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     ن الحادي عشریة في القرنین الموشحات النبویمضام"
 والثاني عشر للھجرة"

 راني شالیالدكتور علي پ *  
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 الملّخص

ھذا البحث یتناول مضامین الموشحات النبویة خالل القرنین الحادي عشر 
علیھ الصالة  ، حیث وقف عدد كثیر من الشعراء إلی جانب الرسولعشرالثاني و

عظمة الرسالة اإلسالمیة التي بعثھ  مدافعین وذاكرین فضلھ و والسالم مادحین و
بقي ذكره یتردد دوماً علی ألسنة عامة المسلمین في عباداتھم هللا بھا ھدایة للعالمین و

متوسلین بھ سبات أفراحھم وأحزانھم مسترحمین ومناأعیادھم الدینیة و صلواتھم وو 
ً لھم سبحانھ وأن  تعالی أبواب رحمتھ الواسعة في یكون لھم شفیعا عند هللا فاتحا

 اآلخرة.الدنیا و

تدور ھذه الدراسة علی أساس منھج وصفي وتحلیلي واستنتاجي حول نشأة 
 لموشحات النبویة. الموشحات النبویة وأشھر وشاحي الموشحات النبویة ومضامین ا

النھایة یمكن حصول ھذه النتیجة من الّدراسة: قدمت ھذه الدراسة صورة  في
صادقة لمدح النبي علیھ الصالة والسالم وھي العاطفة التي تقوم علیھا الموشحات 
ً وإن الوشاحین حاولوا استقصاء فضائل النبي وصفاتھ الكریمة  النبویة أساسا

 اھرة وأظھروا حبھم العمیق لھ.وحرصوا علی ذكر معجزاتھ الب

مدح النبي، الموشحات النبویة، القرنین الحادي عشر والثاني  الكلمات الرئیسیة:
 عشر.

  أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابھا بجامعة خوارزمي *
        أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابھا بجامعة خوارزمي *
 اللغة العربیة وآدابھا بجامعة خوارزميخریجة الدكتوراه في  *
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prophetic acrostic” in 11th and 12thcenturies 

 

Abstract: 

Propheticeulogies is a kind of eulogy that has come into being  
during the noble life of the Prophet Muhammad(pbuh), poet in 
this technique which is one of the oldest types of poetry 
describes prophetic traits (pbuh) and his virtues and miracles, 
resorting, intercede and… 

This type of poemcan be studied according toages 
anddifferent types and from onepoetto other 
one.Among propheticeulogytypes we can note to thetechnique 
of "propheticacrostic". 

“Prophetic acrostic" reaches itspeakof appearance and 
emergencein 11th and 12thcenturies AHandeloquent acrostic-
writer poets of thesetwo centuries outstrippedfrom their fellows 
in praising Khatam-Al-Nabiyyin (pbuh). 

This paperisintended to remove dust from thecurtain of 
“prophetic acrostic” in 11th and 12thcenturies AH and show a 
part of glitter ofacrostic-writer poets’artistry, so in 
thisopportunityit is tried to study the political. 

Keywords:  Prophetic Eulogies, Prophetic Acrostics, 11th and 
12thCenturies  
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 . المقدمة١

 ھدفت ھذه الدراسة البحث في فترة زمنیة من فترات تاریخ األدب العربي لم

یخدمھا الدارسون بالشكل الذي یستحقھ بالشعر الذي أنتجھ شعراء ھذه الحقبة ذات 

الركود للدولة العثمانیة من الناحیة ة، أي عصر الضعف والتاریخیالمكانة الدینیة و

السیاسیة، العصر الذي شھد تنازع أصحاب السلطات للسیطرة علی مقالید األمور، 

 واإلضطرابات السیاسیة والفتن والحوادث شبھ المستمرة.

تشكل ھذه المدائح و في دواوین الشعر العربي أشعاٌر كثیرةٌ تختص بمدح النبي

 ً ً من تراث األدب العربيجانبا ، أنشدھا الشعراء منذ صدر اإلسالم إلی مھّما

ً من فنون العصور التي تلتھ، و قد تطور إلی یومنا ھذا. حتی برز بعد ذلك فنّا

الشعر، وھو لون من التعبیر األدبي عن العواطف الدینیة ومحور من األدب الرفیع 

ة باإلعجاب بشخصیة الرسول علیھ ألنھ ال یصدر إال عن قلوب مفعمة باإلیمان ملیئ

 الصالة والسالم.

لم یحتف الشعر بشخصیة من الشخصیات مثلما احتفی بشخصیة الرسول، فكانت 

شخصیتھ علیھ السالم یھتم بھا جمیع المسلمین وخاصة الشعراء، وإن مّداحي النبّي 

في كل عصر ومصر كثیرون ال یحصیھم عّد وال یحیط بھم حّد، ولو جمعت مدائح 

أھل عصر واحد منھم لبلغت عدة مجلدات، وكثیر منھم نظموا في ذلك دواوین 

 كثیرة علی أنحاء مختلفة.

بعد بزوغ شمس اإلسالم في األندلس وظھور فن الموشح فیھا استطاع المسلمون 

أن یشیّدوا صرح حضارة فریدة امتزجت فیھا مؤثرات الشرق بمؤثرات الغرب، 

كثیر من المجاالت، علی ھذا ستحاول ھذه الدراسة  وتمیّزت باإلبتكار والتجدید في

 اإلجابة عن ھذا السؤال الواحد:
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ما ھي أھم مضامین الموشحات النبویة في القرنین الحادي عشر والثاني عشر  -

 للھجرة؟

في ھذا البحث سنحاول مناقشة الفرضیة المقترحة التي تخطر ببالنا علی أساس 

تاریخي، األدبي والتحلیلي واالستنتاجي، المنھج الذي اعتمدناه وھو المنھج ال

 ومن ھذه الفروض:

من أھم مضامین ھذه الموشحات یمكن اإلشارة إلی صفات النبي ومعجزاتھ  -

والحب والمحبة ووالدتھ ونبوتھ والنور المحمدي والخمریات العرفانیة في 

 الحضرة المحمدیة...

ق إلیھ في الدراسات وما یزید من أھمیة الموضوع أنّھ موضوع جدید ولم یتطرّ 

السابقة ولم یحظ بعنایة الباحثین کما حقھ، وكان بدایة تجربة تخوض غمار البحث 

العلمي والمنھجي، لذلك یحتاج ھذا البحث إلی تتبع كثیر ودراسة معمقة تسھّل 

الوصول إلی معرفة ھؤالء الشعراء وتطلع القارئ علی دورھم في األدب العربي. 

ت حول القرنین الحادي عشر والثاني عشر والمدائح ولكن ثمة دراسات أنجز

، المحبي أمین محمد" لالنبویة؛ منھا: "خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر

 الریحانة نفحة"سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر" لمحمد خلیل المرادي، "

" مجموع الرقائق ، "دیوان الحقائق والمحبي أمین لمحمد الحانة" طالء رشحةو

لیوسف بن إسماعیل  الغني النابلسي، "المجموعة النبھانیة في المدائح النبویة"لعبد

 النبھاني.

