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  والمغرب سفي األندل النبوي المولد بنية قصيدة

 حتى القرن التاسع الهجري

     عبد الحليم حسين الهروط. د
 أستاذ مشارك

 جامعة الحسين بن طالل   

 الملّخص

 والمغأأر  سبنيأأة يدأأيدم المولأأد النبأأود  أأه ا نأأدل)أ   الموسأأوم بأأيأأيته اأأذا البحأأ  
نأأأن بأأأيد  راسأأأاأل ا دبيأأأة التأأأه ت علد أأأه مجأأأال ا( العربأأأه حتأأأن التأأأرن التاسأأأ  الهجأأأرد

 .  مناسبة ذكرى المولد النبوداحتفاالتهم ل يما يخص ، والمغاربة ا ندلسيين
 الأأذد شأأك ل بأأدور بيأأرا  لأأنلم الشأأعر االحتفأأال بمولأأد الرسأأول الكأأريم حأأا  ا  كشأأك ل 

مأأاأل مأأا ، لأأاارم أدبيأأة  أأه تلأأك البيةأأة ا دبيأأة  جعلهأأا شأأكال  وامتلكأأأل يدأأيدت  مأأن المتو 
يلَق ااتماما    لم، بيد أن  غ بن حت   ه الدراساأل ا دبية –متمي ا   ه ا شكال الشعرية 

دون االلتفأأأاأل  لأأأن ، عنأأأد معأأأانه المأأأدي  النبأأأود فو اكتفأأأوا بأأأالويالأأأذين ، ينثمأأأن البأأأاح
   .  العنادر ا خرى المشك لة للتديدم الته تمي  اا من شعر النبوياأل  ه أدبنا العربه

 أأه بيةتهأأا لأأاارم اأأذ  ال لأأن اسأأتجالر دأأورم الدراسأأة مأأن اأأذ   الباحأأ  يسأأعنو 
ماطأأة اللثأأام عنهأأا، دبيأأةا  ، ؛ ممأأا يشأأك ل   أأا ة علميأأة جديأأدم  أأه الدراسأأاأل ا دبيأأةوا 

 .  بح تستحق ال
: الدراسأة المو أوعية أولهمأا، م  يسأمينيتسأتأم  ت وللودول  لأن غايأة البحأ   تأد

ثأأم المأأدي  ، د ومأأا را تهأأا مأأن لأأواار كونيأأةالمتمثلأأة بويأأوف الشأأعرار عنأأد ليلأأة المأأيال
: الدراسأة الفنيأأة مأن حيأ  بنيأة التدأيدم مأن متدمأأة . وثانيهمأاالنبأود والمأدي  السياسأه
ثأأم الخدأأاةص الفنيأأة  أأه ا سأألو  واللغأأة والدأأورم وا يتأأا  ، وحسأأن تخل أأص وخاتمأأة

 .  الشعرد
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The Structure of the Poem of the Mawlid of the Poet in Al-

Andalus and Maghreb Until the Ninth Century of Hijra 

This study is concerned mainly with the Literature of Al-

Andalus and Maghreb, devoted particularly to the anniversary 

of the birth of the Prophet (SAW). 

Versification is highly motivated by such an anniversary. 

The poem of the Mawlid has outstanding elements, not 

explored by scholars, who semantically examined the praise in 

that poem. Therefore, this study attempts at investigating those 

outstanding, yet ignored, elements of the poem. In so doing, 

this study is divided into two sections: the first explores the 

poet's celebration of the birth of the Prophet along with the 

religious panegyrics, and political panegyrics. The second 

section technically analyzes the structure of the poem 

(exposition, complication, and resolution), the style, diction, 

figures of speech and rhythm.  
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تعأأأأدي يدأأأأيدم المولأأأأد النبأأأأود  أأأأه ا نأأأأدلس والمغأأأأر  العربأأأأه أنموذجأأأأا  للشأأأأعر 
االحتفأأال بأأذكرى المولأأد النبأأود  واأأه مناسأأبة، حتفأأاله الأأذد يأأرتبط بمناسأأبة دينيأأةاال

، لتأأه تتأأردد  أأه كأأل عأأام منأأذ أمأأد بعيأأدمأأن ا عيأأاد ا سأأالمية االأأذد ي عأأدي ، الشأأريف
الأذد  (9)نن خلكأاأابأو أبعأد الفأاطميين اأ االحتفأال اذانشيم  لن  من أشارأول لعل  و 
واأأأو  - أن  ابأأأن دحيأأأة الكلبأأأه ذكأأأر تأأأد ، ن أن موطنأأأ  كأأأان  أأأه شأأأمال العأأأراقبأأأي  

 (3)وختمأ  بتدأيدم طويلأة (2)()التنوير  أه مولأد السأرال المنيأركتا   عمل -أندلسه
أأ   لأأن خراسأأان، اأأأ416ربأأل سأأنة  عنأأد يدومأأ   لأأن  أأا رأى ملأأك ، واأأو متوج  ربأأل  لم 

، بعمأأل المولأأد النبأأود  أأه شأأهر ربيأأ  ا ول مأأن كأأل عأأام (6)ملف أأر الأأدين كوكبأأورد
 يامتأ   م عليأ   أه مأد مَغأر   وأنأ  أعطأا  ألأف دينأار غيأر مأا"مهتما  ب  غاية االاتمام 
االحتفأأال بالمولأأد النبأأود  أأه المشأأرق واأأو مأأا ينكأأد نشأأيم  .(5)"مأأن االتجااأأاأل الأأوا رم

                                                 

دار ، د.  حسأأأان عبأأأاس:تحتيأأأق، ، و يأأأاأل ا عيأأأان(م9286اأأأأ   483) شأأأمس الأأأدين، ابأأأن خلكأأأان - 9
اأأأأأأأ  9169أحمأأأأأد بأأأأأن محمأأأأأد )، رد: المتأأأأأ. وانلأأأأأر997ص، 6ل، 66ص ، 3ل، بيأأأأأروأل، الثتا أأأأأة
، بيأروأل، دار دأادر، د.  حسأان عب أاس :تحتيأق، نف  الطي  من غدن ا نأدلس الرطيأ ، م(9439
 .916ص، 2ل، م9148

باسأأأم )التنأأأوير  أأأه مأأأد  السأأأرال  919، ص9ل، ورد ذكأأأر الكتأأأا  مأأأر م أخأأأرى  أأأه و يأأأاأل ا عيأأأان - 2
 .المنير(

      :مطل  التديدم - 3
 ما واموا -وا م         أعداننا  -لوال الوشام                      
، و يأاأل ا عيأان، . ابأن خلكأانأاأ414 لن ا سعد بن مم اته المتأو  ن سأنة -أي ا   -وتنس  اذ  التديدم

 . 299ص، 9ل
اأأ 567، دأاح  أربأل )الملت   الملك المعلم ملفر الأدين، أبو سعيد ك ْو ك ب ْورد بن أبه الحسناو  - 6

 .929 -993ص، 6ل، ا عيان. ترجمت   ه و ياأل اأ(431 -

خأأتالف الأأذد  أأه يأأوم المولأأد ؛  جأأل االثأأانه عشأأروسأأنة  أأه ال، كأأان يعملأأ  سأأنة  أأه ثأأامن الشأأهر - 5
 .998ص، 6ل، و ياأل ا عيان، . ابن خلكانالنبود
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وأغل  اللن  " كما ذا   لن ذلك  كه مبارك الذد يال: وليس  ه بالد  ارس، العربه
  .(1)أن االحتفال نشي  ه بالد  ارس"

، ن  لأأن االحتفأأال بالمولأأد النبأأودسأأب ايي أأه المغأأر  العربأأه   أأه َ كأأان بنأأو العَ و 
سأم ا   أه ذلأك  يف كتأا يلشر  بتأالذد ، (2)أا433المتو  ن سنة العباس  وأولهم أبو

يكمل  ولد  أبو التاسم  ؛ لم يكمل   ه حيات ، (3)"لنبه المعل م ه مولد ا "الدر  المنل م
من دعا  لأن   يين ام أول  ويد ذكر  ه متد مة الكتا  أن الع َ  .اأ477المتو  ن سنة 

أدأأب  سأأن ة حتأأن انأأاك حدث  اسأأتمأأن  وأول، حتفأأال بالمولأأد النبأأود  أأه المغأأر اال
  أمر م با معتر ين بين، متبعة من بعدام

منذ  ه  يامة االحتفال بدأوا ربة  المغا .(6)
، ودا عأأأوا عأأأن  كرتأأأ ، ، وكتبأأأوا  يأأأ (5)السأأأاب  الهجأأأرد ويأأأأل مبكأأأر بأأأدرا  مأأأن التأأأرن

وا علي  رى المولد دعا الشعرار  لن االحتفال بذك كما .وحردوا علن استمرار ، وح  
أل  المناسأأبة،بمأا يليأق بهأذ   واالاتمأام بأ  النبأود، ن المتأأو    تأد أشأار مالأك بأن المرح 
 (4)بتول : لن ذلك اأ 411سنة 

                                                 

 .245ص م، 9179  اأ9319،دار الشع ، المداة  النبوية  ه ا د  العربه،  كه مبارك - 9
أبأأو العب أأاس الع  أأه ، ذكريأأاأل مشأأااير المغأأر ، عبأأد اللأأ ، كنأأون :س الع  أأهانلأأر عأأن أبأأه العب أأا - 2

 م.9141، 9ط، بيروأل، (، مكتبة المدرسة ودار الكتا  اللبنانه للطباعة والنشر27)
نشأأر  وترجمأأ   لأأن ، الأأدر  المأأنل م  أأه مولأأد النبأأه المعلأأم، م(9278اأأأ  477أبأأو التاسأأم )، الع  أأه - 3

 .32 -91ص، م9141، 36العدد ، مجلة ا ندلس، الجرانخا يرناندو دد  :ا سبانية
 .32ص، المددر السابق - 6

يأأام الأأدكتور محسأأن جمأأال الأأدين بدراسأأة بعنأأوان )المولأأد النبأأود  أأه االحتفأأاالأل ا ندلسأأية والمغربيأأة  - 5
واأأه دراسأأة غلأأ  عليهأأا الطأأاب  التأأاريخه علأأن الأأرغم مأأن أنهأأا ، م9147والمهجريأأة(  أأه بغأأداد سأأنة 

 . ر المغربه الحدي  والشعر المهجردنن  ه أكثراا بالشع،   ال  عن أنها ت عحه بينها دراسة أدبيةتو 
، أبأو لبأه، المجم  الثتأا ه، تحتيق ودراسة، مالك بن المرحل أدي  العدوتين، محمد مسعود، جبران - 4

 .351ص، م2115
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ويأأوثر أوالداأأم ليلأأة يأأوم المولأأد السأأعيد بالدأأرف الجديأأد ، بلأأد  ألأأوان الطعأأام"
 جأأأأل مأأأأا يطلتأأأأون المحا أأأأر والدأأأأناة  وذلأأأأك ، مأأأأن جملأأأأة ا حسأأأأان وا نعأأأأام

و أأه طأأول ، -عليأأ  السأأالم-ة يدأألون علأأن النبأأه ي أأيمشأأون  أأه ا   ، والحوانيأأأل
، -عليأأ  السأأالم-مسأأمعون لجميأأ  أاأأل البلأأد مأأد  النبأأه سأأم  الي  ، اليأأوم  المأأذكور
 أه كأل  عأام مأن ، جاٍر ذلك علأن الأدوام، وا طعام للخاص والعام بالفر  والسرور

 .(1)"اما عو 
ومجاورم ، بيعيادام ا ندلس والمغر  العربهمن أال الندارى  اتمامالعل  و 

أوجد ، (2)"ونة  ه  ساراميناشفتهم عند الك"ومك ارام، ومخالطتهم لتج  المسلمين لهم
 المسأألمون انأأاكبأأدأ أن  بعأأد، أدأل  لأأن اسأأتحداث بيةأأة دأأالحة ومحف أأ م للمسأألمين 

يأر وين، -عليأ  السأالم-الدينية مأن مثأل: مأيالد عيسأن  تهمحتفاالا الندارى مشاركة
امأال ،-عليأ  السأالم-والعندرم مأيالد يحيأن ، ساب  أيام والدت  بمولأد م االحتفأال هوا 

كأأان مأأن أبأأر  ملأأاار  ،  تأأرك ذلأأك أثأأرا   أأيهم ،(3)-  الدأأالم والسأأالمعليأأ-نبأأيهم 
يتركأأون بأأ  مأأا كأأانوا يتيمونأأ  مأأن أعيأأاد الندأأارى " النبأأودبالمولأأد االحتفأأال  يامأأة 

حتأأأن ال يتأأأ   (6)"ولمبانيهأأأا أن ت هأأأدم، أن ت عط أأأل التأأأه يجأأأ  لمغانيهأأأا، وعواةأأأدام
وف الجهاديأة التأه كانأأل   ال  عن أن اللأر . المسلمون  ه شهر ي عج عتيدتهم

 -راأل ا سأبانية المجأأاورم والعأدار المسأأتحكم بينهأا وبأين ا مأا، تعيشأها تلأك الأبالد
                                                 

يان المغر   ه اختدار ملوك ا ندلس م(، الب9215اأ  415أبو عبد الل  أحمد بن محمد )، ابن عذارد - 9
والمغأأر ، عنأأأه بنشأأأر  امبروسأأأه اويأأأدد مرانأأأدم مأأأ  مسأأأاامة محمأأأد بأأأن تاويأأأأل الطنجأأأه، دار كريمأأأاديس 

 .612 -619ص، التسم الثال ، م9141تطوان، ، للطباعة

 .29ص ، م9141سنة ، 36العدد ، مجلة ا ندلس، الع  ه، الدر  المنلم - 2

 مأان ، دأال ، جأر ار :. وانلأر91ص ، م9141سأنة ، 36العأدد ، مجلة ا نأدلس، لمالع  ه، الدر  المن - 3
 – 87ص، م2111ا ردن، ، و ارم الثتا أأة، دراسأأاأل  أأه التفاعأأل الح أأارد والثتأأا ه  أأه ا نأأدلس، الودأل
 .، تتبعا  مستفي ا  . ويد تتب   مشاركة المسلمين احتفاالأل الندارى  ه أعيادام924

دأأندوق  حيأأار التأأرا  ا سأأالمه ، أ اأأار الريأأا ، م(9439اأأأ  9169)محمأأد  أحمأأد بأأن، ردالمتأأ - 6
، 2ل، م9178اأأأأأأ  9318، الربأأأأأاط، المشأأأأأترك بأأأأأين المملكأأأأأة المغربيأأأأأة وا مأأأأأاراأل العربيأأأأأة المتحأأأأأدم

 .، نتال  عن الدر المنلم374ص
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لأأأن المتأأأام النبأأأود، تلفأأأأل الشأأأعرار وا دبأأأار  لأأأن الأأأديار المتد سأأأةكانأأأأل " لأأأن ، وا  وا 
وطلبأأا  لعأأون ، ؛ اسأأتمدادا  للدأأبر والثبأأاأل والشأأجاعةوخداةدأأ  وشأأماةل ، سأأيرت 

، بأأين الأأديار المتد سأأةك ب عأأد المسأا ة بأأين ا ندلسأأيين و  أأاف  لأأن ذلأأي  ، اللأ  تعأأالن
 .(9)"ودعوبة السفر ويلة االستطاعة

ا نأدلس  كأل  مأن أدأب   أهاالحتفأال بالمولأد النبأود إن   أ من أمر هما يكنمو 
 و أأأق مأأأا ذكأأأر  عأأأام،مأأأن كأأأل   ربيأأأ  ا ول يجأأأرد  أأأه شأأأهر سأأأنويا ،تتليأأأدا  والمغأأأر  
 (2)الترشه:بكر  الشاعر أبويال  والشعرار،المنرخون 

 للأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأأه كأأأأأأأأأل عأأأأأأأأأأام منأأأأأأأأأ  مرتتأأأأأأأأأأأأأأأ   
 أاأأأأأأأأال  بشأأأأأأأأهر  ربيأأأأأأأأٍ  مأأأأأأأأا اسأأأأأأأأتدار لنأأأأأأأأا

 

 نلأأأأأأأأل  أأأأأأأأه أ أأأأأأأأق الخيأأأأأأأأراأل نردأأأأأأأأد 
  فيأأأأأأأأأأأأأأ  أ نجأأأأأأأأأأأأأأ  ل سأأأأأأأأأأأأأأالم موعأأأأأأأأأأأأأأأأأأد 

 
واسأأتحدثوا أشأأيار لأأم ي سأأبتوا ، اأأذا االحتفأأال أأه ملأأاار  ا ندلسأأيون بأأال ويأأد 

 أأه احتفأأال الغنأأه باللأأ   أأه مولأأد عأأام  كأأانومأأن ملأأاار اأأذا االحتفأأال مأأا ،  ليهأأا
كأان الترتيأ  لتلأك الليلأة مأن حيأ  الح أور مأا يمكأن أن   تد، اأ  ه ا ندلس747
ويجلأس ، علأن أريكأة الم لأكيجلس الملأك   ذْ ، وعلمة السلطان ر عن أبهة الملكيعب  

الدأأو ية   ويجلأأس بأأين يديأأ، معأأ  شأأيوق التباةأأل وا شأأراف ونسأأبار الملأأك وأاأأل العلأأم
رق وأربأأأأا  الخأأأأ، والمتجأأأأردين مأأأأن جلسأأأأت  مأأأأن المتسأأأأببينو أأأأه المأأأأنخف  ، لفتأأأأراروا

 بع  ملاار اذايال لسان الدين  ه  ،التجار، ويتلوام والمسا رين وا عجام الواردين
ه الملكيأأأة واأأأو المخدأأأوص بالمأأأداع -الترتيأأأ   : "وانأأأد   الم مأأأ م كمأأأا تأأأم  االحتفأأأال

أاأل جلدتأ  بكأل  مودأله  –معروف بالحمينه عهدةٍذ بم ية ا عرا  ويرارم التري  ال

                                                 

م، 2111، 9ط، بيأروأل -دمشأق، دار الفكأر المعادأر،  أه ا د  ا ندلسأه ،محمد ر وان، الداية - 9
 .919ص

د.السأعدية  :تحتيأق، نفا أة الجأرا  وعاللأة االغتأرا ، م(9376اأ 774لسان الدين ) ،ابن الخطي  - 2
 . 318ص، 3ل، الدار البي ار ،المغر ،  اغية
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بأأأين واجأأأٍد ، وكلمأأأا مأأأر  بمعنأأأن مثيأأأر للوجأأأد لب تأأأ  الدأأأو ية الفتأأأرار، مطأأأر  مأأأن الغنأأأار
ويعلأأو ، ويغلأأ  الوجأأد، ويتأأدارك الأأريص، الأأوطيس يحأأدوام مشأأيختهم  يحمأأن، متواجأأد
أأراق يأأ    علدأألن اللأأ-م سأأم  يوادأأل التدأأاةد المنلومأأة  أأه مأأد  رسأأول اللأأ  لوا، الد 
 ؛للتتأأر   للعامأأة والخادأأة والشأأعرارمناسأأبة  ردأأة السياسأأيون  واكأأذا وجأأد، (9)"-وسأألم

حتأأن راجأأأأل ، تنا سأأا  يويأأا  بأأين الشأأعرار والوشأأاحين وال جأأالين  أأه الأأنلمذلأأك يحأأد   
 .  ب اعتهم  ه تلك الليلة ونفتأل سويهم

 ومأأن ملأأاار المبالغأأة  أأه اأأذا االحتفأأال اسأأتحدا  المنكانأأة ودأأناعتها بشأأكل
أأص مكأأان ، رم مأأ  سأأاعاأل الليأأليأأتال تو أأ   يأأ   فأأه تدأأميم بعأأ  أج اةهأأا يخد 

واحدم من المنكانة بطريتة  متطعة نشاداا بحي  تستط  ؛بع  المتطعاأل الشعرية
ومن ذلك ما ، ة تنذن بانتهار ساعة من الليلعواذ  المتط، ساعة نية كلما انت أل 

  (2): ولنول بعد انتهار الساعة ا مثال  يت، اأ747سنة نلم  ابن الخطي   ه مولد 
 سأأأأأأأأأأاعة أولأأأأأأأأأأن مأأأأأأأأأأن الليأأأأأأأأأأل انت أأأأأأأأأأأل

 
 شأأأأأأأأأأأأأأأأأرعأل الر أأأأأأأأأأأأأأأأأن وا تر أأأأأأأأأأأأأأأأأأل

 
 : و ه الساعة الثانية يتول

 مأأأأأأأأأوالد ثانيأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأن ليلأأأأأأأأأك اندأأأأأأأأأرمأل
 

 وجمرم الشوق من بعد الويوف رمأل

 :و ه الساعة الثالثة

 حلأأأأأأأأأأأأأأأأأأف الليأأأأأأأأأأأأأأأأأأل بأأأأأأأأأأأأأأأأأأالثال  يمينأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  
 

 لأأأأأأيس يخشأأأأأأن  أأأأأأه مثلهأأأأأأا أن يمينأأأأأأا
 

                                                 

أأأال   - 9 يأأأارل التأأأري  المعأأأروف  :الم مأأأ م .271ص، 3ل، النفا أأأة، ابأأأن الخطيأأأ  :انلأأأر ذلأأأك مفد 
 . ة مأ  مأأا يرا أق ذلأأك مأن وجأأد وريأأص  المأأرددون مأن المتدأأو  ومعأ، بأالحمينه، واأأو الشأعر الملحأأون

 .  الفدي  المخدوص بالمداة  النبويةمنشد الشعر  :الم سم و 
 .286-281ص، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 2



 984 

 :عةو ه الساعة الراب

 برابعأأأأأأأأأأأأأأأة السأأأأأأأأأأأأأأأاعاأل جةأأأأأأأأأأأأأأأأل أخب أأأأأأأأأأأأأأأر
 

 وللمأأأأأأأد   أأأأأأأه المأأأأأأأولن الهمأأأأأأأام أحب أأأأأأأر  
 

  يتول:، واكذا يستمر  لن أن يدل  لن انت ار الساعة ا خيرم

 يأأأأأأأأأأأأأأا نسأأأأأأأأأأأأأأيَم الدأأأأأأأأأأأأأأبا علأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن ا وراق  
  ريأأأأأأأأأأأأة الليأأأأأأأأأأأأل جأأأأأأأأأأأأد دأل لأأأأأأأأأأأأه عهأأأأأأأأأأأأأأأأدا  
ْشأأأأأأر َعشأأأأأأرٍ  أأأأأأأل عْشأأأأأأر   لأأأأأأن ع   يأأأأأأد تت  

 

 ل أأأأأأأأأأأأدغأل مهجتأأأأأأأأأأأأه  هأأأأأأأأأأأأل مأأأأأأأأأأأأن راق  
 م الفأأأأأأأأأأأأأأأأأأراق  كنأأأأأأأأأأأأأأأأأأل  ا نسأأأأأأأأأأأأأأأأأيت   بيأأأأأأأأأأأأأأأأأو 

 وتول أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ركابهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا باستبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاق  
 

 -الليل انتهار ساعاأل الته نلمأل  ه- المتط عاألبيد أن النالر  ه اذ  
بخالف التداةد  مجملها، ه وخيال الشعرار  الشعر،تعو اا بالغة يجد أنها 

 . تلك المناسبةالفديحة ا خرى الته تنشد  ه 
متدأورا  علأن لأم يكأن  ، ال جالينوكان شعر المولدياأل ميدانا  خدبا  للشعرار و 

واأأو )، الشأأعر الملحأأون المعأأروف بأأالحمينهتجأأاو  ذلأأك  لأأن بأأل ، الشأأعر الفدأأي 
ومأن بأين الموشأحاأل التأه ، والموشأحاأل، (لغأة دارجأةشعر شعبه بيسألو  عأامه و 

 (9):، يتول  ي ن  مرك الغرناطهبنا موش  منسو   لن ا لي ودلأل
 يأأأأأأأأأا م دأأأأأأأأأطفن والخْلأأأأأأأأأأق راأأأأأأأأأن العأأأأأأأأأأدمْ 

 ة أ عطيَتهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأه الت أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدمم ي أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأا نجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم  مولأأأأأأأأأأأأأأأأأأدك المريأأأأأأأأأأأأأأأأأأو  لم 
 ناديأأأأأأأأأأأأل  لأأأأأأأأأأأو ي سأأأأأأأأأأأم  لأأأأأأأأأأأه بالجأأأأأأأأأأأأأوا ْ 
 أطلعأأأأأأأأأأأأأأَل للهأأأأأأأأأأأأأدد بغيأأأأأأأأأأأأأر احتجأأأأأأأأأأأأأأأا ْ 

 والكأأأأأأأأأأون لأأأأأأأأأأم يفتأأأأأأأأأأق تمأأأأأأأأأأام الوجأأأأأأأأأأأودْ 
 بهأأأأأأأأأأأأأا علأأأأأأأأأأأأأن كأأأأأأأأأأأأأل  نبأأأأأأأأأأأأأه  تسأأأأأأأأأأأأأأأأود
 أنجأأأأأأأأأأأأأأأأ  ل مأأأأأأأأأأأأأأأأة وعأأأأأأأأأأأأأأأأَد السعأأأأأأأأأأأأأأأأأود

 : يأأأأأأأأأأا ربيأأأأأأأأأأَ  التلأأأأأأأأأأأأأو شأأأأأأأأأأهَر ربيأأأأأأأأأأ 
 لهأأأأأأا مأأأأأأن غأأأأأأرو  ولكأأأأأأْن مأأأأأأا، شمسأأأأأا  

                                                 

م(، الأديوان، جمعأ  ويأد م لأ : د. أحمأد سأأليم 9313اأأ  714ابأن  مأرك الغرنأاطه، محمأد بأن يوسأف الدأأريحه ) -9
، 2الريأا ، لأ اأار ، ردالمتأ .949-941م، ص9118، 9بيأروأل، ط –المكتبة العدرية، ديدا الحمده، 

. كمأأا وردأل الموشأأحة عنأأد: النبهأأانه،  يوسأأف بأأن  سأأماعيل، المجموعأأة النبهانيأأة  أأه المأأداة  النبويأأة، 214ص
 .318-314، ص6دار الفكر، ل
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كأانوا  ا د  همأنرخ  إن، غم من تنو   ما ي نشد  ه ليلة المولد النبودوعلن الر 

؛ أكثر ح ورا   ه مدأنفاتهم  بدا، من غير أكثر ااتماما  بالشعر العمودد الفدي  
 . ونمطيت ويدرت  علن التيثير،   ال  عن استتاللية بناة  ، النفوس  هلمن لت  

  البناء الشكلي : بنية القصيدة المولدية

و محأور التدأيدم تنجذ  أركانهأا نحأ، بنية  نية متكاملةالتديدم المولدية  دي عت
اتخأأذأل شأأكال    ذ ؛اعليهأأالشأأعرار  تواطأأي ،مذاأل أطأأر  نيأأة محأأدد  هأأه، وعل أأة بناةهأأا
وانسأجاما  كبيأرا   أه نسأتها  ،يرى النالر  ليهأا أن ثم أة تكأرارا   أه بنيتهأا،  نيا  محكما  

ل ، نأأأد الشأأأعرار كا أأأةع م العربيأأأة الشأأأعرار علأأأن مأأأا كأأأان  أأأه بنيأأأة التدأأأيدويأأأد عأأأو 
علأأأأن كثيأأأأر مأأأأن  وحأأأأا لوا، بنيتهأأأأا وتتاليأأأأداا الفنيأأأأةحأأأأذواا  أأأأه  وحأأأأذوا، الموروثأأأأة
 أإن مأا ، ؛ لما لهذا البنار من سألطان علأن الشأعرار  أه العدأور الالحتأةعنادراا

، دم ه بنية التدأي ورو علن تعل ق الشعرار بالنموذل المودل  لينا من شعر يدلي 
دورم من دأور التمأااه بأا نموذل المثأال  أه بنيأة يديدم المولد النبود تمث ل  ذ 

 .  الموروثة التديدم العربية
تبأدو  أه ، ااديدم التماسأك بأين عنادأر وتتسم التديدم المولدية بوحدم  نيأة شأ

، و أأه التأأرابط الأأدييق بأأين الحركأأة المو أأوعية والعمليأأة التدأأويرية، تنأأو   متاطعهأأا
درامة  نية تحأا ل علأن  هاتتحكم  يو ، لوحدم تعد  ملهرا  من ملاار جمالهاواذ  ا

وكأألي متطأ  مأأن يدأأيدم المولأد النبأأود يأندد دورا  دالليأأا   أأه ، العأام  أار التدأأيدم 
 مأن ؛ والجماليأة )الفنيأة(( الدينيأةينك د شأرعيتها الدالليأة )، المبنن الجماله للتديدم
انفتأأأأا  التدأأأأيدم للمرحلأأأأة التاليأأأأة التأأأأه تسأأأأتوع   يأأأأذانا  ب المتد مأأأأة يكأأأأون الأأأأتخلص

دأأألن اللأأأ  عليأأأ  -مأأأد  رسأأأول اللأأأ  للتدأأأيدم الأأأذد يتشأأأكل مأأأن " الغأأأر  الأأأرةيس
طأأأأرار تحفيأأأأ  بهأأأأذ  ، ثأأأأم الأأأأتخلص  لأأأأن مأأأأد  السأأأألطان،  وذكأأأأر معج اتأأأأ -وسأأأألم وا 
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ويعأدي الأتخلص مأن ، محكمةو ثم نهاية التديدم الته تيته بدورم واعية  ،(9)"الدعوم
السأأألطانه عندأأأرا  جديأأأدا  أ أأأا   شأأأعرار السياسأأأه أو النبأأأود  لأأأن المأأأدي  المأأأدي  

الشاعر الحاذق ؛  ذ  ن "وطريتة االحتفال بها، و ر ت  طبيعة المناسبة، المولدياأل
؛  إنهأأأا الموايأأأف التأأأه سأأأتهالل والأأأتخل ص وبعأأأداما الخاتمأأأةيجتهأأأد  أأأه تحسأأأين اال

 .  (2)"تستميلهم  لن ا دغارو ، تستعطف أسما  الح ور
 :مقدمة القصيدة

يستمد   ن يت  من جهد الشاعر ، بدأل متدمة التديدم المولدية عمال   ني ا  متتنا  
، ييمة  نية منثرمما لها من لالشعرار رعاية كبيرم ؛  أعطااا حي ، ا بداعه
 ذا كان االبتدار وام بذلك يدركون أن  "، شد  انتباا تعناية المتلته و  تسترعه

  .  (3)"الستما  لما يجهر بعد  من الكالميحا  رشيتا  كان داعية  لن احسنا  بديعا  ومل
وحأأأاأل الطلأأأل حأأأدم أو أكثأأأر مأأأن لوامأأأن متدمأأأة التدأأأيدم المولديأأأة  تشأأأك لوت

بيأأأأد أن شأأأأعرار المولأأأأدياأل لأأأأم يتكث أأأأروا مأأأأن ، وغيراأأأأاوالشأأأأي  والنسأأأأي  والطيأأأأف 
كأان يفعأل شأعرار أو يسر وا  ه ملااراأا كمأا ، ولم يتفوا عند ج ةياتها، عنادراا
 ةا ندلسأأيوالثتا يأأة ة يأأعبيطال ةالبيةأأ هأأه لوحأأاأل لأأم تعأأد ، مأأا يبأأل ا سأأالم عدأأر
ك يدرم ل ال أنها للأل تمت، بيسبا  ح وراا  ه الخطا  الشعردمد اا ت ةوالمغربي

يمتلأك عليهأا ، ؛ لتشأكل منفأذا  تعبيريأا  للأنفسةمتمي  م علن االحتفأال بكينونتهأا الفنيأ
 أرورم   النتاد منذ ويأأل مبكأر  لأن تنب    تد، ة الخلق ا بداعهمشاعراا عند ساع

                                                 

 .271ص، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 9
 :تحتيأق وشأر ، الوسأاطة بأين المتنبأه وخدأوم ، م(174اأأ  344بن عبد الع ي  )عله ، الجرجانه - 2

، 6ط، التأاارم، مطبعأة عيسأن البأابه الحلبأه وشأركا ، عله محمد البجأاود، و محمد أبو الف ل  براايم
 .  68ص، م9144اأ  9384

علأأه  :تيأأقتح، الدأناعتين، م(9115اأأأ  315الحسأأن بأن عبأأد اللأ  بأأن سأهل )، أبأو اأأالل العسأكرد - 3
 .657، ص2ط، دار الفكر العربه، محمد أبو الف ل  براايم، محمد البجاود
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، االبتأأأدار أول مأأأا يتأأأ   أأأه السأأأم حيأأأ   ن "، العنايأأأة بمتدمأأأة التدأأأيدم ونهايتهأأأا
 .(1)" ينبغه أن يكونا جميعا  مونتين، والمتط  آخر ما يبتن  ه النفس من يولك

