صلى هللا عليه وسلم
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ّ
تجم َ
الشعر ُ بخ ْي ِر البشر
ل
ّ
ٍ
وطبقات كام لِل ّن ِ
اس ُ
إن لِلكالم َ
تدس
منازل
منازل وطبقاتٌ  ،يَ ّ
مل من معانٍ ِه َي َم عا ِدنُه ،ت ْه وي به إىل َد َر ِ
كات
أو يَ تَ َز ّك مبا يَ ْح ُ
ِ
الحضيض  ،أو ترف ُع ه مكانا َع لِ ي اًّ  ،ح ْي ثُ
فردوس ال ِّرفع ِة وعليا ُء
ُ
الفضْ لِ  ،ف ْريتقى إىل " سام ٍء ما طا َول تْ ها سام ُء " .
يجعل من م ْدح خاتم األنبيا ِء وإمام املرسلني عليه
ُ
والشع ُر حني
ِ
تحل بأ ْج مل
قصائده  ،يَ ّ
أفضل الصالة والسالم َغ َرضا تزدا ُن به ُغ ُّر
ال ُح َل  ،ويكتيس أبهى ال ُح لَلِ  ،يتدث ّ ُر ُببد ٍة من الرشف والنبل .
كل ُح ْس نٍ ُم نتهاه  ،وأ ْد َرك
كيف ال ؟ وهو يتغنى مبن حاز من ِّ
َ
كل فَ ضْ لٍ مدا ُه.
كل رشف أعال ُه  ،وبلغ من ِّ
من ِّ
وج إىل َم ْن يبعثُ فيه قَ َب سا من ال َه ْد ِي
إ ّن عالَ َم نا اليوم أ ْح ُ
رش فيه من نو ِر رسالته ما يب ِّد ُد قتا َم ال ِف َنت والرشو َر
ِّ
النبوي  ،وين ُ
بالبل أم را ِء البيانِ
 .ولقد َص َد َح ْت َح ناج ُر الشع راء قدميا وتغ ّن ْت ُ
رشوا
بعظيمِ ُخ لُ قِ ْ
األس و ِة ال ُح ْس نى و َج ام ِل َخ لْ قِ ِّ
الساج املنري  ،فن ُ
يب شامئ لِ ه الكرمي ِة و َع ْر ِف ِش َي ِم ه ال ّزكية ما ج ّم لوا به الشعر
من ِط ِ
 ،وأنشأوا من روائ عِ املدائ ِح النبوي ِة ما أطربوا به غاب َر األزمان ،
قيق بِزمانِ نا أن يَ غا َر ِم ْن بديع ما أنشدوا وجميلِ ما نَ ظَ ُم وا يف
و َح ٌ
َم ْن بَ َع ثَ ُه الل ُه نورا يُ ْس تضا ُء به.
تاب ُص َورا ً ِش ْع ِريَّ ًة تُ َؤ َّدي يف َم ر ِ
امات
يَ ِج ُد القارئُ يف هذا الْ ِك ِ
َم عانيها امل َ ْق صو َد ِة إىل ت ْق دي ِر َع ظَ َم ِة ِس َري ِة ُم ٍَدلله َص َل الل ُه علي ِه
َالتِ ،م ْن أ ْخ َص ِب
وسل َمَ ،ح ْي ثُ ال ِك تاب ُة الشِّ ْع ِريَّ ُة يف ّح ِّق ِه كان َْتَ ،و َم از ْ
الم.
اإلس ِ
أنْ ِاط الكتاب ِة يف ال لِّسانِ ال َع َر ِّيب ُم ْن ُذ بُ زو ِغ ْ

وإن ُ
يـــك حقًّـــا يـــا خديجـــ ُة فاعلمـــي
حديث ِ
مرســـل
ُ
ُـــك إيّاهـــا فأحمـــ ُد
ُ
وميـــكال فاعلمـــي
وجربيـــل يأتيـــه
ـرح الصــ ــدر منــ ـ ُ
ـزل
ـي يشــ ـ ُ
مـــ ــن الل ــه وح ـ ٌ
يفـــو ُز بـــه مـــن فـــاز فيهـــا بتوبـــ ٍة
َّـــل
ويشـــقى بـــه العـــايت الغريـــر امل ُ َضل ُ

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

فريقـــان منهـــم فرقـــة يف جنانِـــه
َّـــل
الجحيـــم تغل ُ
وأخـــرى بأجـــواز
ِ
ه ــو ورقــة بــن نوفــل بــن أســد بــن عب ــد العــزى بــن ق ــي
ابــن كالب بــن م ــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فه ــر
بــن مالــك الق ــريش األســدي.
كان ممــن رغــب عــن عب ــادة األوثــان وســأل العلــاء مــن أهــل
األديــان عــن الديــن احلني ــف ،كــا كان أول مــن بــر أم املؤمنــن
خدجيــة ريض اهلل عنهــا بنب ــوة الرســول صــى اهلل علي ــه وســلم.
وقــد اختلــف ح ــول مــا إذا كان شــاع را ،أم أن األش ــعار
املنس ــوبة إلي ــه ليس ــت مــن ش ــعره ،وال راجــح الــذي علي ــه
أغلــب الباحثــن أنــه كان شــاع را ،ولــه دي ـوان ش ــعر نرشتــه
العديــد مــن الدوائ ــر األدبي ــة.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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َ
فَثبَّـــت اللـــه مـــا
آتـــاك مـــن َحســـنٍ
ـــر
تَثب َ
را كالـــذي نُ ِ ْ
ِيـــت ُمـــوىس ونـــ ً
ـــت ِف َ
ـــر نَا ِفلـــ ًة
َفرس ُ
إِ ِّن ت ْ
يـــك ال َخ ْ َ
ِــــت البصــــ ْر
اللـــ ُه يعلـــم أَنِّــــي ث َاب ُ

عبد اهلل بن رواحة
تويف عام  8هـ

ـــت ال َّر ُس ُ
ـــول فَ َمـــ ْن يُ ْحـــ َرم نَ َوا ِفلَـــ ُه
أَنْ َ
َوالْ َو ْجـــ َه ِم ْنـــ ُه فَقَـــ ْد أ ْز َرى بـــ ِه الْقـــ َد ْر

ه ــو الصحــايب اجللي ــل عب ــد اهلل بــن رواحــة بــن ثعلب ــة
األنصــاري بــن ام ــرئ القي ــس بــن عم ــرو بــن ام ــرئ القي ــس
ابــن مالــك األغــر بــن ثعلبــة بــن كعــب بــن اخلــزرج بــن
احلــارث بــن اخلــزرج .الشــاعر املشــهور ،يكن ــى بــأيب حمم ــد،
ويقــال كنيتــه أب ــو رواحــة ،ويقــال أب ــو عم ــرو.
كان ريض اهلل عنــه أحــد الشــع راء الثالثــة الذيــن تصــدوا
للمرشكــن ودافع ـوا عــن رس ــول اهلل حمم ــد -صــى اهلل علي ــه
وســلم وعــن اإلســام واملس ــلمني.
وممــا روي أن النب ــي -صــى اهلل علي ــه وســلم -علــق عــى
هــذه القصي ــدة ،فقــال لــه النب ــي( :وأنــت فثبتــك اهلل يــا بــن
رواحــة).
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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بـــي يَـــ َرى َمـــا ال تَـــ َر ْونَ ،و ِذكْـــ ُر ُه
نَ ٌّ
أغَـــا َر ،لَ َع ْمـــرِي ،يف البِـــا ِد َوأن َجـــ َدا
ـــل
ـــبَ ،ونَائِ ٌ
لَـــ ُه َص َدقَـــاتٌ َمـــا تُ ِغ ّ
ـــس َعطَـــا ُء اليَـــ ْو ِم َمانِ َعـــ ُه غَـــ َدا
َولَ ْي َ
أجـــ ّد َك ملْ ت َْســـ َم ْع َو َصـــا َة ُم َح ّم ٍ
ـــد
بـــي اإللَـــ ِهِ ،حـــ َن أ ْو َص َوأشْ ـــ َه َدا
نَ ِّ
ـــل بِـــ َزا ٍد ِمـــ َن التّقَـــى
ـــت ملْ تَ ْر َح ْ
إذا أنْ َ
ـــت بَ ْعـــ َد املَـــ ْو ِت َمـــن قـــد تـــ َز ّو َدا
َوالقَيْ َ
ـــت عـــى أ ْن ال تَكُـــو َن ك ِمثْلِـــ ِه
نَ ِد ْم َ
َوأنّ َ
ـــك ملْ تُ ْر ِصـــ ْد لِـــا كَا َن أ ْر َصـــ َدا
ر
سم ت

