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صلى هللا عليه وسلم



لّناِس منازُل وطبقاٌت ، يَتدّس  إن لِلكالم منازَل وطبقاٍت كام لِ

زَّك مبا يَْحمُل من معاٍن ِهَي َمعاِدنُه، تْهوي به إىل َدرَكاِت  تَ أو يَ

ُث فردوُس الرِّفعِة وعلياُء  ياًّ ، حيْ الحضيِض ، أو ترفُعه مكانا َعلِ

ها سامُء " . الفْضِل ، فريْتقى إىل " سامٍء ما طاَولتْ

والشعُر حني يجعُل من مْدح خاتم األنبياِء وإمام املرسلني عليه 

أفضل الصالة والسالم َغرَضا تزداُن به ُغرُّ قصائِده ، يَتحّل بأْجمل 

ِل ، يتدثُّر بُبدٍة من الرشف والنبل . الُحَل ، ويكتيس أبهى الُحلَ

 كيَف ال ؟ وهو يتغنى مبن حاز من كلِّ ُحْسٍن ُمنتهاه ، وأْدرَك 

ْضٍل مداُه.  من كلِّ رشف أعالُه ، وبلغ من كلِّ فَ

بَسا من الَهْدِي  َمنا اليوم أْحوُج إىل َمْن يبعُث فيه قَ إّن عالَ

ُد قتاَم الِفنَت والرشوَر  النبويِّ ، وينرُش فيه من نوِر رسالته ما يبدِّ

. ولقد َصَدَحْت َحناجُر الشعراء قدميا وتغّنْت بالبُل أمراِء البياِن 

اج املنري ،  فنرُشوا  ِق السِّ ِق األْسوِة الُحْسنى وَجامِل َخلْ بعظيِم ُخلُ

ِمه الزّكية ما جّملوا به الشعر  ه الكرميِة وَعرِْف ِشيَ من ِطيِب شامئلِ

، وأنشأوا  من روائعِ املدائِح النبويِة ما أطربوا به غابَر األزمان ، 

ُموا يف  نا أن يَغاَر ِمْن بديع ما أنشدوا وجميِل ما نَظَ وَحقيٌق ِبزمانِ

ُه اللُه نورا يُْستضاُء به.  َعثَ َمْن بَ

ًة تُؤَدَّي يف َمراماِت  ِكتاِب ُصَوراً ِشْعِريَّ ِجُد القارئُ يف هذا الْ يَ

لله  َصَل اللُه عليِه  ٍدَ َمِة ِسريَِة ُم َمعانيها املَْقصوَدِة إىل تْقديِر َعظَ

ِه كانَْت، َوَمازَالْت، ِمْن أْخَصِب  ُة يف ّحقِّ ْعِريَّ ُث الِكتابُة الشِّ وسلَم، َحيْ

ُذ بُزوِغ اإلْسالِم. ْن أْناِط الكتابِة يف اللِّساِن الَعَريبِّ ُم

تجّمَل الّشعرُ بخْيِر البشر 
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فاعلمـــي   خديجـــُة  يـــا  ـــا  حقًّ يـــُك  وإن 

فاعلمـــي وميـــكاُل  يأتيـــه  وجبيـــل 

بتوبـــٍة فيهـــا  فـــاز  مـــن  بـــه  يفـــوُز 

جنانِـــه يف  فرقـــة  منهـــم  فريقـــان 

مرســـُل فأحمـــُد  إيّاهـــا  حديثُـــِك 

ـــزُل ـــدر منــ ـــرُح الصــ ـــه وحـــٌي يشــ ـــن الل مـــ

ــُل املَُضلَـّ الغريـــر  العـــايت  بـــه  ويشـــقى 

ــُل تغلَـّ الجحيـــِم  بأجـــواز  وأخـــرى 

ــي  ــن ق ــزى ب ــد الع ــن عب ــد ب ــن أس ــل ب ــن نوف ــة ب ــو ورق ه
ــر  ــن فه ــب ب ــن غال ــؤي ب ــن ل ــب ب ــن كع ــرة ب ــن م ــن كالب ب اب

ــدي. ــريش األس ــك الق ــن مال ب
كان ممــن رغــب عــن عبــادة األوثــان وســأل العلــاء مــن أهــل 
ــن  ــر أم املؤمن ــن ب ــا كان أول م ــف، ك ــن احلني ــن الدي ــان ع األدي

ــلم. ــه وس ــى اهلل علي ــول ص ــوة الرس ــا بنب ــة ريض اهلل عنه خدجي
ــعار  ــاعرا، أم أن األش ــا إذا كان ش ــول م ــف ح ــد اختل وق
ــه  ــذي علي ــح ال ــعره، والراج ــن ش ــت م ــه ليس ــوبة إلي املنس
أغلــب الباحثــن أنــه كان شــاعرا، ولــه ديــوان شــعر نرتــه 

ــة. ــر األدبي ــن الدوائ ــد م العدي

نوفل بن  ورقة 
تويف يف السنة األوىل من بعثة النبي صىل الله عليه وسلم
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تويف عام  8  هـ

َحســـٍن مـــن  آتـــاَك  مـــا  اللـــه  فَثبَّـــت 

نَاِفلـــًة الَخـــرْيَ  ِفيـــَك  تَفرْســـُت  إِنِّ 

نََواِفلَـــُه يُْحـــرَم  فََمـــْن  الرَُّســـوُل  أَنْـــَت 

نُـــِرْ كالـــذي  ونـــًرا  ُمـــوس  تَثِبيـــَت 

البصــــْر ثَاِبــــُت  ـــي  أَنِـّ يعلـــم  اللـــُه 

الْقـــَدْر بـــِه  أْزَرى  فََقـــْد  ِمْنـــُه  َوالَْوْجـــَه 

ــة  ــن ثعلب ــة ب ــن رواح ــد اهلل ب ــل عب ــايب اجللي ــو الصح ه
ــس  ــرئ القي ــن ام ــرو ب ــن عم ــس ب ــرئ القي ــن ام األنصــاري ب
ــن  ــزرج ب ــن اخل ــب ب ــن كع ــة ب ــن ثعلب ــر ب ــك األغ ــن مال اب
ــد،  ــأيب حمم ــى ب ــهور، يكن ــاعر املش ــزرج. الش ــن اخل ــارث ب احل

ــرو. ــو عم ــال أب ــة، ويق ــو رواح ــه أب ــال كنيت ويق
ــن تصــدوا  ــة الذي ــه  أحــد الشــعراء الثالث كان ريض اهلل عن
ــه  ــى اهلل علي ــد -ص ــول اهلل حمم ــن رس ــوا ع ــن ودافع للمرشك

ــلمن. ــالم واملس ــن اإلس ــلم وع وس
ــه وســلم- علــق عــى  ــي -صــى اهلل علي وممــا روي أن النب
ــن  ــا ب ــي: )وأنــت فثبتــك اهلل ي ــه النب ــدة، فقــال ل هــذه القصي

رواحــة(.

عبد اهلل بن رواحة
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َوِذكْـــرُُه      تَـــَرْون،  ال  َمـــا  يَـــَرى  نَبـــيٌّ 

َونَائِـــٌل تُِغـــّب،  َمـــا  َصَدقَـــاٌت  لَـــُه 

ُمَحّمـــٍد  َوَصـــاَة  تَْســـَمْع  ملْ  أجـــّدَك 

التَّقـــى     ِمـــَن  ِبـــزَاٍد  تَرَْحـــْل  ملْ  أنْـــَت  إذا 

كِمثْلِـــِه        تَُكـــوَن  ال  أْن  عـــل  نَِدْمـــَت 

َوأنَجـــَدا   الِبـــالِد  يف  لََعْمـــِري،  أَغـــاَر، 

َغـــَدا   َمانَِعـــُه  اليَـــْوِم  َعطَـــاُء  َولَيْـــَس 

َوأْشـــَهَدا أْوَص  ِحـــنَي  اإللَـــِه،  نَبـــيِّ 

     

َوالقَيْـــَت بَْعـــَد املَـــْوِت َمـــن قـــد تـــزَّوَدا

أرَْصـــَدا    كَاَن  لِـــام  تُرِْصـــْد  ملْ  َوأنّـــَك 

هــو األعشــى ميمــون بــن قيــس، مــن بنــي قيــس 
ــه كان  ــى ألن ــب باألعش ــل، لق ــن وائ ــر ب ــن بك ــة م ــن ثعلب اب
ضعيــف البــر، واألعشــى يف اللغــة هــو الــذي ال يــرى ليــا. 
ــى األعشــى  ويقــال لــه: أعشــى قيــس واألعشــى األكــر، ويكن
بــأيب بصــر، تفــاؤال ، وهــو مــن فحــول الشــعراء يف اجلاهليــة.
ــدة  ــبة هــذه القصي ــق مــن النقــاد يف نس وقــد شــكك فري
ــه. ــى، ولكــن أغلــب النقــاد يصححــون نســبتها إلي إىل األعش