 أأإن مكأأامن ، يأأةمتدمأأة التدأأيدم المولد أن ا ثأأر النفسأأه يبأأدو جليأأا   أأهمأأ  و 
وتشأأأأكيل ، تحكم  أأأأه اختيأأأأار مو أأأأو  المتد مأأأأةيأأأأو م الجهأأأأد ا بأأأأداعه اأأأأه التأأأأه تأأأأ

ولأم يكأن ، الغأر  الأرةيس لتفاعأل مأ ل المتلتأهومنحها التدرم علأن تهيةأة ، تفاديلها
 عرار  أأأه يدأأأاةدام نمطأأأين مختلفأأأين  أأأهحيأأأ  اتخأأأذ الشأأأ، مل مأأأا  لكأأأل الشأأأعرارذلأأأك 

، الشأأعرار للتدأأيدم بمتدمأأة مأأن وحأأه المناسأأبة يمتتأأد: ا ول منهمأأا ا تتأأا  يدأأاةدام
 والثأانه منهمأا مباشأرم الشأاعر .لتداةدام يتخذون من ا غرا  المختلفة مو وعا  

الشأعرار  أه أن يسأترعوا  رغبة؛ ولعل السب   ه ذلك يعود  لن دونما متد مة يديدت 
و أأأو  انتبأأأا  المتلتأأأين  لأأأن الغأأأر  الأأأرةيس مأأأن التدأأأيدم دونمأأأا انشأأأغال ذانأأأه بم

 (2):بكر الترشه يال أبو، المتد مة

 يحيأأأأأأأأأأه الأأأأأأأأأأورى برسأأأأأأأأأأول اللأأأأأأأأأأ  مولأأأأأأأأأأد 
 تعأأأأأأأأأأأود  يهأأأأأأأأأأأا لنأأأأأأأأأأأا البشأأأأأأأأأأأرى بمتدمأأأأأأأأأأأأ 
 للأأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأأه كأأأأأأأأأأل  عأأأأأأأأأأام منأأأأأأأأأأ  مرتتأأأأأأأأأأأأ   

 

 ولل مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان مواييأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل تجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد د   
 كمأأأأأأأأأأا يعأأأأأأأأأأود عتيأأأأأأأأأأ  الليأأأأأأأأأأل  ريأأأأأأأأأأأأد   

  أأأأأأأأه أ أأأأأأأأق الخيأأأأأأأأراأل نردأأأأأأأأد    نلأأأأأأأأل  
 

مثل مولد سنة ، ذلك هتستدعارتباط مناسبة المولد النبود بمناسبة أخرى  أو
 (3)را ق اذ  المناسبة انتتال السلطان محمد الخامس  لن المشور،  ذ اأ748

 ه تلك يديدم يال ابن خاتمة ا ندارد  ، اذا االحتفال الذد بنا  وأيام  ي 
  (6)مطلعها:، المناسبة

 يدأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر أغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأري وليلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة غأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ار  
 

 عم تهمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا ا  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرا   والس أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ار  
 

                                                 

علأأه  :تحتيأأق، الدأناعتين، م(9115اأأأ  315الحسأأن بأن عبأأد اللأ  بأأن سأهل )، أبأو اأأالل العسأكرد - 9
 .655ص، 2ط، دار الفكر العربه، محمد أبو الف ل  براايم، محمد البجاود

 .318ص، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 2
 .او التدر الذد يتيم  ي  السالطينالمشور  - 3
 .391ص ، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 6
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نما باشر مو وع  مباشرمو ، عادم الشعرار آنذاك ذ لم يتدم لتديدت  ك ، ا 
أن يكون المشور الذد تشرف  ه االحتفال وبين ا شادم بم ل بين ا شادم بليلة و 

 .   حيار تلك المناسبةمو   

ليلة االحتفال  ؛بالتغنه بتلك الليلة َمْن باشر مو و  يديدت  الشعرارمن و 
بو البركاأل بن يال أ، بملااراا االحتفالية نبهارالوا، واالحتفار بهابالمولد النبود 

 (9)الحال:

 اللأأأأأأأأأأأأأأأأأ  أكبأأأأأأأأأأأأأأأأأر الحأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ا نأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوار  
 وترن حأأأأأأأأأأأأأأأأأل  يهأأأأأأأأأأأأأأأأا التلأأأأأأأأأأأأأأأأو  بليلأأأأأأأأأأأأأأأأأأةٍ 

 ؟ واأأأأأأأأأأأذد ليلأأأأأأأأأأأة اليأأأأأأأأأأأوم الأأأأأأأأأأأذدل أأأأأأأأأأأَم ال
 

 ودأأأأأأأأأأفأْل نفأأأأأأأأأأوس  وانجلأأأأأأأأأأأل أ كأأأأأأأأأأأأأأار  
  يهأأأأأأأأأأأأأأأا كأأأأأأأأأأأأأأأنوس للسأأأأأأأأأأأأأأأرور ت أأأأأأأأأأأأأأأأأدار  
 لهأأأأأأأأأرأْل بأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأه العأأأأأأأأأالم ا سأأأأأأأأأأأرار  

 
ت  بالحدي  عن ملاار االحتفال وأثر المناسبة  تد باشر أبو البركاأل يديد

والراحة النفسية الته ، المتمث ل بإنارم مكان االحتفال وت يين ، علن الح ور
   .  تعكسها تلك المناسبة

دخلوا  لن مو و  التديدم و ، تدمةالشعرار المبع   تد اخت ل  بذلكو 
، لتديدم تتديما  لهاباع  الرةيس لوجعلوا من ال، دون تتديم بطلل وغير مباشرم 

 .  ج را  من مو و  التديدمتشك ل  المتدمة حتن بدأل
 :المقدمة الطللية

 هأأأه ، تشأأأك ل المتدمأأأة الطلليأأأة  أأأه التدأأأيدم المولديأأأة بعأأأدا  نفسأأأيا  عنأأأد الشأأأعرار
 لشأأعراراويأأد اتخأأذ ، الخأأارجه دل  عليأأ  لااراأأاتحأأتجن عاطفأأة ومعنأأن أعمأأق ممأأا يأأ

ن كانأأأأل اأأأأذ  ، اتجااأأأا  يتمأأأاس  مأأأ  االتجأأأا  الطللأأأهوسأأألكوا ، أنماطأأأا  متعأأأد دم  يهأأأا وا 
كانأأأل العأأر   أأه أكثأأر شأأعراا  تأأد "، عأأن المشأأهد الطللأأه المأأورو  ا نمأأاط ال تخأأرل
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ولعأأأل ويأأأو  الشأأأعرار ، (9)"والوجأأد بفأأأراق سأأأاكنيها، تبتأأدل بأأأذكر الأأأديار والبكأأأار عليهأأأا
شأهد مأن خأالل اأو الأذد اي أي لهأم رسأم اأذا المروثأة و المتحأل تأيثير بنأار التدأيدم 

مأأأن  اسأأون تي مأأاالتأأه يكن أأه بهأأا الشأأعرار ع، تدأأوير الشأأعرار لتسأأوم الأأ من والبيةأأة
استح أأأار   ن   ْذ  ؛التأأأه يعيشأأأونها  أأأه حيأأأاتهممعانأأأام البعأأأد عأأأن الأأأديار المتد سأأأة 
من أكثر المعانه التدايا  بالحالة العاطفيأة او المعانه الطللية الرام م  لن المعانام 

 .  للنفس البشرية

مدى و ، والتعبير عن حنين الشاعر، الويوف علن الطلل،  من اذ  ا نماط
استح ار دورم اللعن وحادد ير د ذلك ب، وري ا  لغليل ، ما يرى  ي  تيسيا  لنفس 

يال عله ، وألم البعادالشاعر من ا وجا   نفس الذد يري  بنغماأل دوت ، ا بل
 (2):بن لسان الدين بن الخطي 

أأأأأأأأأأأأ  دام الحمأأأأأأأأأأأأول  بحأأأأأأأأأأأأق  الهأأأأأأأأأأأأوى يأأأأأأأأأأأأا ح 
 معااأأأأأأأأأأأأأأأد مأأأأأأأأأأأأأأأر أل عليهأأأأأأأأأأأأأأأا السحأأأأأأأأأأأأأأأأا 
أأأأأأأأأأأأأأأأأني  ليهأأأأأأأأأأأأأأأأأا حنأأأأأأأأأأأأأأأأأين العشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار  أح 
  يأأأأأأأأأأأأا سأأأأأأأأأأأأعد  عأأأأأأأأأأأأر ل عليهأأأأأأأأأأأأا الركأأأأأأأأأأأأا 

 

 يفواأأأأأأأأأأأأأأأأا يلأأأأأأأأأأأأأأأأيال  بتلأأأأأأأأأأأأأأأأك الطلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأول  
 ببأأأأأأأأأأأأأأأرق خفأأأأأأأأأأأأأأأوٍق ودمأأأأأأأأأأأأأأأٍ  اأمأأأأأأأأأأأأأأأأول  
 وأبكأأأأأأأأأأأأأأه عليهأأأأأأأأأأأأأأا بشأأأأأأأأأأأأأأجو طويأأأأأأأأأأأأأأأل  
  فيهأأأأأأأأأأأأأأأأا لتلبأأأأأأأأأأأأأأأأه شأأأأأأأأأأأأأأأأفار  الغليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل  

 
ة حيلتأأ   أأه مرا تأأأة ويل أأأ  لأأم يكتأأف  الشأأأاعر بمشأأهد الرحيأأل لبيأأأان شأأد م لوعتأأ 

حنأأأين ا بأأأل بأأأل أ أأأاف  لأأأن ذلأأأك الدأأأورم السأأأمعية المتيتيأأأة مأأأن ، ركأأأ  الحجأأأيج
وام سأاةرون  لأن حيأ  مهأبط الأوحه ومثأوى ، دوأل حدام ا بلودوأل البكار و 

؛ ليعل أأل الشأأاعر ه ذلأأك مأأن طلأأ  التعأأريج علأأن الأأديارومأأا يسأأتدع، الرسأأول الكأأريم
 .    يستشعر اللذم  ه يسوم الرحلة ومعاناتها إن، بها نفس  اللامةة ل يارتها
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وأيام الشعرار المتدمة الطلليأة علأن النسأق الشأعرد الأذد ب نيأأل عليأ  التدأيدم  
المثتأأل بهأأواجس وطأأول الليأأل ، العربيأأة الموروثأأة مأأن حيأأ  سأأنال الطلأأل وعجمتأأ 

واه دورم متكررم  أه التدأيدم العربيأة ، واجسهمبسب  انشغال الشعرار به، النفس
 (9):بن ا حمر يال أبو الوليد، لموروثةا

 أيمأأأأأأأأأأأأأأأأأأل بتسأأأأأأأأأأأأأأأأأ ل الأأأأأأأأأأأأأأأأأديار متي مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
 وأعربأأأأل   أأأأه عْجأأأأم الطلأأأول عأأأأن الهأأأأوى

 متي أأأأأأأأأأأأأد  عي أأأأأأأأأأأأل جوابأأأأأأأأأأأا  والجأأأأأأأأأأأوى بأأأأأأأأأأأه
 تطأأأأأأأأأأاول ليلأأأأأأأأأأه  أأأأأأأأأأه يدأأأأأأأأأأير منامأأأأأأأأأأأأ 
أأأأأأأأأأأأأأأدٍ   وأشأأأأأأأأأأأأغلأل  نفسأأأأأأأأأأأأأه بامتأأأأأأأأأأأأأدا  محم 

 

  ْن بأأأأأأأأأين ذد َبأأأأأأأأأْيٍن أ بينأأأأأأأأأأْل دياراأأأأأأأأأأا
 بينفأأأأأأأأأأاس  نْفأأأأأأأأأأٍس يأأأأأأأأأأد أ ثيأأأأأأأأأأر أ واراأأأأأأأأأأأأا

 وأشأأأأأأأأأأأأأأجانه ا يأأأأأأأأأأأأأأر  يراراأأأأأأأأأأأأأأأأا عليهأأأأأأأأأأأأأأا
  عينأأأأأأأأأأأه أنيلأأأأأأأأأأأأأْل بالسيأأأأأأأأأأأأهاد غرار اأأأأأأأأأأأأأأا
 وتلأأأأأأأأأأأك معأأأأأأأأأأأاٍل يأأأأأأأأأأأد أ يأأأأأأأأأأأيَم منار اأأأأأأأأأأأأأا

 
ويبأأدو مأأن اأأذ  ا بيأأاأل أن  شأأعرار المولأأدياأل أ أأا وا عندأأرا  جديأأدا   لأأن اأأذا 

واو أن شعور الشعرار ، النسق بما يمكن أن نسمي  التجديد داخل ا طار المورو 
مأأن لأأذ م  يأأ ومأأا يجأأدون  ، شأأغالهم بمأأدي  الرسأأول الكأأريمبطأأول الليأأل راجأأ   لأأن ان

ال ، نفأأأأسٍ ويسأأأأتمدون منهأأأأا عأأأأ  م ، الكبريأأأأاريستشأأأأعرون مأأأأن خاللهأأأأا نشأأأأوم ، ومتعأأأأة
 .  يتمنون معها انت ار الليل علن عادم الشعرار

، لتعبير من خاللهما عن معانات ومن ذلك مخاطبة شخديتين واميتين ل
 يال أبو،  لن غر   مامن خالله الشاعر   ر  ب  عْ يَ  سرا  ج وجعلهما، وآااأل نفس 

 (2):الحسن بن الحسن

جأأأأأأأأأأأرار الأأأأأأأأأأأدمو  السواكأأأأأأأأأأأأأ     َدَعأأأأأأأأأأأانه وا 
 وعوجا علن الشريه  من ]أر [ رامةٍ 

 وال تعأأأأأأأأأأأأذالنه  ننأأأأأأأأأأأأه غيأأأأأأأأأأأأر  آيأأأأأأأأأأأأأأأ   
 لنت أأأأأه  أأأأأه أطاللهأأأأأا بعأأأأأَ  واجأأأأأ   
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  ْذ  ن  ، الشأاعر تد خاط  الشاعر شخديتين ليس لهمأا وجأود  أه وايأ  حيأام 
؛ لطبيعأة حيأاتهم اليأة يحردأون علأن  يأراد تتليد  كان شأعرار الجا االثنينمخاطبة "

 وكينمأأأا اأأأذا الخطأأأا  موجأأأ ، (9)"تأأأه تحتأأأال  لأأأن ا دأأأحا  والسيأأأم ارال، االنفراديأأأة
للتعبيأأر عأأن و ، ؛ التماسأأا  لر تأأة تحمأأه مأأن الشأأعور بالوحأأدم وال أأيا لأأذاأل الشأأاعر

   .    الرسول الكريمن ما  رط الشاعر  ه جن  الندم علالمعانام  ه ويأل ال ينف   ي
وبأأذلك  تأأد اسأأتطا  الشأأعرار أن يتأأدموا لتدأأاةدام بهأأذ  المتدمأأة بشأأكل تتجلأأن 

شعرار مدن وليسوا  بالرغم من أنهم، ا بداعية علن رسم المشهد الطلله  ي  يدرتهم
 .  ةشعرار دحرار وبادي

 :المقدمة الغزلية

،  ليأة كعأادتهم  أه خطأابهم الشأعرد المعتأادبمتأدماأل غ يد م الشعرار لتداةدام
 اموسأأأأيلة لتحريأأأأك مشأأأأاعر و ، اأأأأذ  المتد مأأأأة حيلأأأأة  نيأأأأة لجأأأأي  ليهأأأأا الشأأأأعراروتأأأأيته 

حلأأل مأأن خأأالل داللتهأأا اللااريأأة  أأه الأأنص بيأأد أنهأأا ال ت  ، ن معأأا  تلتأأيمالومشأأاعر 
نمأأأأا مأأأأن خأأأأالل تيويلهأأأأا تأأأأيويال  ، دالشأأأأعر   دينيأأأأا  يتسأأأأق مأأأأ  النسأأأأق الشأأأأعرد  أأأأه وا 
، بالحشأأأمة والويأأأار منحأأأن الغأأأ لاأأأذ  المتدمأأأة التأأأه نحأأأأل  سأأأمأل تأأأد ات  ، دمالتدأأأي

؛ تعليمأأا  لدأأاح  للمعأأانه الدأأو ية  جأأر دأل، سأأامه بالدأأفاأل الحسأأي ة للجمأأالوالت
يتعأين علأن النأالم  يأ  أن ،  ن الغ ل الذد يتدد ر ب  المدي  النبأود ْذ " ؛المناسبة

لعتيق والغري  والغدير ولعل  ة واويت ارل ويشب   بذكر سل  ورام، يحتشم ويتيد  
أأرد، اف حأأاجروأكنأأ والتغأأ ل  أأه ذكأأر ا رداف وري أأة ،  يطأأر  منأأ  ذكأأر محاسأأن الم 

ْن يسألك اأذا ويأل  َمأ، وما أشب ، الخدر وبيا  الساق وحمرم الخد وخ رم العذار
بأأأرو  المتد مأأأة الغ ليأأأة الشأأأعرار يرنأأأوا ولأأأذلك نجأأأد أن  .(2)الطريأأأق مأأأن أاأأأل ا د "

                                                 

، 9ط، بيأروأل  –دأيدا ، المكتبأة العدأرية، المدي  النبأود  أه العدأر المملأوكه،  ن غا د، شبي  - 9
 .42ص، م9118اأ  9698

 .99ص، اأ9316، المطبعة الخيرية المدرية، م( خ انة ا د 9633اأ 837ابن حجة الحمود ) - 2



 916 

الذد ساد  ه أوسأاط الشأعرار انأاك  -تسير  ه طريق الغ ل العفيف  هه ، التدي ن
التدأأأاةد   أأأيكثر مأأأا تبأأأدأ"بمأأأا يعأأأود  لأأأن المحأأأ  ومأأأا يتخللهأأأا مأأأن معانأأأام وألأأأم  -

 المرأم  ه ال بما يرج   لن المحبو  ، ومعانات ، (9)"ما يرج   لن المح ب ا دلية
ومأأأن ذلأأأك ، ن الح أأأرم النبويأأأةلوحأأأة الغأأأ ل تأأأيته رمأأأ ا  يختأأأ ل أشأأأواق الشأأأاعر  لأأأ

  (2)الها ع ي  بن يشأل:يديدم ي

 التلأأأأأأأأأأأأأأ  يعشأأأأأأأأأأأأأأق والمأأأأأأأأأأأأأأدام  تنطأأأأأأأأأأأأأأأأق  
  ن كنأأأأأأأل أكأأأأأأتم مأأأأأأا أكأأأأأأني مأأأأأأن الجأأأأأأأأوى
 وتأأأأأأأأأأأأأأأأأأذل له عنأأأأأأأأأأأأأأأأأأد اللتأأأأأأأأأأأأأأأأأأا وتملتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه
  لكأأأأأأأأأم سأأأأأأأأأترأل  عنأأأأأأأأأد الوجأأأأأأأأأود محب تأأأأأأأأأأه
 ولكأأأأأأأأأأأأأأأم أمأأأأأأأأأأأأأأأو   بأأأأأأأأأأأأأأأالطلول وبالكنأأأأأأأأأأأأأأأأأن
 لهأأأأأأأأر الحبيأأأأأأأأ   لسأأأأأأأأأل أبدأأأأأأأأر  غيأأأأأأأأأر 
 مأأأأأأأأأأأأأا  أأأأأأأأأأأأأه الوجأأأأأأأأأأأأأود تكث أأأأأأأأأأأأأر لمكث أأأأأأأأأأأأأأر

 إذا نلأأأأأأأأرأل   ينأأأأأأأأأَل مو أأأأأأأأ   نلرتأأأأأأأأه أأأأأأأأ
 

 َبأأأأأأأأر َ  الخفأأأأأأأأار   كأأأأأأأألي ع أأأأأأأأو منطأأأأأأأأأأق  
  شأأأأأأحو  لأأأأأأونه  أأأأأأه الغأأأأأأرام مدأأأأأأد ق  
  ن المحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   ذا دنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا يتملأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق  
 والأأأأأأأدم  يف أأأأأأأ  مأأأأأأأا يسأأأأأأأري المنطأأأأأأأأأق  
 وأخأأأأأأأو  بحأأأأأأأَر الكأأأأأأأْتم واأأأأأأأو ا ليأأأأأأأأق  
  بكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل  مرةأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه  أرى يتحتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق  
  ن  المكثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأَر با باطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل يعلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق  
 ومتأأأأأأأأن نطتأأأأأأأأأل   مأأأأأأأأا بغيأأأأأأأأرك أنطأأأأأأأأق  

 
نمأأا  أأه ، تختلأأف عأأن الغأأ ل العفيأأف  أأه المعأأانه وا لفأأال هأأذ  المتد مأأة ال  وا 

 تأأد ، ومأأا يأأدلي عليأأ  سأأيايها، ومأأا تأأوحه بأأ  متادأأداا، تيويأأل المعأأانه الأأواردم  يهأأا
ومأأا تفأأي  بأأ  مأأن ، الممأأ ول  بالمعأأانه الدأأو ية، نحأأا  يهأأا منحأأن الغأأ ل العأأذرد

الدد  والتمني  الرام م معانه عند  م يتفاعر لبيد أن الش، عواطف مغرية  ه الرم 
نما تجن  ، الييس وا حباط  لن  ؛دم  ه النفسذ  المعانه لتبتن جذوم ا مل مت تا وا 

"وبهأأأذا  -دأأألن اللأأأ  عليأأأ  وسأأأل م-تشأأأير  لأأأن محب أأأة الرسأأأول المعأأأانه  ذ  ن  اأأأذ  
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. ..استطا  الشاعر أن يمه د لغر   بمتدمة  يها عمق ا حسأاس ودأدق العاطفأة
أل التأأأه ه والعأأأاطفه بأأأين المتد مأأأة وا بيأأأاويأأأد تيك أأأد ذلأأأك مأأأن خأأأالل التأأأرابط النفسأأأ

 .(9)ريم"أد  النبه الكأيها ليدل  لن مأأحسن التخل ص  
ذا ديتنا النلر  ه اذ  ا بيأاأل ويرأنااأا يأرارم نتديأة واعيأة   إننأا نجأد أن اأذا وا 

لفنه منبعأ  تلأك الدألة مبع  الجمال اوأن ، الجمال ال يدرك  ال  ه دور  الر يعة
عمأأأا ينعتأأأد بأأأين ا ودأأأاف عأأأد بعيأأأدم كأأأل  الب، التأأأه تنعتأأأد بأأأين الشأأأعر وبأأأين الأأأرو 

دون المعنويأأأأة محاسأأأأن لا علأأأأن اعرالشأأأأرك أأأأ   تأأأأد ، الماديأأأأة وبأأأأين الغراةأأأأ  البشأأأأرية
 .  الجسد محاسنلن االلتفاأل  

ليلأن تأر د أسأمار لنسأار تأردد ذكراأا  أه الشأعر العربأه مثأل  ينأ  و  وغالبا  ما
، واأأأه أسأأأمار لأأأيس لهأأأا وجأأأود  أأأه وايأأأ  حيأأأام الشأأأاعر، وغيراأأأاوسأأأعدى ودعأأأد 

 بمعنأن أن كأل  واحأدم مأنهن  ، د وحسأ ووجوداا  ه معأر  التدأيدم وجأود شأعر 
حيأأ  يشأأأكل معجأأم ا سأأمار  أأأه التدأأيدم المولديأأة   أأأار ، رمأأ   أأه وجأأأود  نأأه

تاط ا بعأاد مأن خأالل  سأ، واسعا  لتوليف اذ  ا سمار  من حتل اللغة الشعرية
يأأأأال ابأأأأن ، الدالليأأأأة التأأأأه يتميأأأأ  بهأأأأا كأأأألي اسأأأأم  أأأأه حتأأأأل مأأأأن الحتأأأأول الدالليأأأأة

 (2):الخطي 

 لأأأأأأأه اللأأأأأأأ  كأأأأأأأم أاأأأأأأأذد بدعأأأأأأأد وااجأأأأأأأأأأر
 ومأأأأأأأأأأا اأأأأأأأأأأه  ال   أأأأأأأأأأرم ااجهأأأأأأأأأأا الهأأأأأأأأأأوى

 

 وأ كنأأأأأه بدعأأأأأد  أأأأأه غرامأأأأأَه أو سأأأأأعدى
 وأبأأأأأدى بهأأأأأا تَأأأأأذكار يثأأأأأر  مأأأأأا أبأأأأأأدى

 
طاية  يحاةية للتعبير عن وبذلك  إن الشاعر يستثمر ما بهذ  ا سمار من 

 .  طريتة المتدو ة  ه الرم بذلك  ه وا ماكن المتد سة متيثرا  حب  للنبه 

                                                 

، مجلأأة مجمأأ  اللغأأة العربيأأة ا ردنأأه، المتدمأأة الغ ليأأة للمدحأأة النبويأأة ا ندلسأأية، د.  يأأرو ، الموسأأن - 9
 .87ص، م9111اأ  9621، 57العدد 

 .681ص، الديوان، ابن الخطي  - 2



 914 

عن عمق محبتهم للرسول  ييته اذا الغ ل طيفا  يعب ر من خالل  الشعراريد و 
ومدى انشغالهم بيمل  يارم ا ماكن المتد سة الته  م أل ، الكريم وديمومتها

وت يل ، وتبع   يها الفر  وا مل، لطيف تهيج النفسريف؛   يارم ا ريح  الش
  (9):يال ابن خلدون، عنها اواجس الهم  والخوف

 أبأأأأأأأأأأأن الطيأأأأأأأأأأأف  أن يعتأأأأأأأأأأأاَد  ال توايمأأأأأأأأأأأأأأا
 ويأأأأأأد كنأأأأأأأل أسأأأأأأتهدي  لأأأأأأو كأأأأأأان نا عأأأأأأأه
 ولكأأأأأأأأأأأأأأأن خيأأأأأأأأأأأأأأأأال كأأأأأأأأأأأأأأأأاذ  وطماعأأأأأأأأأأأأأأأأة
 أيأأأأأأأأا دأأأأأأأأاحَبْه نجأأأأأأأأواَد والحأأأأأأأأ   لوعأأأأأأأأة
أأأأأأبا  خأأأأأأذا لفأأأأأأنادد العهأأأأأأد مأأأأأأن َنفَأأأأأأس الد 

 

 ألتأأأأن الخيأأأأاَل المسلمأأأأأا  مأأأأن لأأأأه بأأأأينْ 
 وأسأأأأأتمطر ا جفأأأأأان لأأأأأو تنتأأأأأ  اللمأأأأأأأا
 تعل أأأأأأأأأأأأأأأأل يلبأأأأأأأأأأأأأأأأا  با مأأأأأأأأأأأأأأأأانه متي مأأأأأأأأأأأأأأأأأا
 يبأأأأأأأأأي  بشأأأأأأأأأكوااا ال أأأأأأأأأمير المكتمأأأأأأأأأأا
 ولبأأأه النتأأأا والبأأأان مأأأن أجأأأر  الحمأأأن

 

نما توا  ، لم يكن حتيتيا   اذا الطيفبيد أن  ؛ ليخف ف من الشاعراستح ر   م  وا 
شكوى أديلة  ه نفس  من ، د يعاني ومدى الحرمان الذ، وشديد مشتت ، برحاة 

 .   ه وايع يمكن  نجا اا  لغاية سامية ال، تتداخل  يها أحالم وامية

 : المقدمة في الشيب

والتر  ، نلر الشعرار للشي  بودف  ألهر نذير علن توله الشبا  ومتع    
اذ  الحالة التدرم  ه يدع  علن الشاعر  .من الشيخوخة والهرم ومن ثم الفنار

و ه رنية الشي  تتتد النفس حسرم . وأدار واج  العبادم، ن  يارم الجنا  النبودعل
ما  ر َط  نلوشعور بدنو ا جل والندم ع، بمتدور   عادت وليس وألما  علن ما  األ 
بال من   التعبير بالشي  او تعبير عن ا حساس المم    .المرر   ه جن  الل 

                                                 

دار الكتأأا  المدأأرد ، ار الكتأأا  اللبنأأانهد، التعريأأف بأأابن خلأأدون ورحلتأأ  غربأأا  وشأأريا  ، ابأأن خلأأدون - 9
 .13ص، م9171، للنشر والتو ي 
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ل ابن يا، ديمومتهاالمعانام وب شد مس باو  حسا دالذ، وا حساس بطول ، وحركت 
 (9): مرك

 اأأأذا الدأأأبا  دأأأبا  الشأأأي  يأأأد و أأأحا
 للأأأأأأدار لونأأأأأأان مأأأأأأن نأأأأأأور ومأأأأأأن غسأأأأأأق
  ذا رأيأأأأأأأأأل بأأأأأأأأروق الشأأأأأأأأي  يأأأأأأأأد بسأأأأأأأأمألْ 
 يلتأأأأأأأأأأأأأن المشأأأأأأأأأأأأأيَ  بأأأأأأأأأأأأأإجالل وتكرمأأأأأأأأأأأأأة

 

أأأحنسأأأرعان مأأأا كأأأان لأأأيال     اسأأأتنار   
 اأأأأأأأأأأأأذا يعايأأأأأأأأأأأأ  اأأأأأأأأأأأأذا كلمأأأأأأأأأأأأا َبرحأأأأأأأأأأأأأا

  محي أأأأأأأأا العأأأأأأأأي  يأأأأأأأأد كلحأأأأأأأأأا، بمفأأأأأأأأرقٍ 
 أعأأأد  مأأأن ا عمأأأال مأأأا دلحأأأأاَمأأأْن يأأأد 

 
، و مأأأن الفتأأأو م،  فأأأه اأأأذا المطلأأأ  يلهأأأر تيس أأأف الشأأأاعر علأأأن نفأأأاد سأأأنه العمأأأر

ويأد ، ولم يتمكن من أدار الواج  الدينه تجا  الرسول الكريم، ومرور أيام الد َعة واللهو
اعتمأادا  علأن ، علأن المفاريأة بأين مأرحلتين مأن العمأر أه الشأي  المتدمة الشاعر أيام 
: سأواد الشأعر( الفتأو م )لأيال  بأين التاةمأة علأن عندأر اللأون تندي  الثناةيأة المت أادم  ما

، ؛ للتعبير عن ت انل احتمالية ي ار م رب  الدينية(: الشي )اذا الدبا  والشيخوخة
  .  بعد مجهر الشي  وحلول   يفا   ه الرأس

 :التخلص

لغر  الأرةيس مأن لتد أحسن الشعرار  ه التخلص من مو و  المتد مة  لن ا
ال يعتريهأا ،  نأةمت  ، وا حة المعالم، بدورم شديدم ا حكامال  كان االنتت، التديدم

ا يأدل  علأن ، وذلأك ممأكينما أ أر    راغأا   ]الشاعر[  كالمويكون جمي  "نبو  أو ثتل 
 أن بيأد، ينهم  أه ذلأك شأين الفحأول مأن الشأعرارشأ، (2)"حذق الشاعر، ويو م تدأر  

                                                 

 .26ص، الديوان ، ابن  مرك - 9
المثأأل السأأاةر  أأه أد  الكاتأأ  ، م(9231اأأأ 437 أأيار الأأدين ندأأر اللأأ  بأأن محمأأد )، ابأأن ا ثيأأر - 2

، م9115 اأأأ 9694، بيأأروأل، المكتبأأة العدأأرية، محمأأد محيأأه الأأدين عبأأد الحميأأد :تحتيأأق، والشأأاعر
 .266ص، 2ل



 918 

مأن المتدمأة الأتخل ص : لهمأا: أو م المولدية وجود مو عين للتخل صدما يمي  التدي
من المدي  النبود  لأن مأدي  السألطان الأذد التخلص : وثانيهما،  لن المدي  النبود

 .  ليلة الميالد احتفال أحيا

   :التخلص من المقدمة إلى المديح النبوي -1

، دي  النبودالمتدمة  لن الم النبود التخل ص من ولداعتاد شعرار الم
الته تمن ن الشعرار أن ، استح ار مشهد الرحلة  ه التديدم العربية التديمةب

 ه  الشعرار رحلةبيد أن ، ومعاناتهاوشديد متاعبها ، بجمي  تفديالتهايعيشواا 
و يارم ال ري   دار  ري ة الحج ، اذ  التداةد اه رحلة  لن الديار المتد سة

