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  قصائد�ا�دائح�النبوية�العربية�من�و�ية�تامل�نادو
����  

 ع.�أحمد�زبيـر م. د/�ك.

  ،�تامل�نادوشنـائي�ة،،�الكلية�الجديدةقسم�العربي،�أستاذ�مساعد�������

 ملخص�البحث

إن�ا-سلم>ن�التاملي>ن�منذ�القدم�يحتلون�مكانا�مح�;ما��ي�مساهم�Úم�ل�دب�
�الهندي �من��،العربي �أول �يكونوا �لم �التامي�ي ��هل �أن �للجميع �ا-عروف ومن

بل�أن�إس�مهم��،تعلق�§�م�العرب�بتجارتم�ح°�Ãقبل�Dس�م�بقرون�فحسب
�طائفة �أية �إس�م �هذا�سبق �الب�د. ��ي �جادة� أخرى �محاولة �ا-تواضع البحث

لتحليل�قصائد�ا-دائح�النبوية�العربية��ي�وPية�تامل�نادو�ال°��يواجهها�الشعر�
�ع�ى� �التعرف �سبيل ��ي �مضنية �جهودا �الباحث �بذل �و�وقد �الهندي. العربي

�العرب �بلسان �العجم �شعراء �العربية.� إسهامات �النبوية �ا-دائح �مجال �ي
 ث�يحلل�عشر�قصائد��ي�هذه�ا-قالة.الباح

�الشعر �فنون �من �النبوية �ا-دائح �استوµى�، �الرفيع. ��دب �من �الدينية �العواطف �التعب>;�عن �من �لون �
ف
وهناك��ا-ديح�النبوي�مادته��صلية�Dبداعية�ورؤيته�Dس�مية�من�القرآن�الكريم�أو�Pوالسنة�النبوية�ثانيا.

وPية�تامل�نادو�Ñي��وÑي�كتب�التفس>;�ال°��بنيت�حياة�الرسول�بيـانا�واضحا.�،ويةمصادر�ثانوية�للمدائح�النب
� �النبوي �ا-ديح �إن �الهند. �جنوب ��ي �الواقعة �التاريخية �الشه>;ة �الوPيات �أبرز���إحدى �من �وPيزال �زال P

�ا-دا �شعراء �ساهم �لقد �هذا. �يومنا �إ«ى �نشأته �نادو�منذ �تامل �وPية ��ي �الشعر�العربي �من�أغراض �النبوية ئح
مثل�حسان�بن�ثابت�و�كعب�بن�زه>;�و�Dمام��،وPية�تامل�نادو�كما�ساهم�الشعراء�العرب��ي�ا-دائح�النبوية

�ي�ترويجها��ي�أنحاء�العالم.��وم�Õم�الشيخ�مادح�الرسول��)ر(البوص>;ي�و�Dمام�أبو�بكر�بن�محمد�البغدادي�
والشيخ�مuي�الدين.�هؤPء�الشعراء�البارزون�قدموا��،قر�آغاوموPنا�با�،والشيخ�تكية�صاحب�،صدقة�هللا�أبا

�ا �هذه �ومعظم �العربية. �اللغة ��ي �الرائعة �أسلوبامؤلفا��م �العرب �مؤلفات �مثل �وازدادت���.-ؤلفات واستمرت
  شعراء�ا-دائح�النبوية�من�هذه�الوPية�ال°��تتواصل�ح°�Ãيومنا�هذا.��

  و�يقول��ي�قصيدته:،��ن��Ùالشيخ�صدق�هللا�أبا�يكّرس�نفسه��ي�مدح�ال

م���ي�َمِديِح�ُمحّمٍد 
َ
ظ

َ
  ُيِض!ُ(�جميَع�الّدْهر�غـ>;�ُمَحّمـٍد   *  َجـَواِهر�ن

ـْخَمِد 
َ
ار�ت َقُه�النَّ

ْ
ل

َ
ْحَمد  *  فمـاِدْحُه�إن�ت

َ
ِعيـٍم�أْجُر�ماِدِح�أ

َ
  ِجنـاُن��ن

  و�ُمصـغ�و�كّل�بالحـِسـاِن�ُيـزّوُج 

والشيخ�عبد�القادر�تكية�صاحب�الصغ>;�من�وPية�تامل�نادو��،)ر(يراéي�الشيخ�مادح�الرسول�صدقة�هللا�أبا�
� �أعمالهما ��ي �مختلفة �أماكن �"القصيدة��الرائعة�ي �بـ �ا-عروفة �الوترية" �القصيدة �ع�ى �والتذييل "التخميس