خ ي يل

األعشى ميمون بن قيس
تويف عام  8هـ

هــو األعشــى ميمــون بــن قيــس ،مــن بنــي قيــس
ابــن ثعلب ــة مــن بك ــر بــن وائــل ،لقــب باألعش ــى ألنــه كان
ضعي ــف الب ــر ،واألعش ــى يف اللغــة ه ــو الــذي ال ي ــرى لي ــا.
ويقــال لــه :أعش ــى قي ــس واألعش ــى األكــر ،ويكن ــى األعش ــى
بــأيب بصــر ،تفــاؤال  ،وه ــو مــن فح ــول الشــع راء يف اجلاهلي ــة.
وقــد شــكك فريــق مــن النقــاد يف نس ــبة هــذه القصي ــدة
إىل األعش ــى ،ولكــن أغلــب النقــاد يصحح ــون نس ــبتها إلي ــه.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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ْـــم الْ َملِ ِ
يـــك َعلَ َمـــ ُة
َو َعلَيْـــك ِمـــ ْن ِعل ِ
َم ْختُــو ُم
َو َخاتَــ ٌم
أَغَــ ّر
نُــو ٍر
أَ ْعطَـــاك بَ ْعـــ َد َم َحبّـــ ٍة بُ ْر َهانَـــ ُه
َع ِظيـــ ُم
شفًـــا َوبُ ْر َهـــا ُن الْ ِلَـــ ِه
ََ

عبد اهلل بن الزبعرى
تويف عام  15هـ

َولَقَـــ ْد شَ ـــ ِه ْدت بِـــأَ ّن ِدي َنـــك َصـــا ِدقٌ
ـــق َوأَنّـــك ِف الْ ِعبَـــا ِد َج ِســـي ُم
َح ّ
َواللـــ ُه يَشْ ـــ َه ُد أَ ّن أَ ْح َمـــ َد ُم ْصطَفًـــى
الصالِ ِحـــ َن كَرِيـــ ُم
ُم ْســـتَ ْقبَ ٌل ِف
ّ

هــو عبــد اهلل بــن الزبعــرى بــن قيــس بــن عــدي بــن
ســعد بــن ســهم بــن عمــرو بــن هصيــص القــريش ،وأمــه
عاتكــة بنــت عب ــد اهلل بــن عم ــر بــن أهي ــب بــن حذافــة بــن
مجــح.
كان عبــد اهلل بــن الزبعــرى الســهمي  -قبــل إســامه
 شــاع را وخصــا عنيــدا لإلســام ،ثــم أســلم بعــد الفتــحوحس ــن إســامه وكتــب أشــعار ًا اعتــذر فيهــا إىل النب ــي صــى
اهلل عليــه وســلم.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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ـــل
يـــا خــــاتم ال ُّنبَـــــآ ِء إنـــك ُم ْر َس ٌ
الســـبيل ُهـــداكا
بالحـــق ُّ
ِّ
كل ُهـــدى َّ
إِ َّن اإللـــه بنــــى عليــــك محبَّــــ ًة
فــــي َخلْقــــ ِه و ُم َح َّمــــ ًدا َس َّمــــاكا

العباس بن مرداس
تويف عام  18هـ

ثـــ َّم الذيـــ َن َوفَـــوا ْ مبـــا عاهدتَهـــم
الض َّحـــاكا
ْـــت عليهـــ ُم
َّ
ُجنـــــ ٌد بَعث َ
الســــاح كأنَّـــه
ر ُجـــاً بـــه َذ َر ُب ِّ
ملــــا تَ َك َّنـفَــــه ال َعــــ ُد ُّو يَ َراكــــا

هــو العبــاس بــن مــرداس بــن أيب عامــر بــن حارثــة،
ينته ــي نس ــبه إىل بن ــي ســليم ،أب ــوه م ــرداس  -بك ــر املي ــم
وتســكني الــراء  -وهــي احلصــاة التــي يرمــى هبــا يف البئــر
ليظهــر هــل فيهــا مــاء أم ال ،كان أبــوه واحــدا مــن وجــوه
ســليم ،وأمــه ،حســب رأي أغلــب الــرواة ،اخلنســاء بنــت
عمــرو بــن الرشيــد الشــاعرة املشــهورة.
أســلم ابــن مــرداس بعــد رؤيــة رآهــا يف منامــه ،هنــض
بعدهــا حارقــا صنمــه ،ومعلنــا إســامه ،قبيــل فتــح مكــة.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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ـــل رايـــ ًة
لَ َعــــ ْم ُر َك ِّإن يـــو َم أح ِم ُ
ـــل ُم َح َّم ِ
ِ
ـــد
الـــات َخيْ َ
ـــل
لِتغـــــلِ َب َخيْ ُ
ـــران أَظْلَـــ َم ليلُـــ ُه
لـــك املدلـــج ال َح ْ
أهـــدي وأَ ْهتَ ِ
ِ
ـــدي
أوان حـــ َن
فهـــذا ِ

أبو سيفان بن عبد املطلب

ـــى اللـــ ِه مـــن طَـــ َّردْتُ كل ُمطـــ َّر ِد
َع َ
هــــ َداين هـــــــا ٍد غـــر نفـــي َو َدلَّ ِنـــي
ومـــا حملـــت مـــن ناقـــ ٍة فـــوقَ ظهرِهـــا
ِ
محــــمد
أبـــ َّر وأوىف ذ َّمـــ ًة مـــن

تويف عام  20هـ
ه ــو أب ــو ســفيان ،وقي ــل اســمه املغــرة بــن احلــارث بــن
عبــد املطلــب بــن هاشــم ،وهــو ابــن عــم النبــي صــى اهلل
عليــه وســلم ،وكان مماثــا لــه بالســن ،وكان حيبــه وحيــب
جمالس ــته ،ظــل األم ــر كذلــك حت ــى بعــث الرس ــول فتح ــول
احلــب إىل ك ــره وهجــاه يف الشــعر ،ث ــم أنــار اهلل بصريتــه وقلب ــه
لإليــان ،وخــرج مــع ولــده جعفــر إىل رســول اهلل صــى اهلل
عليــه وســلم تائبــا هلل رب العاملــن.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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إنَّ ال َّر ُس َ
ـــول لَنـــو ٌر يُ ْســـتَضا ُء بِـــ ِه
ُم َه َّنـــ ٌد ِمـــ ْن ُس ِ
ـــيوف اللـــ ِه َم ْســـل ُُول
ـــن قُريْ ٍ
َ
قـــال قائِلُ ُهـــ ْم
ـــش
يف ِفتْيَـــ ٍة ِم ْ
ِببَطْـــنِ َمكَّـــ َة لَـــاَّ ْأســـلَ ُموا زُولُـــوا

كعب بن زهري
تويف عام  26هـ

فـــا َ
ـــف
زالُـــوا
ـــكاس وال كُشُ ٌ
زال أَنْ
َ
ٌ
عازيـــل
ُ
يـــل َم
ِع ْنـــ َد اللقـــا ِء وال ِم ٌ

هــو كعــب بــن زهــر بــن ربيعــة بــن ريــاح بــن
الع ــوام ب ــن ق ــرط ب ــن احل ــارث ب ــن م ــازن ب ــن خ ــاوة
اب ــن ثعلب ــة ب ــن ث ــور ب ــن هرم ــة ب ــن الط ــم ب ــن عث ــان
اب ــن مزين ــة.
وهــو شــاعر خمــرم عــاش ع رصيــن خمتلفــن،
ع ــر م ــا قب ــل اإلس ــام وع ــر ص ــدر اإلس ــام ،وم ــن
أش ــهر قصائ ــده الميت ــه املش ــهورة ،الت ــي أنش ــدها أم ــام
رس ــول اهلل ص ــى اهلل علي ــه وس ــلم فعف ــا عن ــه وخل ــع
علي ــه بردت ــه ،بع ــد أن أه ــدر دم ــه.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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طبـــت يف الظـــال ويف
مـــن قبلهـــا
َ
ـــف الـــورقُ
خص ُ
مســـتو َدع حيـــث يُ َ
ـــر
ثـــم
هبطــــت البـــاد ال بَ َ
َ
َـــق
َ
أنـــت وال مضغــــة وال َعل ُ

العباس بن عبد املطلب
تويف عام  32هـ

ني وقـــد
بـــل نطفـــة تركـــب الســـف َ
را وأهلـــه الغـــرقُ
أل َجـــ َم نـــ ً
رحـــم
ت ُنقَـــل مـــن صالـــب إىل
ٍ
ـــق
إذا مـــى عـــامل بـــدا طَبَ ُ