ر  ه تهه  عن الرحلة يعد  تعبيرا  عن نتطة انطالق  ذ  ن الحدي   ؛النبود الشريف
 منلر الشاعر يشد   ؛ تجا  مو وعها والباع  الرةيس لهاالتديدم حركة با

لما ، تاركين الشاعر للوعت  وحسرت ، ون  دار اذ  الفري ةمنطلتالحجيج وام 
وما تحر ك  من جيج رحلة الح  نفس  من مشاعر ال يق وا لم؛ يول د   ه ن

 تدب  أكثر ، الشاعر اه يحس هتالاذ  المشاعر تنج ج ، طف دينية جي اشةعوا
 ذ ليس بمتدور الشعرار الودول  لن  ؛وتعطه  خما  يوي ا  لعاطفت  المتوا جة، تد  تا  

يال ابن ، سامية ةييم سبب واكتسبأل ب، الكريمالرسول  ا ماكن الته درل عليها
 (9):الخطي 

 وركأأأأأأأأأأأأأاٍ  سأأأأأأأأأأأأأروا ويأأأأأأأأأأأأأد شأأأأأأأأأأأأأمل الليأأأأأأأأأأأأأأ
 كأأأأأأأأأأأأأأأأأأين اللأأأأأأأأأأأأأأأأأأالم عسأأأأأأأأأأأأأأأأأأكر   نأأأأأأأأأأأأأأأأأأجو 

 حملأأأأأأأأأأأأأأأأل مأأأأأأأأأأأأأأأنهم لهأأأأأأأأأأأأأأأور المطأأأأأأأأأأأأأأأأايا
أأأأأأأأ  سأأأأأأأتروا الوجأأأأأأأد واأأأأأأأو نأأأأأأأار  وكأأأأأأأان الس 
 خلفأأأأأأأأأونه مأأأأأأأأأن بعأأأأأأأأأدام نأأأأأأأأأاكس الطأأأأأأأأأر

 أأأأأأأأأل بمسأأأأأأأ  الأأأأأأأديجن جميأأأأأأأ  النواحأأأأأأأأه
 ونجأأأأأأأأأأأوم الأأأأأأأأأأأد جن ندأأأأأأأأأأأول الرمأأأأأأأأأأأا 

أأأأأأأأأأأأأأد  بْحأأأأأأأأأأأأأأألٍ   وعأأأأأأأأأأأأأأ م َدأأأأأأأأأأأأأأأرا  أد  ج 
 أأأأأأأأأأأتر يجأأأأأأأأأأدد لأأأأأأأأأأوال ابأأأأأأأأأأو  الريأأأأأأأأأأا 
 ف ثتيأأأأأأأل الخطأأأأأأأن َمهي أأأأأأأا  جنأأأأأأأأأاحه
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 وحأأأأأأأأأأأأأأأأدواا مثأأأأأأأأأأأأأأأأل التسأأأأأأأأأأأأأأأأه  أأأأأأأأأأأأأأأأمورا  
 وطأأأأأأأأووا طأأأأأأأأو  العأأأأأأأأج الشأأأأأأأأوق والوجأأأأأأأأأ
 مدأأأأأأأأأطفن اللأأأأأأأأأ  مأأأأأأأأأن لهأأأأأأأأأور النبيةيأأأأأأأأأأ

 

 يأأأأأأأأأأأأأد بأأأأأأأأأأأأأرأل مأأأأأأأأأأأأأنهم سأأأأأأأأأأأأأهام يأأأأأأأأأأأأأدا 
 أأأأأأأأأد  لأأأأأأأأن ا بطحأأأأأأأأه غيأأأأأأأأر البطأأأأأأأأأأأا 
 أأأأأأأأأأأأن اأأأأأأأأأأأدام ا نأأأأأأأأأأأام س أأأأأأأأأأأبل الفأأأأأأأأأأأال   

 
أعطأأأل  نبأأهال أأري  واأأه ذاابأأة  لأأن  يأأارم  أأإن  رنيأأة منلأأر يوا أأل الحجأأيج 
، باسأأتطاعت  مرا تأأة اأأذ  التوا أأليكأأن  ْذ لأأم  ؛ خمأأا  يويأأا  لعاطفأأة الشأأاعر المتواجأأة

 .  ؛  تهيج عاطفت  وشاعريت للتشر ف ب يارم الديار المتد سة و و ار البيأل الحرام
 يعتلج  ه نفس ، مشدودا   لن تلك الدياريبتن الشاعر  علن كل  حال  إنو 

وسيلت   ه ذلك ناية يوية يادرم علن تحمل ، ا مل  ه  يارم ال ري  الشريف
  (9):ن  مركيال اب ،أمنيت   لن ه تودل ك، الدعا 

 يأأأأأأأأأأأأأا اأأأأأأأأأأأأأأل تبلغنأأأأأأأأأأأأأأه مثأأأأأأأأأأأأأأوا  ناجيأأأأأأأأأأأأأأأة  
 حيأأأأأأأأأأ  الربأأأأأأأأأأو  بنأأأأأأأأأأور الأأأأأأأأأأوحه آالأأأأأأأأأأة

 

 تطأأأود بأأأَه التفأأأَر مهمأأأا امتأأأد  وانفسأأأحا
 َمأأأأأأْن حلهأأأأأأا احتسأأأأأأ  ا مأأأأأأال م تتَرحأأأأأأا

 
 تأأأد ، ورمأأأو  كثيأأأرم، تعب أأأر عأأأن معأأأاٍن متعأأأددمالنايأأة  أأأه اأأأذا الأأأنص الشأأأعرد و 

 أأه سأأبيل الودأأول  لأأن الغايأأة  نأأام ويأأو م التحمأأل عأأن الدأأبر وا للتعبيأأرا جأأهر بهأأ
ورغبتهأأا الجمأأو   أأه  يأأارم ال أأري  ،  أأه ذلأأك لنفسأأ الشأأاعر وربمأأا رمأأ  ، المنشأأودم

ومأأن الناحيأأة الفنيأأة  تعأأد  النايأأة أدام توادأأل بأأين متدمأأة  .الشأأريف والأأديار المتدسأأة
 (2):أدينان الأومثل ذلك يال عله بن لس، التديدم ومو وعها

 بلغنأأأأأأأه السيأأأأأأأرى خيأأأأأأأر الأأأأأأأورىيأأأأأأأا اأأأأأأأل ي  
 وأ سأأأأأأأأأأأأأأأأابق الركبأأأأأأأأأأأأأأأأان  أأأأأأأأأأأأأأأأوق نجيبأأأأأأأأأأأأأأأأأة
 واحأأأأأأأأأأأأطي رحلأأأأأأأأأأأأه  أأأأأأأأأأأأه كأأأأأأأأأأأأريم جأأأأأأأأأأأأأوار 

  أأأأأأأأأأيرى معااأأأأأأأأأأد للهأأأأأأأأأأدى ورسومأأأأأأأأأأأأا
أأأأأأأرا  أديمأأأأأأأا  تفأأأأأأأرد مأأأأأأأن البيأأأأأأأد الع 
 أرجأأأأأأأو نعيمأأأأأأأا   أأأأأأأه الجنأأأأأأأان متيمأأأأأأأأا
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 النفسأأه الأأأذدلمنأأاق اأأو تهيةأأة ا اأأذا المشأأهد الشأأأعردالسأأب   أأه ورود ولعأأل  

؛ لما يرمأ  نبودالمدي  ال ن الباع  الحتيته للنص واو ل الشاعرق من خالل  ينطل
الوسأأيلة التأأه تودأأل الشأأاعر  لأأن ا مأأان وطأأوق  عأأن  ليأأ  اأأذا المشأأهد مأأن البحأأ 

عبر   ار التديدم  ه  اه ارتحال  تعوي هدية  الرحلة  ه التديدم المول، النجام
ل تشك  الم نموذل لن ا ، الذد يثير الف   والخوفالمي وم ال مان والمكان من الواي  

لمأأأا  أأأه ذلأأأك مأأأن طايأأأة يتجس أأأد  يأأأ  ا مأأأن والخأأأالص؛ الأأأذد  أأأه الأأأوعه الجمعأأأه 
 ا خأأأرى عنادأأأرالتوا جأأا  تناغمهأأأا مأأأ   اا، ي يأأأدوشأأأاعرية متد  تأأأة، حاةيأأة متحر كأأأة ي

    .  المشك لة للنص
 :ياسيمديح السالالتخلص من المديح النبوي إلى  -2

بعد أن يستو ه ذكأر  ياسهمدي  السالن يتخلص الشاعر من المدي  النبود  ل
ويجعلهأا سأببا  لمأدي  ، و  اةل  ودفات  -دلن الل  علي  وسلم-معج األ الرسول 

، وتبأأدو براعأة الشأأاعر  أه أن اأأذا المأأدي  يبأدو جأأ را  مأن المأأدي  النبأأود، السألطان
 .   يكون االنتتال من المدي  النبود  لن مدي  السلطان سلسا  ومترابطا  

بديغة )أ عَل  -علي  السالم-ما يرتبط االنتهار من مد  الرسول وغالبا  
 لن مد   واه ديغة تشعر بالتخل ص، لميالدليلة ابها الته يخص   (التعج  

 (9)يال أبو التاسم بن حميد:، واالستفا ة بمكارمهم، السالطين

 أكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر ْم بمولأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد   وليلتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  التأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه
 َطلَعأأأأأأأأأأأْل بأأأأأأأأأأ  َشأأأأأأأأأأْمس  النبأأأأأأأأأأو م وانجلأأأأأأأأأأن

أأأأأأأأأأأأأأأأد  أحَيأأأأأأأأأأأأأأأأا أمْيأأأأأأأأأأأأأأأأ  ر  الم سأأأأأأأأأأأأأأأألميَن م حم 

 لفأأأأأأأأأأأَر الأأأأأأأأأأأورى  يهأأأأأأأأأأأا بنْيأأأأأأأأأأأل أمأأأأأأأأأأأان  
أأأأأأأأأأأأأأْرك والع أأأأأأأأأأأأأأدوان    عن أأأأأأأأأأأأأأا لأأأأأأأأأأأأأأالم  الش 
 آثاَراأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا بسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواب  ا ْحسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان  
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 (9)ويال ابن خاتمة ا ندارد:

 أسأأأأأأأأأأأأأعْد بليلأأأأأأأأأأأأأة مولأأأأأأأأأأأأأٍد عأأأأأأأأأأأأأم  الأأأأأأأأأأأأأورى
كأأأأأأأأأأأأأأأأا    أحيأأأأأأأأأأأأأأا بهأأأأأأأأأأأأأأا ليأأأأأأأأأأأأأأَل التمأأأأأأأأأأأأأأام تبري

 

 للمدأأأأأأأأأأأأأطفن عنهأأأأأأأأأأأأأا سأأأأأأأأأأأأأنا وسأأأأأأأأأأأأأنار  
 ملأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك  لسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن ت  بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   ْحيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار  

 

التعج   او انبهار الشاعر بليلة الميالد استخدام الشعرار ديغة  مرد  ولعل  
وانسجام  م  ذات  الفنية  ه رنيت   واللياله،من ا يام  علن غيرااوتف يلها 
  الليلة.تف يل تلك  أحس   منوما يتسق م  ما  الشعرية،

 خاتمة القصيدة:
؛ لمن لتهأأا ااتمأأام ةدام م يأأَد عنايأأٍة وكبيأأرَ نهايأأاأل يدأأا أولأأن شأأعرار المولأأدياأل

 يهأأا يكتمأأل الجانأأ  الجمأأأاله ،  أأه البنأأار الشأأعرد؛ ولمأأا لهأأأا مأأن ييمأأة  نيأأة عاليأأأة
وسأأبيل ، ويأأد نب أأ  التأأدمار علأأن  أأرورم االاتمأأام بحسأأن الختأأام، والمعنأأود للتدأأيدم

؛  نأ  (2)" وال يأيته بعأد  أحسأن منأ ، ال تمكأن ال يأادم عليأ ، أن يكأون محكمأا  ذلك "
ا حسأان المتتأد م  علأن كثيأر مأن تأيثير َعف َيأةم  ا سارم  ي ، خاتمت منتط  الكالم و "

 . (3)"علي   ه النفس

الستتبال نهاية التديدم بيسالي  لك اي ي الشعرار أذاان المتلت ين سبيل ذ و ه
واو  ه ،  منهم من جعل خاتمة يديدت  ادية للممدو  ومن ثم الدعار ل ، متعددم

غادم  ها   يااا بفتام بكر أومشب  ، ن التديدم الته نلمهاذلك يكيل عباراأل الثنار عل
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ومستوى المناسبة الته ، وترتته  لن من لت ، كه تليق بمكانة السلطان، حسنار
 (9)يال أبو التاسم بن يطبة:، ييلأل  جلها

 يأأأأأأأأأا أيهأأأأأأأأأا الملأأأأأأأأأك الأأأأأأأأأذد يأأأأأأأأأد عأأأأأأأأأاودألْ 
  ن أأأأأأأأأأه جلأأأأأأأأأأوأل  لأأأأأأأأأأدى بسأأأأأأأأأأاطك غأأأأأأأأأأأادم
  أأأأأأأأأأأأأأأأأامن ْن عليهأأأأأأأأأأأأأأأأأا بأأأأأأأأأأأأأأأأأالتبول  إنهأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

 

   الأأأأأأأأأأأأأأدنيا  مأأأأأأأأأأأأأأاَن دبااأأأأأأأأأأأأأأأاب مانأأأأأأأأأأأأأأ
 يأأأأأأأأأد طي أأأأأأأأأَ  ا  أأأأأأأأأواَ  طيأأأأأأأأأ   شأأأأأأأأأذااا
 ب ْكأأأأأأأأأأأأأأأر  تغأأأأأأأأأأأأأأأار   ذا تغأأأأأأأأأأأأأأأار سوااأأأأأأأأأأأأأأأأا

 

عنادراا البالغة والفداحة والبيان ، ومنهم من جعل يديدت  رو ة غن ار
 (2):يال أبو التاسم بن حميد، وحسن البنار

ليأأأأأأأأأأأأك مأأأأأأأأأأأأن رو  الكأأأأأأأأأأأأالم حديتأأأأأأأأأأأأة    وا 
 جأأأأأأأارأل ت ريأأأأأأأك الأأأأأأأدر   أأأأأأأه ا سأأأأأأأالك أو

 

 اةمهأأأأأأأأأأأأأأأا ب غ أأأأأأأأأأأأأأأر  معأأأأأأأأأأأأأأأان    تحأأأأأأأأأأأأأأأأْل كم
 ت هأأأأأأأأأأأأأأأأأديك أنأأأأأأأأأأأأأأأأأوارا  علأأأأأأأأأأأأأأأأأن أ نأأأأأأأأأأأأأأأأأأان  

 

 (3)ويال ابن خلدون:

 واأأأأأأأأأأأأاك غأأأأأأأأأأأأر  يأأأأأأأأأأأأواٍف طييهأأأأأأأأأأأأا حكأأأأأأأأأأأأأم  
ليأأأأأأأأأأأأأأأأأأْل در ا   ن ت ليأأأأأأأأأأأأأأأأأألْ ، تلأأأأأأأأأأأأأأأأأو    ن ج   وا 

 عانيأأأأأأأأأأل  منهأأأأأأأأأا بجهأأأأأأأأأدد كأأأأأأأأأل  شأأأأأأأأأاردمٍ 
 يمأأأأأأأأأأأأان  الفكأأأأأأأأأأأأأَر منهأأأأأأأأأأأأأا مأأأأأأأأأأأأأا َتَتس أأأأأأأأأأأأأم 
 لكأأأأأأأأأأن بسأأأأأأأأأأعدك ذلأأأأأأأأأأأْل لأأأأأأأأأأه شأأأأأأأأأأوارد اا
 بتيأأأأأأأأأَل أمأأأأأأأأر ك  أأأأأأأأه أمأأأأأأأأٍن و أأأأأأأأه دعأأأأأأأأأةٍ 

 

  ااأأأأأأأر  أأأأأأأه طأأأأأأأه  الرياحيأأأأأأأأن  مثأأأأأأأل ا 
 تثنأأأأأأأأأأأأه عليأأأأأأأأأأأأك بينفأأأأأأأأأأأأاس البسأأأأأأأأأأأأاتين  
 لأأأأأأأأوال سأأأأأأأأأعودك مأأأأأأأأأا كانأأأأأأأأأأل تواتينأأأأأأأأأأه
أأأأ ن ب طأأأأه  الدأأأأدر مكنأأأأون    مأأأأن كأأأأل ح 
 َ ر ْ أأأأأأأأأأأأأل  منهأأأأأأأأأأأأا بتحبيأأأأأأأأأأأأر وت ييأأأأأأأأأأأأأن  
 ودام م ْلك أأأأأأأأأأك  أأأأأأأأأأأه ندأأأأأأأأأأأر وتمكيأأأأأأأأأأأأن  
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، الممأدو  سأأببا   أه ودأول اأأذ  التدأيدم  لأأن غايتهأا الفنيأأة أابن خلأدون جعأأل 
 .  واو الذد ذل ل للشاعر شوارداا، ايتناص المعانه اللطيفةكما جعل  سببا   ه 

وبيأان ، ويبدو أن الشأعرار يأد اسأتغلوا اأذ  المناسأبة للتعبيأر عأن يأدرتهم الفنيأة
، والبحأ  عأن الدأيأل والشأهرم، وا عجا  بالنفس، الفخر بالذاألدورم من دور 

تيكيأأأد واأأأه دأأأورم مأأأن دأأأور ، مأأأن خأأأالل التفأأأن ن  أأأه  لهأأأار بأأأراعتهم  أأأه الأأأنلم
عندأأأأر الذاتيأأأأة والنرجسأأأأية  أأأأه شأأأأعر المولأأأأدياأل، وتمحأأأأو ر التدأأأأيدم حأأأأول ذاأل 

  ذ  ن الحدي  بديغة ا نا يبدو  ه التديدم لاارم بي نة. ؛الشاعر
دألن اللأ  -من الشأعرار َمأْن خأتم يدأيدت  بالدأالم والتسأليم علأن الرسأول و 

بأأ  الخطبأأار  بدأأورم تبأأدو معهأأا الخاتمأأة علأأن شأأاكلة مأأا كأأان يخأأتم، -عليأأ  وسأألم
يأال الشأاعر أبأو ، وتتتر  لغتها من لغة تلأك الخطأ ، خطبهم الدينية وما شابهها

 (9): سحق بن الحال
 ودأأأأأأأأأأأأألن ا لأأأأأأأأأأأأأ  علأأأأأأأأأأأأأن المدأأأأأأأأأأأأأطفن

 

 دأأأأأأأأأأأأأأالم تأأأأأأأأأأأأأأدوم ووالأأأأأأأأأأأأأأن السأأأأأأأأأأأأأأالما
 

ومن الشعرار َمن يترن الدالم علأن النبأه الكأريم  أه خاتمأة التدأيدم  بالدأالم 
 (2):: يال عأ يأ  بن يشأل-عليهم ان الل ر و -علن آل البيأل والدحابة 

 اللأأأأأأأأأأأأأ  يأأأأأأأأأأأأأا مأأأأأأأأأأأأأوالد يبتأأأأأأأأأأأأأه سأأأأأأأأأأأأأعدكم
 ثأأأأأأأم الدأأأأأأأالم علأأأأأأأن النبأأأأأأأه المدأأأأأأأطفن
 وعلأأأأأأأأأأأأأأأأأن دأأأأأأأأأأأأأأأأأحابت  الكأأأأأأأأأأأأأأأأأرام وآلأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 

 وينأأأأأأأأأأأأأأأيلكم مأأأأأأأأأأأأأأأا عشأأأأأأأأأأأأأأأتم المأأأأأأأأأأأأأأأأيموال
 َمأأأأأأأأأأأأْن أو أأأأأأأأأأأأ  التحأأأأأأأأأأأأريم والتحلأأأأأأأأأأأأيال
 أاأأأأأأأأأأأأدى الأأأأأأأأأأأأورى للمعلأأأأأأأأأأأأواأل سأأأأأأأأأأأأبيال

 

، هاوبذلك  إن الدالم علن آل البيأل والدحابة الكرام ال تيته متدودم  لذات
 .  بل  ه معر  الدالم علن الرسول الكريم
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، ومن الشعرار من ختم يديدت  بالدأالم علأن النبأه الكأريم والأدعار للسألطان
 يكون ، وا شادم ببناةها ومعانيها، وتتويج اذ  الخاتمة بالتنوي  بالتديدم الته يالها

 مأأأأأرك  يأأأأأال ابأأأأأن، واسأأأأأتكماال  لخاتمتهأأأأأا، التنويأأأأأ  بالتدأأأأأيدم جأأأأأ را  مأأأأأن التدأأأأأيدم
 (9)الغرناطه:

 دأأأأأأألن ا لأأأأأأأ  علأأأأأأأن المختأأأأأأأار دأأأأأأأفوت 
 وأي أأأأأأأأأأأأأأأأأأأد اللأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  موالنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا بعدأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمت 
 مأأأأأأأأوالد خأأأأأأأأذاا كمأأأأأأأأا شأأأأأأأأارأل بالغتهأأأأأأأأا
 كأأأأأأأأأأأأأين  سأأأأأأأأأأأأأر  يوا يهأأأأأأأأأأأأأا  ذا سنحأأأأأأأأأأأأأأألْ 

 

 ما العأار   انهأل  أو مأا البأارق  التمحأا
 بأأأأأأأيد  بأأأأأأأا   لأأأأأأأأن العليأأأأأأأار يأأأأأأأد   تحأأأأأأأأا
 غأأأأأأأر ار لأأأأأأأم تعأأأأأأأدم ا حجأأأأأأأال والت حأأأأأأأأأا

 دحاطيأأأر  علأأأن  أأأنن ا حسأأأان يأأأد دأأأ
 

ومن الشعرار من جعل خاتمة يدأيدت  الأدعار الخأالص للسألطان الأذد أحيأا 
 تأد ، دون أن يمد  التديدم أو أن يختم بالدالم علن الرسول الكأريم، ليلة الميالد

 (2):يال، ختم الشاعر أبو جعفر بن ج  د  يديدت  بالدعار للسلطان دعار خالدا  

 أوالك ربيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل  مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا أم لتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
 

 السأأأأأأأأألطان وا عتأأأأأأأأأا    أأأأأأأأأه الأأأأأأأأأنفس و 
 

وبأأأأذلك  أأأأإن الشأأأأعرار كأأأأانوا يختمأأأأون يدأأأأاةدام بخاتمأأأأة تأأأأتالرم مأأأأ  مو أأأأو  
حتأأأن تبأأأدو التدأأأيدم ، وبمأأأا ينسأأأجم مأأأ  متأأأد متها وم أأأمونها، التدأأأيدم ومناسأأأبتها
الجهأد متينة الترابط بين أج اةها؛ لتلهأر  يهأا التأدرم الكبيأرم و ، مسبوكة سبكا  محكما  

،  عطأار التدأيدم المولديأة ييمأة بناةيأة وجماليأة خادأة ا بداعه عند الشعرار،  أه
 .  م  ما تت من  التديدم من معاٍن منثرم بذاتها
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 األفكار والمضامين :البناء الموضوعي

تعأأأد  التدأأأيدم المولديأأأة  أأأه أ كاراأأأا وم أأأامينها  أأأربا  مأأأن المواجأأأد وا شأأأواق 
ر  يهأا الع،  هه يريبة الغور سهلة المتناول، المستعرم ؛ لمأا تت أمن  مأن واطأفتتفج 

نوعين  تد جمعأل بين ،  حساس دادق تجا  الرسول، وما ينبئ بذلك تجا  الممدو 
حي  ييخذ اذا الج ر مساحة ندي ة واسعة  ه التديدم ، : المدي  النبودمن المدي 
ثأأم المأأدي  السياسأأه المتمثأأل بمأأدي  ، وغالبأأا  مأأا يكأأون أكبأأر مسأأاحة  يهأأا، المولديأأة

ن المأدي  وبأذلك  أإن يدأيدم المولأد النبأود تجمأ  بأي ؛ا تلأك الليلأةالسلطان الذد أحي
وال يأتم  ، واذا الجم  ال يأيته  أه بتيأة  نأون الشأعر النبأود" النبود والمدي  السياسه

.  كمأأا أن  يهأأا مأأن كثأأرم المعأأانه مأأا يغأأرد الشأأعرار با  ا أأة (9) ال  أأه المولأأدياأل"
  أأأال  عمأأأا كأأأان يأأأنثر  ، لجمأأأاله عنهأأأابهأأأا والتبس أأأط بعر أأأها والتفأأأن ن  أأأه التعبيأأأر ا

الشعرار من خالل الميل  لأن تلأك ا سأالي  مأن المبالغأة  أه المأدي  التأه يأد تدأل 
وما  يها من الفخامة الته تنبأئ عأن علمأة الرسأول ، أحيانا   لن حد  الغلو  وا غراق

  .  الكريم والممدو  معا  
وما را تها من حواد  مثل  وتعد  ا شادم بليلة الميالد ومن لتها وعالماتها

رااداتهاتدد    يوان كسرى ؛ والتنوي  ، وخمود نار  ارس وأماراأل النبو م وا 
مرتك ين رةيسين  ه  -با ماكن المتد سة والديار الحجا ية والتشو ق ل يارتها 

   .  التديدم المولدية

 :ليلة الميالد

لواأا عندأرا  رةيسأا  ثابتأا  وجع، أعطأن الشأعرار ليلأة المولأد النبأود ااتمامأا  كبيأرا  
 أأأال تخلأأأو التدأأأيدم ، ال مندوحأأأة لهأأأم عأأأن ذكراأأأا، مأأأن عنادأأأر التدأأأيدم المولديأأأة

                                                 

منشأوراأل كليأة ا دا  ، (لمغربأه  أه العدأر المرينأه )لأواار  وي أايا الشعر ا، عبد السالم، شتور - 9
 .73ص، م9114، 9ط، تطوان، جامعة عبد الملك السعدد، والعلوم ا نسانية
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أشأأأاد الشأأأعرار بالليلأأأة التأأأه ولأأأد  يهأأأا  تأأأد ، المولديأأأة مأأأن مسأأأاحة ندأأأي ة لتلأأأك الليلأأأة
، وتف أيلها علأن ال مأان، وانحا وا  لن تعليمهأا –دلن الل  علي  وسل م  -الرسول 

واأو بأدور  كأان سأببا  ،  ه ما نالأ  شأهر ربيأ  ا ول مأن شأرف علأيم وجعلواا سببا  
  (9):ن حس انأالل  محمد بيال أبو عبد،  ه تشريف شهور الس نة كا  ة

 لتأأأأأأأأأأأد شأأأأأأأأأأأر ف اللأأأأأأأأأأأ  الشأأأأأأأأأأأهور كرامأأأأأأأأأأأأة  
  يأأأأأأأا ليلأأأأأأأة أربأأأأأأأن علأأأأأأأن الدأأأأأأأب  نوراأأأأأأأأا
 ومأأأأأأأن أجلهأأأأأأأا الكرسأأأأأأأه  والعأأأأأأأر  أبأأأأأأأدعا
 بهأأأأأأأأأأأأا أطلأأأأأأأأأأأأَ  الأأأأأأأأأأأأرحمن  نأأأأأأأأأأأأوَر ادايأأأأأأأأأأأأة

 

 الرسأأأأأأأأأأأول ربيعهأأأأأأأأأأأا وخأأأأأأأأأأأص  بمأأأأأأأأأأأيالد
 محاسأأأأأأأأأأنها يجلأأأأأأأأأأو الجمأأأأأأأأأأال  بأأأأأأأأأأديعَها
 ووادأأأأأأأأأأألأل ا روا  طأأأأأأأأأأأر ا  خشأأأأأأأأأأأوعها
 شأأأأأأأأأأأريعة ديأأأأأأأأأأأٍن مأأأأأأأأأأأا ألأأأأأأأأأأأذ  شروعهأأأأأأأأأأأأا

 

 (2)يال ابن الخطي :، وتف يلها علن ال مان، و ه تعليم تلك الليلة

 يأأأأأأأأأأأد عل أأأأأأأأأأأم اللأأأأأأأأأأأ  يأأأأأأأأأأأدراا ة يأأأأأأأأأأأا ليلأأأأأأأأأأأ
  دأأأأأأأوله علأأأأأأأن مأأأأأأأر  ال مأأأأأأأان و أأأأأأأاخرد

 

 وأنجأأأأأأأأأَ  للنأأأأأأأأأور المبأأأأأأأأأين بهأأأأأأأأأا وعأأأأأأأأأأدا
 النبأأأأأأأه الحأأأأأأأاَل والتبأأأأأأأَل والَبعأأأأأأأأأدابهأأأأأأأذا 

 

 وم  أن بع  اذ  المعانه يد تكررأل عند الشعرار  إن م ن الشعرار َمن
نفرد من بين شعرار عدر   ه مسيلة يكاد ي ابن الخطي  ، فرد  ه بع هاالت حاول

  (3)حْمل آمنة بنأل وا  للرسول الكريم، حي  يال:

 ولأأأأأأم تشأأأأأأك  ث تأأأأأأَل الحمأأأأأأل آمنأأأأأأة  الر  أأأأأأا
 يلأأأأأأأأة المأأأأأأأأيالد منأأأأأأأأ  بأأأأأأأأدأْل لهأأأأأأأأأاو أأأأأأأأه ل

 وال د ايأأأأأأأأأأأأأْل منأأأأأأأأأأأأ  بكأأأأأأأأأأأأْرٍ  وال غأأأأأأأأأأأأأم  
 شأأأأأأأوااد  لأأأأأأأم تخطأأأأأأأر لأأأأأأأنفس وال وْاأأأأأأأأم  

                                                 

 .396، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 9
 .683ص، الديوان، ابن الخطي  - 2

 :تحتيأأق، ديأأوان الدأأي  والجهأأام والما أأه والكهأأام، م(9376اأأأ 774لسأأان الأأدين )، ابأأن الخطيأأ  - 3
 .577ص، الج اةر، محمد الشريف ياار
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 وبش أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراا ا مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالك أن  وليداأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
  لأأأأأن أن تفأأأأأر ى الليأأأأأل  عأأأأأن نأأأأأور وجهأأأأأأ 

 

  مأأأأأأأأام النبيةأأأأأأأأين الكأأأأأأأأرام أولأأأأأأأأه العأأأأأأأأأ م  
 م  كمأأأأا شأأأأف  سأأأأح   عأأأأن سأأأأنا يمأأأأر تأأأأ

 

، ومعانام الوالدم كغيراا من النسار  تد أشار  لن أنها لم تتعر   الم الحمل،
 .  واكتفن با شارم  لن ما كان من بشارم المالةكة لها بنبوم وليداا

ومأأا كأأان مأأن حأأواد  را تأأأل ليلأأة ، ويأأد تكأأررأل عنأأد الشأأعرار  راادأأاأل النبأأوم 
 (9)يال ابن  مرك :، وما حد   يها من لواار كونية، ميالد 

 و أأأأأأأأأه ليلأأأأأأأأأة المأأأأأأأأأيالد الحأأأأأأأأأأل شوااأأأأأأأأأأد  
 لهأأأأأا الأأأأأوادد وسأأأأأب حأل الحدأأأأأا وغأأأأأا 

سأأأأأأأنها مأأأأأأأن ليلأأأأأأأة أطلأأأأأأأ  الهأأأأأأأأدى   يأأأأأأأا ح 
 

 مأأأن الحأأأق  ال تخفأأأن علأأأن َمأأأْن توس أأأما
 يدأأأأأأور  ببدأأأأأأرى أ تهأأأأأأا كأأأأأأان أللمأأأأأأا
 ب  ايهأأأأأأأأأأأأأا البأأأأأأأأأأأأأدَر المنيأأأأأأأأأأأأأَر المتم مأأأأأأأأأأأأأا 

   

وبذلك  إن معتأادد التدأيدم المولديأة يأدركون مأا كأان يرمأه  ليأ  الشأعرار مأن 
وتعلأأيم  ، ندأأر ال مأأان  أأه حيأأام الرسأأول الكأأريمواأأو تعلأأيم  لع، تعلأأيم تلأأك الليلأأة

وتتأديس الرسأول الكأريم نفسأ  ، الديار الحجا ية واو تعليم  للمكأان  أه حياتأ  أي أا  
و ه ذلك كل  تبدو الرابطة المتينة بين ثالثية ال مأان والمكأان ، او تتديس   نسانيت 

  .  يديدم المولد النبودوا نسان  ه 
 :ةإرهاصات النبوّ 

واأو ، الشأعرار علأن ذكأر  راادأاأل النبأو م والتبشأير بمجيةأ  عليأ  السأالم تو  ر
 -دأألن اللأأ  عليأأ  وسأألم-مأأا رأوا أو اعتتأأدوا أنأأ  يتفأأق مأأ  مأأا ييأأل مأأن أن الرسأأول 