 . ظھور الموشحات النبویة٢

ً من  یكن مدح الرسول لكن لمظھر فن الموشح في البیئة األندلسیة و غرضا

ً من أغراض الموشحات  أغراض الموشحات األندلسیة قبل أن یكون غرضا
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. فقد عرفت بالد الشام ھذا الغرض في الموشحات قبل منتصف القرن المشرقیة

نوع قالھا بعد السابع علی ید الششتري الذي ضم دیوانھ عدة موشحات من ھذا ال

تعرفھ األندلس إال في النصف الثاني من القرن الثامن  ، بینمالمزیارتھ لقبر الرسول

 ).٢٥٥م: ١٩٨٧، (رحیم ـھ ٧٩٥هللا بن زمرك المتوفی في سنة علی ید عبد

. في العصر العثماني كثرت الموشحات التي تتناول المدائح النبویة كثرة بالغةو

حكام أبوابھم في وجوه الناس وإغالق آذانھم عن سمع وربما كان إلغالق ال

یجد الشعراء أمامھم إّال أعظم البشر وأفضل الممدوحین صاحب ، فلم شكاویھم

 ).٦٦م، ١٩٩٩توّسلوا إلیھ لرفع الضر وإزالة السوء (األفندي،  ، فمدحوه والشفاعة

أّدی فریضة الحج قد ، و إّن الششتري أول من نظم موشحات في المدائح النبویة 

رحل إلی الشام عام ھذا األمر ظاھر في شعره ثم و زار قبر النبي عدة مرات، و

تبعھ م)، واجتمع في دمشق بالنجم بن إسرائیل الصوفي المشھور و١٢٥٢( ـھ ٦٥٠

) أما القرن الثاني عشر فھو ذروة ١٢م: ١٩٦٠في الموشحات النبویة (الششتري، 

تباروا في ، وارك فیھا أغلب الوشاحین في بالد الشامالموشحات النبویة حیث ش

 ).٦٨: ١٩٨٧(رحیم، تحقیقھا

 .أشھر ناظمي الموشحات النبویة في القرنین الحادي عشر والثانی عشر٣

، جمع أبوبكر بن منصور بن بركات العمري الدمشقي ھو شیخ األدب بدمشق -

، (ال تا)، التركیب (المحبي"خ"حسن المعاني وجودة شعره بین براعة األلفاظ و

 ).١٠١-٩٩: ١ج

الحق الحمصي األصل الدمشقي الشافعي القاضي الفاضل إسماعیل بن عبد -

فلو : «)، یقال عنھ١٦ تا): (ال "ن"،المحبي( ، الرقیق المكثراألدیب الشاعر
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» بأصوات موشحاتھ كتاب األغانيأدركھ أبو الفرج اإلصبھاني لوشح 

 ).٣٧٦-٣٧٥: ١(المحبي"خ"، (ال تا)،ج 

، ولد عام عبدالكریم بن محمد الحسیني الشھیر بابن حمزة الحنفي الدمشقي -

م: ١٩٩٦دیوان شعر فیھ عدة مدائح نبویة (درنیقة، ، لھ موشح وـھ ١٠٥١

٢٤١.( 

ء الدین في (أبو الھدی) ھو من أشھر علمامحمد بن حسن وادي الصیادي  -

(المصدر  ـھ١٢٦٦عصره ولد في خان شیخون بالقرب من حلب سنة 

 ).٣٤٤نفسھ:

: من السادات البكریة، یقال عنھ )١١العابدین (ق العابدین بن أحمد بن زینزین -

» آثاره حلیة األفواه ورونق المجامع، و تزل أخباره حظ القلوب والمسامع لم«

 ).١٥٤ :٢ج تا)، "ن"،(الالمحبي(

محمد بن «)، ورد في بابھ: ١٢ق-١١الدین محمد الدماوندي (قمعین   -

الدین عالم فاضل أدیب منشئ جید ، معین الرحیم بن قاضي خان الدماونديعبد

، من أعالم القرن العلوم الغریبة. لھ معرفة بالجفر واإلنشاء شاعر بالفارسیة

 ).٥١٧: ـھ١٤١٤(الحسیني، » ي عشرالثان

كان «، ورد في ذكره: )١٢الحي بن علي الشھیر بالخال الحنفي الدمشقي (قعبد -

الھزل وغالب ھذه الموشح وأُعجوبة وقتھ لھ مھارة في نظم الشعر والموالیا و 

 ).٢٤٤: ٢)، ج١٤٠٨(المرادي،(» الفنون

كان مذھبھ ل إلی الفاس و) الحلبي المنشأ رحـھ١١٢٠-الحي (...أحمد بن عبد -

(کحالة،  الثانیة ىجماد توفي في شھر، وشاعراأدیبا وصوفیا والشافعي و

 ).٢٦٣م: ١٩٥٧
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ھـ ، ٤٠٢(ولد بدمشق في سنة  عبدالرحیم بن علي المخلالتي الشافعي الدمشقي -

تنبئ عن قوة إقتداره «أن لھ من شعر  ، یقال، عالم أدیب فاضل شاعر م)١٠١١

 ).٧-٦: ٣)، ج١٤٠٨(المرادي، (» مقدارهوتفصح عن جوالنھ في النظم و

الغني الحنفي النابلسي الدمشقي النقشبندي الغني بن إسماعیل بن عبدالشیخ عبد -

). ذكر في ٤٨م: ١٩٧٧،ھـ (أمیني١١٤٣، المتوفی ١٠٥٠القادري المولود سنة 

(الزركلي، « ، متصوف، مكثر من التصنیفاألدبشاعر عالم بالدین و«بابھ: 

 ).٢٧م: ٢٠٠٢

، لیس من حیث إجادتھ أو أما عن موشحاتھ فإنھ یعد أبرز وشاحي ھذا العصر أھمیة

بل ألن غزارة موشحاتھ أكثر من  إبداعھ وخصوصیتھ فیما نظم فحسب

(األفندي،  ن موشحةوسبعلھ خمس وو ،الحقبةالوشاحین المشارقة في ھذه 

٢٢: ١٩٩٩.( 

 الھاديالقادر العمري الشافعي الدمشقي المعروف بابن عبدسعدي بن عبد -

ً  كامالً ولد بدمشق بعد كان من محاسن أدباء دمشق) «ـھ١١٤٧(ت ، مفنا

 ).١٥١: ٢)، ج١٤٠٨(المرادي،(» نشأ بھاألف والثمانین و

، شاعر وأدیب صوفي، )١٣٥٠-١٢٦٥الدین النبھاني (ل ناصریوسف بن إسماعی -

، ینتسب إلی بني نبھان من عرب البادیة ، تعلم باألزھرمن رجال القضاء

 )٢٠١: ١األحداث، (ال تا)، ج . (ال مؤلف، الوفیات وبفلسطین

 .مضامین الموشحات النبویة٤ 

علی طرائق مختلفة،  مضامین متنوعة و تناولت المدائح النبویة موضوعات و

، فبعض الشعراء مدحوه بصورة تقلیدیة کما جرت علیھ العادة في مدح ساداتھم

ً لمكانتھ السامیة التي الو  ً دینیا بعضھم  یدانیھ فیھا أحد، وبعضھم مدحوا النبي مدحا