تويف عام  8  هـ

رسم تخييل

قيس بن  ميمون  األعشى 
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َعاَلَمـــُة الَْملِيـــِك  ِعلْـــِم  ِمـــْن  َوَعلَيْـــك 

بُرَْهانَـــُه َمَحبّـــٍة  بَْعـــَد  أَْعطَـــاك 

َصـــاِدٌق ِديَنـــك  ِبـــأَّن  َشـــِهْدت  َولََقـــْد 

ُمْصطًَفـــى أَْحَمـــَد  أَّن  يَْشـــَهُد  َواللـــُه 

َمْختُــوُم َوَخاتَــٌم  أََغــّر  نُــوٍر 

َعِظيـــُم اإْلِلَـــِه  َوبُرَْهـــاُن  رَشَفًـــا 

َجِســـيُم الِْعبَـــاِد  يِف  َوأَنّـــك  َحـــّق 

كَِريـــُم الّصالِِحـــنَي  يِف  ُمْســـتَْقبٌَل 

ــن  ــدي ب ــن ع ــس ب ــن قي ــرى ب ــن الزبع ــد اهلل ب ــو عب ه
ــه  ــريش، وأم ــص الق ــن هصي ــرو ب ــن عم ــهم ب ــن س ــعد ب س
عاتكــة بنــت عبــد اهلل بــن عمــر بــن أهيــب بــن حذافــة بــن 

ــح. مج
ــامه  ــل إس ــهمي - قب ــرى الس ــن الزبع ــد اهلل ب كان عب
ــح  ــد الفت ــلم بع ــم أس ــام، ث ــدا لإلس ــا عني ــاعرا وخص - ش
وحســن إســامه وكتــب أشــعارًا  اعتــذر فيهــا إىل النبــي صــى 

ــلم. ــه وس اهلل علي

تويف عام  15  هـ

الزبعرى  بن  اهلل  عبد 
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ُمرَْســـٌل إنـــك  النُّبَـــــآِء  خــــاتم  يـــا 

محبَّــــًة عليــــك  بنــــى  اإللـــه  إِنَّ 

عاهدتَهـــم مبـــا  َوفَـــواْ  الذيـــَن  ثـــمَّ 

ــه كأنَـّ ــــالح  السِّ َذرَُب  بـــه  رُجـــاًل 

ُهـــداكا ـــبيل  السَّ ُهـــدى  كلُّ  بالحـــقِّ 

ــــاكا َسمَّ ــــًدا  وُمَحمَّ َخلْقــــِه  فــــي 

ـــاكا حَّ الضَّ عليهـــُم  بَعثْـــَت  ُجنـــــٌد 

يَرَاكــــا الَعــــُدوُّ  تََكنَّـَفــــه  ملــــا 

ــة،  ــن حارث ــر ب ــن أيب عام ــرداس ب ــن م ــاس ب ــو العب ه
ــم  ــر املي ــرداس - بك ــوه م ــليم، أب ــي س ــبه إىل بن ــي نس ينته
ــر  ــا يف البئ ــى هب ــي يرم ــاة الت ــي احلص ــراء - وه ــكني ال وتس
ــوه  ــن وج ــدا م ــوه واح ــاء أم ال،  كان أب ــا م ــل فيه ــر ه ليظه
ــت  ــاء بن ــرواة، اخلنس ــب ال ــب رأي أغل ــه، حس ــليم، وأم س

ــهورة. ــاعرة املش ــد الش ــن الرشي ــرو ب عم
ــض  ــه، هن ــا يف منام ــة رآه ــد رؤي ــرداس بع ــن م ــلم اب أس
ــة. ــح مك ــل فت ــامه، قبي ــا إس ــه، ومعلن ــا صنم ــا حارق بعده

تويف عام  18  هـ

مرداس بن  العباس 
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رايـــًة أحِمـــُل  يـــوَم  إنِّ  لََعــــْمرَُك 

ليلُـــُه أَظْلَـــَم  الَحـــرْيان  املدلـــج  لـــك 

ُمطـــرَِّد كل  طَـــرَّْدُت  مـــن  اللـــِه  َعـــَل 

ومـــا حملـــت مـــن ناقـــٍة فـــوَق ظهرِهـــا

ـــِد ُمَحمَّ َخيْـــَل  الـــالِت  َخيْـــُل  لِتغـــــلَِب 

وأَْهتَـــِدي أهـــِدي  حـــنَي  أواِن  فهـــذا 

َوَدلَِّنـــي نفـــيس  غـــري  هـــــــاٍد  هــــَدان 

محــــمِد مـــن  ـــًة  ذمَّ وأوىف  أبـــرَّ 

ــن  ــارث ب ــن احل ــرة ب ــمه املغ ــل اس ــفيان، وقي ــو س ــو أب ه
ــى اهلل  ــي ص ــم النب ــن ع ــو اب ــم، وه ــن هاش ــب ب ــد املطل عب
ــب  ــه وحي ــن، وكان حيب ــه بالس ــا ل ــلم، وكان مماث ــه وس علي
ــول  ــول فتح ــث الرس ــى بع ــك حت ــر كذل ــل األم ــته، ظ جمالس
احلــب إىل كــره وهجــاه يف الشــعر، ثــم أنــار اهلل بصرتــه وقلبــه 
ــى اهلل  ــول اهلل ص ــر إىل رس ــده جعف ــع ول ــرج م ــان، وخ لإلي

ــن. ــا هلل رب العامل ــلم تائب ــه وس علي

تويف عام  20  هـ

املطلب عبد  بن  سيفان  أبو 
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ِبـــِه يُْســـتَضاُء  لَنـــوٌر  الرَُّســـوَل  إنَّ 

يف ِفتْيَـــٍة ِمـــْن قُريْـــٍش قـــاَل قائِلُُهـــْم

زالُـــوا فـــاَم زاَل أَنْـــكاٌس وال كُُشـــٌف

َمْســـلُوُل اللـــِه  ُســـيوِف  ِمـــْن  ُمَهنَّـــٌد 

ُزولُـــوا أْســـلَُموا  لَـــامَّ  َمكَّـــَة  ِببَطْـــِن 

َمعازيـــُل ِميـــٌل  وال  اللقـــاِء  ِعْنـــَد 

ــن  ــاح ب ــن ري ــة ب ــن ربيع ــر ب ــن زه ــب ب ــو كع ه
ــاوة  ــن خ ــازن ب ــن م ــارث ب ــن احل ــرط ب ــن ق ــوام ب الع
ــة بــن ثــور بــن هرمــة بــن الطــم بــن عثــان  ابــن ثعلب

ــة.  ــن مزين اب
ــن،  ــن خمتلف ــاش عرصي ــرم ع ــاعر خم ــو ش وه
عــرص مــا قبــل اإلســام وعــرص صــدر اإلســام، ومــن 
أشــهر قصائــده الميتــه املشــهورة، التــي أنشــدها أمــام 
ــع  ــه وخل ــا عن ــلم فعف ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس

ــه. ــدر دم ــد أن أه ــه، بع ــه بردت علي

تويف عام  26  هـ

زهري بن  كعب 
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الظـــالل ويف يف  طبـــَت  قبلهـــا  مـــن 

بَـــرَش ال  البـــالد  هبطــــَت  ثـــم 

الســـفنَي وقـــد بـــل نطفـــة تركـــب 

رحـــٍم إىل  صالـــب  مـــن  تُنَقـــل 

الـــورُق يُخَصـــُف  حيـــث  مســـتودَع 

َعلَـــُق وال  مضغــــة  وال  أنـــَت 

الغـــرُق وأهلـــه  نـــًسا  ألَجـــَم 

طَبَـــُق بـــدا  عـــامل  مـــى  إذا 

ــد  ــد املطلــب بــن هاشــم بــن عب ــاس بــن عب هــو العب
ــد  ــلم، ول ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــم رس ــو ع ــاف، ه من
قبــل عــام الفيل بثــاث ســنني، قــال الكلبــي: كان العباس 
رشيفــا، مهيبــا، عاقــا، مجيــا، أبيــض، لــه ضفريتــان، 
ــه  ــى اهلل علي ــي ص ــه أن النب ــن مناقب ــة، وم ــدل القام معت
وســلم، قــال عنــه: مــا بــال أقــوام يؤذوننــي يف العبــاس، وإن 