، واه واحدم من كراماأٍل خ ص  بها الرسأول الكأريم، سابق  ه مجية   ه علم الغي 
                                                 

نفا أأة ، انأأاك بيتأأان  تأأط مأأن التدأأيدم  أأه ديأأوان ابأأن  مأأرك. والتدأأيدم موجأأودم عنأأد ابأأن الخطيأأ  - 9
 . 317ص، 3ل، الجرا 
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 ْذ ي عأأأد  اأأأذا العندأأأر خادأأأية  ؛ ومأأأن اأأأذ  الكرامأأأاأل أن ا نبيأأأار يأأأد بش أأأروا بتدومأأأ
راأأأأأا مأأأأأن النبويأأأأأاأل  ال بهأأأأأذا وال ت عأأأأأرف مولديأأأأأة مأأأأأن غي مأأأأأأل شأأأأأعر المولأأأأأدياأل "ال

  أأال  عمأأا أك دتأأ  الكتأأ  ، ،  تأأد أشأأاروا  لأأن حتيتأأة وجأأود  يبأأل أن يولأأد(9)"العندأأر
  (2):يال عبدالل  بن سودم، السماوية الته أ ن لأل علن الرسل من يبل 

 ذاتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوال حتيتتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ومعنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن 
 وا رسأأأأأأأأأأأأال (3)شأأأأأأأأأأأأهدأْل بأأأأأأأأأأأأ  ا خبأأأأأأأأأأأأار

 

 مأأأأأأأأأأأأأا الَ  حأأأأأأأأأأأأأق  وانجلأأأأأأأأأأأأأن مدلأأأأأأأأأأأأأأول  
 والفريأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأان والتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأورام وا نجيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل  

 

عليأ  -بف ل محم أد  -علي  السالم-ويال ابن  مرك  ه اعتراف تورام موسن 
وتدديق ما ورد  ه ا نجيل الذد أنأ ل علأن عيسأن ، يبل مجية  -الدالم والسالم

 (6):-علي  السالم-

  أأأأأأأأأأل تأأأأأأأأأورام موسأأأأأأأأأن بف أأأأأأأأأل يأأأأأأأأأد اعتر 
 

 ودأأأأأأد ي   نجيأأأأأأل عيسأأأأأأن ابأأأأأأن مريمأأأأأأا
 

، ولم يكتف  الشعرار بمثل اذ  الكراماأل وما ورد عن ا نبيأار والكتأ  السأماوية
أنهمأأا  (5): شأأق  وسأأطي  تأأد رود عأأن الكأأاانين، بأأل أشأأاروا  لأأن مأأا بش أأر بأأ  الكه أأان

ك ينكدان ددق واما بذل، -دلن الل  علي  وسلم-أخبرا الناس بتر  مجهر النبه 
واأأه ، : ا نجيأأل والتأأورامومأأا جأأار  أأه الكتأأ  السأأماوية، مأأا جأأار بأأ  الرسأأول الكأأريم

                                                 

 .75ص، الشعر العربه  ه عدر بنه مرين، عبد السالم، شتور - 9

 .329ص، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 2
 ا حبار. :لعل ا نس  أن تكون - 3
 .314ص، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 6
م(، مأأرول الأأذا  ومعأأادن 157اأأأ  364أبأأو الحسأأن علأأه بأأن الحسأأين )، المسأأعودد :انلأأر عنهمأأا - 5

، م9184اأأأ  9614، 9ط، بيأأروأل، دار الكتأأ  العلميأأة، مفيأأد محمأأد يميحأأة :شأأرح  ويأأد م لأأ ، الجأأوار
 .912ص، 2ل
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يأأال لسأأان الأأدين بأأن ،  أأه تهيةأأة النأأاس السأأتتبال رسأأالت ، أمأأور لأأم تكأأن لنبأأه يبلأأ 
   (9):الخطي 

 وأخبأأأأأأأأر شأأأأأأأأق  أن  أأأأأأأأه ا ر  عنداأأأأأأأأأأأا
 رسأأأأول مأأأأن الأأأأرحمن يأأأأدعو  لأأأأن الهأأأأدى

 

     وا م  طلأأأأأأأأأأأأأأأوَ  نبأأأأأأأأأأأأأأأه  طااأأأأأأأأأأأأأأأأأر ا
 ويأأأأأأأأأدعو  لأأأأأأأأأن دار السأأأأأأأأأالمة والسأأأأأأأأألم

 

والتنأو    أه مأدلوالتها تيكيأد ،  أه شأعرامراد الشأعرار مأن ذكأر تلأك ا شأاراأل  تد أ
 .   يادم مشروعية يديدتهم الدينية والفنية معا  و ، -علي  السالم-نبو م الرسول 

 :المديح النبوي

يكأأاد يكأأون أكبأأر ، واسأأعةييخأأذ اأأذا الجأأ ر مأأن التدأأيدم المولديأأة مسأأاحة ندأأي ة 
واأأو ، حيأأ  يشأأكل المأأدي  النبأأود العندأأر الأأرةيس  أأه شأأعر المولأأدياأل، مسأأاحة  يهأأا

 تد أ وته الرسول الكأريم مأن ، العندر الذد تتمحور حول  ا  كار والم امين ا خرى
علأأأيهم -المنايأأأ  والف أأأاةل مأأأا لأأأم يكأأأن لغيأأأر  مأأأن الخلأأأق بمأأأن  أأأيهم ا نبيأأأار والرسأأأل 

 .  وسماأل ملحمية، بدا بدورم تتمثل  يها طبيعة بشرية كما، -السالم

ويعدي المدي  النبود من أر   المو وعاأل ا نسانية ذاأل االتدال المكأين  أه 
 كان الشعرار يعب رون  ه مولدياتهم عن حب هم وايأامهم  أه شأخص ، النفس البشرية
ذد يعأأد  سأأمة الأأ، وبأأذلوا غايأأة جهأأدام  أأه سأأبيل  لهأأار اأأذا الحأأ   ، الرسأأول الكأأريم

 فأه "مولأد النبأه ، وتعأد د مأذاابهم، عامة يشترك  يها المسلمون علن تباين ن عأاتهم
يلتتأون جميعأا  علأن ، والدأو ية والسألفية والعلمأار والعامأة، ترى المجددين والمتلأدين

ولكأنهم جميعأا  وحأدم مت لفأة ،   واسأ  متبأاينويد يكون بين ن عأاتهم تنأو  ، بتعة واحدم
ويأأأأد جعأأأأل الشأأأأعرار ، -عليأأأأ  الدأأأأالم والسأأأأالم- (2)"حأأأأبهم لمحمأأأأد أأأأه  خالدأأأأهم و 

؛ وبأأذلك  أأإن جمأأال التدأأيدم ومن لأأة ر يعأأة بأأين سأأاةر الخلأأق، للرسأأول مكانأأة  ريأأدم
                                                 

 .577ص، الديوان، ابن الخطي  - 9
 .251ص ، م9146، بيروأل، ترجمة  حسان عباس ور يتي ، دراساأل  ه ح ارم ا سالم، ج  - 2
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  ال  عن ا بدا  الفنه  ه بنية ، ن  ه التيم السامية الته يعب ر عنهاالمولدية يتجل  
 التديدم نفسها. 

وترس أأأأخأل لأأأأدى ، شأأأأعر المولأأأأدياأل ويأأأأد اسأأأأتترأل معأأأأانه المأأأأدي  النبأأأأود  أأأأه
، بحي  نجأدام يتحأدثون عأن المعجأ األ النبويأة بكأل أشأكالها، المجيدين من شعراة 
، ودأأأأفات  المعنويأأأأة، وشأأأأماةل ، وشأأأأفاعة الرسأأأأول يأأأأوم التيامأأأأة، والحتيتأأأأة المحمديأأأأة
أننأا   ال،  تد بدأل شخدية الرسول  ه دورم رجل دنيأا وديأن، ومن لت  بين ا نبيار

لم   ه شعر المولدياأل واأو أن الشأعرار يأد أغفلأوا الحأدي  عأن الهجأرم نتف عند م
مأ  أن ذكراأا يتأي  الفردأة ل شأادم بمويأف علأه بأن أبأه طالأ  الأذد نأام ، النبوية

، ومويأف أبأه بكأر الدأديق ر يتأ   أه الهجأرم،  ه  را  الرسول الكأريم ليلأة الهجأرم
سأأالطين -وم بنأأه ا حمأأر واأأم يأأ، ومويأأف ا ندأأار الأأذين اسأأتتبلوا النبأأه وندأأرو 

 الذين ينتسبون  ليهم. -ا ندلس آنذاك
وجعلأو  نتطأة ، -دألن اللأ  عليأ  وسأل م-وتغن ن الشأعرار بمولأد الرسأول الكأريم 

وأخرل الناس مأن الشأرك ، نورا  دد  شمل اللالم البهيمو ، تحو ل  ه تاريخ البشرية
نهم  لأأأن عبأأأادم ر   ومأأأن عبأأأادم العبأأأاد )الأأأروم والفأأأرس( والخأأأوف مأأأ،  لأأأن ا يمأأأان

 (9):يال عله بن لسان الدين، وا من  ه جناب ، العباد
 للأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  مولأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد  الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذد أنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوار 
 شأأأأأأأأأأرعأْل مأأأأأأأأأأن التيييأأأأأأأأأأد سأأأأأأأأأأيَف ادايأأأأأأأأأأة

 

 دأأأأأأأأأأدعأل لالمأأأأأأأأأأا  لل أأأأأأأأأأالل بهيمأأأأأأأأأأا
 أْرَدأْل ل بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا   ارسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  والرومأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

 

وعب روا عن مدى عج  أداتهأم الفنيأة عأن الودأول  لأن مسأتوى مأا ينبغأه أن ي مأد  
 (2):يال ابن خلدون، متايسة م  ما أن ل الل  تعالن من مدي  لنبي ،  الرسول ب

أأأأأأرأل   أأأأأأأه مأأأأأأأدحه  أأأأأأإن يأأأأأأأك  طيبأأأأأأأأأا    يد 
 مأأأأأاذا عسأأأأأن يبغأأأأأه المطيأأأأأل ويأأأأأد حأأأأأوى

  بمأأأأأأأأأأا لأأأأأأأأأأذكرك مأأأأأأأأأأن أريأأأأأأأأأأج الطيأأأأأأأأأأ 
  أأأأأأأأأه مأأأأأأأأأدحك التأأأأأأأأأرآن  كأأأأأأأأأل  م طيأأأأأأأأأ 

                                                 

 .17ص، 6ل، المجموعة النبهانية  ه المداة  النبوية، النبهانه  - 9
 .75ص، التعريف، ابن خلدون - 2
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 (9):ويال  سماعيل بن ا حمر

 بمأأأدحك يأأأا خيأأأر الأأأورى الأأأوحه  يأأأد أتأأأن
 ةٍ منأأأأأأأأأأأأأأأك بمدحأأأأأأأأأأأأأأأ  ذا نطأأأأأأأأأأأأأأأَق التأأأأأأأأأأأأأأأرآن  

 

  يشأأأأأأجار ذاك المأأأأأأد  ت جنأأأأأأن ثماراأأأأأأأأا
  يمأأأأأأأداحنا بأأأأأأأالعج  سأأأأأأأيَق ا أأأأأأأطراراا

 

أأأا أدرك الشأأأعرار مأأأدى عجأأأ ام  أأأه مأأأد  الرسأأأول الكأأأريم اكتفأأأن بع أأأهم ، ولم 
 (2)يال أبو  كري ا ابن خلدون:، با شارم  لن الدالم علي 

 روام التأأأأأأأأأأأأأري  والشأأأأأأأأأأأأأعر عجأأأأأأأأأأأأأَ ا   يأأأأأأأأأأأأأا
  نمأأأأأأأأأأأأأأأأأأا حسأأأأأأأأأأأأأأأأأأبنا الدأأأأأأأأأأأأأأأأأأالم عليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 

 تأأأأأأأأأأأأأأدركون با مأأأأأأأأأأأأأأدا   مأأأأأأأأأأأأأأا عسأأأأأأأأأأأأأأن 
 واأأأأأأأأأأأأأأأأأه للفأأأأأأأأأأأأأأأأأو  آيأأأأأأأأأأأأأأأأأة اسأأأأأأأأأأأأأأأأأتفتا   

 

 أأأإن ابأأأن خلأأأدون طلأأأ  مأأأن مجموعأأأة الشأأأعرار وروام الشأأأعر أن يتويفأأأوا عأأأن 
محاولأأة االسأأتمرار  أأه المأأدي  النبأأود  نهأأم لأأن يدأألوا  لأأن مأأا يبتغأأون مأأن معأأانه 

وأن  خيأر مأا يمكأن أن يكأون ربحأا  ، المدي  الته تلألي عدأية علأن يأدرتهم الشأعرية
           .  و الدالم علن نبيهم الكريملهم ا

ن لأم ، ويأد تفاوتأأل معأانه المأدي  النبأود كثأرم وتفدأيال   أه شأعر المولأدياأل وا 
،  ذ اأه الغايأة التأه سأعن الشأعرار للتعبيأر عنهأا ؛تخل  منها يديدم من اذا الشأعر

اسأأأتدعأل اأأأذ   تأأأد ، و ن ا ندلسأأأيين كأأأانوا يعيشأأأون أ مأأأة وجوديأأأة، والويأأأوف عليهأأأا
  مأأأأة تأأأأداخل المرجعيأأأأاأل الثتا يأأأأة والدينيأأأأة والشأأأأعبية لرسأأأأم الدأأأأورم المثلأأأأن للرسأأأأول ا

، استتدأأار  تامأأا  واستتدأأوا جوانبهأأا ،  يحأأاط الشأأعرار شخدأأيت  بهالأأة عليمأأة، الكأأريم
؛  هم يعأدون ذلأك ملهأرا  مأن ملأاار الو أار تخليدا  لها، وبالغوا  ه ذلك أيما مبالغة

                                                 

، نثيأأر  راةأأد الجمأأان  أأه نلأأم  حأأول ال مأأان، م(9616اأأأ  817أبأأو الوليأأد  سأأماعيل )، ابأأن ا حمأأر - 9
 .291صدار الفكر، ، محمد ر وان الداية :تحتيق

 .269ص، 9ل، أ اار الريا ، ردالمت - 2
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يمانأأأأأا  برسأأأأأال، لشخدأأأأأ  الكأأأأأريم ويأأأأأد نهلأأأأأوا لتخليأأأأأد اأأأأأذ   .  ت  السأأأأأماوية السأأأأأمحةوا 
اأأأو مسأأتوحن ممأأأا ورد  أأأه   منهأأا مأأأا، الشخدأأية مأأأن منهأأأل واحأأد تعأأأددأل مسأأأالك 

ل سأأجال   أأذ ا  و شأأك  ،  هأأو الينبأأو  الدأأا ه الأأذد دأأدر عنأأ  الشأأعرار، التأأرآن الكأأريم
 ؛  تد كان لأ  أثأر وثيأق  أه ترسأيخ دأورم الرسأول الكأريم  أه ذاأنومنبعا  حسنا  لهم

وإنك لعلىى للىع يمىي : يال تعأالن، للأل تتردد م  تعاي  ا جيال، المسلم
(1) ،

 تد جس د الرسول الكريم  ه سيرت  ، ومنها ما او مستوحن من السيرم النبوية العطرم
ومنهأأأأا ممأأأأا ورد  أأأأه معتتأأأأداأل تسأأأأر بأل  لأأأأن الأأأأأدعوم ، أبلأأأأ  المثأأأأل العليأأأأا وأروعهأأأأا

سأأيما المعتتأأداأل الفاطميأأة التأأه  ال، مختلفأةا سأالمية مأأن خأأالل الفأأرق ا سأأالمية ال
ومنهأأأا مأأأا كأأأان مأأأن ا  أأأا األ ، لأأأل  أثراأأأا وا أأأحا  بنسأأأ  متفاوتأأأة عنأأأد المسأأألمين

  بطال  شعبيا  الشعبية الته َنَسبأل للرسول الكريم الخوارق والمعج األ الته جعلأل من
 .وارتباطهم بعتيدت ، وشد م تمسكهم بنهج ، ؛ لفرط محبتهموملحميا  برنيتهم

 :-صلى الله عليه وسلم-السمات المثالية للشخصية العربية في شخص الرسول 

ويفة ، وسجايا  -دلن الل  علي  وسلم-ويف الشعرار   ار دفاأل الرسول 
، وعبروا عن عدم يدرتهم علن الويوف علن مكنونها، عن  دراك ماايتهاعج وا 

 (2)يال ع ي  بن يشأل:

 يأأأأأأأا سأأأأأأأاةله عأأأأأأأن كنأأأأأأأ  بعأأأأأأأ  دأأأأأأأفات 
 

 لبيأأأأأأأأأان  وكأأأأأأأأأل  عنأأأأأأأأأ  المنطأأأأأأأأأق  كأأأأأأأأأل  ا
    

                                                 

 .6ا ية ، سورم التلم - 9
 حسأأأان  :تحتيأأأق، الكتيبأأأة الكامنأأأة، . ابأأأن الخطيأأأ 325ص، 3ل،  نفا أأأة الجأأأرا، ابأأأن الخطيأأأ  - 2

، 573ص، 3ل، . ويأأأد وردأل ترجمتأأأ   أأأه ا حاطأأأة215ص، م9183، بيأأأروأل، دار الثتا أأأة، عب أأأاس
 :ويأال  يأ ، وأورد مطلأ  اأذ  التدأيدم  تأط ، ويكن أن أبأا سألطان، باسأم عبأد الع يأ  بأن علأه بأن يسأأل

 .شيوق الدو ية  ه الح رم لمال مت  ؛رأل علي  المعانه الدو يةله
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أأل الشأأعرار الرسأأول الكأأريم علأأن غيأأر  مأأن ا نبيأأار وسأأاةر الخلأأق بيأأد ، ويأأد    
ولأأأم يتويفأأأوا طأأأويال  عنأأأد اأأأذ  ، أنهأأأم ايتدأأأدوا  أأأه ذكأأأر دأأأفات  الحسأأأية والجسأأأدية

وتغنأأوا بهأأا بمأأا يأأوحه بينأأ   أأر  مأأن ، علأأن أودأأا   المعنويأأة ورك أأ وا، الدأأفاأل
، ومأأأا اأأأه  أأأه حتيتتهأأأا  ال تعلأأأيم للرسأأأول،   الدأأأالم والسأأأالمالغأأأ ل  أأأه ذاتأأأ  عليأأأ

جالل لشخد  الكريم، وتويير ل    (9):يال ابن  ريالة، وا 

 اأأأأأأأأأأأو سأأأأأأأأأأأي د ا رسأأأأأأأأأأأال أكأأأأأأأأأأأرم م رسأأأأأأأأأأأأل
 أعلأأأأأأأأأأأن الأأأأأأأأأأأورى يأأأأأأأأأأأدرا  وأطأأأأأأأأأأأولهم يأأأأأأأأأأأدا  
 مأأأأأا شأأأأأةأل مأأأأأن شأأأأأرف أدأأأأأيل لأأأأأم يأأأأأ ل
  أأأأأأأر    كأأأأأأأا  أأأأأأأه دوحأأأأأأأة الحسأأأأأأأ  التأأأأأأأه

 

 أ أأأأأأأحن بأأأأأأأ  شأأأأأأأمل الهأأأأأأأدى مشأأأأأأأموال
 م وأيأأأأأأأأأأأأأأأوم ييأأأأأأأأأأأأأأأأأالونأأأأأأأأأأأأأأأدى  وأشأأأأأأأأأأأأأأأر ه

 طأأأأأأأأأأأول ال مأأأأأأأأأأأان وال يأأأأأأأأأأأ ال أديأأأأأأأأأأأأأال
 مأأأأأأأأأأأأأأا  ال رو   عالةهأأأأأأأأأأأأأأا مطأأأأأأأأأأأأأأألوال

 

 (2):ويال ابن الخطي   ه الددق والحلم  

 رسأأأأأأأأأول  أتأأأأأأأأأن حكأأأأأأأأأم الكتأأأأأأأأأا  بمدحأأأأأأأأأأ 
 يريأأأأأأأأ   دأأأأأأأأميم المجأأأأأأأأد  أأأأأأأأه آل ااشأأأأأأأأم

 

لأأأأأأأأم    وأثنأأأأأأن عليأأأأأأ  اللأأأأأأ  بالدأأأأأأدق والح 
 أولأأأأأه الَتَسأأأأأَماأل  الغأأأأأأر  وا  ن أأأأأف الشأأأأأأم  

 

 بيأأاأل السأأابتة يأأدرك أن الشأأعرار اسأأتدعوا التأأيم ا خالييأأة التأأه والنأأالر  لأأن ا
والكأرم والسأخار والشأجاعة ، مثل عراية النس  وأدأالت ، ترسخأل  ه الذاكرم العربية

ثأأم  ، ؛ عْر أأا  وعنأأوان  تأأو ماأأا مأأن التأيم التأأه سأأادأل عنأأد العأر وغير ، الدأدق والحلأأمو 
 حأو ل االلتأ ام بهأا مأن العأرف ، وحيأا  ومنحهأا  خمأا  ر ، تبنااا ا سالم بعأد بأ و  نأور 

واأو بأذلك ال يبتعأد عأن غيأر  مأن ، االجتماعه الخالص  لأن ا طأار العتأدد الخالأد
 .  البشر  ال بتدر ما يستغرق الشعرار  ه اذ  التيم

 :-صلى الله عليه وسّلم-السمات التي انفرد بها الرسول 
                                                 

 .325ص، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 9
 .574ص، الديوان، ابن الخطي  - 2
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دأألن  -رسأأول الكأأريم  ن  أاأأم  مأأا يمكأأن أن يسأأتخلص مأأن سأأماأل انفأأرد بهأأا ال
اأو الحأدي  عأن الحتيتأة المحم ديأة، والمعجأ األ النبويأة وا سأرار  –الل  عليأ  وسألم 

 :والتوس ل والشفاعة، والمعرال
 :الحقيقة المحمدية -أ

وعندأرا  ، تعدي الحتيتة المحمدية ركنا  رةيسا  من أركان بنية التدأيدم المولديأة
وانجأأذبوا ، اعأأل الشأأعرار مأأ  اأأذ  الحتيتأأة تأأد تف، مهمأأا  مأأن عنادأأر المأأدي  النبأأود

 تأد نلأروا للنبأأه ، واسأتوحوا منأأ  كثيأرا  مأن الرم يأأة،  لأن المعنأن الأذد لمحأأو   يهأا
ومأن مأادم ، ومخلويا  يبأل بأدر الخلأق، وجعلو  نورا  من الل  ع   وجل، نلرم متد سة

 ؛  يمانأأأأا  راسأأأأخا   أأأأهالأأأأرو  والوجأأأأودمختلفأأأأة عأأأأن مأأأأادم خلأأأأق البشأأأأر،  هأأأأو أ لأأأأه 
، أو اتباعأأأا  لمعتتأأأد آخأأأر، أو تتليأأأدا  لأأأدين، دون أن تكأأأون أثأأأرا  مأأأن أحأأأد، عتيأأأدتهم

 ن الحتيتة المحمديأة  سأالمية  ْذ " ؛ودون أن تفر ها منثراأل أجنبية طارةة عليها
. ويبدو أن الفاطميين يد جعلوا ذلك ركنا  (9)"وبدورتها الندي ة،  ه نشيتها ا ولن

كمأأأا أن عندأأأرا  مأأأن عنادأأأر شأأأعرام العتأأأدد،  مأأأن عتيأأأدتهم، واتخأأأذاا شأأأعرانام
بأأل اأأه ا سأأاس الأأذد ، الحتيتأأة المحمديأأة مأأن مرتكأأ األ الفكأأر الدأأو ه الرةيسأأة

انعكأأس ذلأأك علأأن الشأأعر و ، يتأأوم عليأأ  ذلأأك الفكأأر  أأه مختلأأف مشأأارب  واتجاااتأأ 
  .  وتيثر بذلك شعرار المدي  النبود من بعدام، الدو ه

                                                 

، م9184، 9ط، عمأان، الأدار العربيأة، المأداة  النبويأة بأين الدردأرد والبودأيرد، مخيمر، دال  - 9
، 31ص، لأوكهمأن الأدكتور غأا د شأبي   أه المأداة  النبويأة  أه العدأر المم . ويد أشأار كأل  29ص

ألمأ   يهأا  لأن  والدكتور مخيمأر دأال   لأن أن أبأا حنيفأة النعمأان نلأم يدأيدم اسأمها )الأدر  المكنأون(
. ولعأأل  الدأأوا  أن التدأأيدم المأأذكورم لشأأها  الأأدين ا بشأأيهه أنشأأداا بنفسأأ   أأه الحتيتأأة المحمديأأة

ا    :ومنها، الحجرم الشريفة بالمدينة المنورم حين  اراا حاج 

  رسأأأأأأأأأأأأأأال جةتأأأأأأأأأأأأأأك يادأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدا  يأأأأأأأأأأأأأأا سأأأأأأأأأأأأأأي د ا
لأأأأأأأأأأأق امأأأأأأأأأأأأأأأأأرن    أنأأأأأأأأأأأأل الأأأأأأأأأأأذد لأأأأأأأأأأأوالك مأأأأأأأأأأأا خ 
 أنأأأأأأأأأأل الأأأأأأأأأذد مأأأأأأأأأن نأأأأأأأأأور ك البأأأأأأأأأدر اكتسأأأأأأأأأن

 

 أرجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو ر أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاك وأحتمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه بحماكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
لأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأورى لوالكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال وال خ 
 والشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمس مشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرية بنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأور بهاكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

 

، المسأأأتطرف  أأأه كأأأل   أأأن مسأأأتلرف، م(9664اأأأأ   851شأأأها  الأأأدين محمأأأد بأأأن أحمأأأد )، ا بشأأأيهه  
 .619، ص9ل، م9183، 9ط، بيروأل، دار الكت  العلمية، مفيد محمد يمحية :تحتيق
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، تيتأأة المحمديأة  أه يدأيدم المولأد النبأأودولعأل  السأب   أه التركيأ  علأن الح
، ييته من با  استعالر المسلمين بها وبمعج اتها علن أدحا  الدياناأل ا خرى

وأن كأل  مأا  أه اأذا ، للتعبير عن أن محمدا  اأو ا دأل الأذد ينتسأ   ليأ  الكأون
الكأأأون مأأأن ملأأأاار بشأأأرية وطبيعيأأأة مسأأأتمد  مأأأن النأأأور المحمأأأدد، واأأأو مأأأا يبأأأين 

آنأأذاك الأأذد  -عليأأ  السأأالم-علأأن احتفأأاالأل الندأأارى بمولأأد عيسأأن  طبيعأأة الأأرد
 (9):يال ابن  مرك، شك ل أحد دوا   االحتفال بالمولد النبود

 تنت أأأأأأأأأأأأل نأأأأأأأأأأأأورا   أأأأأأأأأأأأه الحيأأأأأأأأأأأأام مشااأأأأأأأأأأأأأأدا  
  لأأأأأأأأن أن بأأأأأأأأدا سأأأأأأأأرا  مأأأأأأأأن اللأأأأأأأأ  لأأأأأأأأاارا  

 

 يفأأأأأأأأأأأأأوق بهأأأأأأأأأأأأأار أو يأأأأأأأأأأأأأروق ترسيمأأأأأأأأأأأأأأأأا
 تجس أأأأأأأأد مأأأأأأأأن نأأأأأأأأور الهأأأأأأأأدى وتجس أأأأأأأأما

 

اك اتجااأأا  سأأاةدا  بأأين علمأأار المسأألمين يأأنمن بت أأية ومأأن ذلأأك يتبأأين أن انأأ
و أأأه ذلأأأك تن يأأأ  للرسأأأول ، أد أن محمأأأدا  دأأأورم مجس أأأدم للأأأذاأل ا لهيأأأة، التجسأأأيد

نمأا اأو دأورم مأن الأذاأل المتد سأة، الكريم عن أن يتدف بما يتدف ب  البشر ، وا 
اللىىن نىىور : أول تأيويال  لمأأا ورد  أأه التأأرآن الكأأريم عنأدما ودأأف اللأأ  تعأأالن ذاتأأ  بتأ

 . (2) ....... اآلية السموات واألرض
  (3):ويال ابن خلدون

 نأأأأور الهأأأأدى مدأأأأأطفن ا كأأأأوان غايتهأأأأأا
 الم جتبأأأأأأأأأأأأأأأأن له أأأأأأأأأأأأأأأأدى ا نأأأأأأأأأأأأأأأأام يْدمأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

 

ْكأأأأأأأم الرسأأأأأأأالة  أأأأأأأه بْعأأأأأأأ ٍ   وتكأأأأأأأوين    ح 
  ن  وآدم  بأأأأأأأأأأأأأين اأأأأأأأأأأأأأذا المأأأأأأأأأأأأأار والطيأأأأأأأأأأأأأأ

 

                                                 

 .314ص ، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 9
 .35ا ية ، سورم النور - 2

ولعلأ  مأن ، . والشطر ا ول من البيأل الثانه مختأل الأو ن218، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 3
 .: يدما  ب ؛ ليستتيم الو ندب  ي، الدوا    ا ة )ب (  ه آخر 
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يم ( لحمل رسالت  يبل بأدر نشأن محمدا  )واو بذلك يشير  لن أن الل  ادطف
، عليأأ  السأأالم-أن ا  أأالك تسأأتمدي نوراأأا مأأن نأأور  و ، وخلأأق أبأأه البشأأر آدم، الكأأون
واأأأو العنايأأأة  أأأه ، والرحمأأأة المن لأأأة، وسأأأر  التأأأرآن، النأأأور اأأأو حتيتأأأة الرسأأأالة هأأأذا "
ومميأأ  الشأأهادم مأأن ، ومعنأأن الكأأون، ومتت أأن ا رادم العليأأة، وسأأر  ا يجأأاد، الأأدنيا
 . (9)"الغي 

ة الرسأأول الكأأريم مأأن  أأإن الشأأعرار نلأأروا  لأأن شخدأأي ومهمأأا يكأأن مأأن أمأأر
واو ج ر ، واو حه  ال يفنن وال يموأل، الروحية علن أن  يديم أ لهحي  الحتيتة 

بيأد أنهأم نلأروا  ليأ  مأن حيأ  التشأخيص الجسأمانه علأن أنأ  ، من الذاأل التأدس
  .كما سيتبين  يما بعد  ه اذا البح ، حاد  يمكن أن يموأل

 :المعجزات -ب

، -دأألن اللأأ  عليأأ  وسأألم-ك أأ  الشأأعرار  أأه مولأأدياتهم علأأن معجأأ األ الرسأأول ر  
واخأتالف ، علأن الأرغم مأن تنوعهأا، وجعلواا عندرا  رةيسا  مأن عنادأر المأدي  النبأود

ن لأأم يكأأأن ، ..وغيأأر ذلأأك.يم ال أأ   وشأأأكوى البعيأأر لأأ مثأأل تكلأأ، وكثرتهأأا، دالالتهأأا وا 
 (2):سانيال أبو عبدالل  بن ح، بمتدورام ا حاطة بها

 لأأأأأأأأأأ  معجأأأأأأأأأأ األ  دونهأأأأأأأأأأا الشأأأأأأأأأأه   كثأأأأأأأأأأرم  
 

 ي أأأيق  نطأأأاق  التأأأول عأأأن أن يشأأأيعها
 

  (3)ويال ابن  مرك:

 تكأأأأأألي عأأأأأأن منتهااأأأأأأا ألسأأأأأأن الف دحأأأأأأأأا كأأأأأأأأأأأأأم آيأأأأأأأأأأأأأٍة لرسأأأأأأأأأأأأأول اللأأأأأأأأأأأأأ  معجأأأأأأأأأأأأأأأأ مٍ 
                                                 

محمأأد  :تحتيأأق، رو أأة التعريأأف بالحأأ  الشأأريف، م(9376اأأأ  774لسأأان الأأدين )، ابأأن الخطيأأ  - 9
 .958ص، م9171، بيروأل، الكتانه، دار الثتا ة

 .396ص، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 2
 .24ص، الديوان، ابن  مرك - 3



 297 

 اللأأأأأأأأأأ  أعطأأأأأأأأأأاك مأأأأأأأأأأا لأأأأأأأأأأم ي ْنتَأأأأأأأأأأ   أحأأأأأأأأأأد  
 

