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 قصائد املدائح النبوية يف األندلس )املوضوعات والظواهر(
 

 د.دمحم عمي الخربوشي
 جامعة صبراته -كمية اآلداب والتربية

 المقدمة: 
قخوف، عاش األنجلديػف خالؿ حكع السدمسيغ الحؼ استسخ ما يديج عغ ثسانية 

قت والحخوب ؤ في فتخات سياسية واجتساعية واقترادية متأرجحة بيغ األمغ الس
ا جعل األدباء يتعاممػف مع تمظ األمػر والقتاؿ، وكحلظ بيغ القػة واالنحالؿ، مس  

ش في زمشيع، ومغ خالؿ تمظ األحجاث. اتجو الذعخاء عاواألحجاث حدب الػاقع الس
شججىع عشج الشرخ يسجحػف ويتفاخخوف، وعشج في األنجلذ بذعخىع حدب السػاقف، ف

االنكدار يدترخخػف ويجعػف بكل مغ تؤمغ عقيجتيع بالسداعجة عمى نرخىع 
 وىديسة أعجائيع، وىحا ما نججه في تشػع قرائجىع، ومشيا قريجة السجائح الشبػية. 

لقريجة السجائح الشبػية، مػضػعات  ومغ خالؿ البحث واالشالع وججت أف  
ب الخػض فييا والغػص في معانييا، وقج تكػف بجاية لسغ أراد اىخ تتصم  وغايات وضػ 

كشػز أدبية وعمسية الزالت دفيشة،  الخػض في ىحا السػضػع إلضيار ما بجاخميا مغ
تقجيع الفائجة لمقارغ الستصّمع إلى جػاىخ األدب األنجلدي،  ذلظ ويسكغ مغ خالؿ

وبميبيا  ،تبة العخبية عسػما  يكػف صػرة مغ صػر االشالع في السك ويسكغ أفْ 
البحث مػسػما  بػ: "قرائج السجائح الشبػية األنجلدية" لحا كاف –خرػصا  

 )السػضػعات والطػاىخ(. 
أقداـ أو مػضػعات السجائح وقج قدست بحثي ىحا إلى مبحثيغ، يتشاوؿ األوؿ 

التذػؽ إلى  ؾ باألثخ، وقرائجالشبػية األنجلدية ومشيا: قريجة السجح الشبػؼ، والتبخ  
تمظ األماكغ التي كانت شاىجه عمى ميالد تمظ الخسالة واألحجاث التي مخت بيا، 
والسبحث الثاني: الحؼ يذسل بعس الطػاىخ التي الزمت تمظ القرائج، وختع البحث 

 بسا وصل إليو الباحث مغ نتائج. 
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 :موضوعات المدائح النبوية في األندلس-المبحث األول
يتغشى شعخاء األنجلذ براحب الخسالة، ومشقح األمة ورسػؿ مغ الصبيعي أف 

( كغيخىع مغ شعخاء البالد اإلسالمية األخخػ، حبا  لو البذخية )دمحم بغ عبجهللا( )
، والعسل بدشتو، اتدعت وبشعالوورغبة صادقة في زيارة قبخه الذخيف، والتبخؾ بو 

ا الشػع بػاعث عجيجة، مػضػعاتو وتشػعت وازدىخت مجائحو، وقج يكػف التداع ىح
مشيا: ما يكسغ في تمظ االنكدارات الخارجية والفتغ الجاخمية باإلضافة إلى الصابع 

 الجيشي الحؼ كانت عميو تمظ الجوؿ التي تعاقبت في حكع األنجلذ. 
ولع تكغ القرائج السجحية فشا  ججيجا  ضيخ بذكل بارز في عرخ دولة السػحجيغ، 

في كتابو الذعخ األنجلدي في عرخ السػحجيغ  كسا ذىب إلى ذلظ فػزؼ عيدى
، بل ضيخ ىحا الفغ قبل دولة السػحجيغ عمى يج العجيج مغ الذعخاء، (1)والسخابصيغ

ىػ، الحؼ مجح الشبي 929أمثاؿ: عبجالسمظ الدمسي السذيػر بابغ حبيب الستػفى سشة 
(:وتذػؽ إلى زيارة قبخه، بقػلو )(2) 