ــه. ــو أبي ــل صن ــم الرج ع
ــك  ــد أن أمتدح ــول اهلل أري ــا رس ــال: ي ــه ق ــد ورد أن وق
ــدة. فقــال: قــل، ال يفضــض اهلل فــاك، فأنشــده هــذه القصي

تويف عام  32  هـ

املطلب عبد  بن  العباس 
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ــمِه ــّي إىل اسـ ــَم النبـ ــُه اسـ ــمَّ اإللـ وضـ

ــُه  يُِجلَـّ َك  اســـِمِه  ِمـــِن  لَـــُه  وَشـــقَّ 

َوفَـــرٍَة يَـــأٍس  بَعـــَد  أَتانـــا  نَِبـــيٌّ 

َوهاِديًـــا ُمســـتَنريًا  ِساًجـــا  فَأَمـــى 

أْشـــَهُد املُـــؤذُِّن  الَخْمـــِس  يف  قَـــاَل  إذا 

ـــُد ُمَحمَّ َوَهـــذا  َمحمـــوٌد  الَعـــرِش  فَـــذو 

تُعبَـــُد األَرِض  يف  َواألَوثـــان  الرُّســـِل  ِمـــَن 

املَُهنَّـــُد الصقيـــُل  الَح  كَـــام  يَلـــوُح 

ــن  ــرام ب ــن ح ــذر ب ــن املن ــت ب ــن ثاب ــان ب ــو حس ه
ــك  ــن مال ــرو ب ــن عم ــدي ب ــن ع ــاة ب ــد من ــن زي ــرو ب عم
ابــن النجــار األنصــاري الشــاعر، يكنــى أبــا الوليــد، وقيــل: 
يكنــى أبــا عبــد الرمحــن، وقيــل: أبــا احلســام، وأمــه الفريعــة 
ــد ود بــن زيــد  ــس بــن لــوذان بــن عب بنــت خالــد بــن خني
ابــن ثعلبــة بــن اخلــزرج بــن كعــب بــن ســاعدة األنصاريــة. 
كان يقــال لــه »شــاعر رســول اهلل صــى اهلل عليه وســلم«، 
ــام،  ــتني يف اإلس ــة، وس ــنة يف اجلاهلي ــتني س ــاش س ــد ع وق

ــني ولــه مئــة وعــرون ســنة. وتــويف ســنة أربــع ومخس

تويف عام  54  هـ

ثابت بن  حسان 
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ــه ــي مبدحـ ــه أبغـ ــوَل اللـ ــُت رسـ مدحـ

ـــًدا مدحـــت امـــرءأً فـــاق املديـــح، موحَّ

نـــوره املشـــارق  يف  تَســـاَمى  نبـــيٌّ 

مجيئـــه قبـــل  األنبـــاُء  بـــه  أتتنـــا 

املواهـــِب كريـــم  مـــن  حظوظـــي  ُوفـــوَر 

ومقـــارِب ُمبِعـــٍد  مـــن  بأوصافـــه 

املغـــارِب ألهـــل  هواديـــه  فالحـــت 

جانـــِب كل  يف  األخبـــاُر  بـــه  وشـــاعت 

هــو أبــو العبــاس عبــد اهلل بــن حممــد األنبــاري الناشــئ، 
ــة  ــد يف مدين ــم، ول ــوي املتكل ــاعر النح ــر، الش ــن رشش اب
ــة  ــه الديني ــادئ علوم ــل مب ــا حص ــراق، وفيه ــار بالع األنب
ــا،  ــا طوي ــام هب ــداد وأق ــل إىل بغ ــم ارحت ــة، ث ــة واألدبي واللغوي
فأخــذ املنطــق وعلــم الــكام، وأظهــر معرفــة كبــرة يف علــوم 
كثــرة وحذقــا ومهــارة يف االشــتغال هبــا وقــدرة شــعرية 
كبــرة، ومــال نحــو خمالفــة اإلمجــاع يف قواعــد العلــوم والتفــرد 
ــه،  ــخروا من ــداد، وس ــل بغ ــه أه ــت إلي ــم يلتف ــه، فل يف آرائ

ــويف. ــا إىل أن ت ــام هب ــر وأق ــا إىل م فرتكه
تويف عام  293  هـ

رسم تخييل

األكرب الناشئ 



27

27 26

شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول      
صلى هللا عليه وسلم

متيـــُل الحبيـــِب  إىل  القلـــوِب  كلُّ 

ـــًدا محمَّ ذَكـــرَت  إذا  الـــــدليُل  ـــا  أمَّ

هـــذا رســـول اللـــه نـــباس الهـــدى

يـــا ســـيد الكونـــني يـــا عـــــلَم الُهـــدى

ودليـــــــُل شــــــاهٌد  بذلـــَك  ومعـــي 

تســـيُل العاشـــقنَي  دمـــوُع  صـــارت 

رســــــوُل العـــــــاملني  لـــكل  هـــذا 

نزيـــــُل ِحمـــــــاَك  يف  املتيـــم  هـــذا 

ــن  ــى ب ــن حيي ــد ب ــن حمم ــد ب ــد اهلل أمح ــو عب ــو أب ه
صدقــة التغلبــي، املعــروف بابــن اخليــاط، الشــاعر الدمشــقي 

ــب.  الكات
يتصــل نســبه بتغلــب، وهــي قبيلــة مــن العــرب 
ــره،  ــا للشــعر منــذ صغ ــه مي ــس يف نفس ــة، وقــد آن العدناني
ــم،  ــن وأخباره ــعار املتقدم ــظ أش ــه بحف ــؤدب نفس ــذ ي فأخ
ــه كان  ــدا، وأن ــنا جمي ــرا حمس ــه كان مكث ــه أن ــر عن ــد ذك وق

ــات. ــعر إىل أن م ــول الش ــدأ يق ــذ ب ــعره من ــظ ش حيف

تويف عام  447  هـ

اخلياط ابن 
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ـــاَم والسَّ األرَض  متـــأ  َصـــالًة  أَُصـــي 

أقيـــم مقاًمـــا مل يقـــم فيـــه مرســـٌل

إىل الَعـــرِْش والكـــريسِّ أحمـــد قَـــْد َدنَـــا

آيـــٍة أكْـــَبَ  اآليَـــاِت  ِمـــَن  أَراه 

ُمتَبـــّوأ الُعـــال  أَْعـــال  لَـــُه  َمـــن  َعـــَل 

تُوطـــأ الجاللـــة  ُحُجـــُب  لـــه  وأمســـت 

يَتَـــأأل نُـــْورِِه  مـــن  ونُورُُهـــاَم 

ُمـــبّأ يَزيـــَغ  أْن  َحـــاَش  زَاَغ  وَمـــا 

هــو جمــد الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أيب بكــر بــن 
ــري،  ــهور بالوت ــافعي املش ــظ الش ــدادي الواع ــيد البغ رش
ــل  ــدح أفض ــات يف م ــتهر بالوتري ــد اش ــداد، وق ــوىف ببغ املت
ــدح  ــات يف م ــدن اإلفاض ــمى »مع ــي تس ــات، الت املخلوق
أرشف الكائنــات«، وتشــمل تســعًا وعرشيــن قصيــدة مرتبة 
ــي  ــدح النب ــأها يف م ــم أنش ــروف املعج ــى ح ــا ع قوافيه
ــق  ــا يتعل ــر م ــا بذك ــى فيه ــلم، وأت ــه وس ــى اهلل علي ص

ــة. ــرة النبوي بالس

تويف عام  622  هـ

البغدادي رشيد  ابن 
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أنّنــــــي العظيــــَم  اللـــَه  وأُشِهــــُد 

هاشـــــم آل  صفــــوُة  محمـّـــٌد 

يُــــــزِْل لــــم  نبـــيٌّ  اآلَن  ــك  وأنَـّ

خامِتـًـــا املبـــنِي  بالحــــّق  أُرِســـلَْت 

املرتضــــى الرّســـوُل  ــك  أنَـّ أَشهــــُد 

القــــرى أمِّ  مــــن  املبعـــوُث  وأنّـــك 

حكَمـــَك مـــوٌت بـــل هـــو الـــرّايس البنـــا

الهــــــدى بـــاَب  فاتحـًـــا  لأنبيـــاِء 

ــن  ــور ب ــن منص ــى ب ــن حيي ــف ب ــن يوس ــى ب ــو حيي ه
املعمــر بــن عبــد الســام الــررصي، نســبة إىل »رصرص« وهي 