298

العدد التا�شع  والت�شعون جملة  جممع اللغة العربية الأردين 

 ً ً خلقیا بعضھم حرص علی  روا أثره في البشریھ وبعضھم أظھ، و مدحوه مدحا

نظم اآلخرون  بیان مواطن العظمة في سیرتھ، ومعجزاتھ و إظھار مناقبھ و 

بعضھم نظموا موشحات  ، وموشحات یتشوقون فیھا إلی زیارة مقامھ الكریم

ً یعترفون یتبركون بآثاره الكریمة . ما یجلب االنتباه إلی أّن المادحین جمیعا

و من الموضوعات الرئیسة في ھذا  بعجزھم عن إیفاء حقھ في مدحھ و بتقصیرھم

 : الغرض

 فضائلھ و صفات الرسول  -١-٤

، صفات عظیمة جلیلة. حبی هللا نبیھ ُخلقھویحرص الشعراء بذكر َخلق النبي 

إِنََّك َلَعلی ﴿وَ صفات ُخلقیة ظھرت علی سلوكھ القویم كما وصفھ ربّھ، قال تعالی: 
جوارحھ صفات َخلقیة ظھرت علی جسمھ الشریف و) و٤قلم/ال( ُلٍق َعظيٍم﴾ُخ 

یكن مستغربا أن تظفر صفات الرسول بحیز كبیر بین موضوعات  لم. والطاھرة

. الجدیر ھنا ، فذلك من الموضوعات الرئیسیة في ھذا الغرضالموشحات النبویة

 .في الموشحات النبویةوصفاتھ التي ذكرت ذكر رشفة من بحر فضائل النبي 

؛ یعّرفھ بأنھ أعلی من أطُر الھاديالقادر المعروف بابن عبدفھذا سعدي بن عبد

یقدر العقل علی تحمل غایة فضائلھ وإن القلم یستعفي من ذكر  لمالعقل والفكر و

 فیقول: یعترف بأن تتعب األلسن من تصویر علو حضرتھصفاتھ و

 الفكِر الصحیح              عن مدی ُعلیاك َواستعفی الیَراعَضاَق َذرُع اللّبِّ و 

 َوتَحامی   وصفَھا  كلُّ    فَصیح               بعَدما   َجفَّت   ُعیُوُن    االختراع

 لزمٍن     التُستَطَاع        المنیھل  یفي  بالقوِل  َمن  رام المدیح               وَ 
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 )١(فإذا    المادُح    أثنی       اعتََرفا               بُِعالً      تُعیي   جمیَع    األلُسن

 )٤٣٠-٤٢٩(النبھاني، (ال تا): 

ویخاطبون النبي  یستطیع أن یعّد صفات النبي،یعترف الوشاحون أّن اإلنسان ال

ألعلی وال مثیل لصفاتك وعجزت األفھام عن فھم قائلین بأن محال أن یقصد حالك ا

عظمتك ویطلب الشعراء من النبي غض نظره والصفح الجمیل الذي ال عتاب معھ 

بسبب نظم ھذه األبیات ویشیرون إلی صفات النبي التي لن توصف ویشیرون إلی 

 عجز اإلنسان الذي ھو شدید الذكاء وصادق الفراسة أمام ھذه األوصاف:

 الُحلَی بِالِعزِّ تَعلُو َعن َمثِیلَو     سنَی ُمحاٌل أن یَُرام      أنُك األــــش

 لیلــحاَش أن یَسِطیَعھَا إالَّ الج       ام   ــــاألنمن بھا األفھاُم أعیَت وَ 

فَح الَجمیل    ھَبني اِإلغَضاَء عن ھذا النِّظام        لَك یُتلی فَاصفَِح الصَّ

 )٢(نــــفَا          أفَحَمت    لِلَّوذعي   الفَطِ ـــــــكم معانیك التي لَن تُوصَ 

 )٤٣٥(المصدر نفسھ:                                                  

 من ھذه األوصاف:و

 حبّذا َمن ُخلقُھ الُغصُن الَوضّي                       

                                                

المفردات: ضاق ذرعھ عن كذا:لم یقدر علی تحملھ، اللب: العقل، المدی: الغایة، الیراع: القلم، معنی ) ١(

ِمن: المقعد، تعیي: تتعب.   اإلختراع: اإلبداع، الزَّ

معنی المفردات: الشأن: الحال.األسنی: األعلی. یرام: یقصد. الحلی: صفات. أعیت: أعجزت. الصفح  )٢(

 ، صادق الفراسة.: شدید الذكاء: أعجزت. اللوذعيأفحمتالجمیل: اذي ال عتاب معھ. 
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 حبّذا َمن ُخلقُھ الغّض  الّرضي                         

 حبذا من جسمھ البّض الطّري                        

 حبذا منھ وعوٌد من جفون         غیر خّوانة موداِت األمانة         

 )١٦٥ :١ج تا)، (ال "ن"،المحبي(

، وأن ناظمو الموشحات النبویة حاولوا قدر استطاعتھم قّدم الفضل لرسول هللا

یفوتھم میزاتھ فكّرروھا في جمیع أشعارھم، حریصین علی أن الیوضحوا صفاتھ و

من العظمة و السُمو في الجانب الدیني  كان علیھ رسول هللاشيء منھا لیظھروا ما 

 . والجانب اإلنساني

 المحبّةالحب و -٢-٤  

. سولمن المضامین التي توجد في كثیر من الموشحات النبویة ھو حب الر

حنینھم إلی التقرب تشوقھم لزیارتھ وو محبتھم لرسول هللا فأظھر جمیع مّداحي النبي

 :. كما یقول الشاعر األدیب یوسف بن إسماعیل النبھانيمنھ

 بِقَلب±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ي ُمس±±±±±±±±±±±±±±±±±±±تَقٌِر ُحبُّ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ھُ وَ 

 أنّ±±±±±±±±±±±±ي َص±±±±±±±±±±±±بُّھُ  أعظَ±±±±±±±±±±±±ُم النِّعَم±±±±±±±±±±±±ةِ 

 أَزل أعُم±±±±±±±±±±±ُرهُ ل±±±±±±±±±±±م  بھَ±±±±±±±±±±±واهُ 

دائم±±±±±±±±±±±±±±±±±±±اً أحَم±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ُدهُ أش±±±±±±±±±±±±±±±±±±±كُرهُ 

 )٤٤٩(النبھاني،(ال تا): 

، كما یقول أحد تالمیذ دفعتھم إلی محبة أھل البیت و محبة المسلمین للنبي

 :الغني النابلسيعبد

 ألَولِي                 فضالً   شھیُد   الّداِر  َوالمـَنِزلِ 

 فَضائَل      األفَضِل      فاألفَضلِ         وانقُِل      
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ُسولال  أَُحول              َما ِعشُت عن َمدحي ِآلل الرَّ

 أدِر   ماذا  یَقُولالَعُذول           في   ُحبِِّھم   لَم  َو 

 )١(كم فُُصول          نَظَمتُھا   في   َمدِح   زوِج  البَتول

 )٤٤٧(النبھاني،(ال تا): 