الوترية"�و"القصيدة�الشفعية��ي�مدح�شافع�الجمعية"�ا-عروفة�بـ�"القصيدة�الشفعية"�بال�;تيب�ما�ي�ي�:إن�
�ذكر� �Ùالن� �ع�ى �العبادة��الص�ة �من ��،جزء �الصحابة �ل�نسان��)ر(وحياة ��Pيمكن �ا-سألة. �هذه �ع�ى تدل

��Ùبالصلوات�ع�ى�الن�Pتساعد�هذه�الصلوات�ا-ؤمن>ن��ي�ا-وت�وفيما��.�السعادة��ي�هذه�الدنيا�و�خرة�إ
من�يطلب��جهنم�ومصائب�الدنيا.بعد�ا-وت�ح°�Ãتساعدهم��ي�لقاء�هللا�عز�وجل.�هؤPء�ا-ؤمنون�ينقذون�من�
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قال�هللا�تعا«ى��ي�القرآن�ا-جيد:�((الذين�يتبعون�الرسول�الن���Ùمي�الذي�يجدونه��.(1)منه�الشفاعة�يشفع�له
�عل¾�م� �ويحرم �الطيبات �لهم �ا-نكر�ويحل �عن �وي�Õهم �با-عروف �يأمرهم �وDنجيل �التوراة ��ي �عندهم مكتوبا

فالذين�آمنوا�به�وعزروه�ونصروه�واتبعوا�النور�الذي��ل�ال°��كانت�عل¾�م.الخبائث�ويضع�ع�Õم�إصرهم�و�غ�
��ونعرف�من�القرآن�الكريم�أن�من�يمدح�الرسول��).١٥٧أنزل�معه�أولنك�هم�ا-فلحون))�(سورة��عراف�:

� �Ùالن� �وسåن �الكريم �القرآن �من �الصوفيون �عرف �قد �و�خرة. �الدنيا �هذه ��ي �الناجح>ن �من فوائد���يكون
شرحت�هذه��بيات�من�القصيدة�الوترية�والقصيدة�الشفعية�عن�مادة��(2).�يدة�الذي�يص�ي�ع�ى�الن��Ùعد

  :(3)مذكورة�م�حظة�وهما�كما�ي�ي

  تركت�جميل�الفعل�فرضا�ونحوه  *    كسبت�فضول�العلم�صرفا�ونحـوه

  جمعت�ذنوبـا�ثم�عرجت�نحوه  *    مدحت�نبيـا�قد�نuى�هللا�نـحوه

  ه�يعرجومن�كان�ذا�ذنب�إليـ

  جنة *������من�النار�«ي�دون�اللظى�ود    ثمنت�بمدح�ا-صطفى�نصب�جنة

  ثقـاتي�بـه�أنى�أفوز�بجنـة  *    ومن���شر�شيطان�رجيـم�جنة

  بـه�وحسـان��Pتشيـخ�وتطمـث

١� �الوترية. �القصيدة �عLى �والتذييل �التخميس :)� �أبا �هللا �صدقة �الرسول �مادح �الشيخ هـ/��١١١٥-١٠٤٢إن
�البغدادي.�م)قد�١٧٤٢-١٦٣٣ �محمد �بكر�بن �أبي �ل�مام �الوترية �القصيدة �الوترية��خمس �القصيدة وهذه

مصراعا��٢٩٩٢مصراعا�للشيخ�أبي�بكر�يبقى��١٢١٧وإذا�خصمنا�م�Õا��،مصراعا�با-جموع�٤٢١٠تشتمل�ع�ي�
لكاتب�خاصا�للشيخ�صدقة�هللا�أبا.�وهو�يدل�ع�ى�أن�الشيخ�صدقة�هللا�أبا�قد�كتب�أك½;�من�ضعفي�ما�كتبه�ا