ه ــو العب ــاس بــن عب ــد املطلــب ب ــن هاش ــم ب ــن عب ــد
منــاف ،ه ــو ع ــم رس ــول اهلل صــى اهلل علي ــه وســلم ،ولــد
قب ــل عــام الفيل بثــاث ســنني ،قــال الكلب ــي :كان العباس
رشيفــا ،مهيبــا ،عاقــا ،مجيــا ،أبيــض ،لــه ضف ريتــان،
معتــدل القامــة ،ومــن مناقبــه أن النبــي صــى اهلل عليــه
وســلم ،قــال عنــه :مــا بــال أق ـوام يؤذونن ــي يف العب ــاس ،وإن
ع ــم الرجــل صن ــو أبي ــه.
وقــد ورد أنــه قــال :يــا رســول اهلل أريــد أن أمتدحــك
فقــال :قــل ،ال يفضــض اهلل فــاك ،فأنشــده هــذه القصي ــدة.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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النبـــي إىل اســـم ِه
وضـــ َّم اإللـــ ُه اســـ َم
ّ
َـــال يف ال َخ ْم ِ
إذا ق َ
ـــس املُـــؤ ِّذ ُن أشْ ـــ َه ُد
ـــق لَـــ ُه ِمـــنِ اســـ ِم ِه َك يُ ِجلَّـــ ُه
وشَ َّ
فَـــذو ال َع ِ
ـــرش َمحمـــو ٌد َو َهـــذا ُم َح َّمـــ ُد

حسان بن ثابت
تويف عام  54هـ

ِـــي أَتانـــا بَعـــ َد يَ ٍ
ـــأس َوفَـــ َر ٍة
نَب ٌّ
ِمـــ َن ال ُّرســـ ِل َواألَوثـــان يف األَ ِ
رض تُعبَـــ ُد
فَأَمـــى ِسا ًجـــا ُمســـتَن ًريا َوها ِديًـــا
الصقيـــل امل ُ َه َّنـــ ُد
ُ
الح
لـــوح كَـــا َ
يَ ُ

هــو حســان بــن ثابــت بــن املنــذر بــن حــرام بــن
عمــرو بــن زيــد منــاة بــن عــدي بــن عمــرو بــن مالــك
ابــن النجــار األنصــاري الشــاعر ،يكن ــى أبــا الولي ــد ،وقي ــل:
يكن ــى أبــا عب ــد الرمحــن ،وقي ــل :أبــا احلس ــام ،وأمــه الفريعــة
بن ــت خالــد بــن خني ــس بــن ل ــوذان بــن عب ــد ود ب ــن زيــد
اب ــن ثعلب ــة بــن اخلــزرج بــن كعــب بــن ســاعدة األنصاريــة.
كان يقــال لــه «شــاعر رس ــول اهلل صــى اهلل عليه وســلم»،
وقــد عــاش ســتني ســنة يف اجلاهليــة ،وســتني يف اإلســام،
وت ــويف ســنة أربــع ومخس ــن ولــه مئــة وعــرون ســنة.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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َ
رســـول اللـــه أبغـــي مبدحـــه
مدحـــت
ُ
ُوفـــو َر حظوظـــي مـــن كريـــم املواهـــبِ
مدحـــت امـــرءأً فـــاق املديـــح ،مو َّحـــ ًدا
بأوصافـــه مـــن ُمب ِع ٍ
ومقـــارب
ـــد
ِ
نبـــي ت َســـا َمى يف املشـــارق نـــوره
ٌّ
املغـــارب
فالحـــت هواديـــه ألهـــل
ِ
أتتنـــا بـــه األنبـــا ُء قبـــل مجيئـــه
وشـــاعت بـــه األخبـــا ُر يف كل جانـــبِ

ر
سم ت

خ ي يل

الناشئ األكرب
تويف عام  293هـ

ه ــو أب ــو العب ــاس عب ــد اهلل بــن حمم ــد األنب ــاري الناشــئ،
ابــن رششــر ،الشــاعر النحــوي املتكلــم ،ولــد يف مدينــة
األنبــار بالعــراق ،وفيهــا حصــل مبــادئ علومــه الدينيــة
واللغويــة واألدبي ــة ،ث ــم ارحتــل إىل بغــداد وأقــام هب ــا طويــا،
فأخــذ املنطــق وعل ــم الــكالم ،وأظه ــر معرفــة كب ــرة يف عل ــوم
كثــرة وحذقــا ومهــارة يف االشــتغال هبــا وقــدرة شــعرية
كب ــرة ،ومــال نح ــو خمالفــة اإلمجــاع يف ق واعــد العل ــوم والتف ــرد
يف آرائــه ،فلــم يلتفــت إليــه أهــل بغــداد ،وســخروا منــه،
فرتكهــا إىل مــر وأقــام هبــا إىل أن تــويف.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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متيـــل
ُ
الحبيـــب
القلـــوب إىل
كل
ُّ
ِ
ِ
َ
ودليـــــــل
ُ
بذلـــك شــــــاه ٌد
ومعـــي
َكـــرت مح َّمـــ ًدا
الـــــدليل إذا ذ
ُ
أ َّمـــا
َ
تســـيل
ُ
صـــارت دمـــو ُع العاشـــق َني
هـــذا رســـول اللـــه نـــراس الهـــدى
ُ
رســــــول
هـــذا لـــكل العـــــــاملني

ابن اخلياط

يـــا ســـيد الكونـــن يـــا عـــــل َم ال ُهـــدى
َ
نزيـــــل
ُ
مـــــــاك
هـــذا املتيـــم يف ِح

تويف عام  447هـ
هــو أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حييــى بــن
صدقــة التغلب ــي ،املع ــروف بابــن اخلي ــاط ،الشــاعر الدمشــقي
الكاتــب.
يتصــل نســبه بتغلــب ،وهــي قبيلــة مــن العــرب
العدناني ــة ،وقــد آن ــس يف نفس ــه مي ــا للشــعر منــذ صغ ــره،
فأخــذ يــؤدب نفس ــه بحفــظ أشــعار املتقدمــن وأخباره ــم،
وقــد ذكــر عنــه أنــه كان مكثــرا حمســنا جميــدا ،وأنــه كان
حيفــظ شــعره منــذ بــدأ يقــول الشــعر إىل أن مــات.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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ـــا
أُ َصـــي َصـــا ًة متـــأ
َ
والس َ
األرض َّ
ـــى َمـــن لَـــ ُه أَ ْعـــا ال ُعـــا ُمتَبـــ ّوأ
َع َ
مرســـل
ٌ
أقيـــم مقا ًمـــا مل يقـــم فيـــه
ـــب الجاللـــة تُوطـــأ
وأمســـت لـــه ُح ُج ُ

ابن رشيد البغدادي
تويف عام  622هـ

والكـــريس أحمـــد قَـــ ْد َدنَـــا
إىل ال َعـــ ْر ِش
ِّ
ـــا مـــن نُـــ ْو ِر ِه يَتَـــأأل
ونُو ُر ُه َ
ـــن اآليَ ِ
ْـــر آيـــ ٍة
أ َراه ِم َ
ـــات أك َ َ
ـــاش أ ْن يَزيـــ َغ ُمـــ ّرأ
و َمـــا زَا َغ َح َ

ه ــو جم ــد الدي ــن أب ــو عب ــد اهلل حمم ــد ب ــن أيب بك ــر ب ــن
رشــيد البغــدادي ال واعــظ الشــافعي املشــهور بالوتــري،
املت ــوىف ببغ ــداد ،وق ــد اش ــتهر بالوتريــات يف م ــدح أفض ــل
املخلوقــات ،التــي تســمى «معــدن اإلفاضــات يف مــدح
أرشف الكائنــات» ،وتش ــمل تس ــع ًا وعرشي ــن قصي ــدة مرتبة
ق وافيهــا عــى حــروف املعجــم أنشــأها يف مــدح النبــي
صــى اهلل عليــه وســلم ،وأتــى فيهــا بذكــر مــا يتعلــق
بالســرة النبويــة.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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وأُشهِــــ ُد اللـــ َه العظيــــ َم أنّنــــــي
أَشهــــ ُد أنَّـــك ال ّر ُ
ســـول املرتضــــى
محمـّـــ ٌد صفــــو ُة آل هاشـــــم
وأنّـــك املبعـــوثُ مــــن أ ِّم القــــرى