قلوب  دفعت محبة الرسول السلیمة المسلمین إلی محبة المھده الشریف، وکما 

حج بیت أرواحھم تتشوق إلی زیارة البقاع المباركة والمحبین تتطلع نحو طیبھ، و

حنینھ إلی ھذه أعمال الحج و. یشیر یوسف النبھاني إلی أرض مكة وهللا الحرام

، قبل مدحھ شربھ من سالف زمزمیشكر هللا تعالی لحجھ و البقاع الشریفة و 

 فیقول: للرسول

 ُت أَنَسی َزَمناً قَد َسلَفَا                 فیك یا مكةُ بِالَعیِش الھـَنــيــلَس

فا         بذات الخاِل َوجِدي َعمَّنيوَ         إذ ِمن المـَرَوِة أسَعی للصَّ

 )٢(بٍّ  ثَِملِ ــــی ِمثَل صَ أَتَھَاد     حیَن أغُدو طائِفاً ِمن حولِھا         

 )٤٥٧-٤٥٦(المصدر نفسھ:                                                           

 

 

                                                

معنی المفردات: البتول السیدة فاطمة سمیت بذلك ألنھا بُتلت أي قُطعت عن نساء زمانھا و فاقتھم  )١(

 بالفضل. 

معنی المفردات: ذات الخال المراد بھا الكعبة زادھا هللا شرفا و خالھا الحجر األسود. الوجد: شدة  )٢(

 حب. تھادی: مشي متمایالً مشیاً غیر قوي. الثمل: السكران. ال
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  النبوةالوالدة و -٣-٤

من الموضوعات التي عني بھا الشعراء فوصفوھا بما یستحق  كان مولد الرسول

في المدائح النبویة ھو  أول ما یلفت النظر في تمجید یوم مولوده، ومن األوصاف

قد و التي جاءت في قصة مبعثھو الحدیث عن اإلرھاصات التي صحبت مولد النبي

 ).٢٧٤-٢٧٢: ـھ١٣٨١ألمت بھا كتب السیرة (العّماري،روتھا كتب األدب و

، یشیر أحدھم قد أورد أصحاب الموشحات النبویة ھذه الظواھر في أشعارھم و

 :ومنھا یمكن اإلشارة إلی قول محمد سعید أفنديتقصائھ، ما یمکن اس، وإلی بعضھا

 ح±±±±±±±±ین زاَد الُوُج±±±±±±±±وَد ِمن±±±±±±±±ك ظُھُ±±±±±±±±ور

 َع±±±±±±±±±َال  نَی±±±±±±±±±راَن كس±±±±±±±±±َری الفُتُ±±±±±±±±±وروَ 

 َوأض±±±±±±اَءت قص±±±±±±ور بص±±±±±±ری العظ±±±±±±ام

 الس±±±±±±±±±±±مواِت ن±±±±±±±±±±±ورَم±±±±±±±±±±±َألَ األرَض و

 ال±±±±±±±±±±±±َدیجورواُن وتَ±±±±±±±±±±±±داَعی  اإلی±±±±±±±±±±±±و

الس±±±±±±±±±±±±±±المفعلی±±±±±±±±±±±±±±ك   الص±±±±±±±±±±±±±±الة  و

 )٦٧م: ١٩٩٩(األفندي،  

بزوغ شمس النبوة مولد الخیر تغنّی الشعراء بمناسبة مولد منقذ البشریة، و

انتشی الكون  غنی القمر و ، و صوروا لیلة مولده التي فاح فیھا العود والبركةو

لی ھذا یلحظ الباحث أفراح ، إضافة إھلل معھ البشر وشق ظالم اللیلفرحا و

شفیع الناس یوم القیامة و الوشاحین في الموشحات النبویة بمناسبة مبعث رسول هللا

 الغني النابلسي:. كما یقول عبدالداعي إلی دار السالمو

 أرَس±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±َل هللاُ إلین±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ا 

 ت±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±اَر ط±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ھأحَم±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±َد المخ

 فَتَھَنُّ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±وا ی±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ا رف±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±اقِي

 بِال±±±±±±±±±±±±±±±ذي قَ±±±±±±±±±±±±±±±د ج±±±±±±±±±±±±±±±اءكم یَ±±±±±±±±±±±±±±±د

 بِالكرام±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±اِت العظ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ام

س±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ِل الك±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±رام  س±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±یَد الرُّ

 نلتُُم±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±و  ك±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ّل الم±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±رام

ُع±±±±±±±±±±±±±±±±±±و إل±±±±±±±±±±±±±±±±±±ی  داِر الس±±±±±±±±±±±±±±±±±±الم

 )٣٤٥-٣٤٤ھـ: ١٣٠٦(النابلسي،
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 معجزات النبي-٤-٤

یوجد في الموشحات النبویة حدیث عن المعجزات التي ُذکرت إلیھا في كتب 

، وحاول الشعراء أن ذكر المعجزات سمة عامة في المدائح النبویة صار. والسیرة

 :. یقول یوسف النبھانيیحشدوا أكبر قدر من المعجزات في موشحاتھم النبویة

 كم لَھُ ِمن ُمعِجزاٍت بَاھَرات            َما لھَا  بَیَن البَرایَا ِمن نَظیر 

 )٤٦١(ال تا): (النبھاني، 

یشیر ابن زاكور المغربي إلی كالم هللا المجید ذیل موشحتھ النبویة التي قالھا و

 :: "شّق جیب اللیل عن غر الصباح"الدین الحليمعارضاً لموشحة صفي

سول المصطفی الثبت الج   نانــالرَّ

 ن َحب±±±±±±±±اه  هللاُ ب±±±±±±±±اآلي الحس±±±±±±±±انَم±±±±±±±±

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±مي المیم±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ون  ذي السُّ

والنّب±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±إ المكن±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±ون

 )٩٢٦( كنّون، (ال تا):  

األبیات في الموشحات النبویة إلی ھذه المعجزة  تشیر كثیر من األدوار و

یمكن  ) و٦٠: ـھ١٤١٧العظیمة أي القرآن الكریم ألنھ أقواھا (الفتال نیشابوري، 

نبعھ من بین مثل معجزة تكثیر الماء و النبيمالحظة ذكر كثیر من معجزات 

كما ُذكرت ھذه المعجزة في أكثر  -سلمآلھ و  صلی هللا علیھ و- أصابعھ الشریف

مفاتیح ) و١٩٨الكتب الدینیة مثل المیزان في تفسیر القرآن (المصدر نفسھ: 

: الجرائح (قطب راوندي،(ال تا)الخرائج و) و٤٤٩األصول (مجاھد، (ال تا): 

 ) و... ١٠٢٩

معراجھ وصفوا كیفیة إسرائھ والمعراج و تحدث الشعراء عن اإلسراء و و

یقولون إنّھ تابع رحلتھ  یدانیھ فیھا أحد ووشّددوا علی مكانة الرسول عند ربھ التي ال
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ً لم یصل إلیھ مخلوق غیره قط فحاز و ً حتی بلغ مکانا اخترق سبع سموات طباقا