ــن. ــررص الدي ــرف ب ــداد تع ــن بغ ــخني م ــى فرس ــة ع قري
ــذ  ــس تلمي ــن إدري ــي ب ــيخ ع ــب الش ــه صح روي أن
ــن  ــم م ــو عل ــد، وه ــا يتوق ــادر، وكان ذكي ــد الق ــيخ عب الش
أعـــام اإلسام، كان رضيرا، وكان أديـــبا شــــاعرا ويلـــقب 
ــى اهلل  ــي ص ــه للنب ــتهر بمدائح ــن«، اش ــال الدي ـــ  »مج ب
ــى  ــاس، حت ــني الن ــائرا ب ــوان كان س ــه دي ــلم، ول ــه وس علي
ــدا  ــدح أح ــه م ــه أن ــتهر عن ــه، ومل يش ــان وقت ــه حس ــل عن قي

ــاء. ــي آدم إال األنبي ــن بن ــني م ــن املخلوق ــط م ق

تويف عام  656  هـ

الصرصري يوسف  بن  حييى 
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تََهاَوى الَقمُر لَِجاَمِل ُمَحمد

والسو انحنى العتداِل محمد

فقد كامل الفلك قدره

ملا رأى كامَل محمد

هــو مــرف الديــن بــن مصلــح الديــن الســعدي، وقيل 
رشف الديــن، وعبــد اهلل، ويكنــى بــأيب عبــد اهلل، وأيب  حممــد.

وهــو شــاعر متصــوف فــاريس، متيــزت كتاباتــه بأســلوهبا 
ــة رفيعــة،  ــم أخالقي اجلــزل الواضــح، الــذي ينطــوي عــى قي
ــرس شــعبية، فتخطــت ســمعته  ــر كتــاب الف مــا جعلــه أكث
ــق  ــن مناط ــدد م ــية إىل ع ــة بالفارس ــدان الناطق ــدود البل ح
ــث  ــا، حي ــرب أيض ــت الغ ــالمي، وبلغ ــامل اإلس ــم الع وأقالي

ــيكيني. ــعراء الكالس ــرز الش ــد أب ــف كأح صن
تويف عام  691  هـ

م تخييل
رس

الشريازي سعدي 
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بَـــرَشٌ ــُه  أنَـّ ِفيـــِه  الِعلـــِم  فََمبْلـــُغ 

ُخلُـــٌق زَانَـــُه  نَبـــيٍّ  ِبَخلْـــِق  أَكـــرِْم 

رَشٍَف يِف  َوالبَـــْدِر  تَـــرٍَف  يِف  كالزَّهـــِر 

َجاَللَِتـــِه ِمـــْن  فَـــرٌْد  َوْهـــَو  ــُه  كَأنَـّ

كُلِّهـــِم اللـــِه  َخلـــِق  َخـــرُي  ــُه  َوأنَـّ

ُمتَِّســـِم بالِبـــرْشِ  ُمْشـــتَِمٍل  بالُحْســـِن 

ِهَمـــِم يِف  ْهـــِر  والدَّ كَـــرٍَم  يِف  والبَْحـــِر 

َحَشـــِم َويِف  تَلَْقـــاُه  ِحـــنْيَ  َعْســـَكٍر  يِف 

هــو حممــد بــن ســعيد بــن محــاد الصنهاجــي البوصريي، 
ــويف  ــي س ــال بن ــن أع ــري م ــدة بوص ــريي يف بل ــد البوص ول

ــد مــر. بصعي
أفــرغ البوصــريي طاقتــه وأوقــف شــعره عــى مــدح 
ــري،  ــة، ومجــال التعب ــة واجلزال ــاز شــعره بالرصان الرســول، فامت
واحلــس املرهــف، وقــوة العاطفــة، واشــتهر بمدائحــه النبوية، 
ــة،  ــا العذب ــزت بروحه ــاق، ومتي ــهرهتا يف اآلف ــت ش ــي ذاع الت
ــا،  ــال تصويره ــا، ومج ــة معانيه ــة، وروع ــا الصادق وعاطفته

ــا. ــة نظمه ــبكها، وبراع ــن س ــا، وحس ــة ألفاظه ودق
تويف عام  696  هـ

خيي
م ت

رس

البوصريي
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ـــُم ـــش عندك ـــاب العي ـــة ط ـــل ِطيبَ ـــا أه ي

يبِغـــي إليـــِه شفيعـًـــا ال نظـــرَي لـــُه

ــفاعتُه ــى شـ ــذي تُرَجـ ــُب الَـّ َذاَك الحبيـ

َصـــلَّ عليْـــِه إلَـــُه الَخلــــِق مـــا طلَعـــْت

األمـــِم إلَــــى  مبعــــوٍث  خـــرْيَ  جاورتـــُم 

والْكـــرِم والَْعلْيـــاِء  واملَْجــــِد  الَفْضـــِل  يف 

كلِّهــــِم اللـــه  خلــــِق  خيْــــُر  ــــٌد  ُمحمَّ

َعلـــِم َعـــَل  نـــاٌر  رُِفَعـــْت  وَمـــا  شـــمٌس 

ــابع  ــرن الس ــر، يف الق ــب الكب ــريب واألدي ــاعر املغ الش
ــن  ــك ب ــد مال ــبتي. ول ــل الس ــن املرح ــك ب ــرة مال للهج
تعليمــه  وتلقــى  للهجــرة   604 ســنة  باملقــة  املرحــل 
بإشــبيلية وفــاس وســبتة، وتــوىل القضــاء يف غرناطــة وغرها 

ــه.  ــي وابن ــور املرين ــوب املنص ــوان يعق ــل يف دي وعم
ــي  ــره، حظ ــن يف ع ــعراء املجودي ــرز الش ــن أب كان م
بشــهرة واســعة بفضــل مشــاركته يف شــتى العلــوم والفنــون 
ــد،  ــوي والزه ــح النب ــعرية يف املدي ــه الش ــز بمجموعات ومتي
ومنهــا: الوســيلة الكــرى املرجــو نفعهــا يف الدنيــا واألخرى، 

ــة. ــات الزهدي ــة، والعرشي ــرشات النبوي واملع
تويف عام  699  هـ

خييل
م ت

رس

الّسبيت ل  امُلرحَّ بن  مالك 
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أحيـــا اإللــــُه ببعثـــه ســـنَن الهــــدى

ــاًل ــا مـــن عـــ ــا قـــد رأينـ ــه مـ ــا بــ نلنـ

وتأّخــــرًا تقّدمـًـــا  املــــالذ  فبــــه 

ومـــا ســـبَقْت  أزليّــــة  فســــعادة 

أعـــرا الّنبـــوِة  عهـــِد  مــــن  وأعـــاَد 

نـــرى أن  القيامـــة  يف  يُؤّمـــل  مـــا  مـــع 

ومقــــررا محّققـًـــا  الجميـــُل  ولـــه 

يتغيّـــــرا فلـــــن  أزاًل  ثابـــٌت  هــــو 

هــو حممــد بــن عــي بــن وهــب بــن مطيــع بــن أيب الطاعــة 
القشــري القــويص، أبــو الفتــح تقــي الديــن، ابــن دقيــق العيد.
ــن  ــد الدي ــده جم ــث كان وال ــع، حي ــاحل ينب ــد س ــد عن ول

ــج. ــا إىل احل ــويص متوجه ــري الق القش
ــن  ــده، وأيب احلس ــن وال ــث م ــمع احلدي ــرآن، وس ــظ الق حف
ــن النعــال  ــة اهلل الشــافعي، واحلافــظ املنــذري، وأيب احلس بــن هب
ــاس بــن نعمــة املقــديس، وقــايض القضــاة  البغــدادي، وأيب العب
ــن  ــد ب ــايل أمح ــريش، وأيب املع ــد الق ــن حمم ــى ب ــل حيي أيب الفض
املطهــر، وخالئــق غرهــم، كــا أخــذ مذهبــي مالك والشــافعي، 

ــريس. ــة عــن ابــن أيب الفضــل امل وأخــذ العربي
تويف عام  702  هـ

رسم تخيي

العيد دقيق  ابن 
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أسى إىل األقـــى بجســـمك يقظــــًة