حييى بن يوسف الصرصري
تويف عام  656هـ

نبـــي لــــم يُــــــز ِْل
وأنَّـــك اآلنَ
ٌّ
حك َم َ
ـــك مـــوتٌ بـــل هـــو الـــ ّرايس البنـــا
أُ ِ
ن ِ
خاتـًـــا
بالحــــق املبـــ ِ
رســـل َْت
ّ
بـــاب الهــــــدى
لألنبيـــا ِء فاتحـًـــا
َ
هــو حييــى بــن يوســف بــن حييــى بــن منصــور بــن
املعم ــر بــن عب ــد الس ــام الــررصي ،نس ــبة إىل «رصرص» وهي
قريــة عــى فرســخني مــن بغــداد تع ــرف ب ــررص الديــن.
روي أنــه صحــب الشــيخ عــي بــن إدريــس تلميــذ
الش ــيخ عب ــد القــادر ،وكان ذكي ــا يتوقــد ،وه ــو عل ــم م ــن
أعـ ــام اإلسالم ،كان رضي را ،وكان أديـ ــبا شــ ــاع را ويلـ ــقب
ب ـــ «مجــال الديــن» ،اشــتهر بمدائحــه للنبــي صــى اهلل
علي ــه وســلم ،ولــه دي ـوان كان ســائ را بــن النــاس ،حت ــى
قي ــل عنــه حس ــان وقتــه ،ومل يشــتهر عنــه أنــه مــدح أحــدا
قــط مــن املخلوقــن مــن بنــي آدم إال األنبيــاء.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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ت َ َها َوى القَم ُر لِ َج َم ِل ُم َحمد
ِ
العتدال محمد
والرسو انحنى
فقد كامل الفلك قدره
ملا رأى َ
كامل محمد

ر
سم

تخ
ي يل

سعدي الشريازي
تويف عام  691هـ

ه ــو مــرف الديــن بــن مصلــح الديــن الس ــعدي ،وقيل
رشف الديــن ،وعب ــد اهلل ،ويكن ــى بــأيب عب ــد اهلل ،وأيب حمم ــد.
وه ــو شــاعر متصــوف فــاريس ،متي ــزت كتاباتــه بأســلوهبا
اجلــزل ال واضــح ،الــذي ينط ــوي عــى قي ــم أخالقي ــة رفيعــة،
مــا جعلــه أكث ــر كتــاب الف ــرس شــعبية ،فتخطــت ســمعته
حــدود البلــدان الناطقــة بالفارســية إىل عــدد مــن مناطــق
وأقاليــم العــامل اإلســامي ،وبلغــت الغــرب أيضــا ،حيــث
صنــف كأحــد أب ــرز الشــع راء الكالس ــيكيني.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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ـــر
فَ َمبْلـــغُ ال ِع ِ
لـــم ِفيـــ ِه أنَّـــ ُه بَ َ ٌ
ِّهـــم
َوأنَّـــ ُه َخـــ ُر َخ ِ
لـــق اللـــ ِه كُل ِ
ُـــق
أَكـــ ِر ْم ِب َخل ِ
بـــي زَانَـــ ُه ُخل ٌ
ْـــق نَ ٍّ
ـــم
ِـــر ُمتَّ ِس ِ
بال ُح ْســـنِ ُمشْ ـــتَ ِم ٍل بالب ْ ِ
ش ٍف
كال َّزهـــ ِر ِف ت َـــ َر ٍف َوالبَـــ ْد ِر ِف َ َ
ـــم
والبَ ْحـــ ِر ِف كَـــ َر ٍم وال َّد ْهـــ ِر ِف ِه َم ِ
ـــن َج َللَ ِتـــ ِه
كَأنَّـــ ُه َو ْهـــ َو فَـــ ْر ٌد ِم ْ
ـــم
ـــن تَلْقَـــا ُه َو ِف َحشَ ِ
ِف َع ْســـ َك ٍر ِح ْ َ

رس

البوصريي
تويف عام  696هـ

مت

خ
ي يل

ه ــو حمم ــد بــن ســعيد بــن محــاد الصنهاج ــي البوصريي،
ولــد البوصــري يف بلــدة بوصــر مــن أعــال بنــي ســويف
بصعي ــد مــر.
أفــرغ البوصــري طاقتــه وأوقــف شــعره عــى مــدح
الرس ــول ،فامتــاز شــعره بالرصانــة واجلزالــة ،ومجــال التعب ــر،
واحل ــس املرهــف ،وق ــوة العاطفــة ،واشــتهر بمدائح ــه النبوية،
الت ــي ذاعــت شــهرهتا يف اآلفــاق ،ومتي ــزت بروحهــا العذبــة،
وعاطفتهــا الصادقــة ،وروعــة معانيهــا ،ومجــال تصويرهــا،
ودقــة ألفاظهــا ،وحســن ســبكها ،وب راعــة نظمهــا.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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ي ــا أه ــل ِطيبَ ــة ط ــاب العي ــش عندكــ ُم
ٍ
األمـــم
مبعــــوث إلَــــى
خـــر
جاورتـــ ُم
ِ
َْ
يب ِغـــي إليـــ ِه شفيعـًـــا ال نظـــ َر لـــ ُه
يف الف َْضـــ ِل وامل َ ْج ِ
ْكـــرم
ــــد والْ َعلْيـــا ِء وال ِ
الحبيـــب الَّـــذي ت ُر َجـــى شـــفاعت ُه
ذ ََاك
ُ
ِّهــــم
ُمح َّمــــ ٌد خيْــــ ُر
ِ
خلــــق اللـــه كل ِ
ـت
َصــىَّ عليْــ ِه إلَــ ُه ال َخلـ ـ ِ
ـق م ــا طلَع ـ ْ
لـــم
ـــت نـــا ٌر َع َ
ـــى َع ِ
شـــمس و َمـــا ُر ِف َع ْ
ٌ
ر
سم

تخ

ي يل

مالك بن ا ُ
مل َّ
السبيت
رحل ّ
تويف عام  699هـ

الشــاعر املغــريب واألديــب الكبــر ،يف القــرن الســابع
للهجــرة مالــك بــن املرحــل الســبتي .ولــد مالــك بــن
املرحــل باملقــة ســنة  604للهجــرة وتلقــى تعليمــه
بإش ــبيلية وفــاس وس ــبتة ،وت ــوىل القضــاء يف غ رناطــة وغريها
وعمــل يف ديــوان يعقــوب املنصــور املرينــي وابنــه.
كان مــن أبــرز الشــع راء املجوديــن يف عــره ،حظــي
بش ــهرة واس ــعة بفضــل مشــاركته يف شــتى العل ــوم والفن ــون
ومتيــز بمجموعاتــه الشــعرية يف املديــح النبــوي والزهــد،
ومنهــا :الوس ــيلة الكــرى املرج ــو نفعهــا يف الدني ــا واألخرى،
واملع ـرات النبويــة ،والعرشيــات الزهديــة.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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ســـنن الهــــدى
أحيـــا اإللــــ ُه ببعثـــه
َ
ِ
عهـــد ال ّنبـــو ِة أعـــرا
وأعـــا َد مــــن
عـــــا
ً
نلنـــا بــــه مـــا قـــد رأينـــا مـــن
مـــع مـــا يُؤ ّمـــل يف القيامـــة أن نـــرى
فبــــه املــــاذ تق ّدمـًـــا وتأ ّخــــ ًرا
الجميـــل محقّقـًـــا ومقــــررا
ُ
ولـــه
َت ومـــا
فســــعادة أزليّــــة ســـبق ْ
ثابـــت أزلً فلـــــن يتغيّـــــرا
هــــو
ٌ

سم ت
ر

خ ي يل

ابن دقيق العيد
تويف عام  702هـ

ه ــو حممــد بــن عــي بــن وهــب بــن مطي ــع بــن أيب الطاعــة
القشــري الق ــويص ،أب ــو الفتــح تق ــي الديــن ،ابــن دقي ــق العيد.
ولــد عنــد ســاحل ينبــع ،حيــث كان والــده جمــد الديــن
القشــري القــويص متوجهــا إىل احلــج.
حفــظ الق ـرآن ،وســمع احلديــث مــن والــده ،وأيب احلس ــن
بــن هب ــة اهلل الشــافعي ،واحلافــظ املنــذري ،وأيب احلس ــن النعــال
البغــدادي ،وأيب العب ــاس بــن نعمــة املقــديس ،وقــايض القضــاة
أيب الفضــل حييــى بــن حممــد القــريش ،وأيب املعــايل أمحــد بــن
املطه ــر ،وخالئــق غريه ــم ،كــا أخــذ مذهب ــي مالك والشــافعي،
وأخــذ الع ربي ــة عــن ابــن أيب الفضــل امل ــريس.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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أرسى إىل األقـــى بجســـمك يقظــــ ًة
ال فــــي املنـــام فيقبــــل التّأويــــا
الســـموات العــــا
فعرجـــت تخـــرق ّ
رشفًـــا عـــى الفلـــك األثـــر أثيــــا
صلّيـــت واألمـــاك خلفـــك قـــد تــــلوا
وخليـــا
فيهــــا كليمـًـــا سابقـًـــا
الـــرى
ورج ْع َ
ـــت والليـــل الّـــذي فيـــه ّ
الســـواد نُ ُصـــوال
وال َعــــ ْود مـــا خلـــع ّ
رس م