 :قائالً  الرزاق الدمشقي إلی معجزات النبي. یشیر عبدارفخخالل ذلك كل عّز و

سِل وَ   ھُودـــــــــشُ َوَرقَی  ِمعَراَج قُرٍب وَ  َمن  َوافَی  ِختَام  َسیِِّد الرُّ

اجیَن طھَ     المصطفَی  نَنــــأحمُد  الھ  َملَجأُ الرَّ  اِدي   لِخیِر     السُّ

فا  نــــــــثُمَّ    َحیَّاهُ   بصوت     َحسَ  َمن سَعی َشوقاً لھ َصلُد الصَّ

الل أحادیثٌ  م  لَدیِھ   ُمعِجزاٌت   بَھََرتــــك  مثَل نبِع المـَا صفاًء كزُّ

 تَلَمُس   الَحسناُء   منظوَم    الآلل  رتـــــــأحادیٌث   لھ   إن نثوَ 

 )١(ضَرةُ    الذَّاِت   لَھ  ُجنَح  اللیالح ھرتـــــیا نبیّا سار  حتی   ظ

 )٤٤٢-٤٤١(النبھاني، (ال تا):  

، المعراج معجزة مشتركة بین المدائح النبویةیمكن القول إنّھ معجزة اإلسراء و 

 .ال مجال إلیراد إلی نماذج كثیرة منھاوأكثر الشعراء یذكرون ھذه المعجزة وھنا 

 التشفعالتوسل و -٥-٤

ویشغل ھذا الموضوع حیّزاً . التشفع بھو أكثر الشعراء من التوسل إلی الرسول

. فذكر أكثر الشعراء في موشحاتھم النبویة طلب كبیراً في أدوار الموشحات النبویة

، إن التشفع أحد أركان المدحة النبویةوالتوسل بھ، فأضحی التوسل و شفاعة النبي

 ال ، ألن النبيسبب لجوئھم إلیھ في ھذه الموشحةو الشعراء یذكرون صفات النبي

                                                

معنی المفردات: وافی: أتی. السنن: أصل معناھا الطرق ثم غلب استعمالھا في األحكام الشرعیة التي  ) ١(

وردت عنھ صلی هللا علیھ و سلم ألنھا طرق الھدی و الّرشاد.الصلد: الصعب. الصفا: الحجر األملس. 

 . التحیة: أصل التحیة أن یدعو لھ بطول الحیاة. بھرت: غلبت. الزالل: الماء العذب
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أن یشفع لھم  یطلبون من الرسول . ویشیرون إلی كثرة ذنوبھم ویخیب من یلجأ إلیھ

یحرص الشیخ . كما أن یأخذ بیدھم بحق قلبھم المنكسر في الموقف األطول و

طلب اللجوء إلیھ یو الرحمن البھلول الدمشقي علی التوسل بالرسول الكریمعبد

 :یستغیث بھالحمایة عن كل ما یحزنھ وو

 َدادــــــظَفِروا ِمنك بِتوفیِق  السَّ    لك  األُلی        ــــأُدَرج  في سِ َعلِّنِي 

ش   ةَ    الفُوِز  بِال       ـــوحَ َراقِیَاً    بُحبُ   ادـــــــمـِحنٍَة أَسلُك في نَھِج الرَّ

 تِنادـــــاسلیَس لي غیَرك ُركٌن و   كن لي َموئالً        وَ  يـــــبَلنِ َسیِّدي اق

 نِ ـــَن  َمعنَاك البَھيِّ الحـَسَ ـــفَا           ُحســــــصَ لَن یَخاَف الدَّھَر شاٍد وَ 

 )١(ياحِمنِي ِمن  كلِّ  ما  یُحـِزنُنفأَغثِني    یوَم   آتي   المـــَوقِفا            وَ 

 )٤٣٦-٤٣٥(النبھاني، (ال تا): 

، ویلحظ الخاصةتزداد الموشحات في المدیح النبوي كثرة في الملّمات العامة وو

، والكوارث قلة المطر، والجفافالتوسل بالمدیح النبوي في أوقات المجاعات، و

غیرھا من المصائب ، والغالء، والطواعیھھجوم الجراد والجماعیة كالفیضانات و

المرض والسجن في الكرب واألحزان الفردیة والجماعیة كما نجدھا في الھموم و

موشحة لموسی القلیبي  ذلكوفي كثرتھا، اإلحساس بألم الذنوب و، وحالة الظلم

ینفعھ فیھ  لم، یتوسل فیھا إلی الرسول الكریم للشفاء من رمد أصابھ واألزھري

 ) فیقول:٦٨م: ١٩٩٩(األفندي،  عالج

 شافع الخلق إذا   اشتّد   الظّما                صافع  الوسواس
                                                

معنی المفردات: السلك: الخیط الذي ینظم بھ الدرر و نحوه، السداد: الصواب، البحبوحة: الوسط،  ) ١(

  النھج: وسط الطریق، شاد: صوت، البھي: الحسن.
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 قد  توسلت  بھ   أرجو  الفرج                 فامح      آثامي 

 اجُل  إجراميأزل  عني  عنائي  والحرج                  وو 

 اشف أسقاميبلطف منك  بّرد  ما  وھج                  وو 

 )٢٠١: ٢، (ال تا)، ج "ن" ،المحبي(

، ھذه القطعة من موشح قالھ فمما اخترتھ من شعره المعسول: «قال عنھ المحبيو

       «، فزال عنھ بلطف القادر الصمد. قد كان أصابھ رمدفي التوسل بجاه الرسول

 ).٢٠١المصدر نفسھ: (

 النور المحمدي-٦-٤

المفاھیم التي شاعت في الموشحات النبویة فكرة النور المحمدي؛ أکثر من من 

اختلف العلماء  ھي نظریة دینیةأشاع ھذه الفکرة عقیدة الفاطمیة و فکر التشیّع، و

بعض آخر ، واتجاھاتھ المتعددةفي مصدرھا، فأعادھا بعض منھم إلی اإلسالم و

 .)١(الیونانیةالفلسفات منھم یرجعونھا إلی المسیحیة و

أما الظروف التي دعت إلی شیوعھا فمنھا الصراع العقائدي مع أھل الكتاب 

، ومنھا انتشار التصوف الذي طبیعتھو محاولة مجاراتھم في صفة السید المسیحو

. إن ما یفھم من الحقیقة المحمدیة في مجملھا المعجزاتیمیل مریدوه إلی الغیبیّات و

، ، وھذا النور ھو أفضل مخلوقات هللا تعالیلوجود بخلق نورأن هللا تعالی خلق ا

(محمود سالم،  ھو النور المحمدي أو ھو النور الذي تجّسد فیما بعد بالنبي محمدو

                                                

: تفسیر اآللوسي./١٧٢،ص١: الشیخ محمد جعفر الكتاني.جنظم المتناثر من الحدیث المتواتر: نظرا) ١(

ذخیرة الدارین . /٣٤١، ص١: الصالحي الشامي. ج الرشادبل الھدی وس. /٧٧، ص ١٣اآللوسي. ج