 واللأأأأأ  أكأأأأأرم َمأأأأأْن أعطأأأأأن وَمأأأأأْن منحأأأأأا
 

 ْذ  ن  داللأة الكثأرم  ؛ال أة علأن الكثأرم تد أحسن الشاعران  أه اختيأار ا لفأال الد
أولهمأا مأن حيأ  ،  ه معج األ الرسول الكريم تيته من أمرين  ه المثالين السابتين

ونطأأاق ، الم أمون الأأذد أشأأار  يأأ  الشأأاعر  لأأن الشأأه  التأأه ي كن أأن بهأأا عأأن الكثأأرم
ل )كأأم( التأأول الأأذد ي كن أأن بأأ  عأأن الس أأَعة التأأه ال حأأدوَد لهأأا أ وثانيهمأأا  أأه اسأأتعما

وكل أأأل ألسأأأن الفدأأأحار  أأأه ، التأأأه تأأأدلي علأأأن عأأأدٍد غيأأأر معلأأأوم أو محأأأدود، الخبريأأأة
 .  استيفار ذكراا

ر ، ومكانتأ  بأين النأاس، ويد نو   الشأعرار بمن لأة الرسأول الكأريم واأو معنأن تكأر 
 هنأأأأاك مأأأأن الشأأأأعرار َمأأأأْن يأأأأارن بأأأأين معجأأأأ األ الرسأأأأول الكأأأأريم ، كثيأأأأرا   أأأأه شأأأأعرام

حيأأار المأأوتن ، -عليأأ  السأأالم-ن سأأبتو  مثأأل عدأأا موسأأن ومعجأأ األ الرسأأل الأأذي وا 
 (1):ن ا حمرأاعيل بأول  سمأمثل ي، -علي  السالم-معج م عيسن 

  ذا الرسأأأأأأأأل با  دأأأأأأأأا  طأأأأأأأأال متامهأأأأأأأأأأم
ن ألهأأأأأأأأأأأأأأروا بأأأأأأأأأأأأأأالمعج األ عجاةبأأأأأأأأأأأأأأأأأا    وا 
  ذا مأأأأأأا عدأأأأأأا موسأأأأأأن أ عيأأأأأأدأل يتوداأأأأأأا
أأأأأأا مأأأأأأن أدأأأأأأابع  انهمأأأأأأأن   فأأأأأأه المأأأأأأار لم 

ن مي أأأأأأأأأأأأأأل  أحيأأأأأأأأأأأأأا  عيسأأأأأأأأأأأأأن    يحمأأأأأأأأأأأأأأد  وا 
 

 واأأأأأأأو خطيبهأأأأأأأا، يطأأأأأأأول رسأأأأأأأول اللأأأأأأأ 
 بالمختأأأأأأأار منهأأأأأأأا عجيبهأأأأأأأا ئ تأأأأأأأد ريأأأأأأأ

 لأأأأأأأأ  حي أأأأأأأأة تسأأأأأأأأعن وخيأأأأأأأأف مديبهأأأأأأأأأا
 مأأأأأأأأا  أأأأأأأأه البرايأأأأأأأأا  أأأأأأأأريبها، َلمعجأأأأأأأأ م  

 ب  َحيَه ا مواأل   ذ خر  نيبهأأأأا

-معج م ال   الذد كلم الرسول ، المعج األ الته ترد دأل  ه شعرامومن 
  (2):ةيال ابن  ريال، ، وشكوى البعير-دلن الل  علي  وسلم
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 وال أأأأأأأأأأأأأأأأأ ي سأأأأأأأأأأأأأأأأألم معربأأأأأأأأأأأأأأأأأا  بلسأأأأأأأأأأأأأأأأأان 
 وكأأأأأأأأأأأأذا البعيأأأأأأأأأأأأر شأأأأأأأأأأأأكا  ليأأأأأأأأأأأأ  بحالأأأأأأأأأأأأ 

 

 وأشأأأأأأأأأأأأأأأأار نحأأأأأأأأأأأأأأأأو يمينأأأأأأأأأأأأأأأأ  تتبيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال
 مسأأأأأأأأأأأأأأأتعطفا  وأتأأأأأأأأأأأأأأأن  ليأأأأأأأأأأأأأأأ  دخأأأأأأأأأأأأأأأيال

 

س أمثلة كثيرم علن اذ  المعج األ مبثوثة  ه يداةد واكذا نستطي  أن نتلم  
التكرار أكثر  وربما كان، تسترعه االنتبا  الفنه كثيرا   واه أمثلة ال، الشعرار
عادتها، ملااراا ولل أل مكرورم ، حتن أدب  الشعرار يلهجون بتكرار معانيها وا 

 ه طراةق  –غالبا   –تتليدية  ه بع  ج ةياتها، ولل  التجديد ،  ه م مونها
بيد أنها لل أل ، وا سالي  الته اختاراا الشعرار لبيانها، التعبير عن اذ  المعانه

بودفها ملهرا  من ملاار ا عجا  ، دم المولد النبودتشك ل مادم شعرية  ه يدي
ال لما كان لهذ  ، النبود الته أحاطأل بوالدم الرسول الكريم، وبسيرت  النبوية وا 

 .  المعج األ من داللة
 : اإلسراء والمعراج -ج 

يعأأود ، لعأأل  السأأب   أأه ذكأأر الشأأعرار حأأادثته ا سأأرار والمعأأرال  أأه مولأأدياتهم
خأص  بهمأا رسأول  محمأدا  دون غيأر  ، كرامة مأن اللأ  عأ  وجأل  لن أنهم رأوا  يهما
  .  (1)من ا نبيار والبشر

ومأن ، بعد الترآن الكأريم –وتعدي حادثتا ا سرار والمعرال أام المعج األ النبوية 
الهيتمأه  أه  ويد يال ابأن، أام ا مور الخارية الته أجرااا الل  تعالن علن يد نبي 

" ن يدأأأأة ا سأأأأرار والمعأأأأرال مأأأأن أشأأأأهر المعجأأأأ األ  (2):شأأأأرح  ام يأأأأة البودأأأأيرد
ومأأأن ثأأأم يأأأال بعأأأ  ، وأعلأأأم ا يأأأاأل، وأدأأأدق ا نبأأأار، وأيأأأوى الحجأأأج، والبينأأأاأل

                                                 

. حأأدى وخمسأأين مأأن عمأأر الرسأأول الكأأريمتشأأير المدأأادر  لأأن أن ا سأأرار والمعأأرال كانأأا  أأه سأأنة   - 9
 .399ص ، 2ل، مرول الذا ، المسعودد

تن شأر  ابأن الهيتمأه علأن مأ، م(9567اأأ  156ا مام شها  الأدين أحمأد بأن حجأر )، ابن الهيتمه - 2
 .71ص، اأ9317، 9ط، مدر، المطبعة الخيرية، الهم ية  ه مد  خير البرية ل مام البوديرد
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 ؛  نأ بالنسأبة لأ  دألن اللأ  عليأ  وسأل م لكن، :  نها أ  ل من ليلة التدرالمفسرين
وحاةر،  كويد ويف الناس حيالها بين مدد ق ومشك  أ وته  يها ما ال يحيط ب  حد  "

بيأد أن شأأعرار ، انأأأل بالجسأد أم بأالرو  أم بكليهمأأااأل ك ؛وويأف العلمأار ويفأأة جأدل
المولأأدياأل اكتفأأوا بالحأأدي  عأأن اأأذ  الحادثأأة دون الخأأو   يمأأا خأأا  بأأ  العلمأأار 

 -دأألن اللأأ  عليأأ  وسأأل م-واكتفأأوا بأأذكر ركأأو  الرسأأول ، مأأن حيأأ  كيفيأأة ا سأأرار
يأأأال ابأأأن خاتمأأأة ،  لأأأن السأأأماواأل العلأأأن -عليأأأ  السأأأالم-ومرا تتأأأ  جبريأأأل ، البأأأراق

 (9):ا ندارد

أأأأأأأأأأأأأأأة  يأأأأأأأأأأأأأأا خيأأأأأأأأأأأأأأر مبعأأأأأأأأأأأأأأو  لخيأأأأأأأأأأأأأأرم أم 
 وَمأأأأأأن ارتتأأأأأأن مأأأأأأتن البأأأأأأراق  لأأأأأأن العلأأأأأأن

 

 بأأأأأأأأأأأأأأأأتالوم  يهأأأأأأأأأأأأأأأأا اأأأأأأأأأأأأأأأأدى  وشفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار  
 ت طأأأأأأأأأأأأأأأوى سأأأأأأأأأأأأأأأمار  دونأأأأأأأأأأأأأأأ  وسأأأأأأأأأأأأأأأمار  

 

  (2):ويال ابن  ريالة

 وسأأأأأأأرى  لأأأأأأأن السأأأأأأأب  السأأأأأأأمواأل الع لأأأأأأأن
 

  أأأأأأأأأأأأأأأأوق البأأأأأأأأأأأأأأأأراق مرا تأأأأأأأأأأأأأأأأا  جبأأأأأأأأأأأأأأأأريال
 

 (3):مثلما يال أبو عبدالل  بن سودم، ن ويأل الحادثةومنهم َمْن أشار  ل

 أسأأأأأأأأأأرى بأأأأأأأأأأك الأأأأأأأأأأرحمن  أأأأأأأأأأه ملكوتأأأأأأأأأأأ 
  أأأأأأأأأأأأأه حيأأأأأأأأأأأأأ   ال َ لَأأأأأأأأأأأأأك  وال ملأأأأأأأأأأأأأأأأك  وال
 ورعيأأأأأأأأأَل مأأأأأأأأن مكنأأأأأأأأون سأأأأأأأأر  اللأأأأأأأأ  مأأأأأأأأا

 

 والليأأأأأأأأأأأأأأأأل سأأأأأأأأأأأأأأأأتر  لليأأأأأأأأأأأأأأأأ   مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدول  
 بشأأأأأأأأأأأر  ي بأأأأأأأأأأأا  لأأأأأأأأأأأ  انأأأأأأأأأأأاك ودأأأأأأأأأأأول  
 لأأأأأأأأأأأأأأأم يأأأأأأأأأأأأأأأنأَل جبريأأأأأأأأأأأأأأأل وميكاةيأأأأأأأأأأأأأأأأأأل  

 

                                                 

، 3ل، نفا أأأة الجأأأرا ، ابأأأن الخطيأأأ  :. انلأأأريسأأأأل  أأأه ديأأأوان ابأأأن خاتمأأأة ا ندأأأاردالتدأأأيدم ل - 9
 .391ص
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حيأ  ، دأل  أه شأعر مالأك بأن المرحأل ال أننا نستطي  أن ننشر  لن مسيلة بأ
ولعأأل مالأأك بأأن المرحأأل ، أشأأار  لأأن أن حادثأأة ا سأأرار كانأأأل بأأالرو  والجسأأد معأأا  

حيأ  يأال ، يمثل اتجااا  ساةدا  آنذاك يأنمن بأين اأذ  الحادثأة كانأأل بأالرو  والجسأد
 (9):)الس َير  ه معرال سيد البشر( ه يديدت  المسمام 

سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرار رو  وجسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم معأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا    وا 
 

 رم التأأأأأأأأأأأأأأدس ذاأل ا  ل   لأأأأأأأأأأأأأأن ح أأأأأأأأأأأأأأ
 

أو ، و أأأه الحأأأدي  عأأأن اأأأذ  الحادثأأأة لأأأم يبأأأال  الشأأأعرار  أأأه ودأأأفها وتيويلهأأأا
وويفأأوا عنأأد حأأد  مأأا جأأار  أأه التأأرآن ، وبسأأط التأأول  أأه تفدأأيالتها، ا طالأأة بأأذكراا

حيأ  ، سيما مأا جأار  أه سأورته ا سأرار والأنجم ال، الكريم بما يخص اذ  الحادثة
 أأأأأه يأأأأأول ابأأأأأن  علأأأأأن نحأأأأأو مأأأأأا ورد، همأأأأأا وألفالهمأأأأأااسأأأأأتمدوا منهمأأأأأا بعأأأأأ  معاني

 (2):الخطي 

أأأأأأأأن  لأأأأأأأأالم الليأأأأأأأأل منسأأأأأأأأأأأأدل    سأأأأأأأأرى وج 
 يسأأأأأأأأأأأأمو لكأأأأأأأأأأأأل  سأأأأأأأأأأأأماٍر منأأأأأأأأأأأأ  منفأأأأأأأأأأأأأرد  
 لمنتهأأأأأأأأأأن  ويأأأأأأأأأأَف الأأأأأأأأأأرو   ا مأأأأأأأأأأين  بأأأأأأأأأأأ 
 لتأأأأأأأأا  يوسأأأأأأأأين أو أدنأأأأأأأأن  مأأأأأأأأا علمأأأأأأأأألْ 
 أرا  أسأأأأأأأأأأأرار مأأأأأأأأأأأأا يأأأأأأأأأأأأد كأأأأأأأأأأأأان أودعأأأأأأأأأأأأأ 
 وآ  والبأأأأأأأدر  أأأأأأأه بحأأأأأأأر الأأأأأأأد جن غأأأأأأأرق  

 

 ق سأأأأأارب والأأأأأنجم ال يهتأأأأأدد  أأأأأه ا  أأأأأ
 عأأأأأأأأأأأأن ا نأأأأأأأأأأأأام وجبراةيأأأأأأأأأأأأل داحبأأأأأأأأأأأأأ 
 وامتأأأأأأأأأأا  يربأأأأأأأأأأا   أأأأأأأأأأال َخلأأأأأأأأأأق  يتاربأأأأأأأأأأأأ 

 مأأأأأأأأأأأأأا أوال  واابأأأأأأأأأأأأأأ  نفأأأأأأأأأأأأأس  بمتأأأأأأأأأأأأأدار
  أأأأأأأه الخلأأأأأأأق وا مأأأأأأأر باديأأأأأأأ  وغاةبأأأأأأأأأ 
أأأأأأأأأا يأأأأأأأأأنْ  للشأأأأأأأأأرق آيبأأأأأأأأأأ   والدأأأأأأأأب  لم 

 

ل  لأأن يولأأ  ي تعأأالن  أه سأأورم ا سأأرار:   تأد أشأأار  أأه البيأأأل ا و  انن الِىى   ُسىىَبحن

ه  لنَيلا  ى ب عنَبد  َولننُ  أنَسرن َكننا حن ي بنارن د  األنَقصنى الِ   َسج  ا   إ لنى اَلمن رن د  اَلحن َسج  نن اَلمن يننُ م   نُر  ل 
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يرُ  يُع البنص  َن آينات ننا إ نِنُ ُهون الِسم  ار  لن يول  تعالن  ه سورم النجم: ثم أش، (9) م 
ننا فنتندنلِى ىفن  *فنكنانن قنابن قنَوسنَين  أنَو أنَدننى *ثُِ  دن ا أنَوحن ه  من َبد  ى إ لنى ين نَوحن ا كن نبن  *أ من

أنى ىىا رن اُد من ى *اَلفُىىان ىىا ينىىرن لنىىى من اُروننىىنُ ين ى *أنفنتُمن آهُ ننَللنىىةا أَُلىىرن لنقنىىَد رن ة   *ون ىىَدرن نىىدن س  ي 
ى *اَلُمَنتنهنى أَون نِةُ اَلمن ندنهنا جن ىا ينَغشنىى *ي  ةن من َدرن ى *إ َ  ينَغشنى الس   من ىُر ون َن اَلبنصن ا ىا لن ا من

ى *طنغنى ب  ن  اَلُكَبرن َن آينات  رن أنى م  لنقنَد رن
ك  لن تيويأٍل أو  ال أن  لم يتجاو  ذل، (2)

وشرعية ، ؛ ويبدو أن الشاعر أراد أن يعطه مددايية لمعاني  لن شرٍ  وتو ي 
 .دينية لتديدت 

 ال  أنأ  مأر  ، والمعنن نفس  أشار  لي  أبو  كريا بن خلدون  ه  حدى مولديات 
 (3):يال، اذ  الحادثة مرورا  سريعا  ولم يبسط التول  ه ذلك علن

 َمأأأأأأأْن ريأأأأأأأن  أأأأأأأه السأأأأأأأمار سأأأأأأأبعا  طبايأأأأأأأا  
 ودنأأأأأأأأأأأأأا منأأأأأأأأأأأأأ  يأأأأأأأأأأأأأا  يوسأأأأأأأأأأأأأين يربأأأأأأأأأأأأأأأا  

 

  أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا   ات  ورأى آد رب أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأأأأأأأأأأأه 
  أأأأأأأأأأأه الع أأأأأأأأأأأال بكأأأأأأأأأأأل  ايتأأأأأأأأأأأرا  لأأأأأأأأأأأا را  

 

ورأى آيأة ربأ  بكأل ،  إن  أشار  لن عرول الرسول الكريم  لن السأماواأل السأب 
 .   ، واه كرامة خص  الل  بها نبي  جالر وو و 

، والنأأالر  لأأأن ا مثلأأأة السأأأابتة يأأأدرك مأأدى   أأأادم الشأأأعرار مأأأن الأأأنص الترآنأأأه
واسأتيعاب   أه التشأكيل الفنأه مأن خأالل الدأيغة ، ويدرتهم علن توليف   أه الأنص

 من مرتكأ األ التنأاص  التأه تجعأل مأن الأنص الغاةأ  والأنص ، المحكمة وا يتا 
 .  رية واحدمالحا ر وحدم  ك

 :الشفاعة والتوّسل -د 
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، (9)أخأأذ شأأعرار المولأأدياأل كغيأأرام مأأن الشأأعرار بجأأوا  التوسأأل بالرسأأول الكأأريم
واأأه دأأأورم رسأأمتها مخي لأأأة الشأأأعرار ، الرسأأأول الكأأريم اأأأو التأأو م المخل دأأأة معتبأأرين

حيأأأأ  رسأأأأمت  بدأأأأورم البطأأأأل الملحمأأأأه ممث أأأأل الكمأأأأال ، ومخيلأأأأة الأأأأوعه الجمأأأأاعه
لأأذلك حلأه التوسأأل بالرسأأول الكأأريم  ؛واسأأطة بيأأنهم وبأين اللأأ  تعأأالن  هأأو، والتداسأة

، وحأأا ل الشأأعرار علأأن لهأأور   أأه شأأعرام، بح أأور وا أأ   أأه التدأأيدم المولديأأة
   .   ال تخلو يديدم من مساحة ندية لهذا العندر، يل أل أو كثرأل، وألحوا علي 

وغأايتهم ،  ليأ عوا بأ  واأم مطمةنأو الأنفس لتد توسل الشعرار  لن النبأه وتشأف  
أأبل مأأن ، مأأن اأأذ  الشأأفاعة أن تكأأون مدأأدر عأأون لهأأم عنأأدما ت أأيق بالنأأاس السي

  وسأيلة للتتأر   -دألن اللأ  عليأ  وسألم-وجعلوا مأد  الرسأول ، أاوال يوم التيامة
وتكفيأرا  للأذنو  ومحأوا  ، ودأر ا  للبلأوى، وتوس أال  لر أ  المعانأام، من الل  ع   وجل  

دألن -؛  ن الرسأول ةوطمعا   أه الجنأ، بدر من افواألواستغفارا  لما ، ل خطار
ويأأأد ذكأأر التا أأأه ، عنأأد اللأأأ  عأأ  وجأأأل شأأفيعهم يأأأوم التيامأأة -اللأأ  عليأأ  وسأأألم

ييرأل  بين أن يدخل ندف أم تأه حديثا  عن الرسول الكريم يال  ي : "عيا   لو خ 
مأذنبين وأرااأا لل،  ه الجن ة وبين الشأفاعة،  حببأأل الشأفاعة التأه ترونهأا للمتتأين

 (2)."الخطاةين
نا  يهأا علأن ويعدي عندر الشفاعة والتوس ل من أدق  الموا ي  الته ن أ  أيأدي

ينيأأد ، ؛  نأأ  يمثأأل يمأأة التعبيأأر عأأن يأأر  العبأأد الأأور  مأأن ربأأ ن عأأة الشأأاعر الدينيأأة
                                                 

،   وبعأد و اتأ " أه حياتأ علن جأوا  التوسأل بالرسأول الكأريم ذكر ابن دحالن أن علمار السنة أجمعوا - 9
أ، أحمد، ". ابن دحالنليار والدالحينوكذا بغير  من ا نبيار والمرسلين وا و  ، ل بأالنبهرسالة  ه التوس 

 .29ص، اأ9325، التاارم، مطبعة العامرية

الشأأأفا  أأأه التعريأأأف ، اأأأأ(9961اأأأأ  566عيأأأا  بأأأن موسأأأن السأأأبته اليحدأأأبه )، التا أأأه عيأأأا  - 2
 .297ص، 9ل، روألبي، دار الفكر، بحتوق المدطفن
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وما يمكن أن يأدخل ، كسعة الر ق ورغد العي ، الدعار من مطل  دنيود ذلك خلو  
 ا و ينتها.  ه مدار  خرف الدني

، وبا سن  ه وسيلة التعبير عن ، ويتسم عندر التشف   والتوسل بنغمة ح ينة
 ومعانات  الذاتية م  ما يعاني ، وغالبا  ما يستدعه االستعطاَف والتفاعَل م  الشاعر

وما يسيطر علي  من يلق وخأوف شأديدين مأن غأٍد ، المجتم  اناك من  يق وشد م
ر، مجهول الكريم وتوسلهم  لي   تج  الشعرار بشفاعتهم للرسولولذلك ا، ومدير سه 

الذاتيأة الجماعيأة التأه تتسأ   ،والثأانه، الشفاعة الذاتية المفأردم ،: ا ول ه اتجااين
 ذ  نأأأ  مأأأن المأأأيلوف أن المسأأألمين كلمأأأا حل أأأأل بهأأأم  ؛لتشأأأمل المسأأألمين  أأأه وطأأأنهم

تتأأدام أكثأأر وا أأطربأل أحأأوالهم كانأأأل حأأاجتهم  لأأن العأأودم  لأأن ديأأنهم ومع، مدأأيبة
 (9). و ه ذلك يال ابن خاتمة ا ندارد: لحاحا  من أد ويأل

تأأأأأأأأأأأك انتأأأأأأأأأأأيوا دارا   هأأأأأأأأأأأأأأمأيأأأأأأأأأأأوم  مأأأأأأأأأأأن   م 
ج مأأأأأأأأأأأأأان   مأأأأأأأأأأأأأن دونهأأأأأأأأأأأأأم بحأأأأأأأأأأأأأر تأأأأأأأأأأأأأيج 
أأأأأأأأأأألون بجااأأأأأأأأأأأك ا سأأأأأأأأأأأنن عسأأأأأأأأأأأن  يتوس 
  أأأأأأأأأأه أْمأأأأأأأأأأن  رْوعهأأأأأأأأأأم وكْبأأأأأأأأأأأل عأأأأأأأأأأدو ام

 

 بج يأأأأأأأأأأأأأأأرم بأأأأأأأأأأأأأأأين العأأأأأأأأأأأأأأأدى غربأأأأأأأأأأأأأأأأأأار  
 نأأأأأأأأأأأأأأارا  وخلأأأأأأأأأأأأأأف لهأأأأأأأأأأأأأأورام أعأأأأأأأأأأأأأأدار  
 ار  أال يخيأأأأأأأأأأأأأأَ  لهأأأأأأأأأأأأأأم لأأأأأأأأأأأأأأديك رجأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

  تأأأأأأأأأد اسأأأأأأأأأتطال وطأأأأأأأأأاَل منأأأأأأأأأ  عأأأأأأأأأدار  
 

ويأأد م دأأورت  ،  فأأه اأأذ  ا بيأأاأل ابتعأأد الشأأاعر تمامأأا  عأأن ذاتأأ  وامأأوم نفسأأ 
والسأمو ، واالبتعأاد عأن أنانيأة الأذاأل، بودفها تحمأل امأوم الجماعأة مأن المسألمين

أأأل لندأأأرم المسأأألمين  أأأه ا نأأأدلس الأأأذين ، بهأأأا  لأأأن مأأأا اأأأو أعأأأم  وأشأأأمل واأأأو التوس 
واأأذا  دراك مأأن الشأأعرار . : البحأأر وا عأأداريعأأانون مأأن خطأأرين، رودأأفهم بالغربأأا

ينلأأرون  لأأن َمأأن يتيأأل عثأأرتهم ويدأأرف ، بأأين المسأألمين انأأاك غربأأار  أأه وطأأنهم
   .  البلوى عنهم
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أأأألهم بيسأأأأمن مأأأأا يأأأأدعو بأأأأ  المأأأأنمن التتأأأأهو   هأأأأو ، يكأأأأون دعأأأأار الشأأأأعرار وتوس 
  الأأذكرى أحأأني علأأن  دأأاح، وسأأيلتهم  لأأن غفأأران الخطايأأا والأأذنو  ودخأأول الجنأأة

 (9):يال ع ي  بن يشأل، الشاعر من أم  وأشفق علن حال  منها

 يأأأأأأأأأأأا سأأأأأأأأأأأأي د ا رسأأأأأأأأأأأال غيأأأأأأأأأأأأر مدا أأأأأأأأأأأأأأأأأ 
 بأأأأأأأأأأأأالفتر جةتأأأأأأأأأأأأك مأأأأأأأأأأأأوةله ال بالغنأأأأأأأأأأأأأأن
  أأأأأأأأأأأأأأأاجبْر كسأأأأأأأأأأأأأأأيَر جراةأأأأأأأأأأأأأأأر وجراةأأأأأأأأأأأأأأأأأأمٍ 
 أرجأأأأأأأأوك يأأأأأأأأا غيأأأأأأأأَ  ا نأأأأأأأأام  أأأأأأأأال تأأأأأأأأد ْ 
أأأأأأأأأأأأال    حاشأأأأأأأأأأاك تطأأأأأأأأأأرد  َمأأأأأأأأأأْن أتأأأأأأأأأأاك منم 

 

ْن اأأأأأأأأأأأأأأم أعتأأأأأأأأأأأأأأأق    وأجل هأأأأأأأأأأأأأأم سأأأأأأأأأأأأأأبتا  وا 
  البأأأأأأأأأأأأذل وا نفأأأأأأأأأأأأاق عنأأأأأأأأأأأأدك ينفأأأأأأأأأأأأأأق  
َلأأأأأأأم  الخطايأأأأأأأا يتلأأأأأأأأأق     التلأأأأأأأ   مأأأأأأأن ع 

 دونأأأأأأأأأه ي سأأأأأأأأأدي وي غلَأأأأأأأأأق   بأأأأأأأأأا  الر أأأأأأأأأا
 َ  نأأأأأأأأأأأَل مأأأأأأأأأأن أمأأأأأأأأأأه أحأأأأأأأأأأني وأر أأأأأأأأأأأأأأق  

 

 تد دو ر الشاعر نفس  بين  غارق  ه الأذنو  والخطايأا،  ال أن أملأ  موجأود  
لخوف  يما  ر ط والتخلص من اواجس ا،  ه استجابة الرسول الكريم  ه جبر حال 

  .وغذار  روحيا  ،  هو الذد يتد م لهم طمينينة نفسية، من أعمال

أأألهم عأأأن من لأأأة الرسأأأول  دأأألن اللأأأ  عليأأأ  -وعب أأأر الشأأأعرار  أأأه معأأأر  توس 
مما ينال  أن يكون او المشف   لطال  الشفاعة الذد  -ع  وجل-عند الل   -وسلم

واأأو أاأأم ،    لأأ  أي أأا   حسأأ   تشأأيع -دأألن اللأأ  عليأأ  وسأألم-ال يتشأأي   للرسأأول 
يأأال ابأن يطبأأة ، وأاأل  لهأالأذلك  هأو يعتتأأد بينأ  حتيأق  بهأأا  ؛وسأاةل  لطلأ  الشأأفاعة

 (2):الدوسه

 ه ه غير   لك  لتدأد ق  أه مطمعأ مطمأأأأأأأأأأأ    هلأأأأأأأأأأ يأأأأأأأأأأا سأأأأأأأأأأي د الثتلأأأأأأأأأأين مأأأأأأأأأأا
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 واسأأأأأأأأأأأيل  لهأأأأأأأأأأأك لأأأأأأأأأأأه بحتأأأأأأأأأأأك رحمأأأأأأأأأأأأة
 حاشأأأأأأأأأأأأأا وكأأأأأأأأأأأأأال أن ت أأأأأأأأأأأأأي  وسأأأأأأأأأأأأأاةله

 

 واشأأأأأأأأأأأف  تشأأأأأأأأأأأف   يأأأأأأأأأأأا أجأأأأأأأأأأأل  مشفأأأأأأأأأأأأأ   
 ل الرسأأأأأأأأأول تشأأأأأأأأأي عهوي أأأأأأأأأي   أأأأأأأأأه آ

 

ذخيأرتهم ، ونشد الشأعرار  أه مولأدياتهم االسأتجارم بالرسأول الكأريم مأن العأذا 
 ه ذلك الح   الدادق للرسول الكريم الذد ال ي خشن معأ  الأذاول مأن أاأوال يأوم 

خأأالص الأأوالر لأأ ، الحسأأا  بأأن يأأال ا، ومديحأأ  بمأأا يليأأق بمتامأأ ، والعمأأل بسأأنت ، وا 
  (9):كريم ريالة مخاطبا  الرسول ال

 بأأأأأأأك أسأأأأأأأتجير  مأأأأأأأن العأأأأأأأذا   لأأأأأأأم أكأأأأأأأن
 أنأأأأأأأأأأل المشأأأأأأأأأف   أأأأأأأأأأه الأأأأأأأأأورى ولعلنأأأأأأأأأأأأه

 

 أخشأأأأأأن بحب أأأأأأك  أأأأأأه الحسأأأأأأا  ذاأأأأأأوال
 ألتأأأأأأأأأأأن بحبأأأأأأأأأأأه  يأأأأأأأأأأأك منأأأأأأأأأأأك يبأأأأأأأأأأأأأوال

 

، ونجأأد  أأه ا مثلأأة الشأأعرية الكثيأأرم أن ثمأأة نغمأأة ح ينأأة مأأن لوعأأة د ينأأة آسأأرم
بودأأأفها عندأأأرا  رةيسأأأا  مأأأن عنادأأأر التأأأيثير  أأأأه ، حأأأرص الشأأأعرار علأأأن  برا اأأأا

 ْذ نجد الشاعر يد جعل بع  ا بياأل تمهيدا  ساعد علن تعميق المفاريأة  ؛المتلته
 لأن الحأدي  عأن ، المتمثلة  ه تحويل الخطأا  مأن الحأدي  عأن الميسأام والمعانأام

ذلك  ويد دعم، -دلن الل  علي  وسلم-ا مل والتفانل المتمثل بشفاعة رسول الل  
علن المستوى البالغه من خالل أسلو  االلتفاأل  ه تحويل الخطا  من الحدي  

 .  مما يشكل انتتاال  من النجوى  لن المناجام، م  الذاأل  لن الحدي  م  ا خر

 :المكان في القصيدة المولدية

اعتاد شعرار المولدياأل ا كثار من ذكر الديار الحجا ية والديار الته تت   ه 
بعأأأداا عأأأن والتشأأأو ق  ليهأأأا علأأأن تبأأأاين أماكنهأأأا مأأأن حيأأأ  يربهأأأا أو ، حأأأجطريأأأق ال

 هأأه تأأيته علأأن شأأكل رمأأ د ، ا مأأاكن المتدسأأة التأأه تأأند ى  يهأأا الشأأعاةر الدينيأأة
؛ لمأا لهأا مأن ن رنيأة ا مأاكن المتدسأة و يارتهأاللتعبير عن شأوق الشأاعر وحب أ   لأ
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ويأذكر ، خيأف والعتيأق وغيراأامن لة  ه نفس الشاعر،  يذكر نجدا  وسلعا  ورامأة وال
ويأأدعو لهأأا بالس أأتيا؛ لتبتأأن ، البأأروق والنسأأماأل التأأه تهأأ   وت تبأأل مأأن تلأأك الجهأأاأل

ويد يكون مرد  ذلك  لأن أن اأذ  ا مأاكن أدأبحأل تتأد م للشأعرار غأذار عامرم آالة "
 العاليأأأأة ، (9)"حياتأأأأ  بأأأأين أنحاةهأأأأا -عليأأأأ  السأأأأالم-حيأأأأ  ي أأأأن الرسأأأأول ، روحيأأأأا  

عتديأأة بأأين الشأأعرار وتلأأك ا مأأاكن جعلأأأل منهأأا مأأالذا  يشأأعرام بأأا من الوجدانيأأة وال
حيأأ  ، حتأأن أدأأبحأل تتأأ   أأمن ا نسأأاق الثتا يأأة  أأه حيأأام ا ندلسأأيين، وا مأأان