  �ي�البيت�التا«ي�:��يقول�عن�حبه�للن���Ù.(5)الشاعر��ص�ي�الشيخ�أبو�بكر�رحمه�هللا

  به�ما�لشيطان�بقل��Ùمداخل  *  وحبك��ي�لحم��وعظم��مداخل

  أكيد�رجائي�أن���بك�داخل  *  و�Pشوب��ي�هذا�وPفيه�داخل

  رياض�جـنـان�باÈماني�تم�

�لل �حبه �يصف �العرب �الشعراء �من �أحدا ��Pنجد �Ùمنتشر��ي���ن� �Ùالن� �حب �بأن �أبا �هللا �صدقة �يصف كما
��Ùن�القلب�مملوء�بحب�النÈيمكن�للشيطان�أن�يدخل��ي�قلبه��Pولذا�الشيطان�،��لحمه�ودمه�بكل�ثقة�و

  �çرب�بعيدا.

٢� �الوترية. �(�:تشط%�Oالقصيدة �الدين �ص�ح �الشيخ �الوترية.�١٠٩٨-١٠٥١قرض �القصيدة �ع�ى �تشط>;ا �هـ)
�اه�أن�ينظم�مصراعا�جديدا�لكل�مصراع�أص�ي��ي�الوترية�ولصقه�قبل�ا-صراع��ص�ي�للثـاني.التشط>;�معن

�١٢١٨نظم�الشيخ�ص�ح�الدين��بيـتا.�١٢١٨نظم�الشيخ�أبو�بكر�البغدادي�القصيدة�الوترية�وÑي�تحتوي�ع�ى�
  ي�ي:�وتبدأ�هذه�القصيدة�الطويلة�كما،��يمدح�الشيخ�ص�ح�الدين�الرسول��بيـتا�باØضافة.

  خ>;�من�أرضيـن�وطـاهـا  *    إنـ���أنا�مـادح�طـاهـا

                                                           
(1)    Dr.Tayka Shuaib Aalim, “Arabic, Arwi & Persian in Sarandib and Imamul Aroos Trust, Chennai , Tamil 

Nadu” 1993, pp:137. 
  .١٥٣م ص :٢٠٠٣الدكتور أمحد زبري ، "أسرة الشيخ صدقة اهللا أبا و خدماا الدينية والعلمية" ،    (2)

(3) )    Dr.Tayka Shuaib Aalim, “Arabic, Arwi & Persian in Sarandib and Imamul Aroos Trust, Chennai , 
Tamil Nadu” 1993,pp:138.  

(5)      rof. Muhammad Yousuf Kokan, “Arabic & Persian in Carnatic, Ameera & Co. Chennai,1974,pp:61.. 
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  وشفاعتـه�حيـث�وجاهـا  *    مادح�قـاصد�منـه�جاهـا

�– ١٦٣٦هـ�/��١١٢١– ١٠٤٥قرض�الشيخ�سام�شهاب�الدين�و«ي�(�:ميRد�السـامي�0ي�مدائـح�النبـي�التـهامي.�٣
١٧٠٩� �Ùالن� �عن �العربية �باللغة �قصيدة ��.مادحا��م) �القصيدة �وهذه �ع�ى �"مي�د��٤٩٥تحتوي Ãتسم� بيتـا

�ال�Úامي". �Ùالن� �مدائح ��ي ��السامي �Ùالن� �أوصاف �ومدح �ذكر�هللا �بخلقات �يقوم ��وكان �ا-كرم�، �Ùفهو�الن
  القصيدة�§�ذه��بيـات�التالية: �علم�تبدأ�والرسول�ا-عظم�والرداء�ا-علم�والطراز�

  ل`;يا�محمدع�ى�ا-صطفى�الهادي�ا  *    صلوة�وتسليم�وأزكي�تحيـة

  ع�ى�خيـر�خلق�هللا�والد�زينـب  *  أص�ي�صلوة�عد�ترب�وكوكب

  أفيق�عبيـق�طيـب�مثـل�زرنـب  *  بريق�رفيـق�مشفق�متلطـف

��Ùولد��ي�حسن�الهيئة�وكامل�للخلقة�ب>ن���ذكر�الشيخ�شهاب�الدين�و«ي�هللا��ي�القصيدة�ا-ذكورة�أن�الن
�مسر  �ا-تعال �الكب>; º� �ساجدا �والجمال �و�خ�ق�الج�ل Pمشمو� �الكريمة ��وصاف �وع�ى Pمكحو� ورا