 . /و....٢٣، ص١. ج: جماعة من المؤلفینفیما یتعلق بمصائب الحسین
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أول ما خلق هللا نوري المسمی : «). كما یقول النبي٢٤٧: م١٩٩٦

 ).٢٣٥ھـ: ١٣٠٦(المسعودي،» بالرحیم

فبعثھ  أساس االعتقاد بأن أول ما خلق هللا محمداً لذلك تقدم النور المحمدي علی 

. وقد القت الحقیقة قد تسّربت ھذه الفكرة إلی الموشحات النبویة، وبشره بالنبوةنبیّاً و

ً علی جوھرھا القائم علی قدم النور المحمدیة قبوالً عند الشعراء و حافظوا جمیعا

. كما یشیر إلیھا خلوقات كلھاالذي فاض عند المالمحمدي الذي خلق قبل الكون و

 بقولھ: القادر العمريسعدي بن عبد

 واِضُح  اآلثاِر َوالَوجِھ   المـُنیر         َساِطُع   النُّوِر   ِآلفَاِق  الُوُجود

ھُود میر        غائُص األفكاِر في بـَحِر الشُّ  )١(َجوھرُي الذَّاِت قُدسيُّ الضَّ

 ) ٤٢٩(النبھاني، (ال تا):  

یّدعون أنھ مطلع یّدعون وراثتھ ویذكر الشعراء المتصوفون النور المحمدي و   

یقول  لو كان في األصل،بینھم ویحرصون علی أّي نسبة بین الرسول وأنوارھم و

 :صادق بن محمد بن حسین الحنفي الدمشقي

 دامــــاحتََسیناھا ِمَن الثَّغِر مُ بََدت ِمن فَرقِھ شمُس الُوُجود      وَ وَ 

 )٢(قَوامُغُصوَن الباِن لِیناً َو َوأعاَر الَورَد فِي الرَّوض ُخُدود      وَ 

 ) ٤٢٣(المصدر نفسھ: 

 

                                                

 معنی المفردات: سطع النور: انتشر. اآلفاق: النواحي. القدس: الطھر. الشھود: شھود الحق.  ) ١(

 معنی المفردات: الفرق: محل فرق الشعر من الرأس. احتسیناھا: شربناھا.  ) ١(
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 الخمریات العرفانیة في الحضرة المحمدیة-٧-٤

ً تتجلی فیھا مجالس األنس والشرب ، نظم الوّشاحون في موشحاتھم النبویة أبیاتا

یستعملون فیھا المغني ویخاطبون الساقي وویصف الوشاحون فیھا الخمر و

. ویعبرون عن الحب اإللھي یریدون منھا المعاني العرفانیةمصطلحات الخمریات و

وشوھا بالرمزیة الدالة علی األزلیة، أرادوا بھا الرمز لکي ، والمدامةبالخمر و

. زمان والمكان؛ لیعبروا عن تجربة ال تحدھا قیود الالزمانیكسروا ضیق المكان و 

، فإّن الشعراء یغرقون السامع في نھر وإذا كانت المدامة رمز الحب اإللھي األزلي

 :الكریم أفندي الحمزاوي. كما یقول عبدجار عذب من الرموز المرتبطة بالخمر

 يـــیَنثَنَغَدا َعن ُحبِّھَا ال َما احتََساھَا َغیُر َمن  قَد َعَرفا         وَ 

 ارُف          ُمذ تََراَءت ناُر لَیَالهُ فََمالــناَل األماني   عكم  بِھا 

 الـــٍف           لَِمزایَاھَا َدَعانَا بِاستِمـــــإلَی َحانَاتِھا  كم  َواصِ وَ 

 الــُف          أبداً  یُعِطفُنَا  نحَو الَجمَ ــــَعَدانَا  ِمن  َسناھَا َعاطِ ال

 )١(المـُصطَفی          والِد الزھراِء َجدَّ الَحَسنِ إنما أعنِي  َجماَل  

 )٤١٦(النبھاني، (ال تا): 

، إذ إن الشاعر نزع عن الخمر یبق من الخمر إّال اسمھا في ھذه األوصاف لم  

الثوب الحسي وجعلھ ینأی بجوھره عن داللة الوضع. یذھب التركیب العرفاني في 

فاألشباح ھي : «النابلسي شعر ابن فارض الغنيھذه الموشحات إلی ما یشرح عبد

قولھ كرم متضّمن عالم إیجادھا والصور التي علیھا الكائنات في عالم إمكانھا و
                                                

عترض لتراه. الحانة: محل بیع الخمر. المزایا: الفضائل. السنا: امعنی المفردات: تراأی لك الشيء:  )٢(

 الضوء. العاطف: المائل.
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، فیسكر العقول بما یلقی إلیھا من العلوم للعصیر الروحاني الذي یكون خمراً 

 ).١٥٠ه: ١٣٠٦(البوریني،» الحقائقو

 المقدمة .أغراض المطلع و٥ 

شببوا أكثر الوشاحین في مطالع موشحاتھم قصة الّدار الّدارسة ولقد عالج 

اإلشارة تفننوا في تحدید مواضعھا و، وحددوا معالمھابمتنزھات دمشق فوصفوھا و

إلی مالمحھا التي تدّل علی وجودھا في الزمن الماضي ضمن بحث عن المدائح 

دائح النبویة فلیُقیّد ھنا أنھم النبویة، یمكن فھم ھذا الموضوع أن ذلك سنة في أكثر الم

أن الغزل الذي یصّدر بھ المدیح النبوي یتعین علی الناظم أن یحتشم «نصوا علی 

ً بذكر سلع ویتضاَءلیتأدب وفیھ و الُعذیب رامة وسفح العقیق و، ویتشبب مطربا

 ،یطرح ذكر محاسن المرد والتغزل في ثقل الردف، وأَكناف حاجرلعلع ووالغویر و

(مبارك، » ما أشبھ ذلكخضرة العذار وحمرة الخد وبیاض الساق و، ودقة الخصرو

 .)٤٤ :م١٩٩٢

یخفی أن المقدمة الغزلیة في ھذه الموشحات تدل علی أن الشاعر مھّد بھا الو

لتكون مقدمة مناسبة لمدائحھ النبویة ویمكن فھم المعنی الرمزي لھذه المقّدمات 

حین ذكر  ضریح النبيموشحتھ إلی األماكن المقدسة وعندما یشیر الشاعر في 

 :مقدمتھ الغزلیة

 ك±±±±±±±±م َض±±±±±±±±ِریٍح لِنَب±±±±±±±±ٍي َوَول±±±±±±±±ي

 الفَتَ±±±±±±±ی یُ±±±±±±±دِرك ك±±±±±±±لَّ األَم±±±±±±±لِ وَ 

 َص±±±اَر ِمن±±±ھُ النُّ±±±وُر یَب±±±ُدو َویَزی±±±د 

ال±±±±±±ـَمدیدَدائم±±±±±±اً ف±±±±±±ي ِظلِّ±±±±±±ھ ذاك 

 )٤٠٧(النبھاني، (ال تا):                  