تخ

ي يل

الشهاب حممود
تويف عام  725هـ

ه ــو حمم ــود بــن ســلامن بــن فهــد بــن حمم ــود احلنب ــي احللبي
ث ــم الدمشــقي ،أب ــو الثنــاء شــهاب الديــن ،وه ــو أديــب كب ــر،
اســتمر يف دواويــن اإلنشــاء بالشــام ومــر نح ــو مخس ــن عامــا،
ولــد بحلــب ،وويل اإلنشــاء يف دمشــق ،وانتقــل إىل مــر ،فكتــب
هب ــا يف الدي ـوان ،وعــاد إىل دمشــق ،ف ــويل كتابــة ال ــر نح ــو ثــاين
ســنني إىل أن ت ــويف هب ــا ،وكان ش ــيخ صناعــة اإلنشــاء يف عــره.
وه ــو إىل ذلــك شــاعر مكث ــر ،لــه العديــد مــن التصاني ــف،
منهــا ذيــل عــى الكامــل البــن األثــر ،ومقامــة العشــاق ،ومنازل
األحبــاب ومنــازه األلبــاب ،وحســن التوســل إىل صناعــة
الرتســل.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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أجـــار بـــك اللـــ ُه العبـــاد مـــن الـــ َّردى
وب َّوأهـــم ظـــاًّ مـــن األمـــنِ ممتـــدا
حمـــى دينـــك الدنيـــا وأقطعـــك الرضـــا
وتوجـــك العليـــاء وألبســـك الحمـــدا
وطهـــ َر منـــك القلـــب ملـــا اســـتخصه
فجللـــه نـــورا وأوســـعه رشـــدا
تقدمـــت مختـــا ًرا تأخـــرت مبعثـــا
فقـــد شـــملت عليـــاؤك القبـــل والبعـــدا
ر
سم

تخ
ي يل

لسان الدين بن اخلطيب
تويف عام  776هـ

ه ــو أب ــو عب ــد اهلل حمم ــد بــن عب ــد اهلل ب ــن س ــعيد ب ــن
عب ــد اهلل بــن ســعيد بــن عــي بــن أمحــد الس ــلامين ،القرطبي
األصــل ث ــم الطليطــي الل ــويش الغ رناط ــي.
نشــأ لس ــان الديــن بغ رناطــة ،وتــأدب عــى ش ــيوخها،
فأخــذ عنه ــم الق ـرآن ،والفقــه ،والتفس ــر ،واللغــة ،والروايــة،
والط ــب ،وصناعــة التعديــل.
وقــد ذكرهــم حتــت عنــوان «املشــيخة» يف آخــر كتــاب
«اإلحاطــة» ،وروى ابــن خلــدون أن لســان الديــن تــأدب عــى
مش ــيخة غ رناطــة وأخــذ عــن أش ــياخه دون أن يذكره ــم ،فأخــذ عنــه
العلــوم الفلســفية ،وبــرز يف الطــب ،ونبــغ يف الشــعر والرتســل.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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الض ــال وم ــن
ه ــادي الربيّ ــة م ــن بع ــد ّ
تخصيـــص وتفضيـــل
لـــه عـــى ال ّرســـل
ٌ
لـ ــه الشّ ــفاعة حي ــث ال ّرس ــل جاثيــــ ٌة
ٍ
شـــخص لـــذاك اليـــوم مخبــــول
وكل
ّ
ـول ق ــال لس ــت لهـ ــا
وحي ــث ج ــاؤوا رس ـ ً
فليـــس يل عـــن مقـــام الخـــوف تحويـــل

ابن جابر األندلسي

حتّ ــى إذا مـ ــا أت ــوا عي ــى يق ــول لهـ ــم
أمـــر الشّ فاعــــة للمختــــار موكـــول

تويف عام  780هـ
ه ــو حممــد بــن أمحــد بــن عــي بــن جاب ــر األندل ــي اهل ـواري
املالكــي ،أبــو عبــد اهلل ،شــمس الديــن ،النحــوي املعــروف بابــن
جابــر األندلــي.
لــه العديــد مــن املؤلفــات التــي تــدل عــى مكانتــه األدبيــة
العالي ــة ،وه ــو مــن كب ــار شــع راء أهــل الس ــنة ،وقــد مجــع الشــاعر
بــن علم ــه التــام بق واعــد اللغــة الع ربي ــة إىل علم ــه الكب ــر بالبالغــة
وفنوهنــا.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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تحت ،يف الوادي
ومن ُ
تنبت األزها ُر تحت قدمه
وتدب يف املَرج الحيا ُة من نَفَسه
ُّ
ولكن ال يوقفه وا ٍد ظليل ،وال أزها ٌر
ْ

يوهان جوته
تويف عام  1247هـ

هــو يوهــان فولفجانــج جوتــه ( ،)1832 - 1749هــو أحــد
أشــهر أدبــاء أملانيــا املتميزيــن ،والــذي تــرك إرثــا أدبيــا وثقافيــا
ضخــا للمكتب ــة األملاني ــة والعاملي ــة ،وكان لــه بالــغ األث ــر يف احلي ــاة
الشــع رية واألدبيــة والفلســفية.
كان مــن املهتمــن باإلســام والق ـرآن الك ري ــم ،وبس ــرة الرســول
عليــه الصــاة والســام ،فاهتــم باالطــاع عــى املؤلفــات التــي
صــدرت عــن اإلســام والــرق ،ومنهــا :الرتمجــة األملانيــة للقــرآن
الك ري ــم ،واملعج ــم التارخي ــي ،واملكتب ــة الرشقي ــة ،والديانــة املحمديــة،
وحيــاة حممــد ،وكنــوز الــرق ،حيــث شــكلت إحــدى امل راحــل
اهلامــة جلوتــه للتع ــرف عــى اإلســام ورســوله.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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وناداين صوت الله
انهض يا رسول وأبرص
لب إراديت
وجب البحار واألرايض
وألهب بدعوتك قلوب الناس

ألكسندر بوشكني
تويف عام  1252هـ

يعــد ألكســندر بوشــكني مــن أعظــم الشــع راء الــروس يف
القــرن التاســع عــر ،ولقــب بأمــر الشــع راء ،وبالرغــم مــن أن
بوشــكني مل يعــش أكث ــر مــن  36عامــا ،فإنــه قــد ت ــرك كث ـرا مــن
اآلثــار األدبيــة ،لدرجــة أن قــراءه يشــعرون أنــه قــد عمــر كثــرا.
لــه تس ــع قصائــد مجعهــا حتــت عن ـوان (قبس ــات مــن الق ـرآن)
تظه ــر تأث ــره الكب ــر بالق ـرآن وبالـراث الروح ــي للمس ــلمني ،وقدرة
الق ـرآن عــى عب ــور آفــاق الزمــان واملــكان والتغلغــل يف نف ــوس البرش
مــن غــر املس ــلمني ،فــكان الق ـرآن الك ري ــم أول كتاب دين ــي يدهش
خيالــه ويق ــوده إىل الديــن ،إال أن بوشــكني وخوفــه مــن القي ــر كان
جيعلــه خيف ــي عــن أصدقائــه ذلــك التأث ــر.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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ُمـحـ ّمـــد خات ـ ُم ال ُّرســلِ الّــذي خضعــت
عجـــم
لــــ ُه الـبـ ِريّــــ ُة ِمـــن ُعـــرب و ِمـــن
ِ
سـمـيـ ـ ُر وح ــي ومجن ــى ِحكم ــة ون ــدى
ظـــم
سـمـاحــــة و ِقــــرى عـــاف و ِر ُّي
ِ
ـوحي عنــ ُه قب ــل بِعث ِتــ ِه
قـ ــد أبـلـ ــغ الـ ـ ُ
ـــم
مـسـا ِمــــع الــــ ُّرس ِل قـــوال غـــر ُمنك ِت ِ
فــــذاك دعـــــو ُة إِبـراهـيـــــم خـالِقــــ ُه
ِ
ـــدم
وســــ ُّر مــــا قـالــــ ُه ِعــــيىس ِمـــن ال ِق ِ