فعرجـــت تخـــرق الّســـموات العــــال

ــلوا ــد تــ ــك قـ ــالك خلفـ ــت واألمـ صلّيـ

ورجْعـــَت والليـــل الّـــذي فيـــه الـــّسى

التّأويــــال فيقبــــل  املنـــام  فــــي  ال 

أثيــــال األثـــري  الفلـــك  عـــل  رشفًـــا 

وخليـــال سابقـًـــا   كليمـًـــا  فيهــــا 

نُُصـــوال الّســـواد  خلـــع  مـــا  والَعــــْود 

هــو حممــود بــن ســلامن بــن فهــد بــن حممــود احلنبــي احللبي 
ــر،  ــب كب ــو أدي ــن، وه ــهاب الدي ــاء ش ــو الثن ــقي، أب ــم الدمش ث
ــن عامــا،  اســتمر يف دواويــن اإلنشــاء بالشــام ومــر نحــو مخس
ولــد بحلــب، وويل اإلنشــاء يف دمشــق، وانتقــل إىل مــر، فكتــب 
هبــا يف الديــوان، وعــاد إىل دمشــق، فــويل كتابــة الــر نحــو ثــامين 

ســنن إىل أن تــويف هبــا، وكان شــيخ صناعــة اإلنشــاء يف عــره.
وهــو إىل ذلــك شــاعر مكثــر، لــه العديــد مــن التصانيــف، 
منهــا ذيــل عــى الكامــل البــن األثــر، ومقامــة العشــاق، ومنازل 
األحبــاب ومنــازه األلبــاب، وحســن التوســل إىل صناعــة 

ــل. الرتس
تويف عام  725  هـ

م تخييل
رس

حممود الشهاب 
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ــاد مـــن الـــرَّدى ــُه العبـ ــار بـــك اللـ أجـ

 

حمـــى دينـــك الدنيـــا وأقطعـــك الرضـــا

ــتخصه ــا اسـ ــب ملـ ــك القلـ ــَر منـ وطهـ

مبعثـــا تأخـــرت  مختـــاًرا  تقدمـــت 

ممتـــدا األمـــِن  مـــن  ظـــالًّ  أهـــم  وبوَّ

الحمـــدا وألبســـك  العليـــاء  وتوجـــك 

رشـــدا وأوســـعه  نـــورا  فجللـــه 

والبعـــدا القبـــل  عليـــاؤك  شـــملت  فقـــد 

ــن  ــن ســعيد ب ــد اهلل ب ــن عب ــد اهلل حممــد ب ــو عب ــو أب ه
عبــد اهلل بــن ســعيد بــن عــي بــن أمحــد الســلامين، القرطبي 

األصــل ثــم الطليطــي اللــويش الغرناطــي. 
ــيوخها،  ــى ش ــأدب ع ــة، وت ــن بغرناط ــان الدي ــأ لس نش
فأخــذ عنهــم القــرآن، والفقــه، والتفســر، واللغــة، والروايــة، 

ــل.  والطــب، وصناعــة التعدي
كتــاب  آخــر  يف  »املشــيخة«  عنــوان  حتــت  ذكرهــم  وقــد 
»اإلحاطــة«، وروى ابــن خلــدون أن لســان الديــن تــأدب عــى 
مشــيخة غرناطــة وأخــذ عــن أشــياخه دون أن يذكرهــم، فأخــذ عنــه 
ــل. ــعر والرتس ــغ يف الش ــب، ونب ــرز يف الط ــفية، وب ــوم الفلس العل

تويف عام  776  هـ

م تخييل
رس

اخلطيب بن  الدين  لسان 
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ـــالل ومـــن ـــد الّض ـــن بع ـــة م هـــادي البيّ

لــــه الّشـــفاعة حيـــث الرّســـل جاثيـــــٌة

ـــا وحيـــث جـــاؤوا رســـواًل قـــال لســـت لهـ

ـــم ـــول لهـ ـــى يق ـــوا عي ـــا أت ـــى إذا مـ حتّ

وتفضيـــل تخصيـــٌص  الرّســـل  عـــل  لـــه 

مخبــــول اليـــوم  لـــذاك  شـــخٍص  وكّل 

تحويـــل الخـــوف  مقـــام  عـــن  فليـــس يل 

موكـــول للمختــــار  الّشفاعــــة  أمـــر 

ــواري  ــي اهل ــر األندل ــن جاب ــي ب ــن ع ــد ب ــن أمح ــد ب ــو حمم ه
ــن  ــروف باب ــوي املع ــن، النح ــمس الدي ــد اهلل، ش ــو عب ــي، أب املالك

ــي.  ــر األندل جاب
ــة  ــه األدبي ــى مكانت ــدل ع ــي ت ــات الت ــن املؤلف ــد م ــه العدي ل
ــد مجــع الشــاعر  ــنة، وق ــار شــعراء أهــل الس ــو مــن كب ــة، وه العالي
بــن علمــه التــام بقواعــد اللغــة العربيــة إىل علمــه الكبــر بالبالغــة 

ــا. وفنوهن

تويف عام  780  هـ

األندلسي جابر  ابن 
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ومن تحُت، يف الوادي

تنبت األزهاُر تحت قدمه

وتدبُّ يف املَرج الحياُة من نََفسه

ولكْن ال يوقفه واٍد ظليل، وال أزهاٌر

ــد  ــو أح ــه )1749 - 1832(، ه ــج جوت ــان فولفجان ــو يوه ه
ــا  ــا وثقافي ــا أدبي ــرك إرث ــذي ت ــن، وال ــا املتميزي ــاء أملاني ــهر أدب أش
ــاة  ــر يف احلي ــة، وكان لــه بالــغ األث ــة والعاملي ــة األملاني ضخــا للمكتب

ــفية. ــة والفلس ــعرية واألدبي الش
كان مــن املهتمــن باإلســام والقــرآن الكريــم، وبســرة الرســول 
ــي  ــات الت ــى املؤلف ــاع ع ــم باالط ــام، فاهت ــاة والس ــه الص علي
ــرآن  ــة للق ــة األملاني ــا: الرتمج ــرق، ومنه ــام وال ــن اإلس ــدرت ع ص
الكريــم، واملعجــم التارخيــي، واملكتبــة الرقيــة، والديانــة املحمديــة، 
ــل  ــدى املراح ــكلت إح ــث ش ــرق، حي ــوز ال ــد، وكن ــاة حمم وحي

ــوله. ــام ورس ــى اإلس ــرف ع ــه للتع ــة جلوت اهلام
تويف عام  1247  هـ

جوته يوهان 
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ونادان صوت الله

انهض يا رسول وأبر

لب إراديت

وجب البحار واألرايض

وألهب بدعوتك قلوب الناس

ــروس يف  ــعراء ال ــم الش ــن أعظ ــكني م ــندر بوش ــد ألكس يع
ــن أن  ــم م ــعراء، وبالرغ ــر الش ــب بأم ــر، ولق ــع ع ــرن التاس الق
ــن  ــرا م ــرك كث ــد ت ــه ق ــا، فإن ــن 36 عام ــر م ــش أكث ــكني مل يع بوش
ــرا. ــر كث ــد عم ــه ق ــعرون أن ــراءه يش ــة أن ق ــة، لدرج ــار األدبي اآلث

لــه تســع قصائــد مجعهــا حتــت عنــوان )قبســات مــن القــرآن( 
تظهــر تأثــره الكبــر بالقــرآن وبالــراث الروحــي للمســلمني، وقدرة 
القــرآن عــى عبــور آفــاق الزمــان واملــكان والتغلغــل يف نفــوس البر 
مــن غــر املســلمني، فــكان القــرآن الكريــم أول كتاب دينــي يدهش 
خيالــه ويقــوده إىل الديــن، إال أن بوشــكني وخوفــه مــن القيــر كان 

جيعلــه خيفــي عــن أصدقائــه ذلــك التأثــر.
تويف عام  1252  هـ

بوشكني ألكسندر 
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ـــذي خضعـــت ُمـحـّمــــد خاتـــُم الرُّســـِل الّ

ـــدى ـــُر وحـــي ومجنـــى ِحكمـــة ون سـمـيـ

ـــِه ـــل ِبعثِت ـــُه قب ـــوحُي عن ـــغ الـ ـــد أبـلـ قـ

فــــذاك دعـــــوُة إِبـراهـيـــــم خـالِقــــُه

لــــُه الـبـِريّــــُة ِمـــن ُعـــرب وِمـــن عجـــِم

ظـــِم وِريُّ  عـــاف  وِقــــرى  سـمـاحــــة 

ُمنكِتـــِم غـــري  قـــوال  الــــرُّسِل  مـسـاِمــــع 

وِســــرُّ مــــا قـالــــُه ِعــــيى ِمـــن الِقـــدِم

هــو حممــود ســامي حســن حســن عبــد اهلل البــارودي، 
ــاء والبعــث يف الشــعر  شــاعر مــري، ورائــد مدرســة اإلحي