ومن الظواھر المتمیزة للمطلع الغزلي في ھذه الموشحات بُعدھا عن الصفات 

ضمن ذكر  الوشاحین یشیرون إلی محمد ، وأنَّ ھااألوصاف الجسمیة فیالحسیة و
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شھود الحق صبوتھم وغرامھم. فیطیب للشاعر ذكر األطالل واألماكن الماضیة و

حبھ وقلبھ جمال ، فیبصر بعین روحھ ولیالً حین ینام الناس وتسكن حركة األكوان

أن فیذوب جسده ویخفق قلبھ بحب هللا تعالی ویصل إلی هللا ویفھم  هللا الذي یتجلّی

 )٤٦م: ١٩٩٩(األفندي،  هللا ھو حقیقة الحقائق

 .میزات الخرجات٦

 األلفاظ-١-٦

طبیعة المقام العام یمكن إنّھ یقال أن الموشحة التي ة وبمالحظة تناسب الموشح

، فإذا كان الجد حال الممدوحتقال في المدح تقتضي في الغالب خرجة تتناسب و

یستطع أن یتظرف باستعمال خرجة  مادحھ لمأغلب علی العالقة بین الممدوح و

القرنین في -). في الموشحات النبویة ٢٣٧م: ١٩٧٤(عباس،  عامیة أو عجمیة

التي مضمونھا ھو المدح یجب أن تكون الخرجة  -الثاني عشر الحادي عشر و

تعرف الموشحات النبویة في ال. والبد أن تكون الخرجات معربةمناسبة لتلك الحال، 

 .الخرجة العامیة أو األعجمیة الحقبة المذكورة

 المعاني-٢-٦

وتشتمل الخرجات علیھا ھي حرص الوشاحون علی إبرازھا من المعاني التي   

من ألصق ما یقال بموضوع المدح  إن الصالة علی النبي .الصالة علی النبي

: ﴿إنَّ هللاَ َوَمالئِكتَھُ یَُصلُّوَن بقولھ ، كما حّث هللا تعالی علی الصالة علی نبیھالنبوي

ھي و )٥٦ُموا تَْسلِیماً﴾ (األحزاب/َعلَی النَّبِيِّ یا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْیِھ َوَسلِّ 

السالم علی المكثر من الصالة و، وتشریف لنبي اإلسالم محمدعبارة عن تكریم و

، وإنھا الدلیل القاطع علی محبتھ لرسول هللایضرب البرھان الساطع و رسول هللا

 ان الذي لمذلك عقد من عقود اإلیمتضاعفھا وزیادتھا و. وسبب لدوام محبة الرسول
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استحضاره في قلبھ ، ألنَّ المحب كلما أكثر من ذكر المحبوب ویتم إال بھ

لذلك فإنّھ ، وتزاید شوقھ إلیھفیستضاعف حبّھ لھ و استحضار محاسن حبیبھو

خرجات الموشحات النبویة في تلك الحقبة ملیئة بذكر الصالة علی النبي. كل مسلم 

، أخصھم بعنایتھ یوم القیامةو أحقھم بتقدیرهو رسولیعلم أن أولی الناس بشفاعة ال

 أن یكثر الصالةیجب علیھ أن یعمل بشریعتھ ویتمسك بسنتھ وو أكثرھم صالةً علیھ

 :الرزاق الدمشقيوالسالم علیھ دائماً. یقول عبد

 ِطفَاــــــــــَکَذا األصحاُب أھُل   االصوَ   الةُ   هللاِ   تَتَری  ُکلَّ   ِحین      ـــفص

 َن    الَوفَاـــــــــــھ   األِمین       َما  ُعبیٌد  یَرتـَِجي  ُحســــَدائَماً   تُھَدی  إلی  طَ 

 َصالنَی الخِ ـــــتَحلُّوا في الھُـَدی أسَمن     ال    ــلَکمَمع َسالٍم فَاَح ِمن َروِض ا

 ُم     التَّقَوی  بُُدوُر      اللََّسنِ ــــــــــأنجُ    أنواَر  الَجمال        َمن  أَعاَر  الَکونَ 

حمِن  وَ ــــَذویِھ    اآلِل   أرباِب   الیَقیوَ   )١(الَعیِش الھـَـــنين         فِـــي ِرَضا  الرَّ

 ) ٤٤٢(النبھاني، (ال تا): 

اعتادوا موشحاتھم و مما حرص الوشاحون علی ذكرھا في الصالة علی النبيو

 أن یختموا موشحاتھم بھا، بوصفھا أحد عناصر المدیح النبوي.كما یقول الشاعر:

 التَّسلیِم   تتَریَصالةُ  هللاِ   وَ وَ                        

 ُذخَراللنَّبي   الـُمجتَبی  كنَزاً   وَ                                    

ضا  عن َصحبھ دنیا َوأُخریوَ                          الرِّ

 قََوی ُعنفُوانھَمن لَھُ هللاُ بجبریِل األمیِن                 زاَد ُسلطانَھ وَ 

                                                

  معنی المفردات: تتری: متتابعة، أسنی: أعلی. ) ١(
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 )١٦٥(المحبي"ن"، (ال تا): 

 النتائج .٧

المضمون األصلي في الموشحات النبویة ھو مدح النبي الذي یتألف من اإلشادة 

إّن الوشاحین استقصوا فضائلھ وصفاتھ مكانتھ بین األنبیاء، وائلھ وشمبأخالقھ و

أظھروا حبھم حرصوا كذلك علی ذكر كثیر من معجزاتھ الباھرة والكریمة، و

ھي ظاھرة اھتّم الشعراء بمدح النبي بالحقیقة المحمدیة و ذلكالقلبي لھ، بعد العمیق و

الً ثم خلق جمیع المخلوقات. کما وصفوا في األبیات بأن هللا خلق النور المحّمدي أو

خاطبوا الساقي واستعملوا فیھا المصطلحات الخمریة في موشحاتھم النبویة الخمر و

أرادوا منھا المعاني العرفانیة. واعتاد الوشاحون أن یختموا موشحاتھم المدحیة و

من معاني  آلھو الصالة والسالم علی الرسولغالباً، وورد  آلھو بالصالة علی النبي

 التأكید.التقریر ویرددھا من أجل التلذذ وكثیر من األبیات األخیرة من الموشحات، و

ً من المیزات األساسیة في الموشحات النبویة  یعّد التوسل و طلب الشفاعة أیضا

ظھور ھذا المفھوم فیھا كمؤشر علی عمق العاطفة الدینیة لدی الوشاحین ومدی و

ة. كما أکثر الوشاحون في ھذه الموشحات اإلشارات التاریخیة اعتقادھم باآلخر

 بیئاتھا.األماكن ذات الصلة بالسیرة وأسماء المواضع وو

تجربتھم الجیّاشة في حب الرسول إن عاطفة الشعراء القویة الصادقة الحارة و

 آلھ، ھي تجربة شعوریة حقیقیة مفعمة بالشوق الّدفاق والصدق الدیني الذي الو

 تشوبھ شائبة النفاق أو الریاء.
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 .المصادر٨