.Pبيـات�التالية:�العظيمة�مجبوÈتختـم�هذه�القصيدة�با  

  زكي�ذكـي�نو�ذعـي�و�مرغ�Ù  *    نقي�تقي�ابطuي�وزمـزمـي

  صفي�عن�الخلق�الدميـم�ا-كبكب  *  و�ي�بحمد�هللا�والخلق�كلهـم

  لسحاب�ا-صيـبإ«ى�حبـه�مثـل�ا  *  هدايا�س�م�والصلواة�من�الع�ي

  بمدµي�خيـر�الخلق�شافع�مذنب  *    �Pعلم�أن�هللا�يغفر�زلتـي

  دواما�جرت�من�حضرة�هللا�للن�Ù  *  ينابيع�تسليم�صلواة�كديمة

إن�الشيخ�موPنا�باقر�بن�محمد�ا-عروف�باسم�باقر�آغا�عالم�جليل��:النفحة�العنOيـة�0ي�مدحـة�خ%�OالOية.�٤
�العر  ��دب ��ي �عديدة �كتبا �صنف �لغات �ث�ث ��ي �Dس�مية �والعلوم �و�ردية.�–بي �والفارسية وكان��العربية

�للهجري.� �السادس �القرن ��ي �قريش �قبيلة �ومن �العرب �ب�د �من �انحدرت �ال°� �النوائط �أهل �أسرة �من الشيخ
قام�بتأليف�هذه�ا-جموعة��.�Ñي�مجموعة�القصائد��ي�مدح�الرسول��"النفحة�العن`;ية��ي�مدحة�خ>;�ال`;ية"

وهذا�الديوان�يشتمل�ع�ى�أربع>ن�قصيدة�ويحتوي�ع�ى��م).�١٨٠٦– ١٧٤٤هـ�/١٢٢٠- ١١٥٨باقر�آغا�مدرا¶���(
��بيـتا.�١٤٧٩ �ع�ى �وتحتويان �طويلتان �ال�مية" �و"القصيدة �الهمزية" �"القصيدة �مجموعة �هذه بيتا��١٦٩من

  Ñي�القصيدة��و«ى�وكما�ي�ي:تبدأ�هذه��بيات�من�ديوانه�تسم�Ã"القصيدة�الهمزية"�و �بيتا�بال�;تيب.�١٧٦و

  حمـدا�يفـي�بفيـوضه�الهط�ء  *    الحمد�للرحمـان�ذي��Pء

  عن�حيـطة�التقييـد�كاÈسماء  *  الواجب�ا-ختـار�جل�صفاته

  ستفرد�عهد�ببدايـع�Dنشـاء  *  فرد�وحيـد��Pشريك�لقدسة

  محض�ال`;وز�ظهوره�كخفـاء  *    تشبيـه�ت�çÂåـه�مطونـه

  وتراه��ي�الÂåيـه�ع>ن�الرائـي  *    أن�نـزهتهتلقاء��ي�الشبيـه�

��Ùي�بعثة�النÑو�Ãء�هللا�ع�ى�ا-خلوق�يخص�بالذكر�نعمته�العظمPحقا�هو�أعظم��اع�;ف�الشيخ�باقر�آغا�بآ�،
نعمة�من�هللا�لجميع�مكوناتـه�عموما�و�بخاصة�للمؤمن>ن�كما�يقول�هللا�تعا«ى�:�لقد�من�هللا�ع�ى�ا-ؤمن>ن�إذ�

�Pرسو� �ف¾�م �لفي�بعث �قبل �من �كانوا �وإن �والحكمة �الكتاب �ويعلمهم �ويزك¾�م �آياتـه �عل¾�م �يثلوا �أنفسهم من
).�يقول�الشاعر�مع�;فا�§�ذه�النعمة�الك`;ى�واضعا�أوصافه�ومعجزاته��ي�١٦٤ض�ل�مب>ن.(سورة�آل�عمران:

  القصيدة�الهمزية:�
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  بعث�الن��Ùالصـادق��نبيـاء  *    �Pتن�Úـي�آPنـه�وأجـلـهـا