ـــ »فــارس الســيف والقلــم«. العــريب احلديــث، وامللقــب ب
نفــي البــارودي إىل رسيالنــكا ســبعة عــر عامــا، 
ــر  ــة ون ــم العربي ــرغ لتعلي ــة وتف ــن اإلنجليزي ــاك أتق وهن
تعاليــم اإلســالم، إىل أن عــاد إىل القاهــرة، ففتــح بيتــه لألدباء 
والشــعراء، يســتمع إليهــم ويســمعون منــه، وقــد تأثــروا بــه 
ــه، فخطــوا بالشــعر خطــوات واســعة،  ــجوا عــى منوال ونس

ــاء.   ــة اإلحي ــة أو مدرس ــة النهض ــم مدرس ــق عليه وأطل
تويف عام  1320  هـ

البارودي سامي  حممود 
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ــِد انْطَبََعـــْت ــَك يف قَلِْبـــي قَـ ــواُر ُحبِّـ أنـ

مـــا زَاَل ُحبُّـــَك يف ُروِحـــي يَُخاِمرُهـــا

اقْتَـــَرَْت إذا  ِمْقـــَداٌر  للَمَحبَّـــِة  مـــا 

تََجـــرًُّدا ِمـــْن ِهنـــاٍت كُلُّهـــا ُحُجـــٌب

الَقَمـــِر يف  ـــْمِس  الشَّ كانِْطبـــاِع  ــًة  ِجِبلَـّ

حتـــى تََجـــرَّْدُت َعـــْن َعيِْنـــي َوَعـــْن أَثـــِري

ُمْقتَـــِرِ َغـــرُي  حـــبٌّ  ُحبُّـــَك  الَحـــقُّ 

ــُرِ ـ ــذي السُّ ــوٌب بـ ــبُّ َمْحُجـ ــَل، َوالُحـ ال َوْصـ

هــو نــارص بــن ســامل بــن عديــم بــن صالــح بــن حممــد 
ــي إىل  ــي، وينتم ــاين الرواح ــد البه ــن حمم ــد اهلل ب ــن عب اب
قبيلــة األزد. ولــد يف مدينــة وادي حمــرم ببــاد بنــي رواحــة يف 
عــان، ونشــأ وترعــرع منــذ والدتــه يف حضــن عائلــة كريمــة 

معروفــة بالعلــم والصــاح.
ــة  ــن اخلامس ــو اب ــعر وه ــرض الش ــلم بق ــو مس ــدأ أب ب
ــره  ــن عم ــن م ــا دون العرشي ــغ م ــا بل ــره، ومل ــن عم ــرشة م ع
هاجــر إىل رشق إفريقيــا، واســتقر يف زنجبار، وكانــت زنجبار 

ــامي. ــي اإلس ــا الذهب ــذاك يف عرصه آن
تويف عام  1339  هـ

رسم تخييل

البهالني ُمْسلم  أبو 
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ــُه ــِه َجبهتُـ ــَجَدت للّـ ــن سـ ــرَي مـ ــا خـ يـ

 

وَمـــن أضـــاء الدياخـــى نـــوُر ُغرّتـــِه

وخـــرَي مـــن لجميـــعِ الخلـــِق أرســـلَُه

َعَمـــٍه ويف  َغـــّي  يف  والنـــاُس  أتيـــَت 

قـــَدِم عـــل  إجـــالال  للَحـــّق  وقـــاَم 

فانشـــّق صبـــُح الُهـــدى يف الحـــّل والحـــرَِم

والشـــيَِم األخـــالِق  كـــرَِم  مبُنتهـــى 

نََعـــِم بَهـــٍم ومـــن  مـــن  الســـوائم  مثـــَل 

هــو الشــيخ أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد احلمــاوي، عــامل 
ــرن  ــرف بالق ــة وال ــم اللغ ــد رواد عل ــري، وأح ــوي م لغ
ــاب فــن الــرف الشــهري »شــذا  التاســع عــر، مؤلــف كت

ــرف يف فــن الــرف«. الع
ــن  ــئ ع ــعاره تنب ــعر، وأش ــن الش ــرا م ــاعرا مكث كان ش
ــن  ــآداب الدي ــاكه ب ــه، واستمس ــوة نفس ــه وق ــاء روح صف
ــرة،  ــب املغف ــاء إىل اهلل وطل ــعار يف االلتج ــه أش ــه، ل وفضائل
ــى اهلل  ــي - ص ــب النب ــبه ح ــه، وحس ــه نفس ــك علي ومل

ــرية. ــد كث ــه قصائ ــال يف مدح ــلم، فق ــه وس علي
تويف عام  1346  هـ

رسم تخييل

احلمالوي أمحد 
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ــم ــت: أحبهـ ــرْب قلـ ــب الُعـ ــوا تحـ قالـ

ــم ــك، أجبتهـ ــوا عليـ ــد بخلـ ــوا: لقـ قالـ

قالـــوا الديانـــة قلـــت: جيـــل زائـــل

كلهـــا   البيـــة  بطـــل  ومحمـــد.. 

واألرحـــاُم عـــّي  الجـــواُر  يقـــي 

كـــرام عـــّي  بخلـــوا  وإن  أهـــي 

وخصـــاُم حـــزازٌة  مْعـــه  وتـــزول 

إمـــام أجمعـــني  لأعـــارب  هـــو 

ــم  ــان، تعل ــون يف لبن ــد برشت ــوين، ول ــوري الرشت ــوب اخل حمب
ــان،  ــدة لبن ــر يف جري ــرأس التحري ــنني، وت ــبع س ــروت ودرس س بب
وهاجــر إىل املكســيك عــام 1913 وعمــل بالتجــارة، وأصــدر جريــدة 
ــه  ــت ل ــل، وأجري ــا الضئي ــن مورده ــاش م ــام 1925، وع ــق ع الرفي

ــا. ــفى، مغرتب ــات يف املستش ــرارة، ف ــتئصال امل ــة اس عملي
ــي  ــدح النب ــعرا  يف م ــوا ش ــن كتب ــيحيني الذي ــن املس ــو م وه

ــلم. ــه وس ــى اهلل علي ص

تويف عام  1349  هـ

اخلوري حمبوب 
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محـــــمٌد صفــــوُة البــــاري، ورحمتُـــــه

وصــــاحُب الحــــوض يــــوَم الرُّْســـُل ســـائلٌة

ســـــناؤه وســـــناُه الشـــــمُس طالعـــــًة

ـــه تُـ ـــالت أُبوَّ ـــا نـ ـــَم مـ ـــأَ النجـ ـــد أَخطـ قـ

ــم ــن نََســ ــلٍْق ومــ ــن َخــ ــه مــ ــُة اللــ وبغيَــ

متــــى الــــوروُد؟ وجــــبيُل األَمـــني ظَمـــي

فــــالِجرُم فــــي فلــــٍك، والضـــوُء يف َعلَـــِم

ــِنم ــٍر َسـ ــي مظَهــ ــاذخ فــ ــؤدٍد بــ ــن ســ مــ

ــن  ــر ب ــد يف م ــوقي، ول ــي ش ــن ع ــد ب ــعراء أمح ــر الش أم
ــل  ــه إىل األص ــع يف عرق ــوه يرج ــة، كان أب ــة وغني ــان أرسة مرتف أحض

ــة. ــة يوناني ــول تركي ــن أص ــت م ــد كان ــه فق ــا أم ــردي، وأم الك
ــذ والدة  ــا من ــة إنتاج ــعراء العربي ــر ش ــن أكث ــوقي م ــد ش يع
ــل  ــي حص ــدة الت ــاب العدي ــو رس األلق ــذا، وه ــا ه ــعر إىل يومن الش

ــا. عليه
وملــا عــاد مــن منفــاه بــدأ أمجــل مراحــل حياتــه يف كتابــة الشــعر 
ــخ  ــاء وأدب وتاري ــزل وهج ــح وغ ــن مدي ــات، م ــتى املوضوع يف ش
ــل كان أول مــن كتــب  ــه مل يكتــف بذلــك ب ــى إن ــاء، حت ــة ورث وتربي

ــة. ــة والرمزي ــاخرة واالجتامعي ــعرية الس ــات الش املرسحي
تويف عام  1351  هـ

شوقي أمحد 
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شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول      
صلى هللا عليه وسلم