ومأا شأهدت  تلأك ، الرتباطهأا بالأدعوم ا سأالمية ؛تجلن  يها معانه التداسة والسمو  ت
أأأ، ا مأأأاكن مأأأن تحأأأوالأل  أأأه حيأأأام البشأأأرية وجعأأأل ، عأأأ   وجأأأل بأأأ  ها اللأأأ ومأأأا خد 

وأامهأأأا أدار  ري أأأة الحأأأج، بودأأأفها ركنأأأا  ،  يارتهأأأا واجبأأأة  أأأه كأأأل أويأأأاأل السأأأنة
  .  أديال  من أركان ا سالم الخمسة

ويت أأأ  للباحأأأ  مأأأن خأأأالل دراسأأأة ا مأأأاكن التأأأه تأأأرد د ذكراأأأا  أأأه التدأأأيدم 
،  نيأأةبأأل  نهأأا تمث أأل نأأوام دالليأأة و ، أنهأأا ليسأأأل عبةأأا  علأأن الأأنص الشأأعرد، المولديأأة

تدأأل  لالسأأتخدام  ؛ انطاليأأا  مأأن أن ا شأأيار كا أأةحأأرص الشأأعرار علأأن  يراداأأا  يأأ 
تخأأذأل لهأأا جأأذورا   أأه الأأوعه  ذ أدأأبحأل ميلو أأة بدأأورم كا يأأة، وابودأأفها مجأأا ا  "

 .(2)"الجمعه

دون أن نجأأأد ، ؛ شأأأويا  ولهفأأأةدأأأبو الشأأأعرار  لأأأن الأأأديار الحجا يأأأةوكثيأأأرا  مأأأا ي
 هأم ، ؛ لعدم وايعيتها  ه حيأاتهم الجغرا يأةن الحتيتهال   ه الحدي  عن المكاتفدي

نمأأا ينلأأرون  ليأأ  بودأأف  معر أأة ، ال ينلأأرون  لأأن المكأأان بودأأف  مكانأأا  جغرا يأأا   وا 
نهم يرون  ه   ؛عند ا ثا ه والننى وبعر ا رام  ال يتف الشعرار، وجدانية حدسية
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نجأد مأ  أنهأا ن  أه يال ابن خلأدو ، و ه نساةها الحور العين، حسنها جنة الفردوس
لحأأأأج وليسأأأأل مأأأن المنأأأاطق الوايعأأأة علأأأن طريأأأق ا، ليسأأأأل مأأأن المنأأأاطق المتد سأأأة
  (9):للتادمين من ا ندلس والمغر 

 يأأأأأأأأا أاأأأأأأأأل نجأأأأأأأأد ومأأأأأأأأا نجأأأأأأأأد وساكنهأأأأأأأأأأا
 أدأأأأأبو  لأأأأأن البأأأأأرق مأأأأأن تلتأأأأأار أر أأأأأكم  

 

أأأأأأين    حسأأأأأأنا  سأأأأأأوى جنأأأأأأة الفأأأأأأردوس والع 
 ولأأأأأأأوالكم  مأأأأأأأا كأأأأأأأان يدبينأأأأأأأأأه، شأأأأأأأويا  

 

حتأأأن يبأأأدو دأأأب ا  ، أن يأأأرى بريأأأا  يأأأد ال  مأأن تلأأأك الجهأأأاأل  يكفأأه ابأأأن خلأأأدون
علن الرغم من أن  لأم يكأن مولأودا   أه ، ااةما  علن غير عادت   ه غ ل  وغراميات 

 .  تلك ا ماكن
؛ ولثمها وتتبيلهأا، ويد رأى الشعرار البكار عند ا ماكن المتدسة والسالم عليها

بأأا  للأأ  تعأأالن يأأال ، ومنجأأام لهأأم يأأوم التيامأأة، عأأن ا و ار وعفأأوا  ، وغفرانأأا  للأأذن ، تتر 
  (2):الخطي  ابن

 كأأأأأأأأأين ه بتأأأأأأأأأومه حأأأأأأأأأين حل أأأأأأأأأوا خاللهأأأأأأأأأأا
 يكب أأأأأأأأأأأأأأوَن ل ذيأأأأأأأأأأأأأأان  أأأأأأأأأأأأأأه َعَرداتهأأأأأأأأأأأأأأأا
  ي عفأأأأأأن عأأأأأأن ا و ار  أأأأأأه ذلأأأأأأك الحمأأأأأأن

 

 وأعيأأأأأأأأأأأأأأنهم  ذ ذاك أعيأأأأأأأأأأأأأأنهم تهأأأأأأأأأأأأأأأمه
 سأأأأأأأالما  وتتبأأأأأأأيال  علأأأأأأأن ذلأأأأأأأك الرسأأأأأأأم   

  وت غتفر  ا ثام   ه ذلك اللثأأأأأم  

تعبيأر الأدينه بعامأة " ذلك أن التغنه بهذ  الأديار شأين  شأين الشأعر ويبدو من
وتخفيأف عأن ، عن تلك الشحناأل العاطفية الته تعتلج  ه الوجدان الدينه ل نسان
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م النفسأأأه ؛ لمأأأا (9)الشأأأعورد الكأأأامن  أأأه أعمأأأاق الأأأذاأل" وتأأأروي  للكبأأأأل، ذلأأأك التلأأأو 
يأأال ابأأن  مأأرك ، لكأأريمتتميأأ  بأأ  تلأأك ا مأأاكن مأأن يدسأأية اسأأتمدتها مأأن الرسأأول ا

 (2)الغرناطه:

 سأأأأأأأأأأتااا الحيأأأأأأأأأأا مأأأأأأأأأأن أربأأأأأأأأأأ  ومعااأأأأأأأأأأأأدٍ 
 بطيأأأأأأأأ  رسأأأأأأأأول اللأأأأأأأأ  طابأأأأأأأأأل ربوعهأأأأأأأأا

 

  للأأأأأأأأأأ  مأأأأأأأأأأا أذكأأأأأأأأأأن وأ كأأأأأأأأأأن وأكرمأأأأأأأأأأأأا
أأأأأأأا تنس أأأأأأأما   سأأأأأأأْل  ن أردأَل الركأأأأأأأ  عم 

 

  (3):ويال ابن الخطي 

 معااأأأأأأأأأأأأد  شأأأأأأأأأأأأر  أْل بالمدأأأأأأأأأأأأطفن  لهأأأأأأأأأأأأا
 

 مأأأأأأأأأن   أأأأأأأأأل  شأأأأأأأأأَرف  تعلأأأأأأأأأو مراتبأأأأأأأأأ 
 

، حأأأرص الشأأأعرار علأأأن  لهاراأأأا، ييمأأأا  سأأأاميةوبأأأذلك اكتسأأأبأل اأأأذ  ا مأأأاكن 
 .  وجعلواا عندرا  مهما  من عنادر التديدم المولدية

مأن خأالل كثأرم ، يبأر الرسأول الكأريم، ومن ا ماكن الته ويف الشعرار عنداا
، : التبأأأأر وال أأأأري ورد  أأأأه شأأأأعرام بيلفأأأأال مختلفأأأأة مثأأأأل ويأأأأد، ذكأأأأر  والشأأأأوق  ليأأأأ 

، الشأأعرار بأأين اأأذ  ا سأأمار  أأه يدأأيدم واحأأدمويأأد يجمأأ  بعأأ  ، والمثأأوى، والتربأأة
  (6):ابن  مرك يال

 يأأأأأأا ليأأأأأأأل شأأأأأأعرد اأأأأأأل أ رى أطأأأأأأود  لأأأأأأن
  تطيأأأأأأأأأ   أأأأأأأأأه تلأأأأأأأأأك الربأأأأأأأأأو  مأأأأأأأأأداةحه

 الرسأأأأأأأأأأأول دأأأأأأأأأأأحاةف البيأأأأأأأأأأأدار يبأأأأأأأأأأأر
 ويطأأأأأأأأأأأول  أأأأأأأأأأأه ذاك المتأأأأأأأأأأأام ثأأأأأأأأأأأواةه
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 حيأأأأأأأ  ال أأأأأأأري   أأأأأأأري  أكأأأأأأأرم مرسأأأأأأأل
 

  خأأأأأأأأأأأأر الوجأأأأأأأأأأأأود وشأأأأأأأأأأأأا   الشأأأأأأأأأأأأفعار
 

 أه  يأارم ال أري  الشأريف   ا أة  ت عأدي كما أ ا  الشعرار بمعنأن ا مأل والرجأار 
وبدعوتأأ  التأأه أرسأأل ، دأورم مأأن الدأأور التأه عب أأروا بهأأا عأن تعلتهأأم بالرسأأول الكأريم

وااللتدأأاق بحجارتأأ   ال تعبيأأرا  عأأن ،  ذ "لأأيس تفخأأيم التبأأر وتلأأذذ التعب أأق بترابأأ ، بهأأا
كبارا  ل  رص الشعرار علأن ويد ح، (9)وتفخيما  لمبادة  وأ كار "، تتديس داح  التبر وا 
؛  تأ دحم مشأاعرام وتدأب  ك ا مأاكن والتعف أر بثرااأاالتعبير عأن رغبأتهم  أه  يأارم تلأ

وا لأم الأذد ، ال أيق الأذد يستشأعر  الشأعراروبذلك  أإن المتلتأه يستشأعر ، أكثر تد  تا  
 (2)يال ابن  مرك:، يعاودام

 كأأأأأأأأأأأأأأم ذا التعلأأأأأأأأأأأأأأل وا يأأأأأأأأأأأأأأام تمطلنأأأأأأأأأأأأأأأه
 مأأأأأأا أيأأأأأأدر اللأأأأأأ  أن يأأأأأأدنه علأأأأأأن شأأأأأأحط

 

 كينهأأأأأأأا لأأأأأأأأم تجأأأأأأأأد عأأأأأأأأن ذاك منتدحأأأأأأأأأأأا
 وأن يتأأأأأأأأر  بعأأأأأأأأأد البأأأأأأأأأين مأأأأأأأأأن ن حأأأأأأأأأا

 

 (3):ول الشاعر حندل بن المرد حي  يالويد أ اد ابن  مرك من ي

 مأأأأأأا أيأأأأأأدر اللأأأأأأ  أن يأأأأأأدنه علأأأأأأن شأأأأأأحط
 

أأأأأأأأْن دار   دأأأأأأأأول    َمأأأأأأأأْن دار   الَحأأأأأأأأْ ن  مم 
 

 (6):ويال لسان الدين بن الخطي 

 أيأأأود التأأأالَص الب أأأْدَن وال أأأامَر النهأأأدا أال ليأأأأأأأأأأل شأأأأأأأأأعرد اأأأأأأأأأل أرانأأأأأأأأأه نااأأأأأأأأأأدا  
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 الرحأأأأأَل  أأأأأه تربأأأأأك الأأأأأذد  لأأأأأن أن أحأأأأأط  
  أأأأأأأأأأأه تلأأأأأأأأأأأك المأأأأأأأأأأأوارد غلتأأأأأأأأأأأأأه ئوأ طفأأأأأأأأأأأ

 

 ت أأأأأأأأأأو   نأأأأأأأأأأدا  مأأأأأأأأأأا رأيأأأأأأأأأأأل  لأأأأأأأأأأ  ن أأأأأأأأأأأأد ا
 وأ حسأأأأأأ  يربأأأأأأا  مهجأأأأأأة شأأأأأأكأل الب عأأأأأأأأدا

 

وأعلأم ، ويد بل  من تعلق الشأعرار بتبأر النبأه أن عأد   بع أهم غايأة متدأد 
 (9):ل ابن  مركيا، ما يشتهه أن يفو  بالودول  لي 

 يأأأأأأأأأأأأأا اأأأأأأأأأأأأأأْل تبلغ نأأأأأأأأأأأأأأْه مثأأأأأأأأأأأأأأوا  ناجيأأأأأأأأأأأأأأأة  
 حيأأأأ  ال أأأأري  بمأأأأا يأأأأد  أأأأم مأأأأن كأأأأرم

 

 تطأأأود بأأأه التفأأأَر مهمأأأا امتأأأد  وانفسأأأحا
 يأأد بأأذ   أأه الفخأأر َمأأن سأأاد وَمأأن نجحأأا

 

وأن يعف أر وجهأ  ، ومنهم من جعل غاية منا  أن يرى اأذا التبأر ويلثمأ  ويتب لأ 
 (2)ان:يال أبو عبدالل  بن حس  ، ويموأل عند ، بتراب 

  يأأأأأأأأأا ليتنأأأأأأأأأه أن أأأأأأأأأأه المطأأأأأأأأأه  ليثأأأأأأأأأأر 
سأأأأأأأأأأكة    أعف أأأأأأأأأأر شأأأأأأأأأأيبه بأأأأأأأأأأالثرى واأأأأأأأأأأو م 

 

 أشأأأأأأااد مأأأأأأن شأأأأأأمس أنأأأأأأارأل طلوعهأأأأأأا
 وألأأأأأأأأأأأأأأأثم لأأأأأأأأأأأأأأأثَم الم سأأأأأأأأأأأأأأأتهام بتيعهأأأأأأأأأأأأأأأأأا

 

ويد جعل الشأعرار  يأارم يبأر الرسأول وسأيلة للأتخلص مأن اأوى الأنفس ا م أارم 
يأأأأال ابأأأأن يطبأأأأة ، بالسأأأأور حأأأأين تنتأأأأاد  لأأأأن اوااأأأأا وتمسأأأأه وتدأأأأب   أأأأه ال أأأأالل

 (3):لدوسها

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارم  تعسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  لهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا خد اعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة أم 
 مأأأأأأأأأأأا بالهأأأأأأأأأأأا ر أأأأأأأأأأأيأل سأأأأأأأأأأأفااَة رأيهأأأأأأأأأأأا
 دعنأأأأأأأأأأأأأه أ علأأأأأأأأأأأأأل بالتدأأأأأأأأأأأأأب ر مهجتأأأأأأأأأأأأأه
 حتأأأأأأأأأأأن أحأأأأأأأأأأأ    لأأأأأأأأأأأن البتيأأأأأأأأأأأ  ركأأأأأأأأأأأاةبه

 بالسأأأأأأأأأأأور ال يعأأأأأأأأأأأدى علأأأأأأأأأأأن عدوااأأأأأأأأأأأأا
 أن أأأأأأأأأأأأأأأن أطيأأأأأأأأأأأأأأأق لشأأأأأأأأأأأأأأأتوته بلوااأأأأأأأأأأأأأأأأا
 كيمأأأأأأأأأأأأأأأأأا أوا أأأأأأأأأأأأأأأأأق رأيهأأأأأأأأأأأأأأأأأا واوااأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
 وأبأأأأأأأأأأأأ    أأأأأأأأأأأأه عردأأأأأأأأأأأأاتها شكوااأأأأأأأأأأأأأأأا
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 وأجيأأأأأأأأأأأأَل  أأأأأأأأأأأأه تلأأأأأأأأأأأأك المعأأأأأأأأأأأأالم نلأأأأأأأأأأأأأرم
أأأأأأأأأأأأأد  وأحأأأأأأأأأأأأط  رحلأأأأأأأأأأأأه عنأأأأأأأأأأأأد يبأأأأأأأأأأأأر محم 
 يبأأأأأأأأأأأأأأأأأر  ذا لأأأأأأأأأأأأأأأأأثم العدأأأأأأأأأأأأأأأأأام ترابأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 

 

 تجلأأأأأأأو عأأأأأأأن الأأأأأأأنفس الغأأأأأأأدام دأأأأأأأدااا
 خيأأأأأأأأأر البريأأأأأأأأأة كأأأأأأأأأه أيأأأأأأأأأيم دفااأأأأأأأأأأأأأا
 لثمأأأأأأأأأأأأأأأل شأأأأأأأأأأأأأأفا  المأأأأأأأأأأأأأأذنبين ثوااأأأأأأأأأأأأأأأأا

 

 لأأن حأأد   -دأألن اللأأ  عليأأ  وسأألم-ويبأأدو أن ا عأأالر مأأن شأأين يبأأر الرسأأول 
أن  ، أوه اأأذا العدأأر أأ الخيأأال الشأأعبهالمبالغأأة والمغأأاالم  نمأأا اأأو مأأن محأأدثاأل 

  .  اناك تيارا  اجتماعيا  يستحسن اذ  المبالغاأل وينمن بها
ويبأأدو ، وكانأأأل المدينأأة المنأأورم أكثأأر ح أأورا  مأأن غيراأأا مأأن ا مأأاكن ا خأأرى

حي  سعن الشعرار  لن مدحها ، أن ذلك بسب  تشر  ها ب م   ري  الرسول الكريم
أأأها بأأ  اللأأأ  تعأأأالن، والتغنأأه بم ثراأأأا بأأأين جعلهأأا دار اجأأأرم رسأأأول  وأ أأأق  وبمأأأا خد 

وحالأل بين  وبين نشر ،  ذ يمم شطراا حين  ايأل علي  أخالق أال مك ة، مطلع 
 (9):يال ابن  مرك، دعوت 

 يأأأأأأأأأأا حب أأأأأأأأأأذا بلأأأأأأأأأأدم كأأأأأأأأأأان النبأأأأأأأأأأهي بهأأأأأأأأأأأأأا
 يأأأأأأأأأأأا دار اجرتأأأأأأأأأأأ  يأأأأأأأأأأأا أ أأأأأأأأأأأق مطلعأأأأأأأأأأأ 

 

 يلتأأأأأأأأأن المالةأأأأأأأأأك  يهأأأأأأأأأا أي أأأأأأأأأة  سرحأأأأأأأأأأأأا
 لأأأأه  يأأأأك بأأأأدر بغيأأأأر الفكأأأأر مأأأأا لمحأأأأا

 

 ْذ  ؛يأأأل الثأأانه يخاطأ  الشأأاعر المدينأأة المنأورم بدأأيغة النأأدار المرك أأ م فأه الب
نمأا جأار ذكأر المدينأة ، لم يخاط  المدينة بودفها مكانأا  مجأردا  أو   أار مطلتأا   وا 

 اكتسأأأأبأل بأأأأذلك خدودأأأأية ، م أأأأا ا   لأأأأن ال أأأأمير العاةأأأأد علأأأأن الرسأأأأول الكأأأأريم
، خارجيأأا  تتأأ   يأأ  ا حأأدا  ن المكأأان لأأيس   أأار  سأأالبا  المناجأأام واالسأأتنطاق؛ "

 . (2)مادد  لوعه الشاعر الداخله" ولكن  حامل
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واأأه  رسأأال التدأأاةد  أأه ، نلحأأل لأأاارم جأأديرم بالتسأأجيل، و أأه اأأذا السأأياق
ويأد كثأرأل الرسأاةل التأه  أم نها ، ؛ لت ترأ  ه الرو ة الشريفة عند يبر النبهرساةل

مم وجأأأأة بيمأأأأل ، ه بمعالمهأأأأاوالتغن أأأأ، الشأأأأعرار يدأأأأاةدام للمدينأأأأة المنأأأأورم وسأأأأاكنها
 (9): ديال أبو جعفر بن ج، ال يارم

 يأأأأأأأأأأأأأا  اةأأأأأأأأأأأأأرد أرجأأأأأأأأأأأأأار طيبأأأأأأأأأأأأأة   تأأأأأأأأأأأأأأأأأأم
 مهأأأأأأأأأأأأبط الأأأأأأأأأأأأوحه الأأأأأأأأأأأأأذددار النبأأأأأأأأأأأأه و 

 أملأأأأأأأأأه علأأأأأأأأأن طأأأأأأأأأول ال مأأأأأأأأأان حلول هأأأأأأأأأا
 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال     ببلأأأأأأأأأأأأأأأو  آمأأأأأأأأأأأأأأأال وَنيأأأأأأأأأأأأأأأل ط 
 يهأأأأأأأأأأأأأأأدد بنأأأأأأأأأأأأأأأوَرْد سأأأأأأأأأأأأأأأن ة وكتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا   
سأأأأأأأأأأأأأأن  مأأأأأأأأأأأأأأأأ       حلولهأأأأأأأأأأأأأأا  لفأأأأأأأأأأأأأأن وح 

 

أأل الشأأعرار الركأأ  المتو   تأأد أرسأأل ، وجأأ   دار  ري أأة الحأأج اأأذ  الرسأأاةلحم 
، ابن يطبة الدوسه م   وار تلك الجهاأل رسالة يطل   يها أن يتب لأوا تلأك ا مأاكن

  (2)ويبلغواا عن  السالم:

 يأأأأأأأأأأأا راكأأأأأأأأأأأأَ  الوجنأأأأأأأأأأأأار يبغأأأأأأأأأأأأه طيبأأأأأأأأأأأأأة
ن أردأَل مثوبأأأأأأأأأأأأأأأأأأة  وايأأأأأأأأأأأأأأأأأأر  السأأأأأأأأأأأأأأأأأأالم وا 
 تلأأأأأأأأأأأأأأك المعااأأأأأأأأأأأأأأد ال معااأأأأأأأأأأأأأأد  ينأأأأأأأأأأأأأأأأ 
 لكأأأأأأأأأأأأأأأأن معااأأأأأأأأأأأأأأأأأد توبأأأأأأأأأأأأأأأأٍة وتخلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأص

 

بااأأأأأأأأأأأا – أأأأأأأأأأديتك  –ب أأأأأأأأأأل ي  َوْاأأأأأأأأأأَداا ور 
 خأأأأأأأأذ مهجتأأأأأأأأه وعسأأأأأأأأاك أن تر أأأأأأأأااا
 كأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال وال دعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد وال لبنااأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
 مأأأأأأأأأأأأأن  تنأأأأأأأأأأأأأة عأأأأأأأأأأأأأم  ا نأأأأأأأأأأأأأام أذااأأأأأأأأأأأأأأأا

 

حيأ  أشأار الشأاعر  لأن ،  هذ  رسالة مم وجة با لم والشأوق والحنأين والحأ 
كمأا يبأدو مأن ، وليسأأل ديأار لهأو ولعأ ، واه دار توبة وغفأران، تعل ت  بهذ  الديار

ونلحأأل  أأه البيأأأل ا خيأأر أن  غايأأة الشأأاعر مأأن ذلأأك تتمث أأل  أأه . بيأأاأل السأأابتةا 
 هأه غايأة شخدأي ة وعام أة  أه ، و ه تخليص البالد والعباد من أذى الفتنة، التوبة

  .  الويأل نفس 
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بعأد ، ويد ساعدتهم  ه ذلك لغتهم ويدرتهم الفنية للتعبير عأن شأويهم وحنيأنهم
 (9):يال ابن الخطي ، سبابهموع  أل أ، أن  ايأل عليهم حيلهم

  ألنشأأأأدتك يأأأأا ركأأأأَ  الحجأأأأا  ت ارلأأأأأأ
  ذا أنأأأأأأأأأأل شأأأأأأأأأا هأَل الأأأأأأأأأدياَر بطيبأأأأأأأأأأأة
  ن ْ  عن بعيأد الأدار  أه ذلأك الحمأن

 

 لأأأك ا ر  مهمأأأا اسأأأتعر  السأأأه  وامتأأأدا
 داأواللحأأأأأأأأ د َس تأأأأأأأأالما التبأأأأأأأَر أوجةأأأأأأأأَل بهأأأأأأأ

 وعف أأأأأأأأأأر بأأأأأأأأأأ  خأأأأأأأأأأأد ا، وأذر  بأأأأأأأأأأ  دمعأأأأأأأأأأا  
 

 (2)ناطه:ويال ابن  مرك الغر 

أأأأأأأأأل ركب هأأأأأأأأأأأم يأأأأأأأأأا  راحلأأأأأأأأأين ومأأأأأأأأأا تحم 
 ناشأأأأأأأأأأأأأدتكم عهأأأأأأأأأأأأأد المأأأأأأأأأأأأأودم بيننأأأأأأأأأأأأأأا

 الثأأأرى ئمهمأأا ودأأألتم خيأأر َمأأأْن وطأأ
 

  ال يلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو  العاشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتين حمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوال
 والعهأأأأأأأأأأأأأد  ينأأأأأأأأأأأأأا لأأأأأأأأأأأأأم يأأأأأأأأأأأأأ ل مسأأأأأأأأأأأأأأنوال
 أن توسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأعوا ذاك الثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرى تتبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيال

 

ونلحل  ه اذ  ا مثلة الشعرية يناعة الشعرار بالودول الفنه  لن  ري  
؛ ليكون حواد بعد أن حالأل بينهم وبين  يارت  ال، بتتبيل الرسول الكريم واالكتفار 

 . لتبول الرسول الكريم اذ  الوسيلةسببا  
وأشار الشأعرار  أه يدأاةدام  لأن ا سأبا  التأه حالأأل بيأنهم وبأين  يأارم تلأك 

دأورم مأن دأور اعتأذار الشأعرار تتأد م بأين ، ا ماكن، بما  يها يبأر الرسأول الكأريم
  (3)تال أبو الحسن بن حسن: ، يدد الرسول الكريم

 ولأأأأأأأأوال عأأأأأأأأوادد الأأأأأأأأدار سأأأأأأأأرنا لتبأأأأأأأأر 
 وخ  أأنا ع بأأا  البحأأر شأأويا  وأدأأبحأل

 وب أأأأأأأأأأأأأد ل بالترطأأأأأأأأأأأأأاس َوْخأأأأأأأأأأأأأد  الركاةأأأأأأأأأأأأأأأ   
 مكأأأأأأأأأأأأان الجأأأأأأأأأأأأوارد سأأأأأأأأأأأأابتاأل  النجاةأأأأأأأأأأأأ   
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تيخأأأذ التدأأأيدم  -ومأأأا يتسأأأم بأأأ  مأأأن جأأأالل وويأأأار -وبهأأأذا االختيأأأار للمكأأأان 
عمأا يمأ ل    أال  ، ة والتاريخية والتراثيأةالمولدية من جهة الم مون شرعيتها الديني

 .   يها من آياأل الترآن الكريم الته أشارأل  لن يدسية اذ  ا ماكن
 :المديح السياسي

خ أ   حكأام  -مأن شأعر النبويأاأل غيأر   دون –يبدو أن شعر المولدياأل   
يرجأ  وا داأار شأعر المولأدياأل يديدم المولد النبأود  أه ركابهأا "وسارأل ، السياسة

لأأأذلك  أأأإن الركيأأأ م الثانيأأأة التأأأه تتأأأوم عليهأأأا  ؛(9)"لأأأن تشأأأجي  الحكأأأام علأأأن نلمهأأأا 
التديدم المولديأة بعأد المأدي  النبأود اأه المأدي  السياسأه المتمثأل بمأد  السألطان 

ويأأام بأأأ  خيأأر ييأأأام   السأأألطان الأأذد احتفأأأن بالمولأأد النبأأأود، الأأذد أحيأأا تلأأأك الليلأأة
 (2)وال غريبأا  عنهأا"، رجأا  عأن سأياق المولديأةيبدو خا والمدي  بهذا الجدير بالمد  "

دون أن تتيثر بنية ، علن الرغم من أننا نلمس نهاية التديدم بانتهار المدي  النبود
  .التديدم من حي  اكتمال عنادراا

ويل مأأا نجأأد ، ويأأيته المأأدي  السياسأأه  أأه التدأأيدم بعأأد المأأدي  النبأأود مباشأأرم
وتكريمأأأأا  ، ؛ تعليمأأأأا  للمناسأأأأبةدي  النبأأأأودلمأأأأدي  السياسأأأأه علأأأأن المأأأأشأأأأاعرا  يأأأأد م ا

 .  ت   ه النفوس عند العامة والخادةوتعبيرا  عن من ل، للرسول
ويد بال  الشأعرار مبالغأة كبيأرم  أه معأانه المأدي  السياسأه حتأن كأادأل تتتأر  

وجعلأأوا مأأن ، والمبالغأأة  أأه تودأأيفها، مأأن معأأانه المأأدي  النبأأود مأأن حيأأ  كثرتهأأا
يأأأأال ابأأأن  مأأأأرك ، يس مأأأأن دأأأنف أبنأأأار جنسأأأأ  ومأأأ ثرامالممأأأدو  شخدأأأا  آخأأأأر لأأأ

 (3)الغرناطه:
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أأأأبا نأأأأل حتأأأن الغدأأأأن  أأأه نفحأأأة الد    يم 
  أأأأأأأأأإن رعشأأأأأأأأأأأْل  اأأأأأأأأأر  النجأأأأأأأأأأوم  خيفأأأأأأأأأأأة  

 

 وأرابأأأأأل حتأأأأن الأأأأنجم  أأأأه كبأأأأد الس أأأأما
ن مأأأأال غدأأأأن البأأأأان شأأأأطرك يم مأأأأا  وا 

 

 تأأد بأأال  الشأأاعر  أأه معنأأن المأأدي  الموجأأود  أأه اأأذين البيتأأين مبالغأأة تجعأأل 
 تأأأد بأأأين  أأأه الممأأأدو  دأأأفتين متكأأأاملتين بدأأأورم ، و  مخلويأأأا  أسأأأطوريا  مأأأن الممأأأد

،  ْذ دأأور  بمأأا يمتلأأك مأأن بطأأ  ويأأو م تراأأ  النجأأوم  أأه السأأمار ؛متناي أأة لااريأأا  
وبمأأأا يمتلأأأك مأأأن عطأأأف ورأ أأأة ورحمأأأة وااتمأأأام بالرعيأأأة وتأأأو ير ا مأأأن  غدأأأان 

 .  الشجر

لأأن الشأعرار بأأين يسترسأألوا  يشأاروا  ، ويأد تنب أأ  بعأ  السأأالطين لهأذ  المبالغأأة
؛ تكريمأا  لدأاح  لسألطانويتتدأدوا  أه مأدي  ا، -علي  السالم- ه مدي  الرسول 

 تأأد أشأأار محمأأد الخأأامس  لأأن الشأأعرار بأأذلك  أأه ، وتعليمأأا  لتلأأك الليلأأة، المناسأأبة
، رد نتأأال  عأأن ابأأن ا حمأأر يدأأيدم البأأن  مأأركحيأأ  أورد المتأأ، اأأأ748مولأأد سأأنة 

ويأد ، اأأ748: وأنشد مأن ذلأك  أه مولأد "يال ]يعنه ابن ا حمر[ (9)ويد م لها بتول :
نأأان  أأه مأأد   -ر أأه اللأأ  عنأأ -كأأان موالنأأا  ]محمأأد الخأأامس[ أبأأن أن ي رسأأل الع 

علامأ  –دألن اللأ  عليأ  وسأل م  –مبالغأة  أه تأويير جانأ  المدأطفن ، متام  ؛ وا 
، التريأأ   هأأذا التدأأد ا دبأأه الكأأريم أتأأن مأأن المأأد  السأألطانه  أأه آخراأأا الملأأتم 

، ومد  التول  ه ذكر الرسول وعجاة  مجد ، واكتفن من التالدم بما أحاط بالتريي 
 آمين".      ، حسبما ايت ا  االختيار من موالنا كا ي الل  جميل يدد 

 ال، ويأأد رك أأ  الشأأعرار علأأن معأأانه المأأدي  التريبأأة مأأن اأأوى السأأالطين وأذوايهأأم
  ال  عن ذكر ، لكريم والسير علن نهج  التويمسيما  برا  تفانيهم  ه محبة الرسول ا

ميلو أة  أه شأعر المأدي  عنأد  بيأد أن  أغلأ  اأذ  المعأانه، وا شادم بمكأارمهم، م ثرام
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ومأأا  لأأن ذلأأك مأأن ، ؛ مأأن مثأأل الكأأرم والشأأجاعة والسأأماحة والعفأأو عنأأد المتأأدرمالعأأر 
شأأعرار  أأه  كثيأأر منهأأا جأأرى علأأن ألسأأنة ال،  خأأرأل بهأأا دواويأأن الشأأعر العربأأه معأأانٍ 

ة التأه واه المعانه المثالي، العدور ا دبية كا ة علن اختالف بيةاتها  لن يومنا اذا
؛ لما تمث ل  من دورم مثالية تتطأاول ا عنأاق للودأول يرغ  الممدوحون  ه سماعها

ومأا يأرتبط بهأا مأن ، ولعل  من أنس  المعانه  ه اذ  المناسأبة المعأانه الدينيأة،  ليها
؛ ال الدينيأةأددق معانه المدي  عند المسلمين ما ادطب  بالدبغة  إن ، عدل وور 

لما بين  وبين الدويالأل المجأاورم مأن ، سيما أن ا ندلسه كان شديد االعت ا  بإسالم 
 (9):يال ابن الخطي ، العدار المستحكم والخدام الشديد