 خيخ البّخية والشبّي السرصفى
 

 ىادؼ الػرػ لصخائق الجّشاتِ   
 

 دالموللّسا وقفُت بقخبو 
 

 جادْت دمػعي واكَف العبخاتِ   
 

 صّمى اإللو عمى الشبي السرصفى
 

 ىادؼ البخية كاشِف الُكُخباتِ   
 

 وتشػعت قرائج السجائح الشبػية في األنجلذ إلى عجة أنػاع، مشيا: 
 قصيدة المدح النبوي:  -أولا 

ح الشبػية في شعخىع، وىي تخز مجح ئيتشاوؿ شعخاء األنجلذ السجا شبيعي أفْ 
و الشبي الخاتع والسثل الكامل لكل مدمع، وقج يبجأ الذاعخ قريجتو ( ألن  الشبي )

ر ذلظ ثع يأتي بعجىا عمى فزائمو وخرالو ومشدلتو بيغ بالرالة عمى الشبي، ويكخِّ 
الشاس وبيغ السخسميغ واألنبياء، وقج يتصخؽ إلى والدتو، ونذأتو وندوؿ الػحي عميو، 
وقج أخحت ىحه القرائج في االزدياد مشح عرخ أمخاء الصػائف الحؼ أصبحت ؼيو 

ستخداد األنجلذ األنجلذ دوال  وإمارات مذتتو، مسا جعل نرارػ الذساؿ يشذصػف ال
قاصخا  عمى السمػؾ أو الخؤساء بل كاف كحلظ  استشجادىعاإلسالمية، ولحلظ لع يكغ 
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، وبدبب تمظ السحغ التي مخت عمى األنجلذ في فتخات عجيجة أمعغ (3)(بالشبي )
الذعخاء في التزخع وشمب العػف مغ هللا ورسػلو لجفع السمسات، ومغ ذلظ ما قالو: 

 .(4)غ الّديج البصميػسيهللا بغ دمحم ب عبج
 أمكُة تفجيظ الشفػُس الكخائع

 

 وال َبخِحت تشيل  ؼيظ الغسائعُ   
 

ـُ الحؼ  فإنِظ بيت هللا الحخا
 

ِتو ذؿ  السمػؾ األعاضع    لعد 
 

 ومغ َأيغ تعجوِؾ الفزائل ُكم يا
 

 وؼيِظ مقاماف: اليجػ والسعالع  
 

 ومبعث مغ ساَد الػرػ وَحَػػ الُعال
 

 عبج اإللو وىاشع بسػلجه  
 

 نبي  حػػ فزَل الش بِّييغ واغتجػ
 

 ليع أو ال  في فزمِو وىػ خاتع  
 

هللا ابغ  وقاؿ دمحم بغ دمحم بغ أحسج األنرارؼ مغ أىل مخسية ويكشي بأبي عبج -
 (5)الجشاف:

 وَحق ظ يا محّسُج إف  قمبي
 

 يحبظ قخبة نحػ اإللو  
 

 جخْت أمػاه حبظ في فؤادؼ
 

 فياـ القمب في شيب السياه  
 

 فرخت أرػ األمػر بعيغ حقِّ 
 

 وكشت أرػ األمػر بعيغ ساىي  
 

 إذ شغف الفؤاُد بو ودادا  
 

 فيل يشياُه عغ ذكخاه ناىي؟  
 

 (6)ومغ قػلو كحلظ:
 إلى ضخيح رسػؿ

 

جٍؽ حدغ ضشي    مرِّ
 

 أشجو عمى كلِّ فجٍّ 
 

ـُ يغشي    حيَغ الحسا
 

 إنيّ يا أشيَخ الخمِق 
 

 غِّ قبحّلتي عبُج   
 

 فأعتِق اليػـَ رقِّي
 

 وانطخ بعصفظ مّشي  
 

 فأنت أنت مالذؼ
 

 إّياؾ إّياؾ أعشي  
 

ازؼ: وىػ أبػ زيج عبجالخحسغ بغ أبي سعيج الحؼ بمغ شيخة عالية في مجح د ولمف -
 (7)الشبي، وفييا قػلو:

