف إدريس6984(.ـ) .زاد المسافر وغرة محيا األدب

السافر تحقيؽ:عبد القادر محداد (ط.)6.بيروت :دار الرائد العربي.

 -ابف جابر األندلسي ،محمد بف أحمد بف عمي2445( .ـ) .ديواف نظـ العقديف في مدح سيد

الكونيف ،تح :أحمد فوزي الييب (ط.)6.دمشؽ :دار سعد الديف.

 -ابف جبير األندلسي ،أبو الحسف محمد بف أحمد البمنسي(.د.ت).الرحمة (ط .)6لبناف :دار

الكتاب المبناني.
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 -ابف الجناف ،األنصاري األندلسي.)6994(.الديواف ،تح :منجد مصطفى بيجت( ،ط.)6.

بغداد :مطابع التعميـ العالي.

 -حازـ القرطاجني ،أبو الحسف بف محمد بف حسف األنصاري.)6989(.الديواف ،تح :عثماف

الكعاؾ (د .ط) .بيروت :دار الثقافة.

 -ابف حزـ الظاىري ،أبو محمد عمي بف أحمد.)6994( .الديواف ،تح :صبحي زياد عبد الكريـ

(ط .)6.طنطا -مصر :دار الصحابة لمتراث.

 -حساف بف ثابت األنصاري(.د .ت).الديواف ،تحقيؽ :وليد عرفات (ط .)6.حمب – سوريا:

طبعة أمناء سمسمة جب التذكارية.

 -الخزاعي ،دعبؿ بف عمي.)6998(.الديواف :تحقيؽ :إبراىيـ األميوني (ط .)6.بيروت :دار

الكتب العممية .

 -ابف زىير ،كعب (.د.ت).الديواف تح  :محمد يوسؼ نجـ (ط .)6.بيروت :دار صادر.

 -الشريؼ الرضي ،أبو الحسف محمد بف الحسيف .)6995(.الديواف ،تح :يوسؼ شكري فرحات،

(ط .)6.بيروت :دار الجيؿ.

 -ابف الصباغ ،محمد بف أحمد(.د.ت) .الديواف ،تح :نور اليدى الكتاني (ط .)6.الرباط :خزانة

كمية اآلداب.

 -ابف صخرية ،عبد الحميد.)2445(.شعر الفقياء في األندلس مف القرف 5إلى نياية القرف8ىػ.

أطروحة دكتوراه ،باتنة .الجزائر.

 -عبد الحميد ،محمود(.د.ت).المعجزة واإلعجاز في سورة النمؿ (ط .)6.دمشؽ :دار القمـ.

 عبد العزيز ،عبد المجيد.)6954(.ابف األبار حياتو وكتبو (ط .)6.تطواف -المغرب :الطبعةالحسنية.

 -ابف عربي ،محيي الديف محمد بف عمي الطائي األندلسي(.د.ت).ترجماف األشواؽ

(ط.)6.بيروت :دار صادر.

 -الفرزدؽ ،أبو فراس ىماـ بف غالب(.د.ت) .الديواف (ط.)6.بيروت :دار صادر.

الكميت ،بف زيد.)6334( .الياشميات (ط .)6.القاىرة :شركة التمدف.

 -لساف الديف بف الخطيب.)6975(.اإلحاطة في أخبار غرناطة ،تحقيؽ:محمد عبد اهلل عناف

(ط .)6.القاىرة :مكتبة الخانجي.

 -لساف الديف بف الخطيب.)6983(.الكتيبة الكامنة في مف لقيناه باألندلس مف شعراء المائة

الثامنة ،تح :إحساف عباس (ط .)6.بيروت :دار الثقافة.

 -ابف منصور ،عبد الوىاب.)6979(.أعالـ المغرب العربي (ط.)6.الرباط :المكتبة الممكية.
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د.السعيد قوراري

المدائح النبوية وموضوعاتيا في...

 -اليرامة ،عبد الحميد عبد اهلل .)6996(.آثار أبي زيد الفازازي (ط .)6.لبناف :دار قتيبة

لمطباعة والنشر.
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