حممود سامي البارودي
تويف عام  1320هـ

ه ــو حمم ــود ســامي حس ــن حس ــن عب ــد اهلل الب ــارودي،
شــاعر مــري ،ورائــد مدرســة اإلحي ــاء والبعــث يف الش ــعر
الع ــريب احلديــث ،وامللقــب ب ـــ «فــارس الس ــيف والقل ــم».
نفــي البــارودي إىل رسيالنــكا ســبعة عــر عامــا،
وهنــاك أتقــن اإلنجليزيــة وتفــرغ لتعليــم الع ربيــة ونــر
تعالي ــم اإلســام ،إىل أن عــاد إىل القاه ــرة ،ففتــح بيتــه لألدباء
والش ــع راء ،يس ــتمع إليه ــم ويس ــمعون منــه ،وقــد تأث ــروا بــه
ونس ــج وا عــى من والــه ،فخط ـوا بالش ــعر خط ـوات واس ــعة،
وأطلــق عليه ــم مدرســة النهضــة أو مدرســة اإلحي ــاء.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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ـــك يف قَلْبِـــي ق ِ
أنـــوا ُر ُحبِّ َ
ـــت
َـــد انْطَبَ َع ْ
ِج ِبلَّـــ ًة كانْ ِطبـــا ِع الشَّ ـــ ْم ِس يف ال َق َمـــ ِر
ـــك يف ُر ِ
مـــا ز ََال ُحبُّ َ
وحـــي يُ َخا ِم ُرهـــا
حتـــى تَ َجـــ َّردْتُ َعـــ ْن َعيْ ِنـــي َو َعـــ ْن أَثـــرِي
ـــر ْت
مـــا لل َم َحبَّـــ ِة ِمقْـــ َدا ٌر إذا اقْتَ َ َ
ـــق ُحبُّ َ
ـــر
ـــك
حـــب غَـــ ُر ُم ْقتَ ِ ِ
ال َح ُّ
ٌّ
ٍ
ـــب
ـــن ِه
ت َ َجـــ ُّر ًدا ِم ْ
نـــات كُلُّهـــا ُح ُج ٌ
ـــرِ
ال َو ْص َ
الس ُ
ـــوب بـــذي ُّ
ـــب َم ْح ُج ٌ
ـــلَ ،وال ُح ُّ
ر
سم ت

خ ي يل

أبو ُم ْسلم البهالني
تويف عام  1339هـ

ه ــو نــارص بــن ســامل بــن عدي ــم بــن صالــح بــن حمم ــد
ابــن عبــد اهلل بــن حممــد البهــاين الرواحــي ،وينتمــي إىل
قبيلــة األزد .ولــد يف مدينــة وادي حم ــرم بب ــاد بن ــي رواحــة يف
عــان ،ونشــأ وترع ــرع منــذ والدتــه يف حض ــن عائلــة كريم ــة
معروفــة بالعل ــم والصــاح.
بــدأ أبــو مســلم بقــرض الشــعر وهــو ابــن اخلامســة
عــرة مــن عم ــره ،وملــا بلــغ مــا دون العرشي ــن م ــن عم ــره
هاج ــر إىل رشق إفريقي ــا ،واســتقر يف زنجبار ،وكانــت زنجبار
آنــذاك يف عرصهــا الذهب ــي اإلســامي.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم

53

يـــا خـــ َر مـــن ســـ َج َدت للّـــ ِه َجبهتُـــ ُه
ـــق إجـــاال عـــى قـــ َد ِم
وقـــا َم لل َح ّ
و َمـــن أضـــاء الدياخـــى نـــو ُر ُغ ّرتـــ ِه
الحـــل والحـــ َر ِم
ّ
صبـــح ال ُهـــدى يف
فانشـــق
ّ
ُ
الخلـــق أرســـلَ ُه
ِ
وخـــ َر مـــن لجميـــعِ
مبُنتهـــى كـــ َر ِم األخـــاقِ والشـــيَ ِم
َـــي ويف َع َمـــ ٍه
أتيـــت
َ
ُ
والنـــاس يف غ ّ
ـــم
َ
هـــم ومـــن نَ َع ِ
مثـــل الســـوائم مـــن بَ ٍ

ر
سم ت

أمحد احلمالوي
تويف عام  1346هـ

خ ي يل

ه ــو الش ــيخ أمحــد بــن حمم ــد بــن أمحــد احلم ــاوي ،عــامل
لغــوي مــري ،وأحــد رواد علــم اللغــة والــرف بالقــرن
التاســع عــر ،مؤلــف كتــاب فــن الــرف الش ــهري «شــذا
الع ــرف يف فــن الــرف».
كان شــاع را مكثــرا مــن الشــعر ،وأشــعاره تنبــئ عــن
صفــاء روحــه وقــوة نفســه ،واستمســاكه بــآداب الديــن
وفضائلــه ،لــه أشــعار يف االلتجــاء إىل اهلل وطلــب املغفــرة،
وملــك عليــه نفســه ،وحســبه حــب النبــي  -صــى اهلل
عليــه وســلم ،فقــال يف مدحــه قصائــد كثــرة.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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قالـــوا تحـــب ال ُعـــ ْرب قلـــت :أحبهـــم
يقـــي الجـــوا ُر عـــ ّي واألرحـــا ُم
قالـــوا :لقـــد بخلـــوا عليـــك ،أجبتهـــم
أهـــي وإن بخلـــوا عـــ ّي كـــرام

حمبوب اخلوري

قالـــوا الديانـــة قلـــت :جيـــل زائـــل
وتـــزول م ْعـــه حـــزاز ٌة وخصـــا ُم
ومحمـــد ..بطـــل الربيـــة كلهـــا
هـــو لألعـــارب أجمعـــن إمـــام

تويف عام  1349هـ
حمبــوب اخلــوري الرشتــوين ،ولــد برشتــون يف لبنــان ،تعلــم
ببــروت ودرس ســبع ســنني ،وتــرأس التح ريــر يف ج ريــدة لبنــان،
وهاج ــر إىل املكس ــيك عــام  1913وعمــل بالتجــارة ،وأصــدر ج ريــدة
الرفي ــق عــام  ،1925وعــاش مــن موردهــا الضئي ــل ،وأج ريــت لــه
عمليــة اســتئصال املــرارة ،فــات يف املستشــفى ،مغرتبــا.
وهــو مــن املســيحيني الذيــن كتبــوا شــع را يف مــدح النبــي
صــى اهلل عليــه وســلم.
شعـراء عبر العصـور
في مدح الرسول
صلى هللا عليه وسلم
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محـــــم ٌد صفــــو ُة البــــاري ،ورحمتُـــــه
وبغيَــــ ُة اللــــه مــــن َخــــل ٍْق ومــــن نَ َســــم
ـاحب الحـــوض يـــو َم ال ُّر ْسـ ُـل ســائل ٌة
وصــ ُ
وجــــريل األَمـــن ظَمـــي
ُ
متــــى الــــورو ُد؟
ـمس طالعــــ ًة
ســ ــناؤه وســ ــنا ُه الشــ ـ ُ
ٍ
َـــم
فــــالجِر ُم فــــي
فلــــك ،والضـــو ُء يف َعل ِ
قـ ــد أَخطـ ـأَ النجـ ـ َم مـ ــا نـ ــالت أُب َّوت ُـ ــه
مــــن ســــؤد ٍد بــــاذخ فــــي مظ َهــــ ٍر َســـ ِنم

أمحد شوقي
تويف عام  1351هـ

أمــر الشــع راء أمحــد بــن عــي شــوقي ،ولــد يف مــر بــن
أحضــان أرسة مرتفــة وغنيــة ،كان أبــوه يرجــع يف عرقــه إىل األصــل
الكــردي ،وأمــا أمــه فقــد كانــت مــن أصــول تركيــة يونانيــة.
يعــد شــوقي مــن أكثــر شــع راء الع ربيــة إنتاجــا منــذ والدة
الشــعر إىل يومنــا هــذا ،وه ــو رس األلقــاب العديــدة الت ــي حصــل
عليهــا.
وملــا عــاد مــن منفــاه بــدأ أمجــل م راحــل حياتــه يف كتابــة الشــعر
يف شــتى املوضوعــات ،مــن مديــح وغــزل وهجــاء وأدب وتاريــخ
وت ربي ــة ورثــاء ،حت ــى إنــه مل يكتــف بذلــك بــل كان أول مــن كتــب
املرسحي ــات الشــع رية الس ــاخرة واالجتامعي ــة والرمزيــة.
شعـراء عبر العصـور
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أطل محمد زكت الرىب
ملا َّ
رض يف البستان كل هشيم
واخ ّ
وأذاعت الفردوس مكنون الشذى
فإذا الورى يف نرضة ونعيم