  يقول�الشاعر�باقر�آغا:�،�و بأسلوب�رص>ن��لشيخ�باقر�آغا��ي�مجموعة�قصائد�ع�ى�مديح�الن��Ùذكر�ا

  كيف�الطريق�إليـك�يا�أسماء  *  ضاقت�ع�ى�ببيـنك�الفيـحـاء

  عنه�فإنـك�والضيـاء�سواء  *  إن�Pح�وجهك�النقاب�سز�حزح

�– ١٧٧٧هـ�/�١٢٧٢هـ/�١١٩١;�(كان�الشيخ�عبد�القادر�تكية�صاحب�الكب>�:�قصيدة��"أحمد�هللا�الوÏي"�.٥
�سافر�١٨٥٦ �سرنديب. �نادو�وجزيرة �تامل �علماء �الكث>;�من �يديه �ع�ى �تعلم �وقد �عصره. �علماء �أبرز �من م)

قائما�باح�;ام�وتوق>;�شديدين��ي�ا-دينة���الشيخ�إ«ى�الحج�وقرأ�قصيدة�"أحمد�هللا�الو«ي"�أمام�ق`;�الرسول�
  ا-نورة.�يقول�الشيخ��ي�هذه�القصيدة.

  كلمت���كلمت���كلمت���يا�ن��Ù  *  دمت���قدمت���قدمت���مشربيق

�مرات. �ث�ث �أي �وتكرارا. �مرارا �وكلمت��" �"قدمت�� �الكلمتان �ا-ذكورة �القصيدة �الكلمات��تحوي �كل لكن
�مختلفة. �-عان �قدم�مستعملة �فعل �من �"قدمت��" ��و«ى �ودمت��"�،الكلمة �"قد �كـ �تقرأ �قد �الثانية �،والكلمة

�ول�"كلمت��"�من�فعل�كلم��ثالثة�"قد�ومت��".�وهكذا�تحوي�كلمة�أخرى�"كلمت��"��ي�ث�ثة�معان.والكلمة�ال
  وبعد�كّل�ومت���وبعد�ذلك�وكل�-ت��.

  والقصيدة�ا-ذكورة�و�Ñي�كما�ي�ي�:�

�Ùأحمد�هللا�الو«ي�ص�ى�ع�ى�خ>;�الن    *  �Ùباسم�خ>;�منج�ي�يا�سيدي�خ>;�الن  

  ثوب�طّهر�عن�سواك�سيدي�خ>;�الن�Ù  *    توبة�طلبت�منك�يا�شفيع�ا-ذنب

  حب�حب�بح�بح�يا�سيدي�خ>;�الن�Ù  *  جد�لعبد�مفلس�من�انسداد�ا-ذهب

  العدى�مجل�الصدايـا�سيدي�خ>;�الن�Ù  *  خفت�من�نف���üه�كا�قبل�عرفاني�مبيد

�– ١١٩٢قرض�الشيخ�عبد�القادر�تكية�صاحب�الصغ>;�(�:�القصيدة�الشفعية�0ي�مدح�شافع�الجمعية.�٦
١٢٦٧� /� �مخمس�١٨٥٢– ١٧٧٨هـ Ãتسم� �أبيات �خمس �من �أشعارا ��ي��،م) �الشفعية �"القصيدة �أشهرها من

�الشفعية". �"القصيدة �بـ �ا-شهورة �الجمعية" �شافع ��مدح �محمدا �سيدنا �ف¾�ا �القصيدة��.�مدح �تشبه وÑي
لكن��ة�هللا�أبا.صدقل�٢٩٩٢بيتا�م�Õا��٤٢١٠تتكون�من��كما�رأينا�أن�القصيدة�الوترية�الوترية��ي�كل�ناحية.