  مأأأأأأأأأأأام  عأأأأأأأأأأأدٍل بتتأأأأأأأأأأأوى اللأأأأأأأأأأأ  مشأأأأأأأأأأأتمل
 يأأأأأأأأأأا خيأأأأأأأأأأر َمأأأأأأأأأأْن خلدأأأأأأأأأأأل للأأأأأأأأأأ  ني تأأأأأأأأأأ 

 الهأأأأأأأدى  ْذ كنأأأأأأأأَل نادأأأأأأأَر  َ ْلأأأأأأأيهن ديأأأأأأأن  
 

  أأأأأأأه ا مأأأأأأأر والنهأأأأأأأه ير أأأأأأأي  يرايبأأأأأأأأ 
  أأأأه الملأأأأك أو خطأأأأَ  العليأأأأار خاطبأأأأ 
 أْمأأأأأأأأأأأأن  يواليأأأأأأأأأأأأأ  أو خأأأأأأأأأأأأأْوف يجانبأأأأأأأأأأأأأأ 

 

دون أن ينكأأدوا انتسأأا  ممأأدوحيهم مأأن بنأأه ولأأم يتأأرك الشأأعرار  ردأأة تفأأوتهم 
وا وآثأر ، وآوو  -عليأ  السأالم- لن ا ندار الذين ندروا محمأدا    -مثال   -ا حمر 

هأأأأم أكثأأأأر مأأأأن انتسأأأأابهم  لأأأأن  أأأأال يجأأأأد الشأأأأاعر مأأأأدحا  ل، المهأأأأاجرين علأأأأن أنفسأأأأهم
عليأأأأ  -واتدأأأاٍل بأأأالنبه ، ؛ ومأأأا لهأأأذا النسأأأأ  مأأأن ب عأأأد تأأأاريخه ودينأأأأه(2)ا ندأأأار
  أأال  عأأن ،  أأه ندأأرتهم لأأ  بعأأد أن اأأاجر مأأن مك أأة  لأأن المدينأأة المنأأورم -السأأالم

ومسأأأاندم ،    أأأه تبليأأأ  رسأأأالت ومنا رتأأأ، -عليأأأ  السأأأالم-دوراأأأم  أأأه  يأأأوار الرسأأأول 
واأأو مأأا يمكأأن أن يندأأل  حسأأاس اأأنالر ، الأأدعوم التأأه بش أأر بهأأا بتثبيأأأل دعاةمهأأا

                                                 

 .384 – 385ص، 2ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 9
لسان الدين ، ابن الخطي  ذكر ابن الخطي  أنهم يعودون بنسبهم  لن سعد بن عبادم  عيم ا ندار. - 2

 الأدار الثتا يأة، د.محمأد  يأنهم :تحتيأق وتعليأق، اللمحة البدرية  أه الدولأة الندأرية، م(9376اأ 774)
  .33ص، م2116اأ  9625، 9ط، للنشر



 237 

، السالطين بين انتمارام او الأذد اي أي لهأم الشأرعية الدينيأة والسياسأية واالجتماعيأة
؛ لمأأا يدركأأ  وأسأأاس مكأأانتهم السياسأأية المتميأأ م، وأن اأأذا االنتمأأار اأأو أدأأل  خأأرام

مأأأن عمأأأق  يمأأأان السأأأالطين بشأأأرف انتسأأأابهم  لأأأن ا ندأأأار وي دسأأأية اأأأذا الشأأأعرار 
وأن ا دأأأأرم الدينيأأأأة ياعأأأأدم راسأأأأخة  أأأأه الوحأأأأدم ا سأأأأالمية مهمأأأأا بلغأأأأأل ، االنتمأأأأار

  (9):، يال ع ي  بن يشألا وادر ا خرى من من لة  ه النفوس

 أعلأأأأأأأأأأأأأأأم بيندأأأأأأأأأأأأأأأار النبأأأأأأأأأأأأأأأه  وح بأأأأأأأأأأأأأأأأ 
 َمأأأأأأأأأأأْن مثأأأأأأأأأأأل  سأأأأأأأأأأأعٍد أو كتأأأأأأأأأأأيٍس نجلأأأأأأأأأأأ   

 ن أتأأأأأأأأأن مأأأأأأأأأن سأأأأأأأأأر امأكأأأأأأأأأرم بهأأأأأأأأأم وبمأأأأأأأأأ
 َمأأأأأأأأأأْن مثأأأأأأأأأأل  ندأأأأأأأأأأٍر أو بنيأأأأأأأأأأ  ملوكنأأأأأأأأأأأأا
أأأأأأأأأأأأأأأٍد نجأأأأأأأأأأأأأأأل الخليفأأأأأأأأأأأأأأأة يوسأأأأأأأأأأأأأأأأأفٍ   بمحم 

 

 وبمأأأأأأأأأأأأأأأأأْن أتأأأأأأأأأأأأأأأأأن بعبأأأأأأأأأأأأأأأأأاد  يتعل أأأأأأأأأأأأأأأأأأأق  
مأأأأأأأاام ينشأأأأأأأق    َعأأأأأأأْرف  السأأأأأأأيادم مأأأأأأأن ح 
عأأأأ   النليأأأأر   مجأأأأدام ال ي لحأأأأأأأأق  كأأأأألي 
 الملأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوك بعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ    يتملأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق  
مأأأأأأأا  مأأأأأأأا  ْن ي طأأأأأأأأرق    عأأأأأأأ   الهأأأأأأأدى َ ح 

  

يجتمأأ   لأأن ، س أأك السأألطان بأأرو  ا سأأالم وتعاليمأأ كمأأا أشأأار الشأأعرار  لأأن تم
ومأأا يمكأأن أن ينأأدرل  أأه سأأماأل ، ذلأأك يأأيم الحلأأم والشأأجاعة والسأأخار وسأأداد الأأرأد

و ن اأأذ  المعأأانه تتأأ   أأه نفأأس الممأأدو  ، النمأأوذل االجتمأأاعه وا خاليأأه ا مثأأل
 .   هه سهلة الودول  لن يلب  لتو م تيثيراا، مويعا  حسنا  

مأأ  ، دي  السألطانه الشأجاعة مترونأة بشأرف النسأ  وأدأالت ومأن معأانه المأ
جأأارم الملهأأوف، مأأا  أأه ذلأأك مأأن  غاثأأة المسأأتغي  يطبأأة الدوسأأه  أأه يأأال ابأأن ، وا 

 (2):مدي  محمد الخامس

  اأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   التنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأام بكف أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ملأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأك  ذا
 مأأأأأأأأن آل ندأأأأأأأأر خيأأأأأأأأر أمأأأأأأأأالك الأأأأأأأأورى

 كانأأأأأأأأأأأأأأل دأأأأأأأأأأأأأدور عداتأأأأأأأأأأأأأ  ميوااأأأأأأأأأأأأأا
 هلهأأأأأأأأأأأأأأأا و تااأأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأادوا البريأأأأأأأأأأأأأأأة ك
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 يأأأأأأأأأأأأوم  ذا نأأأأأأأأأأأأادى الدأأأأأأأأأأأأريخ بير أأأأأأأأأأأأهم
 

 طأأأأأأأأأأأأأارأل خيأأأأأأأأأأأأأولهم وخأأأأأأأأأأأأأف  ونااأأأأأأأأأأأأأا
 

 ن اختيأأار معأأانه المأأدي   أأه اأأذ  الدأأورم لأأ  عاليأأة وطيأأدم بمأأا يرمأأه  ليأأ  
؛ ليكأأون مأأناال  لالحتفأأار بمولأأد  بأأرا  مأأا يجأأ  أن يتسأأم بأأ  الممأأدو الشأأاعر؛ واأأو 

؛ ليكأون مأ  مأا يجأ  أن يكأون عليأ  الممأدو  وينسجم، -علي  السالم-سيد الخلق 
وخال أأة الرسأأول الكأأريم  أأه نشأأراا والأأد ا  ، تيأأام بأأيمور الأأدعوم ا سأأالميةخليتأأا  بال

 .  عنها

ومأأأن الشأأأعرار َمأأأن اسأأأتغل اأأأذ  المناسأأأبة  وجأأأداا  ردأأأة مواتيأأأة للطلأأأ  مأأأن 
 ؛أو استرداد مكاسأ  ا تتأداا بع أهم مأن يبأل، لتحتيق مكاس  دنيوي ة، الممدوحين

أص ، للمأدي  النبأود مأن التدأيدم  ذ  ن اذا ا مر لم يكن متاحأا   أه الجأ ر المخد 
يأأال ع يأأ  بأأن ، حيأأ  ويفأأوا شأأفاعتهم  لأأن الرسأأول علأأن مأأا لأأم يكأأن مطلبأأا  دنيويأأا  

 (9):يشأل

 أسأأأأأمن الملأأأأأوك وَمأأأأأْن غأأأأأدألْ  مأأأأأوالد يأأأأأا
 ال تتطعأأأأأأأأأأأأأأوا عنأأأأأأأأأأأأأأه الأأأأأأأأأأأأأأذد عد دتأأأأأأأأأأأأأأأم
 ال تحرمأأأأأأأأأأأأأأأأأأونه مطلبأأأأأأأأأأأأأأأأأأه  محب تأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه
  أأأأأأأأأأأانعم بأأأأأأأأأأأردد  أأأأأأأأأأأه بسأأأأأأأأأأأاطك كاتبأأأأأأأأأأأأا  

 

 عأأأأأأأأأين  ال مأأأأأأأأأان  لأأأأأأأأأن سأأأأأأأأأنا  تحأأأأأأأأأأأد ق  
أأأأأأأأْن َيْطأأأأأأأأ  العواةأأأأأأأأد مشفأأأأأأأأأق   العبأأأأأأأأ  د  م 

 تت أأأأأأأأأأأأه لسأأأأأأأأأأأأعيه أنأأأأأأأأأأأأ  ال يخفأأأأأأأأأأأأأأق  
أأأأأأأأْد لمأأأأأأأأا يأأأأأأأأد كنأأأأأأأأأل   هأأأأأأأأو ا ليأأأأأأأأق    وأع 

 

ويبأأدو أن الشأأاعر يأأأد  تأأد وليفتأأ  عنأأأد الممأأدو  واأأه الكتابأأأة التأأه تعأأد  مأأأن 
، ؛ لما لها من من لة ر يعةته حرص ا دبار علن الودول  ليهاال، أشرف الدناة 

ل الشاعر اأذ  المناسأبة للطلأ  مأن الممأدو   عادتأ   ذ استغ، وما تمث ل  من وجااة
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بعأد أن اسأتو ن معأانه المأدي  التأه تتأ   أه مسأايط التأيثير عنأد ،  لن سابق عهد 
   .   الممدو 

بيأأأد أن الشأأأعرار بوجأأأ  عأأأام ال يبحثأأأون عأأأن مثأأأل اأأأذ  المكاسأأأ  وا عطيأأأاأل 
 .  ويكتفون بما او م م ن بالتديدم ذاتها، دراحة

 واألسلوبخصائص العامة ال: البناء الفني

بسأأأماأل لهأأأا خدودأأأيتها التأأأه تمي اأأأا مأأأن النبأأأود  المولأأأدأل يدأأأيدم اتسأأأم
وعلن الرغم من ذلأك  أإن الشأعرار لأم يسأتطيعوا ، بعامةوالمغربه الشعر ا ندلسه 

تركأل تلك البيةة الشعرية آثاراا  بل، التخلص من سماأل شعر بيةتهم بشكل كامل
ويدأطنعون ، التوريأة حينأا  انوا يعمأدون  لأن تد كأ ، علن أسلو  شعرام ودياغت 

ب نأأه دون أن يكأأون ذلأأك علأأن حسأأا  الدأأورم التأأه ، البأأدي  و أأروب  حينأأا  آخأأر
 .  والمغربهعليها اذا الغر  من أغرا  الشعر ا ندلسه 

 ه اذا الغر  من الشأعر البدوية وا حة الدحراوية والديباجة  إن النفحة 
أل نلأأأرم الشأأأعرار شاخدأأأة نحأأأو الخدأأأاةص لل أأأ تأأأد ،  أأأه لغتأأأ  ودأأأور  وأسأأألوب 

انفتأاٍ  علأن الشأعر العربأه مأ  ، العامة  ه عدأر مأا يبأل ا سأالم وعدأر النبأو م
بمعنن انطالق من شعر ا واةأل وانفتأا  علأن شأعر ا ندلسأيين  أه ،  ه ا ندلس

 .  عدور  المتيخرم

من أن نابعة  طالةولعل ملاار اذ  ا ، امتا أل التديدم المولدية با طالةو 
ا شادم ويكثرون من ، الكريملون  ه ذكر معج األ الرسول يفد   كانوا الشعرار
السلطان الذد    ال  عن ا شادم بمكارم ،  ومكارم  بين الناس وا نبياربف اةل

الشعرار  نلرا  لذلك  إن  الغنه بالل  محمدا  الخامس طل  منو  .أحيا تلك الليلة
، ؛ تكريما  لداح  المناسبةكارم  ودفات وا حاطة بم، ا طالة بمدح عدم 

أام ما نلمح   ه اذا الجان  أن الشعرار من وبذلك  إن ، وتعليما  لتلك الليلة
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واستنفدوا طاياتهم  يها حتن لم يعد المرر يرى ، للوا يدورون حول المعانه ذاتها
بير ما نلمح   ه وساةل التع أو، دورم  نية مستحدثة  ال من خالل، معنن مبتكرا  

 .  عن اذ  المعانه

علن الرغم من ، وتماسكها، وامتا أل يديدم المولد النبود بوحدم المو و 
 إن أشواق الشاعر وتله ف  او الخيط الر ي  الذد يربط بين تعد د عنادراا "

.. .  .. ومرورا  بمد  الرسول.  عنادر التديدم المولدية ابتدار من المطل 
  ال  عن المناسبة الته ييلأل ، (9)ه  ه ح  الرسول"د  ا مير المتفانوانتهار  بم

 .  وما تتطلب  من تنو    ه م امينها، ييلأل  يها التديدم
أو تدأن عا   أه ، نكاد ال نلم   ه شعر المولدياأل أثرا  للتكليأف  أه الدأياغةو 

، وويأأار ردأأانةالو ، بأأل نجأأد  يتميأأ  بو أأو  العبأأارم، أو تتع أأرا   أأه اللغأأة، ا سأألو 
الأأأأذد تطبعأأأأ  الدأأأأنعة المتبولأأأأة بأأأأل المحمأأأأودم بمهأأأأارم  ا سأأأألو ة ومتانأأأأ، اللغأأأأة

، نفعأال ا نسأانهالمتأ ل الباعأ  المو أوعه باكمأا ا، وحالوم تنسيتها، استخدامها
 يدأأال الغأأر  الشأأعرد  لأأن ؛ ا بأأداعهالجهأأد سأأتثمر الشأأعرار  أأه يدأأاةدام وا

 .   ه النص مالهوانبهار  الفطرد با دار الج، ه من خالل استثارم مشاعر المتلت  
، ويميل الشعرار  لأن تحويأل الخطأا   أه مولأدياتهم مأن الغيبأة  لأن المباشأرم

واأو ،  تد كان الشاة  عند شعرار المداة  النبوية مخاطبة الرسول ب مير الغاةأ 
، -دألن اللأ  عليأ  وسألم-ما استعمل  شعرار المولدياأل  ه ا خبار عن الرسأول 

 يكأأون الحأأدي  موجهأأا  ، ل  أأمير المخاطأأ ولكأأن أكثأأر مأأيلهم كأأان  أأه اسأأتعما
يأال ،  ه مناجام الرسول بدال  مأن ا خبأار عنأ  جارواو ما ، وليس عن ، للرسول
  (2):الطي  أبو عبدالل  بن سودم الشاعر

 يأأأأأأأا خيأأأأأأأر مأأأأأأأن علأأأأأأأق المسأأأأأأأهر بحبلأأأأأأأ 
ن أسأأأأأأأأأأيأل جنايأأأأأأأأأأأأة مأأأأأأأأأأا  لأأأأأأأأأأه سأأأأأأأأأأواك وا 

 ل  و أأأأأأأأأفا عليأأأأأأأأأ  مأأأأأأأأأن ر أأأأأأأأأا  يبأأأأأأأأأأأأو 
 الحلأأأأأأأأأأأأأم  أوسأأأأأأأأأأأأأ   والعطأأأأأأأأأأأأأار ج يأأأأأأأأأأأأأأأأأل  

                                                 

 .89ص، الشعر المغربه  ه عدر المرينيين، عبد السالم، شتور - 9
 .321، ص3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 2



 269 

  ْن لأأأأأأأم تكأأأأأأأن لأأأأأأأه  أأأأأأأه معأأأأأأأادد شأأأأأأأا عا  
 

 مأأأأأأأأن عثرتأأأأأأأأأه مأأأأأأأأن ذا سأأأأأأأأأواك يتيأأأأأأأأأل  
 

 (9)ويال ابن  ريالة:

 يأأأأأأأا سأأأأأأأي د ا رسأأأأأأأال يأأأأأأأا مأأأأأأأن يأأأأأأأد اأأأأأأأدى
 بأأأأأأأك أسأأأأأأأتجير مأأأأأأأن العأأأأأأأذا   لأأأأأأأم أكأأأأأأأن

 

 نهأأأأأأأأأأأأأأأج الرشأأأأأأأأأأأأأأأاد وبلأأأأأأأأأأأأأأأ  التن يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال
 أخشأأأأأأن بحبأأأأأأك  أأأأأأه الحسأأأأأأا  ذاأأأأأأوال

 

ويأأد ،  فأأه ذلأأك نجأأد أن الشأأعرار وجهأأوا الخطأأا   لأأن شأأخص الرسأأول الكأأريم
 .  والتذل ل، من أسلو  الندار الذد أ اد معنن الرجار اأ ادو 

 :اللغــــة

 ارر  ْذ يعتمد الشع ؛م المولديةدالتديية  ه تعدي اللغة واحدم من المنثراأل الند  
ته يشعر بشهر من التلق ال تجعل المتل بحي ، علن ج الة ا لفال وو وحها

علن يددية المفرداأل كما اعتمدوا . ؛ لعدم حاجتها  لن شرو  لغويةواالن عال
إن ما ودل  لينا من  ، عند اختياراا بما ينسجم م  الغر  الشعرد المتدود

أن لغتها و ، روا بلغة ا دعية واالبتهاالألأن الشعرار يد تيث  شعر المولدياأل يبين 
،  تد اتسمأل بالتوم والج الة، أدخل  ه كالم العر  من لغة أغرا  الشعر ا خرى

كما ، أل  يها سيمار الهيبة والوياروتجل  ، عن الحوشه والغري  والمبتذلوالبعد 
م ، ابتعدأل عن ألفال السخرية والتوبيخ وانحا أل  ه بع  ملااراا  لن ألفال التلو 

 (2)يال ابن يطبة الدوسه:، ومراجعة الذاأل بما ي فه عليها مسحة ح ينة، النفسه

 نفأأأأأأأأأس تطيأأأأأأأأأ  مأأأأأأأأأدى ال مأأأأأأأأأان اوااأأأأأأأأأأأأأا
 ل وال مأأأأأأان يأأأأأأد انت أأأأأأنكأأأأأأم ذا التشأأأأأأاغ

 تمسأأأأأأأه وتدأأأأأأأب   أأأأأأأه ال أأأأأأأالل كينأأأأأأأأها

 يأأأأأأأأا ليأأأأأأأأأل لأأأأأأأأه نفسأأأأأأأأا  تعأأأأأأأأار سوااأأأأأأأأأأا
 والشأأأأأأأأأأأأي  أيبأأأأأأأأأأأأل نادأأأأأأأأأأأأحا  ينهااأأأأأأأأأأأأأأأا
 عميأأأأأأأأأأأار ال ت هأأأأأأأأأأأدى سأأأأأأأأأأأبيل اوااأأأأأأأأأأأأأا
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م النفسه ومناجام ،  إن اذ  ا بياأل مشحونة با لفال الدالة علن التلو 
حي  ، م وا يمانعلن ما لم تتم ب  من واج  العباد ومحاسبة الذاأل، ال مير
 :من مثل لدي علن ا لفال الته تعب ر عن مدى تيني  ال مير الشاعر اعتمد 

  ال  عما  ه أسلوبه الندار واالستفهام  (عميار، الشي ، ال اللة، الهوى)
 .  أغنأل النصداللة عمق ا نكارد من 

 (9)ويال أبو  كري ا بن خلدون:

 واخسأأأأأأأأأأأأأأأارد يأأأأأأأأأأأأأأأوم التيامأأأأأأأأأأأأأأأة  ْن لأأأأأأأأأأأأأأأأم
 يلة  يأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   اللأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأم أيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد م وسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 

 هيغف أأأأأأأأأأأأأأأر اللأأأأأأأأأأأأأأأ   ل تأأأأأأأأأأأأأأأه واجتراحأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 حأأأأأأ   خيأأأأأأر الأأأأأأورى الشأأأأأأفي  المأأأأأأأاحه

 

) لته واجتراحه( )لم ( واللوم والمحاسبة وا حة  ه اختيار  )واخساردألفال و 
وتبدو ا لفال ، أيد م وسيلة( وكلها ألفال تحمل داللة اللوم ومحاسبة ال مير

بذلك  إن سهولة ا لفال وداللتها و ؛ يدع  التتاط داللتها الثانية وا حة ال
توليفها  ه و ، أ خرىدالالأل ب غناة المعجمية  ه النص لم تتف حاةال  دون  

ا لم والح ن علن  ويد ع  داا بيسلو  التفج   الذد يحمل داللة. السياق الشعرد
 .    الل  تعالنالتتدير  ه جن

لا  وا را  من ويترك الشاعر لنفس  حرية استعمال اللغة بما يو ر لها ح
 (2):الأاق بن الحأيال أبو  سح، وما ينبثق عنها من ألوان البدي  المختلفة، الشعرية

 وحيأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  العتيأأأأأأأأأأأأأأأأأأق ويأأأأأأأأأأأأأأأأأأد دأأأأأأأأأأأأأأأأأأغت 
 

 مأأأأأأأأن الأأأأأأأأد م  والأأأأأأأأأن عليأأأأأأأأ  انسأأأأأأأأأجاما
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من  أي ا  والعتيق ، مكان  ه الديار المتدسة واو( العتيق)والشااد  ه ذلك 
واو ما أشار ، بدم  العين دما   كاريشير ب   لن الب، ا حجار الكريمة لون  أحمر

 .   يما يسمن باالستخدام عند البالغيين،  لي   ه الشطر الثانه
لبيان من لة ليلة الميالد وأثراا ، ويد استعمل الشعرار لغة الت اد أو الطباق

 (9):يال ابن  مرك، وكذلك أثراا علن الكف ار، علن المسلمين

 وبليلأأأأأأأأأأأأة المأأأأأأأأأأأأيالد كأأأأأأأأأأأأم مأأأأأأأأأأأأن رحمأأأأأأأأأأأأأأة
 هأأأأأأأأأأا ا سأأأأأأأأأأالم يشأأأأأأأأأأرق نأأأأأأأأأأور أمسأأأأأأأأأأن ب

 

 نشأأأأأأأأأأأر ا لأأأأأأأأأأأ  بهأأأأأأأأأأأا ومأأأأأأأأأأأن نعمأأأأأأأأأأأأأأار
 والكفأأأأأأأأأأأأأر أدأأأأأأأأأأأأأب   أأأأأأأأأأأأأاحم ا رجأأأأأأأأأأأأأار

 

؛ للتعبيأر عأن دأورتين من خادية الطباق  أه البيأأل الثأانه تد أ اد الشاعر 
ان معنن شأعريا  واحأدا   حيأ   ن   أَل الشأاعر يترك أ   أه ا حكأام " متتابلتين تخد 

سأأن اختيأأار الكلمأأاأل، المحكمأأة للغأأة سأأأل مهمتأأ   أأه أن يتأأول مأأا لأأم يتلأأ  ولي، وح 
، وا دأواأل، ويحكأم  أرو  ا يتأا ، .. وأن يبلأ  خيأر ا سأالي  التعبيريأة.  أحأد

  (2)."واالنسجام
يعد  النب   ومن روا د لغة المولدياأل اعتماد الشعرار علن الترآن الكريم الذد

؛ لما ركون  ه اذا الغر  من أغرا  الشعواه أليق ما ت، الدا ه للغة الشعرار
  (3):أدونال ابن خلأي، ولديةأ ي  من جان  دينه شك ل عماد التديدم الم

 خأأأأأأأأأأأأأأر أل لمولأأأأأأأأأأأأأأد  ا وثأأأأأأأأأأأأأأان خاشأأأأأأأأأأأأأأعة  
 

أأأأأأأأل الشأأأأأأأه  رجمأأأأأأأا  للشأأأأأأأياطين  وانت  
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ين    تد أ اد من ا ية الترآنية الكريمة ا ل  لِشيناط  عنَلنناهنا ُرُجوما جن ون
م  ، (9)

دون أن ، رم م  النص الشعردالتدرف  ه  عادم دياغة النص الترآنه ليتال
 .  يبتعد عن داللة النص ا دله

 (2):ويال لسان الدين بن الخطي 

 مث أأأأأأأأأأأأأأل اللأأأأأأأأأأأأأأ  نأأأأأأأأأأأأأأور   أأأأأأأأأأأأأأه المثأأأأأأأأأأأأأأانه
 

 بمثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال المشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأكام والمدأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبا 
 

َشكناةٍ  :الكريمة تد أ اد من ا ية  ه  كنم  ثنُل نُور  األنَرض  من ات  ون اون اللِنُ نُوُر الِسمن

َصبناٌح  ا م  ف يهن
. م  تحوير  ه بع  ألفالها بما يتناس  م  السياق الشعرد، (3)

ما ينك د وجود عالية وثيتة كامنة بين ألفال اللغة  -كما  ه نليراتها  –  يهاو 
؛ جهر بها عن وعه ويدد، وبين لغة النص الشعرد، المنتتام من النص الترآنه

 ه نسيج التديدم وعندرا  بناةيا   اعال  ، لتشكل اذ  اللغة أدام تعبيرية مساندم
  .  اللغود

 كرا  يد أشا  اللغة كما أن انتشار التدو ف  ه ا ندلس والمغر  سلوكا  و 
 ورا  من غيراا  ه تبدو مع  أكثر ح عجم اللغة الشعرية بشكلٍ الدو ية  ه م

؛ لتمي   اذ  اللغة بالحيوية وانسجامها داخل السياق النده الخطا  الشعرد
 ا خرو ، دينه دو ه أحداما: اللغة  ه السياق بتيويلينرأ اذ   ذ ت ت ؛للتديدم

ولهذا  إن الداللة الدينية أو الغ لية للمفرداأل ال تتبين من المعنن ، غ له أو خمرد
نما  ه سياق التديدم كل ها، أو  ه الجملة الشعرية، المعجمه المباشر للمفردم ، وا 

 (6):ومطلعها،  ة ه مثل يديدم ع ي  بن يشأل الته نحا  يها منحن المتدو  

                                                 

 . 5ا ية ، سورم الملك - 9
 .212ص، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 2
 .35ا ية ، سورم النور - 3
 .325ص، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 6



 265 

 التلأأأأأأأأأأأأأأ  يعشأأأأأأأأأأأأأأق والمأأأأأأأأأأأأأأدام  تنطأأأأأأأأأأأأأأق  
 

 بأأأأأأأأر َ  الخفأأأأأأأأار  كأأأأأأأألي ع أأأأأأأأٍو منطأأأأأأأأق  
 

 االدطالحهبع  المفرداأل الته تدل  لن المستوى وجود بيد أننا ال نعدم 
وا يتا  الم مون وأد أل دوراا  ه البنار الشعرد من حي  ، عند المتدو  ة

ط   ه يول مثل الت، خرىبدورم تبدو معها متالةمة م  غيراا من العنادر ا 
 (9)أبه جعفر بن عبد الملك:

 يطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  لغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر   عالأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ومتالأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 
 

كأأأأأأأأأأأأأأأم تأأأأأأأأأأأأأأأدور عليأأأأأأأأأأأأأأأ  وا حكأأأأأأأأأأأأأأأام    ح 
 

ويكأون اأو مركأ  ،  تد أدار اذا البيأل علن التط  الذد تجتم  حول  ا شأيار
تهأأاومدأأد، انجأأذابها دأأو ه )التطأأ ( الأأذد يعنأأه لامسأأتفيدا  مأأن المدأأطل  ، ر يو 

 أأه تأأرتيبهم المتامأأاأل أو الحأأاالأل التأأه  (2)لأأ  أعلأأن المتامأأاألعنأأد المتدأأو  ة َمأأْن ب
 .  يمر  بها الدو ه

  (3):ا م ارم  ه يول ابن يطبة الدوسهومثل النفس 

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارم    تعسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا  لهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا خد اعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة أم 
 

 بالسأأأأأأأأأأأور ال ي عأأأأأأأأأأأدى علأأأأأأأأأأأن عأأأأأأأأأأأدوااا
 

( مباشأر  ال أننأا نسأتطي  بالرغم من أن المعنن االدأطالحه )الأنفس ا م أارم 
ليأ  المتدأو  ة  أه ترتيأ  من خالل مأا ادأطل  عن المعنن السيايه للنص أن نتبي  

أأأارم، اللو امأأأة، المطمةن أأأةالنفأأأوس )  ْذ أ أأأاد الشأأأاعر مأأأن اأأأذا المدأأأطل  ، (...  ا م 
؛ لمأأا تغويأأ  بأأيمور بالأأدعار عليهأأا بأأالهالك، للتعبيأأر عأأن مأأدى ان عاجأأ  مأأن نفسأأ 
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ار واجأ  العبأادم تجأا  الخأالق أدالدأفار و  تحول بين  وبين ، تف ه ب   لن الهالك
ا  يهأا مأن يأو م سأحرية حي  ال سبيل  لن الخالص من شروراا لم، سبحان  وتعالن

أأد ذلأأك بدأأيغة المبالغأأة )خد اعأأة ويأأد . أأه التأأيثير أأارم( لبيأأان شأأد م ايمنتهأأا ، ع   أم 
نها  ه  غواة ، علي   .  وتلو 

 الصورة الشعرية:

الحيأام التأأه كأان يعيشأها العأر   أأه  لل أأل الدأورم ا دبيأة تمأأت  تفدأيالتها مأن
بيأأأد أن أثأأأر البيةأأأة ا ندلسأأأية الفاتنأأأة ألتأأأأل ، دأأأحراوية المالمأأأ  والسأأأماأل،  تأأأرم النبأأأو م

 لهرأل مالمحها  ه الدورم الشأعرية جنبأا   لأن جنأ  ، بلاللها علن شعر المولدياأل
الدأور   من، هاونيتعاور الشعرار ه لل الت، معانه البدويةوال، م  الدورم الدحراوية

 (9):الدحراوية يول أبه  سحق بن الحال

 بعأأأأأأأأأأأأأأأأولٍ   أأأأأأأأأأأأأأأأوامَر مثأأأأأأأأأأأأأأأأل التسأأأأأأأأأأأأأأأأه  
 

 تسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأر د للبيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأد من أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأهاما
 

تمثل بتشبي  وساةل التنتل والترحال  تد استح ر الشاعر دورم دحراوية ت
 مرد   ولعل  . واه أ  ل ما تكون علي  الراحلة، بالتسه  ه  موراا ودية دنعها

 لن لي  البدوية التديمة "وأ كارام  لن ا  كار وا سا همأساليبرجو  ا ندلسيين  ه 
ل  ْذ كانوا ال ، أن العر  من أشد  ا مم عدبية وحنينا   لن وطنهم وعيشهم ا و 

 .(2) الون يميلون  لن أخيلتهم ا ولن"ي

عر المولدياأل ما يال  ومن الدور الته عكسأل بيةة ا ندلس ال ااية  ه ش
 (3):ابن الخطي 
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 الهأأأأأأوى مأأأأأأن السيأأأأأأح  اأأأأأأأامٍ  دجأأأأأأاَد عهأأأأأأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأا أْخَ أأأأأأأأأأأأأأأأأأَل الربأأأأأأأأأأأأأأأأأأوَ  بكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأار    كلم 

 

ْسأأأأأأأأتهل  الأأأأأأأأومي   أأأأأأأأا ه الجنأأأأأأأأأا     م 
  حكأْل  ويها ثغور ا ياحأأأأه

،  هأأأذ  الدأأأورم مسأأأتمدم مأأأن معطيأأأاأل البيةأأأة ا ندلسأأأية وملااراأأأا الح أأأارية
، ويأأأد أيامهأأأا الشأأأاعر علأأأن االسأأأتعارم، المتمث لأأأة بكثأأأرم ا  اأأأار والنأأأواوير وتفت حهأأأا