حممد إقبال
تويف عام  1357هـ

ه ــو إقب ــال ابــن الش ــيخ ن ــور حممــد ،كان أب ــوه يكن ــى بالش ــيخ
تته ــو أي الش ــيخ ذي احللقــة باألنــف ،ولــد يف س ــيالكوت ،إحــدى
مــدن البنجــاب الغ ربي ــة.
بــدأ إقب ــال يف كتابــة الشــعر يف مرحلــة مبك ــرة ،فــكان ينظ ــم
الشــعر يف بدايــة حياتــه بالبنجابيــة ،ثــم حتــول إىل النظــم بلغــة
األردو ،ث ــم حصــل عــى درجــة املاجس ــتري ،وحصــل عــى تقدي ـرات
مرموقــة يف امتحــان اللغــة الع ربي ــة ،ث ــم عــن عمي ــدا للع ربي ــة يف
الكليــة الرشقيــة جلامعــة البنجــاب ،ومل ي رصفــه التدريــس عــن
الشــعر ،بــل ظــل يشــارك يف حمافــل األدب وجلســات الشــعر.
شعـراء عبر العصـور
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ـــأَ ال ُّدنْيَـــا ْاســـ ُم ُه
يَـــا طَريـــ ًدا َم َ
ُـــــل الشِّ ـــــفا ْه
ـــــى ك ِّ
َوغَـــــ َدا لَ ْحـــــ ًنا َع َ
ِسيـ َرتـُـــ ُه أُنشُ ـــو َد ًة
َوغَــــ َدت
يَتَــــلَقَّــــــــــــا َها ُروا ٌة َعــــــــــــــ ْن ُر َوا ْه
ـــن طَا َر َدت ْـــ ُه أُ َّمـــ ٌة
َه ْ
ـــل َد َرى َم ْ
ــــــت َوشَ ـــــا ْه
ـــــل َم ْعبُو ُدهـــا شَ ا َه
ُهبَ ٌ
ْ
طَـــا َر َد ْت ِف ال َغـــا ِر مـــن بَ َّوأ َهـــا
ُســـ ْؤ ُد ًدا لَـــ ْم يَ ْبلُـــغِ ال َّن ْجـــ ُم َمـــ َدا ْه

أمحد حمرم
تويف عام  1364هـ

ه ــو أمحــد حم ــرم ،شــاعر مــري مــن أصــول رشكس ــية ،اســمه
الكامــل أمحــد حم ــرم بــن حس ــن عب ــد اهلل الرشك ــي ،مــن شــع راء
القومي ــة واإلســام وكانــت حم ــور شــعره كلــه ،وال س ــيام وأنــه كان
مــن دعــاة اجلامعــة اإلســامية وع ــودة اخلالفــة العثامني ــة الت ــي دعــا
إليهــا حممــد عب ــده ومجــال الديــن األفغــاين يف ع ـره.
شعـراء عبر العصـور
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َغ َم َر األَ ْر َض ِبأَنْ َوا ِر ال ُّنبُ َّو ْة

كَ ْوك ٌَب لَ ْم ت ُ ْدر ِِك الشَّ ْم ُس ُعلُ َّو ْه
ت
لَ ْم يَ ُك ْد يَلْ َم ُع َحتَّى أَ ْصبَ َح ْ
ت َ ْرق ُُب ال ُّدنْ َيا َو َم ْن ِفي َها ُدنُ َّو ْه
بَيْ َن َم ال َك ْونُ ظَالَ ٌم َدا ِم ٌس

ت ِف َم َّك َة لِل ُّنو ِر كُ َّو ْة
فُ ِت َح ْ

إلياس فرحات
تويف عام  1386هـ

ولــد الشــاعر اللبنــاين املهجــري الكبــر إليــاس فرحــات
يف ق ريــة كفــر شــيام بجبــل لبنــان ،والتحــق باملدرســة األوليــة
ليتعلــم ،ولكــن مل يســتمر هبــا طويــا ،فقــد خــرج بعدهــا إىل
الكفــاح مــن أجــل ال ــرزق ،ويف ف ـرات ف راغــه كان يق ــول الشــعر
العام ــي ،ومــن الشــعر العام ــي تــدرج إىل الشــعر الع ــريب ،وهب ــذه
البضاعــة البس ــيطة مــن العل ــم نــزح مــن لبنــان إىل الربازيــل ســعيا
وراء الــرزق ،وهــو مل يتجــاوز الســابعة عــرة مــن عمــره.
يعــد التس ــامح الدين ــي مــن أه ــم معــامل أشــعار إلي ــاس
فرحــات ،حي ــث يرفــض ش ــعره التعصــب واجلم ــود ،فعــى
الرغ ــم مــن كونــه مس ــيحي ،فإنــه جمــد يف قصائده اإلســام،
فضمنهــا مدائــح لنب ــي اإلســام.
شعـراء عبر العصـور
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اح األسارير
أقبلت كالحق ّ
َ
وض َ
يفيض وج ُهك بالنعامء والنور
منبلج
عىل جبينك فج ُر الحق
ٌ
ويف يديك جرت مقالي ُد األمو ِر

جورج سلسيت
تويف عام  1387هـ

ه ــو الشــاعر األديــب ج ــورج بــن ميش ــيل سلس ــتي ،ولــد يف
مدينــة محــص ،وت ــويف يف بــروت ،عــاش يف ســوريا ولبنــان ،تلق ــى
تعليم ــه االبتدائ ــي يف بــروت ،وتعل ــم اللغتــن الع ربي ــة واإلنجليزية،
ودرس الف رنس ــية ،وانكــب بعدهــا عــى دراســة اهلندســة ،ث ــم حفــظ
الق ـرآن الك ري ــم.
شعـراء عبر العصـور
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سبحـــــان ُه أمداحـــــ ُه َ
لـــك مل تــــدع
مضـــــــرم
للشـــعر شـــيئًا غـــر خـفــــق
ِ
ـــت ِعـــ َّز ٌة
يـــا نـــو ُر يَـــو َم ُولِـــ ْد َت قا َم ْ
لـــأرض ِإذ أ ْم َســـت لِ َ
نـــورك تنتمـــي
ـــــي ِحـــن ِ
ِ
وطئتـــ ُه
الكوكـــب
ُ
األرض ُّ
ـــى َح َصـــا ُه يَ ِتيـــ ُه فـــوقَ األن ُجـــم
أ ْم َ
وعـــى هـــدى األقـــدار قـــام محمـــ ٌد
للـــــــه فـيـــــــه ســـــرائــــر مل تُـعلَـــــــم
ر
سم

تخ
ي يل

عبد اهلل مشس الدين
تويف عام  1397هـ

هــو عبــد اهلل شــمس الديــن ،شــاعر مــري ولــد بالقاهــرة
عــام  1921حفــظ الق ـرآن يف صب ــاه ،ث ــم التحــق باألزه ــر الرشي ــف،
ولقــب بشــاعر التوحي ــد.
شــارك يف احلي ــاة الثقافي ــة املرصيــة والع ربي ــة ،وكان لــه دور بــارز
يف املشــهد األديب املــري ،وأس ــس وت ـرأس العديــد مــن املنتديــات
األدبيــة والشــع رية ،فــكان رائــدا لنــدوة شــع راء العروبــة ،ورائــد
نــدوة شــع راء اإلســام ،وغــر ذلــك مــن األنشــطة الت ــي ســامهت يف
تشــكيل الوع ــي األديب عــى مــدار اخلمس ــينيات والس ــتينيات.
شعـراء عبر العصـور
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ســـا ٌم عليكـــم والســـا ُم ينيلنـــي
َ
كـــال شـــهو ٍد للجـــا ِل ويُلهـــ ُم
لســـاين تحيـــات تليـــق بقدركـــم
أك ّررهـــا يف حيكـــم وأُه ْمهـــ ُم
ٍ
محمـــد
ســـا ٌم عـــى رأس الرســـول
جليـــل بالجـــا ِل ُمعمعـــ ُم
ٌ
َـــرأس
ل ٌ
ســـا ٌم عـــى وجـــه النبـــي محمـــد
فيـــا نعـــ َم وجـــه بالضيـــاء ُملثـــ ُم