ملا أطلَّ محمد زكت الرىب

واخرّض يف البستان كل هشيم

وأذاعت الفردوس مكنون الشذى

فإذا الورى يف نرضة ونعيم

ــى بالشــيخ  ــال ابــن الشــيخ نــور حممــد، كان أبــوه يكن هــو إقب
ــيالكوت، إحــدى  ــد يف س ــة باألنــف، ول ــيخ ذي احللق ــو أي الش تته

ــة. مــدن البنجــاب الغربي
ــم  ــكان ينظ ــرة، ف ــة مبك ــعر يف مرحل ــة الش ــال يف كتاب ــدأ إقب ب
ــة  ــم بلغ ــول إىل النظ ــم حت ــة، ث ــه بالبنجابي ــة حيات ــعر يف بداي الش
ــرات  ــتري، وحصــل عــى تقدي ــم حصــل عــى درجــة املاجس األردو، ث
ــة يف  ــدا للعربي ــن عمي ــم ع ــة، ث ــة العربي ــان اللغ ــة يف امتح مرموق
ــن  ــس ع ــه التدري ــاب، ومل يرصف ــة البنج ــة جلامع ــة الرشقي الكلي

ــعر. ــات الش ــل األدب وجلس ــارك يف حماف ــل يش ــل ظ ــعر، ب الش
تويف عام  1357  هـ

إقبال حممد 
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شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول      
صلى هللا عليه وسلم

اْســـُمُه  نْيَـــا  الدُّ َمـــَأَ  طَريـــًدا  يَـــا 

أُنُشـــوَدًة  ِسيـرَتـُـــُه  َوَغــــَدت 

ـــٌة  أُمَّ طَارََدتْـــُه  َمـــْن  َدَرى  َهـــْل 

أَهـــا بَوَّ مـــن  الَغـــاِر  يِف  طَـــارََدْت 

ـــــفاْه الشِّ كُـــــلِّ  َعـــــَل  لَْحـــــًنا  َوَغـــــَدا 

ُرَواْه َعــــــــــــــْن  ُرواٌة  ــــــــــــاَها  يَتَــــلَقَّ

َوَشـــــاْه َشاَهــــــْت  َمْعبُوُدهـــا  ُهبَـــــٌل 

َمـــَداْه النَّْجـــُم  يَبْلُـــغِ  لَـــْم  ُســـْؤُدًدا 

ــية ،اســمه  ــرم، شــاعر مــري مــن أصــول رشكس هــو أمحــد حم
ــعراء  ــن ش ــي، م ــد اهلل الرشك ــن عب ــن حس ــرم ب ــد حم ــل أمح الكام
ــه كان  ــيام وأن ــه، وال س ــعره كل ــور ش ــت حم ــام وكان ــة واإلس القومي
ــي دعــا  ــة الت ــودة اخلافــة العثامني مــن دعــاة اجلامعــة اإلســامية وع

ــره. ــاين يف ع ــن األفغ ــال الدي ــده ومج ــد  عب ــا حمم إليه
تويف عام  1364  هـ

حمرم أمحد 
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شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول      
صلى هللا عليه وسلم

ْة َغَمَر األَرَْض ِبأَنَْواِر النُّبُوَّ

ْه ْمُس ُعلُوَّ كَوْكٌَب لَْم تُْدرِِك الشَّ

لَْم يَُكْد يَلَْمُع َحتَّى أَْصبََحْت

ْه نْيَا َوَمْن ِفيَها ُدنُوَّ تَرْقُُب الدُّ

بَيَْناَم الَكْوُن ظاَلٌَم َداِمٌس

ْة فُِتَحْت يِف َمكََّة لِلنُّوِر كُوَّ

ــات  ــاس فرح ــر إلي ــري الكب ــاين املهج ــاعر اللبن ــد الش ول
ــة  ــة األولي ــق باملدرس ــان، والتح ــل لبن ــيام بجب ــر ش ــة كف يف قري
ــا إىل  ــرج بعده ــد خ ــا، فق ــا طوي ــتمر هب ــن مل يس ــم، ولك ليتعل
ــعر  ــول الش ــه كان يق ــرات فراغ ــرزق، ويف ف ــل ال ــن أج ــاح م الكف
ــذه  ــريب، وهب ــعر الع ــدرج إىل الش ــي ت ــعر العام ــن الش ــي، وم العام
البضاعــة البســيطة مــن العلــم نــزح مــن لبنــان إىل الربازيــل ســعيا 

ــره.  ــن عم ــرة م ــابعة ع ــاوز الس ــو مل يتج ــرزق، وه وراء ال
يعــد التســامح الدينــي مــن أهــم معــامل أشــعار إليــاس 
ــث يرفــض شــعره التعصــب واجلمــود، فعــى  فرحــات، حي
الرغــم مــن كونــه مســيحي، فإنــه جمــد يف قصائده اإلســام، 

ــي اإلســام. فضمنهــا مدائــح لنب
تويف عام  1386  هـ

فرحات إلياس 



67

67 66

شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول      
صلى هللا عليه وسلم

أقبلَت كالحق وّضاَح األسارير

يفيض وجُهك بالنعامء والنور

عل جبينك فجُر الحق منبلٌج

ويف يديك جرت مقاليُد األموِر

ــد يف  ــتي، ول ــيل سلس ــن ميش ــورج ب ــب ج ــاعر األدي ــو الش ه
ــى  ــان، تلق ــوريا ولبن ــاش يف س ــروت، ع ــويف يف ب ــص، وت ــة مح مدين
تعليمــه االبتدائــي يف بــروت، وتعلــم اللغتــن العربيــة واإلنجليزية، 
ودرس الفرنســية، وانكــب بعدهــا عــى دراســة اهلندســة، ثــم حفــظ 

ــم. ــرآن الكري الق
تويف عام  1387  هـ

سلسيت جورج 
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شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول      
صلى هللا عليه وسلم

سبحـــــانُه أمداحـــــُه لـــَك مل تــــدع

ــزٌَّة ــْت ِعـ ــْدَت قاَمـ ــوَم ُولِـ ــوُر يَـ ــا نـ يـ

وِطئتـــُه ِحـــني  األرِضـــــيُّ  الكوكـــُب 

وعـــل هـــدى األقـــدار قـــام محمـــٌد 

مضـــــــرِم خـفــــق  غـــري  شـــيئًا  للشـــعر 

تنتمـــي لِنـــورَك  أْمَســـت  ِإذ  لـــأرض 

األنُجـــم  فـــوَق  يَِتيـــُه  َحَصـــاُه  أْمـــَى 

للـــــــه فـيـــــــه ســـــرائــــر مل تُـعلَـــــــم

ــرة  ــد بالقاه ــري ول ــاعر م ــن، ش ــمس الدي ــد اهلل ش ــو عب ه
ــاه، ثــم التحــق باألزهــر الرشيــف،  عــام 1921 حفــظ القــرآن يف صب

ــد. ــاعر التوحي ــب بش ولق
ــة، وكان لــه دور بــارز  ــة املريــة والعربي ــاة الثقافي شــارك يف احلي
ــات  ــن املنتدي ــد م ــرأس العدي ــس وت ــري، وأس ــهد األديب امل يف املش
ــد  ــة، ورائ ــعراء العروب ــدوة ش ــدا لن ــكان رائ ــعرية، ف ــة والش األدبي
نــدوة شــعراء اإلســام، وغــر ذلــك مــن األنشــطة التــي ســامهت يف 

ــتينيات. ــينيات والس ــدار اخلمس ــى م ــي األديب ع ــكيل الوع تش
تويف عام  1397  هـ

خييل
م ت

رس

عبد اهلل مشس الدين
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شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول      
صلى هللا عليه وسلم

ينيلنـــي والســـالُم  عليكـــم  ســـالٌم 

بقدركـــم تليـــق  تحيـــات  لســـان 

محمـــٍد الرســـول  رأس  عـــل  ســـالٌم 

النبـــي محمـــد عـــل وجـــه  ســـالٌم 

ويُلهـــُم للجـــامِل  شـــهوٍد  كـــامَل 

وأُهْمهـــُم حيكـــم  يف  أكّررهـــا 

ُمعمعـــُم بالجـــالِل  جليـــٌل  لَـــرأٌس 

ُملثـــُم بالضيـــاء  وجـــه  نعـــَم  فيـــا 

هــو الشــاعر الســوداين حممــد املهــدي املجــذوب، ولــد بمدينــة 
ــريب  ــعر الع ــن يف الش ــن املجددي ــد م ــالية، ويع ــة الش ــر بالوالي الدام
ــودانية  ــل مــا بعــد رواد النهضــة الشــعرية الس ــوداين، ومــن جي والس