 يا سيج الخ سل السكيغ مكاُنو
 

 زماُنوُ ومقّجـ وىػ األخيخ   
 



 

 م0202 ديسمبر العاشرالعذد                         06                                   مجلة رواق الحكمة

 دمحم علي الخربوشي.د                          قصائذ المذائح النبوية في األنذلس )الموضوعات والظواهر(         

 والسرصفى السختار مغ ىحا الػرػ 
 

 فحسم و عالي السحلِّ وشأُنوُ   
 

 ومغ الش بػة والصيارة واليجػ
 

 شخؼ حػاه فؤاُدُه ولداُنوُ   
 

 عشػاُف شخس األنبياء وخْتُسوُ 
 

 والصخس ُيْكسُل ُحْدَشُو عشػاُنوُ   
 

 فالجىُخ أفٌق أحسج أصباحو
 

 والخمق َجْفٌغ أحسج إنداُنوُ   
 

 ناداؾ عبج أخّخْتُو ذنػُبوُ 
 

 والذػؽ تمفح قمبو نيخانو  
 

وىحه األبيات مغ قريجة ألبي الحجاج بغ يػسف مػسى السشتذاقخؼ األنجلدي في  -
 .(8)(مجح السرصفى )

 َحل  في شيبة رسػٌؿ كخيع
 

 فعميو الرالة والتدميع  
 

 صفػة الخمِق خاتع األنبياء
 

ػاءِ مخشُج الشاس لمصخيق     الد 
 

 والعساُد السالُذ في الألواءِ 
 

 وشؽيُع العراِة يـػ الجداءِ   
 

 يـػ يبجو لجيو جاه عطيعُ 
 

 فعميو الرالة والتدميعُ   
 

 أذىَب الغي  نػُرُه والػياىب
 

 فاضاءت مذارٌؽ ومغارب  
 

 (9)يقػؿ أبػ عبجهللا دمحم بغ األبار البمشدي قريجة في ىحا الذأف، مشيا: -
 عغ  لي عػٌف مغ السقجارَلْػ 

 

ارليجخُت     الكخيسة دارؼ  لمج 
 

 وحممُت أشيب شيشة مغ شيبةٍ 
 

 جارٌا لسغ أوصى بحفع الجارِ   
 

جٍ   يا زائخيغ القبخ قبَخ محس 
 

 و اربذخػ لُكع بالدبق في الد    
 

 فػزوا بدبقكع وفػىػا بالحؼ
 

 َحس متُكُع شػقا  إلى السختار  
 

 :التبرك باألثر -ثانياا 
تشاوؿ شعخاء األنجلذ في مقصعاتيع وقرائجىع تسثاؿ )نعل( الخسػؿ األعطع: 

(، تقجيخا  واحتخاما  ليحا األثخ الشبػؼ الذخيف، وتقخبا  بو ورغبة في هللا ) دمحم بغ عبج
زيارة تمظ اآلثار التي شيجت عمى ؾياـ الجولة اإلسالمية األولى، وعّج الذعخاء الشعل 

اآلثار التي تحكخىع بالخسػؿ الكخيع، يرفػنو ويتبخكػف بو، ومغ الشرػص الػاردة مغ 
يع بغ دمحم... األنرارؼ الستػفى عاـ   .(10)ىػ175في ىحا الذأف أبيات لعمي بغ إبخـا
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 نبيِّوِ يا الحطا  تسثاؿ نعل 
 