حممد املهدي اجملذوب
تويف عام  1402هـ

ه ــو الشــاعر الس ــوداين حممــد املهــدي املجــذوب ،ولــد بمدينــة
الدام ــر بالواليــة الشــالية ،ويعــد مــن املجدديــن يف الشــعر الع ــريب
والس ــوداين ،ومــن جي ــل مــا بعــد رواد النهضــة الشــع رية الس ــودانية
والع ربي ــة مب ــارشة.
كان مــن املكث ريــن يف الشــعر ،فأخــرج عــدة دواويــن شــع رية،
وكان نشــطا يف أبنــاء جيلــه ،فحــرر وكتــب يف عــدة جمــات
وصحــف ســودانية وع ربيــة.
شعـراء عبر العصـور
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ــــول اللـــ ِه ُحبُّ َ
يـــا َر ُس َ
ــــك فــــي
الص ِ
ـــدف
ُم ْه َج ِتـــي كالـــ ُّد ِّر يف
َّ
وضـــ ِة األُنُ ِ
ـــف
والشَّ ـــذَى يف ال َّر َ
والفُـــ َر ِ
ـــم
ات ال َعـــذ ِْب يف ال ِّديَ ِ

حممد أمني ُكتيب
تويف عام  1404هـ

ـــس كامل ُ ْختـــا ِر يف البَشــــ ِر
لَيـْ َ
فَ ْهـــ َو ك ُُّل
الســـ ْمعِ
َّ

ر
والبَـــ ِ

والسـيَــــ ِر
واحــــ ُد التَّــــاري ِخ
ِّ
ال ُّر ْســـ ِل
وإمــــا ُم

مــــم
واألُ ِ

ه ــو حممــد بــن أمــن بــن حممــد أمــن بــن حممــد صالــح بــن
حممــد حســن كتبــي احلســني املكــي احلنفــي ،الشــاعر العالمــة
األديــب املحــدث.
ولــد بمكــة املكرمــة بحــارة الب ــاب ،ونشــأ بــن أحضــان والــده
الــذي أحســن ت ربيتــه ،حيــث ينتمــي إىل بيــت كتبــي ،املعــروف
بأنــه بي ــت عل ــم وفضــل.
وقصائــده هلــا انتشــار واســع خصوصــا يف احلجــاز حيــث
يتغنــى هبــا املنشــدون.
شعـراء عبر العصـور
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ي ــا م ــلء روح ــي وه ــج حب ــك يف دم ــي
قبـــس يُضــــيء َسيرتــــي وزمــــا ُم
ٌ
أن ــت الحبي ــب وأن ــت مـ ــن أروى لنــ ــا
حتــــى أضـــــاء قلوبنــــا اإلســــا ُم
حورب ــت مل تخض ــع ومل تخ ــش الع ــدى
مـــن يحمـــه الرحمـــ ُن كيــــف يُضــــا ُم
وم ــأت ه ــذا الك ــون ن ــو ًرا فاختفــ ــت
الظــــام وق ِّوضـــت أصنــــا ُم
صـــو ُر
ِ

نزار َ
قبَّاني
تويف عام  1419هـ

هــو نــزار بــن توفيــق القبــاين ،دبلومــايس وشــاعر
س ــوري معــارص ،درس احلق ــوق يف اجلامعــة الس ــورية ،وف ــور
خترجــه فيهــا عــام  1945انخ ــرط يف الس ــلك الدبلومــايس.
أصــدر أول دواوينــه عــام  ،1944وتابــع عملي ــة التأليف
والنــر الت ــي بلغــت خــال نصــف ق ــرن  35دي وانــا أبرزهــا
«الرس ــم بالكلــات» ،ورغ ــم أنــه أخــذ منح ــى شــعريا بعي ــدا
ع ــن الديــن ط ـوال حياتــه ،بــل إن كث ريي ــن صنف ـوا بع ــض
قصائــده عــى أهنــا مســيئة للديــن ،إال أنــه أيضــا نقــل
أنــه يف هنايــة حياتــه زار املدينــة املن ــورة ،ووقــف أمــام القــر
الرشي ــف وأنشــد هــذه القصي ــدة.
شعـراء عبر العصـور
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ـت ِف فَـ ِـم ال َغـــا ِر
ـن ال َغيـ ِ
ـب أَلْ َقـ ْ
ـرى ِمـ َ
بُـ ْ َ
ـــت إِلَــــى ال ُّدنْيَــــا ِبأَ ْســــ َرا ِر
َو ْحيًـــا َوأَف َْض ْ
ـت كَالشَّ ـ ـذَى َس َحـ ـ ًرا
ـرى ال ُّنبُ ـ َّو ِة طَافَـ ْ
ب ُـ ْ َ
ـــت ِف ال ُّربَــــى ِميــــاد أَنْــــ َوا ِر
َوأَ ْعلَ َن ْ
َوشَ ـــق ِ
ـــت َواألَنْ َســــا ُم ت َ ْح ِملُ َهــــا
الص ْم َ
َّت َّ
الس ِكي َنــــ ِة ِمــــ ْن َدا ٍر إِلـَـــى َدا ِر
تَ ْح َ
ــــت َّ
َو َه ْد َهــ َد ْت « َم َّكــ َة» ال َو ْس َنـ ــى أَنَا ِملُ َهـ ــا
َو َهــــ َّز ِت ال َف ْجــــ َر إِيذَانـًـــا ِب ِإ ْسفَــــا ِر

عبد اهلل الربدوني
تويف عام  1420هـ

هــو عبــد اهلل صالــح حســن الشــحف الــردوين ،الشــهري
بالــردوين ،شــاعر يمنــي وناقــد أديب ومــؤرخ.
ولــد عب ــد اهلل صالــح الــردوين يف ق ريــة ب ــردون يف حمافظــة ذمــار،
وأصي ــب باجلــدري وه ــو يف اخلامس ــة مــن عم ــره ،ففقــد ب ـره كليا.
ويتمي ــز الــردوين بعبق ريتــه الشــع رية املتوهجــة ،الت ــي تعززهــا
رؤيــة واســعة فضــا عــن تقني ــات بنائي ــة ظــل يعززهــا وجيــدد فيهــا
عــر مس ـرته اإلبداعي ــة.
شعـراء عبر العصـور
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ِ
رســـول اللـــ ِه مبـــدؤ ُه
ت َاري ُخنـــا مـــن
ومـــا عـــدا ُه فـــا عـــ ٌّز وال شـــا ُن
ُم َح َّمـــ ٌد أنْقَـــ َذ ال ُّدنْيَـــا ِب َد ْعوتـــ ِه
َو ِمـــ ْن ُهـــدا ُه لَ َنـــا َر ْو ٌح َو َريْ َحـــا ُن
َـــل أبـــو َج ْهـــلٍ يُ َضلِّلُ َنـــا
لَـــ ْوال ُه ظ َّ
ـــس َو ُذبْيَـــا ُن
َوتَســـتَب ُ
ِيح ال ِّد َمـــا َعبْ ٌ

وليد األَ ْعظمي
تويف عام  1425هـ

ه ــو ولي ــد بــن عب ــد الك ري ــم بــن مــا إب راهي ــم كاكا بــن مهــدي
ابــن صالــح بــن صــايف العبيــدي األعظمــي ،ينتمــي إىل قبيلــة
العبي ــد الع ربي ــة القحطاني ــة احلمرييــة.
بــدأ نظ ــم الشــعر وه ــو ابــن مخس ــة عــر عامــا ،ث ــم انطلــق
يف كتابــة الشــعر ،حيــث أصــدر عــدة دواويــن شــع رية كان أوهلــا
«دي ـوان الشــعاع» الــذي أصــدره ســنة  ،1959وتتابعــت بعــد ذلــك
دواوينــه.
شعـراء عبر العصـور
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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

كماال ثريا
توفيت عام  1430هـ

ه ــي الشــاعرة واألديب ــة اهلنديــة كــاال داس ،وه ــو االس ــم الــذي
كانــت علي ــه قب ــل أن تعلــن إســامها ،وتس ــمي نفس ــها كــاال ث ريــا،
وقــد ولــدت يف واليــة كـراال ألرسة ميس ــورة ،وذات ث ــروة كانــت أدبية
أكث ــر ممــا كانــت ماديــة ،فقــد كان والدهــا حم ــررا يف ج ريــدة حملي ــة
ووالدهتــا شــاعرة أســهمت مــع مــن كان جيتمــع يف منزهلــا مــن أدبــاء
وشــع راء ،يف صقــل موهب ــة االبنــة الت ــي بــدأت ومنــذ ســن مبك ــرة
باالجتــاه إىل عــامل اإلبــداع بأن واعــه.
شعـراء عبر العصـور
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