 .  بودفها واحدم من عنادر التشكيالأل الجمالية للنص

 (9):الته جمعأل بين بدوية الدورم وح ريتها يول ابن الحال ومن الدور

 والحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل ي بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا والنخيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل التأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه
 كمثأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل العأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأراةس حل يتأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأها

 

 يطيأأأأأأأأأأأأأأل النسأأأأأأأأأأأأأأيم لهأأأأأأأأأأأأأأن انتسامأأأأأأأأأأأأأأأأأأا
 بأأأأأأأأأأأأأأدمعه نثأأأأأأأأأأأأأأارا  وشأأأأأأأأأأأأأأعرد نلامأأأأأأأأأأأأأأا

 

ية المتمث لة بنخيل منطتة )يبا(   ابن الحال معطياأل البيةة البدو  تد شب  
عند  ميلو ةبمعطياأل البيةة ا ندلسية المتمثلة بالعراةس وما تت ين ب  واه دورم 

 .  ا ندلسيين  ه تدوير بيةتهم الفاتنة
وبأأأذلك  أأأإن الشأأأعرار يأأأد جمعأأأوا  أأأه دأأأورام بأأأين نأأأوعين مأأأن الخيأأأال: خيأأأال 

ال ذانأه متعل أق بأالمورو  وخي،  ر ت  الحيام الح رية الته كان يعيشها الشعرار
ً  البدود التديم الذد شك ل   .  ثتا يا   ه موروثهم الشعرد نستا 

دراكأأا  مأأن الشأأعرار مأأا للدأأورم الشأأعرية مأأن أثأأٍر  ع أأال  أأه تتويأأة خطأأابهم    وا 
، أداروا بع  دورام علأن أسألو  التشأبي  المتلأو ،  تد نو عوا بينماطها، الشعرد

مأأأن ذلأأأك  ال  وال تجأأأد شأأأيةا  والفأأأر  أدأأأال  "، ا  واأأأو أن يجعأأأل الشأأأاعر ا دأأأَل  رعأأأ
 (3):، يال أبو التاسم بن حميد(2)والغر  ب  المبالغة"
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 جأأأأأأأأأأأأأأأأأاَد الغمأأأأأأأأأأأأأأأأأام  بَدأأأأأأأأأأأأأأأأأْوب  الهت أأأأأأأأأأأأأأأأأأان  
 وحكأأأأأأأأأأأأأأأأْل بأأأأأأأأأأأأأأأروق  أبريأأأأأأأأأأأأأأأأْل بجاللأأأأأأأأأأأأأأأ 

 

 يحكأأأأأه انسأأأأأكاَ  الأأأأأدم   مأأأأأن أجفأأأأأانه
 نأأأأأأأأأأأأاَر الدأأأأأأأأأأأأبابة  والهأأأأأأأأأأأأوى بجنانأأأأأأأأأأأأأه

 

م بما يسكب  من دم  دورم المطر المنسك  من الغماشب  الشاعر   إن  
ا المعنن او تشبي  علن أن ميلوف الشعرار  ه اذ، أسن  ولوعة وشكوى، أجفان 

بيد ، وكذلك  عل  ه البيأل الثانه، انسكا  دم  العين بانسكا  المطر من الغيوم
توديف الحالة المبالغة  ه  علن أن الشاعر لجي  لن اذا النو  من التشبي  للداللة

 .  نصياق السالته او عليها  ه 

كار علن ما كان يمي  حياتهم من حي  دوام وكعادم ا ندلسيين  ه االت  
يال ، من ساحاأل التتالدورام   تد استمدوا بع  عنادر، الدرا  م  أعداةهم

 (9):ابن الخطي 

 وكأأأأأأأأأأأأأأأأأأين  اللأأأأأأأأأأأأأأأأأأالَم عسأأأأأأأأأأأأأأأأأأكر   نأأأأأأأأأأأأأأأأأأجٍ 
 

 ونجأأأأأأأأأأأوم الأأأأأأأأأأأد جن ندأأأأأأأأأأأول الرمأأأأأأأأأأأا 
 

كما شب  النجوم وشد م  ياةها ،  تد شب   اللالم بشد م سواد  بعسكر من ال نج
وأدواأل التتال ، واه معاٍن مستمد م من معطياأل الحرو ، بلمعان ندول الرما 

  .  ووساةل 

كما كان التوجي  بالمدطلحاأل الدينية المستمد م من الترآن الكريم والحدي  
شعرار را دا  رةيسا  من الروا د الته استتن منها ال–النبود الشريف والسيرم النبوية 

 (2)بن ا حمر:ل  سماعيل و ومن ذلك ي، مادم دورام

أأأأأأأأأأأأأأأأا ترك عأأأأأأأأأأأأأأأأألْ   شأأأأأأأريفات   أأأأأأأه حأأأأأأأين دأأأأأأأل ن جأأأأأأأداراا ورل  بأأأأأأأأأأأأأأأأ  ا يأأأأأأأأأأأأأأأأوان لم 
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ومأأأا ،  تأأأد أ أأأاد الشأأأاعر مأأأن كيفيأأأة أدار العبأأأاداأل مأأأن حيأأأ  الركأأأو  والدأأأالم
وبأأذلك  أأإن المرجعيأأة ،  يهمأأا مأأن تعبيأأر عأأن الخشأأو  والتأأذل ل للأأ  سأأبحان  وتعأأالن

مأأأن خأأأالل المسأأأتوى ا يتأأأاعه ، تشأأأكل عندأأأرا  مهمأأأا   أأأه البنأأأار الشأأأعرد الدينيأأأة
 .  ومحد داأل التناص الته تحكم النص

 :رياإليقاع الشع

د يعأأأدي ا يتأأأا  جأأأ را  رةيسأأأا  مأأأن عنادأأأر البنأأأار الجمأأأاله  أأأه الأأأنص الشأأأعر 
، ي   ه النفس البشرية؛ لما ل  من أثر انفعاله يند  ومسايط التيثير  ه نفس المتلته

، رد العجأأ  علأأن الدأأدر، : الجنأأاسلدأأوته للأأنص بجميأأ  ملأأاار  هأأو التشأأكيل ا
يأأأندد أثأأأرا  أن وكأأأل مأأأا مأأأن شأأأين  ، والتردأأأي  والتا يأأأة، التتأأأديم والتأأأيخير، التكأأأرار

"ويأأد تعأأددأل منأأاحه ، لمأأا لهأأذا التشأأكيل مأأن  يحأأار ويأأو م تأأيثير، دأأوتيا   أأه الأأنص
ويأأأد التأأأ م  (9)ويادأأأد انفعأأأال" ...  بأأأين باحأأأٍ  عأأأن ريأأأه  روحأأأه، ا ثأأأر الموسأأأيته

يلجيوا  لن المبالغأة ولم ، الشعرار الحدود المتبولة  ه االستعانة با يتا   ه شعرام
؛  ن التعويأأأل عليأأأ  دون االلتفأأأاأل  لأأأن  يحاراتأأأ  يكأأأون عبةأأأا  علأأأن  أأأه اسأأأتعمال 

  .  النص وليس مجم ال  ل 

المولدية  ه شكلها  للأل ا و ان الته ردداا الخليل بن أحمد عماد التديدم
أو عدم ، :  ال اختالل  ه و نر  ه المبنن الشعرد لم يتهاون الشعرا، البناةه
، علن شهر يمكن أن ينبئ عن تجديد  ه شكل التديدم العام  ذ ال نتف ؛استوار

، باستثنار ما ورد من  شارم  لن غنار الحمينه واو الشعر الملحون، أو أو انها
                                                 

، يأأرارم  أأه وليفأأة التأأداخل المعر أأه، أساسأأياأل الفكأأر الدأأوته عنأأد البالغيأأين، مشأأتاق عبأأاس، معأأن -9
الرسأأأالة ، 27الحوليأأأة ، جامعأأأة الكويأأأأل، مجلأأأس النشأأأر العلمأأأه، حوليأأأاأل ا دا  والعلأأأوم االجتماعيأأأة
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، لم تسعفنا المدادر الته الحتفال بالمولد النبودن ملاار اواو  ر  آخر م
 .   ندوداالطال  علن ينا  ه بين أيد

ويد بنن الشعرار يداةدام علن البحور ذاأل النفس الطويل  ه  يتاعها علن 
بيد ، التديرمولم يلجيوا  لن البحور ، تفاوأل  يما بينها من حي  كثرم االستعمال

؛ لما يتسم ب  من امتالر مولدياأل البحر الكامل ه شعر ال البحور دورانا   أن أكثر
يتاٍ  شجه، موسيته  .  وا 

الشعرار علن ومن بين المنثراأل ا يتاعية  ه شعر المولدياأل اعتماد 
وما يرتبط ب  من ، ؛ بحثا  عن المستوى الدوته  ه النصاال دوال أو التردي 

الشعر يعتمد كثيرا  سيما أن اذا النو  من  ال، تيثير  ه تيكيد المستوى الدالله
ل ذلك ما يال  ابن  مرك اومث، علن ا لتار أكثر مما يعتمد علن الكتابة المترورم

  (9):الغرناطه
مأأأأأأأأأأأأأأأا حريص علن التتوى خفيف علن الهدى    أبأأأأأأأأأأأأأأأر  َمأأأأأأأأأأأأأأأن اسأأأأأأأأأأأأأأأترحمت    ترح 

  

 ن اأذا التتطيأأ  الدأوته يحأأد  تنغيمأأا   يتاعيأا  ي  أأاف  لأن السأأيال الموسأأيته 
ما يمكن أن يسمن تكثيف النمطية ا يتاعية  ه النص من خأالل واو ،  ه النص

يبلأأأأ  مأأأأدى ذلأأأأك بمأأأأا يسأأأأمن لأأأأاارم ، التتابأأأأل ا يتأأأأاعه بأأأأين أجأأأأ ار البيأأأأأل الواحأأأأد
 .  حتن يبدو البيأل سلسلة من التتطيعاأل الدوتية المتوالية، التردي 

بيأأل مأن ولعل  مرد  اذ  الموا نة يتعل ق بما تترك  المعأانه الموجأودم  أه اأذا ال
بأأين أجأأ ار يتنأأاغم مأأ  التأأوا ن ا يتأأاعه ، وتأأوا ن عأأاطفه، أثأأر طي أأ  وراحأأة نفسأأية

، تتوية التيثير  ه المتلتأهو ، داللة النصتعميق ذلك  ه  أسهمحي  ، البيأل الواحد
، ال تتأل  أاميتهأأا عأأن داللأأة ا لفأأال، ل يتأأا  الدأأوته المأأنث ر دالالأل بالغيأأة أإن  "

                                                 

 .314ص، 3ل، نفا ة الجرا ، ابن الخطي  - 9



 259 

و وس أعتها أو أ، وته  ذا تطابتأأل داللتهأا مأ  داللأة ا لفأالوت يد أامية ا يتا  الد
 .  (9)"أكملتها

ومن ا دواأل الفنية الته حاول الشعرار من خاللها التنوي   ه ا يتا  
األ بن الحال  ه ودف ليلة يال أبو البرك، ردي العج  علن الددر –الشعرد 
 (2):الميالد

 واستبشأأأأأأأأأأأأأأأر ا بأأأأأأأأأأأأأأأرار منهأأأأأأأأأأأأأأأا بأأأأأأأأأأأأأأأالته
 لنبأأأأأأأأأأأأأأأأه  واخأأأأأأأأأأأأأأأأأر   بحأأأأأأأأأأأأأأأأار أحأأأأأأأأأأأأأأأأوال ا

 

 بالتدأأأأأأأأأأأد منهأأأأأأأأأأأأا استبشأأأأأأأأأأأر ا بأأأأأأأأأأأأرار  
  استسأأأأأأأأأأأأق  منهأأأأأأأأأأأأا  البحأأأأأأأأأأأأار بحأأأأأأأأأأأأأأار  

 

، تندد دورا  منثرا   ه  غنار النص –كما يبدو من المثال -دام الفنية  هذ  ا 
، وما يمكن أن تمث ل  من تكرار لفله، :  يتاعا  وداللة كينها رج  الددى  ي 

أو ل يارم ، المتله فة للتار الرسول الكريم يحاكه بها نفسية الشاعر، وتكرار  يتاعه
 .  التغن ه بليلة الميالدو ،  ريح 

 التكرار: 

 هأو عنأأدام مأأن ، يعأدي التكأأرار أسألوبا  مأأن أسأالي  الفدأأاحة عنأأد بعأ  النت أأاد
، واأأأو لأأأاارم وا أأأحة  أأأه مجمأأأل (3)"سأأأيما  ذا تعل أأأق بع أأأ  بأأأبع  محاسأأأنها ال"

ولهأذا ،  ه المعنن والتركي  وا يتأا  الشأعرد ويحت ق أادا ا  كثيرم، شعر المولدياأل

                                                 

النأأأادد ، مجلأأأة عالمأأأاأل  أأأه النتأأأد -بحأأأ   أأأه التفكيأأأر البالغأأأه -روا أأأد البالغأأأة ، سأأأمير، اسأأأتيتية - 9
 .  274ص، م2119اأ  سبتمبر 9622رج  ، 4جد م،  ، ا دبه
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حيأأأ  يكأأأون ، يأأأيته لغأأأر  بالغأأأه محأأأ  ويأأأد، التكأأأرار بواعثأأأ  النفسأأأية والفني أأأة
  (9):يال ابن  مرك، الشاعر  ه حال من التوتر واالنفعال واو ينلم يداةد 

 يأأأأأأأأأأأأأأا حب أأأأأأأأأأأأأأذا تلأأأأأأأأأأأأأأك المعأأأأأأأأأأأأأأالم والربأأأأأأأأأأأأأأأا
 حيأأأأأأأأأأأأأ  النبأأأأأأأأأأأأأو م يأأأأأأأأأأأأأد جلأأأأأأأأأأأأأأل آ ايهأأأأأأأأأأأأأأأا

أأأأأأأأأأأألأل أ  حكامهأأأأأأأأأأأأأأأاحيأأأأأأأأأأأأ  الرسأأأأأأأأأأأأالة   د 
 حيأأأأأأأأأ  الشأأأأأأأأأريعة يأأأأأأأأأد رسأأأأأأأأأأل أركانهأأأأأأأأأا
 حيأأأأأأأأ  الهأأأأأأأأدى والأأأأأأأأدين والحأأأأأأأأق  الأأأأأأأأذد
 حيأأأأأأأأ  ال أأأأأأأأري  ي أأأأأأأأمي أكأأأأأأأأرَم م رسأأأأأأأأل

 

 يأأأأأأأأأأأا حب أأأأأأأأأأأذا تلأأأأأأأأأأأك الطلأأأأأأأأأأأول طلأأأأأأأأأأأأأوال
 وجهأأأأأأأأا  مأأأأأأأأن الحأأأأأأأأق  المبأأأأأأأأين جميأأأأأأأأأال
 لتبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي ن التحأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأريم والتحليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال
  أأأأأأأأأأأأالنص  منهأأأأأأأأأأأأأا يع أأأأأأأأأأأأد التيويأأأأأأأأأأأأأأال
 محأأأأأأأأَق ال أأأأأأأأالل وأذاأأأأأأأأ  الت أأأأأأأأليال

 جيأأأأأأأأأأأأأال وأجأأأأأأأأأأأل  خلأأأأأأأأأأأق اللأأأأأأأأأأأ  جأأأأأأأأأأأيال  
 

ر الشأأاعر  ث أأم  ، ( للتعبيأأر عأأن الشأأوق واللهفأأة وا جأأاللعبأأارم )يأأا حب أأذا تأأد كأأر 
ولمأأا لهأأذ  الداللأأة مأأن  ؛(  أأه أواةأأل ا بيأأاأل لمأأا تحملأأ  مأأن الداللأأة المكانيأأة)حيأأ 

داا الشاعر بما استوحا  مأن آيأاأل ، جالل وويار ولكه تيخذ بعداا الدينه  تد ع  
 .  المكان وويار  من جالللترآن الكريم الته  ادأل ا

  (2):لخطي ويال لسان الدين بن ا

 عليأأأأأأأك دأأأأأأأالم اللأأأأأأأ  يأأأأأأأا خيأأأأأأأر مرسأأأأأأأأأألٍ 
 عليأأأأأأأأك دأأأأأأأأالم اللأأأأأأأأ  يأأأأأأأأا خيأأأأأأأأَر راحأأأأأأأأأأأأمٍ 
 عليأأأأأأك دأأأأأأالم اللأأأأأأ  يأأأأأأا كاشأأأأأأَف الَعَمأأأأأأن

 

 وأكأأأأأأأرم اأأأأأأأاٍد أو أأأأأأأَ  الحأأأأأأأق  والريشأأأأأأأدا
 وأشأأأأأأفَق َمأأأأأأْن َيثنأأأأأأه علأأأأأأن رأ أأأأأأٍة كبأأأأأأأدا
أأأأأذاَ  ليأأأأأل الشأأأأأك  واأأأأأو يأأأأأد اربأأأأأأأد ا  وم 

 

ويتبين من اأذا الأنص جانبأان مأن حيأ  توليأف التكأرار  يأ : جانأ   يتأاعه 
را  ،  ه توليد الجرس اللفله  ه النص وجانأ   أه ، الذد يعطي   خما  دوتيا  متكر 

لهأأار منايبأأ   أأه أمتأأ  يأأندد  لأأن كمأأال  الداللأأة  ذ  ن كثأأرم الدأأالم علأأن النبأأه وا 
 .  واتبا  شريعت ، محبت  وتعليم 
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 (9):عبدالملك بن ويال أبو جعفر

 لأأأأأأأأوال  مأأأأأأأأأا   تتأأأأأأأأأْل ب ْاأأأأأأأأأر ال  اأأأأأأأأر  أأأأأأأأأأأه
 لأأأأأأوال  مأأأأأأا غط أأأأأأن علأأأأأأن مسأأأأأأك الأأأأأأد جن
 لأأأأأأأأأأأأوال  مأأأأأأأأأأأأا ر عأأأأأأأأأأأأأل بجنأأأأأأأأأأأأاأل الع أأأأأأأأأأأأأال

 

 غسأأأأأأأأأأأأأأأأق بنهأأأأأأأأأأأأأأأأر مجأأأأأأأأأأأأأأأأر م أكمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأام
 كأأأأأأأأأا ور دأأأأأأأأأب    أأأأأأأأأ   عنأأأأأأأأأ  ختأأأأأأأأأام
أأأأأأأأأأأأدام ر  ومأأأأأأأأأأا كأأأأأأأأأأان السأأأأأأأأأأرور م   س أأأأأأأأأأر 

 

،  يتأاعهدأوته  و ي  تكرار لفل )لأوال (  أه أواةأل ا بيأاأل ومأا ينديأ  مأن تكأرار
بمعنأن لأوال وجأود  مأا كانأأل ا مأور التأه ذكراأا ، من داللة االمتنا  لوجود وما يندي 
    .  ويد جار بهذا التكرار لينك د اذ  السمة للرسول الكريم، يد تحتتأل

 ن  الوليفأأأة الفنيأأأة التأأأه بأأأدأل مأأأن التكأأأرار  أأأه ا مثلأأأة السأأأابتة جأأأارأل لأأأربط 
وعلن مستوى المعانه ، لفال من جان أج ار النص بع   ببع  علن مستوى ا 

حيأأأ  تشأأأكل اأأأذ  ، وعلأأأن المسأأأتوى ا يتأأأاعه مأأأن جانأأأ  ثالأأأ ، مأأأن جانأأأ  آخأأأر
بمعنأأن أنهأأا وليفأأة ، التكأأراراأل بأأنرم تجتمأأ  حولهأأا المعأأانه المختلفأأة  أأه التدأأيدم

أأأأه للتدأأأأيدم مأأأأن حيأأأأ  تركيأأأأ  الجملأأأأة الشأأأأعرية ، بناةيأأأأة تبأأأأدو  أأأأه التماسأأأأك الند 
لأنص ويأد أد أل اأذ  التكأراراأل  لأن جأذ  أجأ ار ا. وا يتأا ، والوحدم الداللية للأنص

حيأأأ  تنحدأأأر المعأأأانه  أأأه المثأأأال ، تخأأأرل عنأأأ  ولأأأم، نحأأأو المعنأأأن المحأأأورد  يأأأ 
هأأار منايأأ  الرسأأول و أأه المثأأال الثأأانه تنحدأأر  أأه  ل، ا ول  أأه يدسأأية المكأأان

    . و ه المثال الثال  تنحدر  ه بيان الحتيتة المحمدية، و  اةل ، الكريم

ن  شأأعر المولأأدياأل شأأك ل لأأاارم أدبيأأة  أأه كأأل مأأن ا نأأدلس    : التأأول ودأأفوم
وارتبط ارتباطا  وثيتأا  باالحتفأاالأل التأه كانأأل تتأام انأاك لمناسأبة ، والمغر  العربه

 .   ه شهر ربي  ا ول من كل  عام، المولد النبود
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أأأأأة للتتأأأأأر   مأأأأأن العا اسأأأأأةومناسأأأأأبة للس، وكأأأأأان ميأأأأأدان تنأأأأأا س بأأأأأين الشأأأأأعرار م 
وسأأأأأارأل ،  ْذ خ أأأأ  اأأأأأذا الشأأأأعر  حكأأأأأام السياسأأأأة ؛واكتسأأأأا  والةهأأأأأم، والخادأأأأة

 .  التديدم المولدية  ه ركابها

واتسأأأم اأأأذا اللأأأون مأأأن الشأأأعر بسأأأماأل مو أأأوعية و نيأأأة جعلأأأأل منأأأ  غر أأأا  
: المأدي  النبأود الأذد يأيته أوال   ْذ جمأ  بأين نأوعين مأن المأدي  ؛شعريا  ياةمأا  بذاتأ 
 أأأعين ومأأأا يسأأأتتب  ذلأأأك مأأأن وجأأأود مو ، ثأأأم  المأأأدي  السياسأأأه،  أأأه بنيأأأة التدأأأيدم

مأأن خأأالل استح أأار مشأأهد ، ؛ الأأتخل ص مأأن المتد مأأة  لأأن المأأدي  النبأأودللأأتخل ص
ثأأم الأأتخل ص مأأن المأأدي  النبأأود  لأأن المأأدي  ، الرحلأأة  أأه التدأأيدم العربيأأة الموروثأأة
 .  (أ عل بأ  ) عج  السياسه من خالل ديغة أ عل الت

  أأأال  عأأأن ، ومتانأأأة ا سأأألو ، م المولديأأأة بوحأأأدم المو أأأو امتأأأا أل التدأأأيدو 
والدأأأورم الح أأأرية ، ؛ والجمأأأ  بأأأين الدأأأورم ا دبيأأأة البدويأأأةج الأأأة ا لفأأأال ووياراأأأا

 .  ةالمستمد م من البيةة ا ندلسي
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، خيرية المدريةالمطبعة ال، م( خ انة ا د 9633اأ 837ابن حجة )، الحمود -
 اأ.9316

الدأي  والجهأام والما أه  ديوان، م(9376اأ 774لسان الدين )، ابن الخطي  -
 .  الج اةر، : محمد الشريف ياارتحتيق، والكهام
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، رو ة التعريف بالح  الشريف، (م9376 اأ774لسان الدين )، الخطي ابن  -
 م.9171، بيروأل، دار الثتا ة، : محمد الكتانهتحتيق

 ه من لتينا   ه الكتيبة الكامنة ، م(9376اأ 774لسان الدين )، الخطي  ابن -
، بيروأل، دار الثتا ة، :  حسان عب استحتيق، ا ندلس من شعرار الماةة الثامنة

 .  م9183
اللمحة البدرية  ه الدولة ، م(9376اأ 774) لسان الدين، ابن الخطي  - 

اأ  9625، 9ط، ار الثتا ية للنشرالد، محمد  ينهم تحتيق وتعليق: د.، الندرية
 م.2116

، نفا ة الجرا  وعاللة االغترا ، م(9376اأ 774لسان الدين )، ابن الخطي  -
، الجأ ر الثأانه الأدار البي أار.، المغأر ، : د.السعدية  اغيةتحتيق، الج ر الثال 

دار النشأأأأأر ، بغأأأأأداد، دار الشأأأأأنون الثتا يأأأأأة، : د. أحمأأأأأد مختأأأأأار العبأأأأأاددتحتيأأأأأق
  .  بيةالمغر 

 التعريأف بأابن خلأدون، م(9615اأأ  818عبأد الأرحمن بأن محمأد )، ابن خلدون -
، دار الكتأا  المدأرد للنشأر والتو يأ ، دار الكتأا  اللبنأانه، ورحلت  غربا  وشريا  

 .  م9171
، دار التلأأم بيأأروأل، تحتيأأق عبأأد الواحأأد وا أأه، متدمأأة ابأأن خلأأدون، ابأأن خلأأدون -

 م.9178، 9ط
تحتيأأأأأق: ، م( ، و يأأأأأاأل ا عيأأأأأان9286اأأأأأأ  483) س الأأأأأدينشأأأأأم، ابأأأأأن خلكأأأأأان -

 .  بيروأل، دار الثتا ة،  حسان عباسد.
 -دمشق، دار الفكر المعادر،  ه ا د  ا ندلسه، محمد ر وان، الداية -

 م.2111، 9ط، بيروأل
، التأأأأاارم، مطبعأأأأة العامريأأأأة، رسأأأأالة  أأأأه التوسأأأأل بأأأأالنبه، أحمأأأأد، ابأأأأن دحأأأأالن -

 .  اأ9325



 257 

البراأان  أه علأوم ، م(9319اأأ  716بدر الدين محمد بن عبد اللأ  )، ال ركشه -
، التاارم، مطبعة عيسن البابه الحلبه، : محمد أبو الف ل  براايمتحتيق، الترآن
 .  م9157

، الأديوان، م(9313اأأ  714محمد بن يوسف الدريحه )، ابن  مرك الغرناطه -
، بيأأأروأل –دأأيدا ، ريةالمكتبأأة العدأأ، : د.أحمأأد سأأليم الحمدأأهجمعأأ  ويأأد م لأأ 

  .  م9118، 9ط
الأأأدار ، الشأأعر  أأأه عهأأد المأأرابطين والموحأأدين با نأأدلس، محمأأد مجيأأد، السأأعيد -

 بيروأل.، العربية للموسوعاأل

دار ، : د. أحمأأأد ندأأأيف وآخأأأرونترجمأأأة، الدأأأورم الشأأأعرية –دد لأأأويس -سأأأه -
 م.9182، 9ط، بغداد، الرشيد

، المكتبأأأة العدأأأرية، ر المملأأأوكه،  أأأن المأأأدي  النبأأأود  أأأه العدأأأغأأأا د، شأأأبي  -
 .  م9118اأ  9698، 9ط، بيروأل  –ديدا 

 )ي أأأايا  ولأأأواار (الشأأأعر المغربأأأه  أأأه العدأأأر المرينأأأه ، عبأأأد السأأأالم، شأأأتور -
، تطأأوان، جامعأأة عبأأد الملأأك السأأعدد، منشأأوراأل كليأأة ا دا  والعلأأوم ا نسأأانية

 .  م9114، 9ط
، الأأأدار العربيأأأة، رد والبودأأأيردالمأأأداة  النبويأأأة بأأأين الدردأأأ، مخيمأأأر، دأأأال  -

 .  م9184، 9ط، عمان
 .  م9126، 9ط، التاارم، بالغة العر   ه ا ندلس، أحمد،  يف -
البيان المغر   ه (، م9215اأ  415الل  أحمد بن محمد )أبو عبد، ابن عذارد -

عنأأأه بنشأأأر  امبروسأأأه اويأأأدد مرانأأأدم مأأأ  ، اختدأأأار ملأأأوك ا نأأأدلس والمغأأأر 
 .  م9141، تطوان، دار كريماديس للطباعة، تاويأل الطنجهمساامة محمد بن 
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، الأأدر  المأأنل م  أأه مولأأد النبأأه المعلأأم، م(9278اأأأ  477أبأأو التاسأأم )، الع  أأه -
، 36العأدد ، مجلأة ا نأدلس، :  يرنانأدو دد الجرانخأانشر  وترجمأ   لأن ا سأبانية

 .  م9141
، (م9961  اأأأأ566التا أأأه عيأأأا  بأأأن موسأأأن السأأأبته اليحدأأأبه )، عيأأأا  -

  .  بيروأل، دار الفكر، الشفا  ه التعريف بحتوق المدطفن

دراسأأأاأل  أأأه ا د  العربأأأه )ا سأأأس الجماليأأأة  أأأه ، غوسأأأتاف  أأأون، غرنبأأأاوم - 
، م9151، بيروأل، دار مكتبة الحيام، : د.  حسان عب استرجمة، ا د  العربه(

 .  94ص
، التأاارم، لأس ا علأن للثتا أةالمج، العاليأة والداللأة، التأارل والأنص، سأي ا، ياسم -

 .  م2112، 9ط

منهأأأأأال البلغأأأأأار وسأأأأأرال ، م(9285اأأأأأأ  486أبأأأأأو الحسأأأأأن حأأأأأا م )، الترطأأأأأاجنه -
، 3ط، بيأأأروأل، دار الغأأأر  ا سأأأالمه، : محمأأأد الحبيأأأ  الهيلأأأةتحتيأأأق، ا دبأأأار
 .  م9184

، مكتبأأأأة (27)أبأأأأو العب أأأأاس الع  أأأأه ، ذكريأأأأاأل مشأأأأااير المغأأأأر ، اللأأأأ عبد، ونكن أأأأ -
  .  م9141، 9ط، بيروأل، رسة ودار الكتا  اللبنانه للطباعة والنشرالمد

حأأا م الترطأأاجنه  - أأه ا نأأدلس  نلريأأة الشأأعر والمأأنهج النتأأدد، علأأه، لغ يأأود -
 .  م2117،  اس، -نموذجا  

، التأأأأأأاارم، دار الشأأأأأأع ، المأأأأأأداة  النبويأأأأأأة  أأأأأأه ا د  العربأأأأأأه،  كأأأأأأه، مبأأأأأأارك -
 .  م9179اأ  9319

 مأأأرول الأأأذا ، م (157اأأأأ  364)الحسأأأن علأأأه بأأأن الحسأأأين  أبأأأو، المسأأأعودد -
، دار الكتأأأأ  العلميأأأأة، : مفيأأأأد محمأأأأد يميحأأأأةشأأأأرح  ويأأأأد م لأأأأ ، ومعأأأأادن الجأأأأوار

 .  م9184اأ  9614، 9ط، بيروأل
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يرارم  أه وليفأة ، أساسياأل الفكر الدوته عند البالغيين، مشتاق عباس، معن -
، مجلأأس النشأأر العلمأأه، ماعيأأةحوليأأاأل ا دا  والعلأأوم االجت، التأأداخل المعر أأه
 .  م2114اأ   9627، 251الرسالة ، 27الحولية ، جامعة الكويأل

 أأأأه أخبأأأأار أ اأأأأار الريأأأأا  ، م(9439اأأأأأ  9169)أحمأأأأد بأأأأن محمأأأأد ، ردالمتأأأأ -
دأأأأأندوق  حيأأأأأار التأأأأأرا  ا سأأأأأالمه المشأأأأأترك بأأأأأين المملكأأأأأة المغربيأأأأأة ، عيأأأأأا 

 .م9178اأ  9318، الرباط، وا ماراأل العربية المتحدم

مأن غدأن ا نأدلس نف  الطي  ، م(9439اأ  9169أحمد بن محمد )، ردالمت -
  م.9148، بيروأل، دار دادر، : د.  حسان عب استحتيق، الرطي 

مجلأأأة مجمأأأ  ، المتدمأأأة الغ ليأأأة للمدحأأأة النبويأأأة ا ندلسأأأية، د.  يأأأرو ، الموسأأأن -
 م.9111اأ  9621، 57العدد ، اللغة العربية ا ردنه

دار ، المجموعأأأة النبهانيأأأة  أأأه المأأأداة  النبويأأأة، وسأأأف بأأأن  سأأأماعيلي، النبهأأأانه -
 .  الفكر

كتأأأا  ، (م9115اأأأ 315اللأأأ  بأأن سأأأهل )الحسأأأن بأأن عبد، أبأأو اأأأالل العسأأكرد -
دار الفكأأأأر ، محمأأأأد أبأأأأو الف أأأأل  بأأأأراايم، : محمأأأأد البجأأأأاودتحتيأأأأق، الدأأأأناعتين

 .2ط، العربه
شأر  ابأن ، م(9567اأأ 156)ا مام شها  الدين أحمد بأن حجأر ، ابن الهيتمه -

المطبعأأأة ، الهيتمأأأه علأأأن مأأأتن الهم يأأأة  أأأه مأأأد  خيأأأر البريأأأة ل مأأأام البودأأأيرد
 .  مدر، الخيرية
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