 الكتب-١-٨

 القرآن الكریم -١

دار الفكر للطباعة : دمشقالموشحات في العصر العثماني، األفندي، مجد ،  -٢

 .١٩٩٩النشر، التوزیع وو

، ، فني، علمياألدب: كتاب دینيالسنة وفي الكتاب و الغدیر أمیني، عبدالحسین، -٣

 .١٩٧٧، بیروت: دار الكتاب العربي، ٦، ج، أخالقيتاریخي، أدبي

ال ط، دمشق، دار  ،تاریخ األدب العربي العصر العثمانيباشا، عمر موسی،  -٤

 .١٩٩٩الفكر، 

، الطبعة األولی، بیروت ،يالعثمانمطالعات في الشعر المملوكي وبكري، أمین،  -٥

 .١٤٠٠، دار اآلفاق الجدیدة

، القاھرة، ٢، الطبعة األولی، جشرح دیوان ابن الفارض حسن،، البوریني -٦

 .١٣٠٦المطبعة العامرة الشرفیة، 

غیره، ، تعریب: جورج حداد وفلسطینلبنان وتاریخ سوریا وحتي، فیلیپ،  -٧

 .١٩٠٠التوزیع، النشر ولثقافة للطباعة و، دار ا، بیروت٢الطبعة األولی، ج

قم: مكتبة آیة هللا العظمی المرعشي   تراجم الرجال، الحسیني، السید أحمد، -٨

 .١٤١٤النجفي، 

، الطبعة المدائح النبویة حتی نھایة العصر المملوكيحمود سالم، محمد،  -٩

 م.١٩٩٦األولی، بیروت، دار الفكر المعاصر، 
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، الطبعة األولی، كیف سقطت الدولة العثمانیةن بن صالح، الخراشي، سلیما -١٠

 .١٤٢٠الریاض، دار القاسم للنشر، 

مكتبة ، بیروت: دار ومعجم أعالم شعراء المدح النبويمحمد أحمد،  ،درنیقة -١١

 .١٩٩٦الھالل، 

الموشحات في بالد الشام منذ نشأتھا حتی نھایة القرن الثاني ، مقداد، رحیم -١٢

 .١٩٨٧، بیروت: عالم الكتب، الھجريعشر 

النساء من األعالم: قاموس تراجم ألشھر الرجال و الزركلی، خیرالدین، -١٣

 م.٢٠٠٢، بیروت، دار العلم للمالیین، ٤. جالمستشرقینالمستعربین والعرب و

الدوحة، دار الكتب  ،ثالثیة البردة بردة الرسولحسن، حسین،  -١٤

 ).١٤٠٠القطریة(

، الطبعة الثانیة، تاریخ النقائض في الشعر العربي القدیمایب، أحمد، الش -١٥

 م.١٩٩٩بیروت، دار الكتب العلمیة، 

المسألة الشرقیة دراسة وثائقیة عن الخالفة العثمانیة الشاذلي، محمود ثابت،  -١٦

 .م١٩٨٩، الطبعة األولی، القاھرة، مكتبة وھبة، م)١٩٢٣-م١٢٩٩(

، اإلسكندریة، منشأة ، تحقیق: علي سامي النشارالدیوان ،الششتري، أبو الحسن -١٧

 م.١٩٦٠المعارف، 

الطبعة  ،من أعالم الفكر العربي في العصر العثماني األولالصباغ، لیلی،  -١٨

 .م ١٩٨٦األولی، سوریا، الشركة المتحدة للتوزیع، 

اھرة، دار الطبعة التاسعة، الق مذاھبھ في النثر العربي،الفن وضیف، شوقي،  -١٩

 ، (ال تا).المعارف
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، ١الطبعة الخامسة، ج  المیزان في تفسیر القرآن،ي، محمد حسین، ئالطباطبا -٢٠

 ه.١٤١٧قم، دفتر انتشارات اسالمی جامعھ مدرسین حوزه علمیھ قم، 

، الطبعة المرابطینتاریخ األدب األندلسي عصر الطوائف وعباس، إحسان،  -٢١

 م.١٩٧٤الثقافة،  ، بیروت، دار١الرابعة، ج

، بیروت: دار اإلحیاء التراث العربي، ١ج معجم المؤلفین، كحالة، عمر رضا، -٢٢

 م.١٩٥٧

. بیروت، دار الكتب ٣، جالنبوغ المغربي في األدب العربيكنّون، عبدهللا،  -٢٣

  (ال تا). العلمیة في لبنان،

قم، مؤسسة اإلمام ، ٣، جالجرائحالخرائج وقطب راوندي، سعید بن ھبة هللا،  -٢٤

   المھدي(ع)، (ال تا).

 (ال تا). ،١، جاألحداثالوفیات و(ال مؤلف)،  -٢٥

، الطبعة األولی، بیروت، دار المدائح النبویة في األدب العربيمبارك، زكي،   -٢٦

 م.   ١٩٩٢الجیل، 

، الطبعة األولی، القاھرة، عیسی ذیل نفحة الریحانةالمحبي، محمد أمین،  -٢٧

 م.م  ١٩٧١شركاه، الحلبي و البابي

صادر، داربیروت،  خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر، ، --------- -٢٨

 (ال تا).

 الحلو، محمد عبدالفتاح تحقیق الحانة، طالء رشحةو الریحانة نفحة ،---------٢٩

  تا). (ال العلمیة، الکتب دار بیضون، علی محمد منشورات
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، قم، موسسة آل البیت (علیھم السالم) ١، جمفاتیح األصولمجاھد، سید محمد،  -٣٠

  .إلحیاء التراث، (ال تا)

دار ابن ، ٢، جسلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشرالمرادي، محمد خلیل، -٣١

  ).١٤٠٨، دار البشائر اإلسالمیة (حزم

، قم، زائر، ١ولی، ج، الطبعة األاألسرار الفاطمیةالمسعودي، محمد فاضل،  -٣٢

  م.١٩٥٥رابطة الصداقة اإلسالمیة، 

، المجموعة النبھانیة في المدائح النبویةالنبھاني، یوسف بن إسماعیل،  -٣٣

 بیروت، دار الفكر، (ال تا).

، الطبعة األولی، مصر، مجموع الرقائقدیوان الحقائق والغني، النابلسي، عبد -٣٤

 ھـ.١٣٠٦المطبعة الشرفیة، 

،  ١، جروضة الواعظین و بصیرة المتعظین الفتال نیشابوري، محمد بن أحمد، -٣٥

 ).١٤١٧قم، رضي(

،  الطبعة الدولة العثمانیة في التاریخ اإلسالمي الحدیثیاغي، إسماعیل أحمد،  -٣٦

 .١٩٩٥، األولی، الریاض، مكتبة العبیكان

 المقاالت-٢-٨

لفنیة في الشعر العربي خالل الصورة اجكلي، زینب محمد صبري بیره، "-٣٧

، األحمدیة، اإلمارات العربیة المتّحدة، دار البحوث للدراسات "العھد العثماني

 م.٢٠٠١، ٢٤٨-٢٠١اإلسالمیة و إحیاء التراث، 

-٣٣٥"، مجلة األزھر،مولد الرسول في المدائح النبویةالعّماري، علي، "-٣٨

 ه١٣٨١، ٣٤١
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