ــارشة.  ــة مب والعربي
ــعرية،  ــن ش ــدة دواوي ــرج ع ــعر، فأخ ــن يف الش ــن املكثري كان م
أبنــاء جيلــه، فحــرر وكتــب يف عــدة جمــات  وكان نشــطا يف 

وصحــف ســودانية وعربيــة.
تويف عام  1402  هـ

اجملذوب املهدي  حممد 
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شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول      
صلى هللا عليه وسلم

ــي  ــَك فــ ــِه ُحبُّــ ــوَل اللـ ــا رَُســ يـ

األُنُـــِف  الرَّوَضـــِة  يف  ـــَذى  والشَّ

البَشــــِر  يف  كاملُْختـــاِر  لَيـْـــَس 

ـيَــــِر  والسِّ ـــاريِخ  التَـّ واحــــُد 

ـــدِف الصَّ يف  رِّ  كالـــدُّ ُمْهَجِتـــي 

يَـــِم الدِّ يف  الَعـــْذِب  والُفـــرَاِت 

والبَـــِر ـــْمعِ  السَّ كُلُّ  فَْهـــَو 

واألُمــــِم الرُّْســـِل  وإمــــاُم 

ــن  ــح ب ــن حممــد صال ــن حممــد أمــن ب ــن أمــن ب ــو حممــد ب ه
ــة  ــاعر العالم ــي، الش ــي احلنف ــني املك ــي احلس ــن كتب ــد حس حمم

ــدث.  ــب املح األدي
ولــد بمكــة املكرمــة بحــارة البــاب، ونشــأ بــن أحضــان والــده 
ــروف  ــي، املع ــت كتب ــي إىل بي ــث ينتم ــه، حي ــن تربيت ــذي أحس ال

ــل. ــم وفض ــت عل ــه بي بأن
ــث  ــاز حي ــا يف احلج ــع خصوص ــار واس ــا انتش ــده هل وقصائ

ــدون. ــا املنش ــى هب يتغن
تويف عام  1404  هـ

ُكتيب أمني  حممد 
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شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول      
صلى هللا عليه وسلم

ـــي ـــك يف دم ـــج حب ـــي وه ـــلء روح ـــا م ي

ـــا ـــن أروى لنــ ـــت مـ ـــب وأن ـــت الحبي أن

حوربـــت مل تخضـــع ومل تخـــش العـــدى

ـــت  ـــوًرا فاختفــ ـــون ن ـــذا الك ـــأت ه وم

وزمــــاُم َسيرتــــي  يُضــــيء  قبـــٌس 

اإلســــالُم قلوبنــــا  أضـــــاء  حتــــى 

يُضــــاُم كيــــف  الرحمـــُن  يحمـــه  مـــن 

أصنــــاُم وقوِّضـــت  الظــــالِم  صـــوُر 

هــو نــزار بــن توفيــق القبــاين، دبلومــايس وشــاعر 
ــور  ــورية، وف ــة الس ــوق يف اجلامع ــارص، درس احلق ــوري مع س
ــايس.  ــلك الدبلوم ــرط يف الس ــام 1945 انخ ــا ع ــه فيه خترج
أصــدر أول دواوينــه عــام 1944، وتابــع عمليــة التأليف 
والنــر التــي بلغــت خــال نصــف قــرن 35 ديوانــا أبرزهــا 
»الرســم بالكلــات«، ورغــم أنــه أخــذ منحــى شــعريا بعيــدا 
ــض  ــوا بع ــن صنف ــل إن كثريي ــه، ب ــوال حيات ــن ط ــن الدي ع
ــل  ــا نق ــه أيض ــن، إال أن ــيئة للدي ــا مس ــى أهن ــده ع قصائ
ــورة، ووقــف أمــام القــر  ــة املن ــه زار املدين ــة حيات ــه يف هناي أن

ــدة. الريــف وأنشــد هــذه القصي
تويف عام  1419  هـ

َقبَّاني نزار 
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بــُـرْشَى ِمـــَن الَغيـــِب أَلَْقـــْت يِف فــَـِم الَغــــاِر 

ــــَذى َسَحــــرًا  ِة طَافَـــْت كَالشَّ ـــوَّ بُـــرْشَى النُّبُ

ْمـــَت َواألَنَْســــاُم تَْحِملَُهــــا  ِت الصَّ َوَشـــقَّ

ـــا  ـــى أَنَاِملَُهـ ـــَة« الَوْسَنـ ـــَدْت »َمكَّ َوَهْدَه

ِبأَْســــرَاِر نْيَــــا  الدُّ إِلَــــى  َوأَفَْضـــْت  َوْحيًـــا 

أَنْــــَواِر ِميــــالد  بَــــى  الرُّ يِف  َوأَْعلََنـــْت 

َداِر إِلـَـــى  َداٍر  ِمــــْن  ِكيَنــــِة  السَّ تَْحــــَت 

ِبِإْسَفــــاِر إِيَذانـًـــا  الَفْجــــَر  َوَهــــزَِّت 

ــهري  ــردوين، الش ــحف ال ــن الش ــح حس ــد اهلل صال ــو عب ه
بالــردوين، شــاعر يمنــي وناقــد أديب ومــؤرخ.

ولــد عبــد اهلل صالــح الــردوين يف قريــة بــردون يف حمافظــة ذمــار، 
وأصيــب باجلــدري وهــو يف اخلامســة مــن عمــره، ففقــد بــره كليا.

ــا  ــي تعززه ــة، الت ــعرية املتوهج ــه الش ــردوين بعبقريت ــز ال ويتمي
رؤيــة واســعة فضــا عــن تقنيــات بنائيــة ظــل يعززهــا وجيــدد فيهــا 

ــة. عــر مســريته اإلبداعي
تويف عام  1420  هـ

الربدوني اهلل  عبد 
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تَاريُخنـــا مـــن رســـوِل اللـــِه مبـــدؤُه 

   

ِبَدْعوتـــِه  نْيَـــا  الدُّ أنَْقـــَذ  ـــٌد  ُمَحمَّ

يَُضلِّلَُنـــا  َجْهـــٍل  أبـــو  ظَـــلَّ  لَـــْوالُه 

شـــاُن وال  عـــزٌّ  فـــال  عـــداُه  ومـــا 

َوَريَْحـــاُن َرْوٌح  لََنـــا  ُهـــداُه  َوِمـــْن 

َوُذبْيَـــاُن َعبْـــٌس  َمـــا  الدِّ َوتَســـتَِبيُح 

هــو وليــد بــن عبــد الكريــم بــن مــا إبراهيــم كاكا بــن مهــدي 
ــة  ــي إىل قبيل ــي، ينتم ــدي األعظم ــايف العبي ــن ص ــح ب ــن صال اب

ــة.  ــة احلمريي ــة القحطاني ــد العربي العبي
ــق  ــم انطل ــا، ث ــر عام ــة ع ــن مخس ــو اب ــعر وه ــم الش ــدأ نظ ب
ــا  ــعرية كان أوهل ــن ش ــدة دواوي ــدر ع ــث أص ــعر، حي ــة الش يف كتاب
ــوان الشــعاع« الــذي أصــدره ســنة 1959، وتتابعــت بعــد ذلــك  »دي

ــه. دواوين
تويف عام  1425  هـ

اأَلْعظمي وليد 
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أتيت فجأة كاملطر الهطّال

وقد توقف الهطول منذ تلكم الحقب

لكنام تبقى له ذكرى من الذهب

يف كل حبة من الرمال

هــي الشــاعرة واألديبــة اهلنديــة كــاال داس، وهــو االســم الــذي 
كانــت عليــه قبــل أن تعلــن إســامها، وتســمي نفســها كــاال ثريــا، 
وقــد ولــدت يف واليــة كــراال ألرسة ميســورة، وذات ثــروة كانــت أدبية 
ــة  ــدة حملي ــررا يف جري ــا حم ــد كان والده ــة، فق ــت مادي ــا كان ــر مم أكث
ووالدهتــا شــاعرة أســهمت مــع مــن كان جيتمــع يف منزهلــا مــن أدبــاء 
ــرة  ــن مبك ــذ س ــدأت ومن ــي ب ــة الت ــة االبن ــل موهب ــعراء، يف صق وش

باالجتــاه إىل عــامل اإلبــداع بأنواعــه.
توفيت عام  1430  هـ

ثريا كماال  



www. k a t a r a . n e t

82