  تبدأ�القصيدة�الشفعية�با-خمس�التا«ي:�ف�بيتا�كلها�أصلية.�٣٩٢٠القصيدة�الشفعية�تحتوي�ع�ى�

  أحمد�ل�للرحمـن�رب�العـوائـد  *    أ�بسمل�بسم�هللا�بدأ�القصـائد

  أمان�و�إلـه�مـع�صحاب�فوائـد  *    أفاض�الرحيـم�ما�ص�ة�ع�ى�يد

  إلهية�عما�سواها�ت`;أ

� �الشيخ �أعمالهيستعمل �من �أحسن ��ي �خاصة �الشفعية"��،مهارة �"القصيدة �أي �مؤلف �أبدع �خ>;�ما وهذا
وهذه�طريقة�نادرة�وغ>;�مألوفة��ي�أصول�الشعر�حيث��،أحدها�ال°��استعملت�ف¾�ا�الحروف�ا-نقوطة�فقط

  رأينا�هذه�الخصائص��ي��بيات�التالية:�دفعه�اهتمام�خاص�§�ذا�ا-وضوع.

  تقي�نقي�زين�ظ���يشق��  *    �جنيت�بذن��Ùتج���تبت�نق�

  نظيف�يق>ن�يشفقن�بتيق��  *    شقي�يش>ن�جنب�ذنب�فبق��

  غنـي�تغنيـنـي�يغيـب�تزيـن
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هكذا�يستعمل�الشيخ�تكية�صاحب�حروف�غ>;�منقوطة�كما�يوجد��ي��وجدت�هذه��بيات��ي�قافية�النون.
  التالية:

  و�Pهو�إ�Pوكسر�مـحمد  *      عـلو�وإكرام�مدح�لسـرمد

  لروم�لطوع�هللا�هو�طوع�أحمد  *    د�معلوما�لعلما�وأحمدهو��ح

  وعاص�له�عاص�-ا�هو�مؤمن

  و�ي�بعض��بيات�حروف�البداية�وحروف�ال�Õاية�ك��هما�نفس�الحروف:

  ض��Pأرى�Pأعراض�عـما�بـه�الرضا  *    ضن>ن�بنـاء�نعمل�الشر�معرضـا

  ضاضعيف�ضجور�ضاع�عمري�ممر   *  ضممت�ا-عا���Ãغ>;�ما�كان�فسرضا

  ضروب�الخطاي�اتبت�م�Õا�وأعرض

لقية�والُخلقية�وإظهار�الشوق�لرؤيته���نظم�الشاعر�تكية�صاحب��ي�مدح�الن��Ùالرسول�
َ

بتعداد�صفاته�الخ
 وزيارة�ق`;ة�مع�ذكر�معجزاتـه�ا-ادية�وا-عنوية�ونظم�س>;ته�شعرا�وصفاته�ا-ث�ي�والص�ة�عليه�تقدير�وتعظيما.

٧� �ا�حمديـة. �الدينلشا�:�القصيدة �مuي �"القصيدة��هـ)١٢٠٨(�يخ Ãتسم� �الطويلة �القصيدة �خمس قد
  بيتـا.�١٥٠مخمسا�أي�تحتوي�ع�ى��٣٠تشتمل�ع�ى��ا-حمدية".

  أوليه�تحميدا�بروم�معمد  *    أؤلف�نظمـي�باسم�مو«ى�مصمد

  أص�ي�ع�ى�خ>;��نام�محمد  *    أح�ي�سـ�ما�دوم�دهر�مؤمد

  صلوة�لها�أرجو�لقاء�محمد

  §�ذا�البيت�:وتختم�القصيدة�

  اسم�Ãاسم�سبط�ا-صطفى�جي�ي�ج�ي  *    أنا�ابن�عديل�العامر�العارف�الو«ي

  إل
��بعفو�واغفرن�لهم�و«ي  *    أبي�مع�أمي�إخوتي�وأخ°��اشم�ي

  وسـاير�قراء�مديـح�محمد

الذي�يقرأ��ي�شهر�ربيع��ول�من�أول���هذه�القصيدة�حول�مولد�الن���Ù:منحة�سرنديـب�0ي�مدح�الحبيب.�٨
صuى�بحيث�يتعجب�فلعربية�الاوس>;ته�ع�ى�أحسن�أسلوب�ب��م�إ«ى�ثاني�عشر.�ذكر�فيه�عن�حياة�الن��Ùيو 

  بعض��بيات�من�هذا�الكتاب:�كل�من�يقرأه.

  �ي��صل�و�بكار�تستبعدوا�سقرا  *    يا�أيـها�الحضار�ملـحا�ع�ى�ا-ختار

  شرعـه�ذلك�من�كدح�من�يسـعد  *    إقرأوا�مولد�ا-صــطفى�تبعـا

 Pللــريا�فهو�فسق�بـه�يبـعد  *    �تبـالوا�بمن�يصنع�ا-ـولـودا  

Pألف�ألـف�ع�ى�الرسول�ا-ع�ى  *    صلوات�الكريم�شــهر�وحـو  

  بيـتا.١٨٨قصيدة�و�١٤وتشمل�هذه�ا-نحة�

٩� �الوردة. �نفحـة �(�قصيدة �الرافع �عبد �الشيخ �كتب �و��ردية��٢٠٠٩– ١٩٢٣: �العربية �باللغة �أشعارا (
بعض��بيات��تسم�Ãباسم�"قصيدة�نفحة�الوردة".�.�هورة�م�Õا�قصيدة�طويلة��ي�مدح�الن��Ùوالتاملية�ومش

  �-من�هذه�القصيدة�وÑي�كما�ي�ي�:
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  هو�الذي�أوجـد�الكون>ن�من�عدم  *    الحمد�والشكر�للموصـوف�بالقـدم

  مع�الس�م�دواما�غيـر�منـفصم  *    أزكى�الصلوة�ع�ى�ا-ختار��ي�أزل 

  أذرفت�دمـعا�من�العيـنيـن�كالديـم  *    لحرمأمن�تعشـق�حـب�حـل�با

  عن�حسن�من�وجهه�كالبدر��ي�الظلم  *    أم�أخبـرتك�حـمام�العشق�طائرة

  بمن�إذا�مس�شيـئا�صـار�ذا�شـمم  *    أم�ذكرتك�ريــاح�الزهر�نافحة

  بيتــا.�١٧٠وتشتمل�هذه�القصيدة�ع�ى�

)�حفظه�هللا�نظم�هذه�١٩٤٨لم��نوري�(":�الشيخ�محمد�عبد�القادر�العاقصيدة�"خ%�Oالعرب�والعجم.�١٠
تبدأ�هذه�القصيدة�§�ذه��بيات��بيتـا.�٧٠.�وهذه�القصيدة�تشتمل�ع�ى��القصيدة�تسم�Ãخ>;�العرب�والعجم�

  التالية:

  هجرت�سنة�خ>;�العرب�والعجم  *    أ�من�حضارة�أهل�الغرب�من�أمم

  من��هاند�و�جناس�كلهم...  *    أو�من�تأشب�أهل�البدع�فاطبة

 :�الخاتمة

 أن�نرصد�الحقائق��تية:�قصائد�ا-دائح�النبوية�العربية�من�وPية�تامل�نادو نستطيع�بعد�هذه�الجولة��ي��

�رسول ا .1 �بمدح ��çتم �النبوي �لرؤيته�  Dس�م�-ديح �وإظهار�الشوق لقية
َ

�والخ قية
ُ
�الُخل �صفاته بتعداد

�دّية�وا-عنوّية�ونظم�س>;ته�شعراته�ا-امع�ذكر�معجزا�،وزيارته�و�ماكن�ا-قدسة�ال°��ترتبط�بحياته
 . تقديرا�وتعظيما والص�ة�عليه�وDشادة�بغزواته�وصفاته

أن�هذا�الشعر�تطبعه�الروحانية�الصوفية�من�خ�ل�ال�;ك>�Âع�ى�الحقيقة�ا-حمدية�ال°��تتج�ى��ي� .2
� �أبعادا �يتخذ �النبوية �القصيدة ��ي �الرسول �عشق �أن �والنورانية. �و�فضلية روحانية�السيادة

 وجدانية�وصوفية.
�حقل�الدين�وحقل�العاطفة� .3 �ألفاظها�ا-عجمية��ي�قصيدة�ا-ديح�النبوي�من وتمتح�اللغة�الشعرية

 وحقل�الطبيعة�وحقل�ا-كان�وحقل�التصوف.�
يجمع�ب>ن�الدPلة�الحرفية�الحسية��.أن�شعر�ا-ديح�النبوي�شعر�صادق�بعيد�عن�ال�Âلف�والتكسب .4

 حانية.�كما�يندرج�هذا�الشعر�ضمن�الرؤية�الدينية�Dس�مية.�والدPلة�الصوفية�الرو 
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