 ْل مثاَؿ الشعل ال متكبخاقبِّ   
 

 والثْع بو فمصالسا عكَفْت بو
 

 مخوِّحا  ومبكخا   قجـُ الشبيِّ   
 

 أو ما تخػ أف الذجي  مقبِّلٌ 
 

 ؼيو مخبخا يمقِ وأف لع  شمال    
 

 عذخ ويقػؿ: أحسج بغ عمي األنرارؼ األوسي في قريجتو التي تديج عغ خسدة -
 .(11)بيتا  

 مثاٌؿ لشعل السرصفى سيج الػرػ 
 

 نبي اليجػ السختار مغ آؿ ىاشع  
 

 ححاه لشا أشياخشا عغ شيػخيع
 

 بإسشادىع عغ عالع بعج عالع  
 

 فأىجػ إلى أبرارنا كل قخة
 

 الثع ؿ بو أقرى الُسشى كل  ونا  
 

 تمقتو مشا أوجٌو بخجودىا
 

 والقتو أيجيشا مكاف العسائع  
 

 وُعفخت الػجشات ؼيو محبة
 

 والرق تقبيال  لو بالسباسع  
 

ونبل أخالقو ويدخ  ( وأشادو بسعجداتوومغ الذعخاء الحيغ مجحػا الخسػؿ )
ديشو وسساحة سيختو: ابغ األبار البمشدي الحؼ كاف الدماف حائال  دوف تسكشو مغ زيارة 

 (12)(، قػلو:تكخيسا  ومجحا  وتقّخبا  لسثاؿ نعل الخسػؿ ) و(، ومغ نطسقبخ الخسػؿ )
 لسثاؿ نعل الُسرصفى أْصِفى اليػػ 

 

 وأرػ الدمػ خصيئة لغ تغفخا  
 

 وإذا أصافحو وأمدُح الثسا  
 

 أركاَنُو فسعدزا  ومػقِّخا  
 

 سخ  اعتدازؼ في جياز تجلمي
 

 لجاللو أثخا  بقمبي ُمػقخا  
 

 إف شاقشي ذاؾ الِسثاُؿ فصالسا
 

 شاؽ السعب  الصيُف يصخُؽ في الكخػ   
 

ىحه األبيات  وذكخ مؤلف كتاب الحشيغ في الذعخ األنجلدي، دمحم أحسج دقالي أف  
، والرػاب أف ىحه األبيات مػجػدة في ديػاف الذاعخ (13)لع تخد في ديػاف ابغ األبار

 .262السحقق مغ شخؼ عبجالدالـ اليخاس، ص:
( ويخػ في لثسو ويتذػؽ أبػ عثساف سعيج بغ الحكع إلى لثع نعل السرصفى )

رؤيتو لتمظ التخبة السقجسة تبعث في نفدو الدخور واالبتياج، وفي ذلظ  شفاء لو، وأف  
 (14)قػلو:
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 بخأسي مثاؿ لشعل القجـ
 

 أال بل مثاٌؿ لشعل الكـخ  
 

 مثاٌؿ لشعل نبي اليجػ
 

 حشتو ثقاٌت فسا ُتت ْيع  
 

 ألدت لسا قج َحْحوه عميو
 

 مذػقا  وما الذػؽ إال ألع  
 

 وليذ الذفاء سػػ أف أرػ 
 

 بسػشئو أْلُثع الت خب لثع  
 

( مغ اآلثار نالحع مسا سبق أف أغمب شعخاء األنجلذ عّجو نعل الشبي )
 لمرجور.  فاءفي لثسو ش التي تحكخىع بالخسػؿ الكخيع، يرفػنو ويتبخكػف بو، وأف  

 :قصائد التشوق  -ثالثاا 
وتميفو ح الشبػية، يتحجث فييا عغ شػقو ئيجخل ىحا الشػع مغ الذعخ ضسغ السجا

(، أو إلى األماكغ التي شيجت يػما  إشخاقة الخسالة السحسجية، إلى زيارة قبخ الشبي )
 وعاشت لحطات الجعػة في محشتيا، ومشيا:

 .(15)(ازؼ، تعبخ عغ حبو وحشيشو إلى الخسػؿ )د القريجة الشػنية ألبي زيج الف -
 يا سّيج الخ سل السكيَغ مكاُنو

 

 زماُنوُ ومقجـٌ وىػ األخيخ   
 

 ناداؾ عبُج أّخختو ذنػُبوُ 
 

 والذػؽ تمفح قمبو نيخانو  
 

 وفجْت عميظ ركاُب أرباب الت قػػ 
 

 والسحنُب الخص اء ُكف  عشانو  
 

 كتب الكتاب لعم و إف لع يُدْر 
 

 بالم حع قبخؾ أف يدور بشاُنو  
 

 لكغ حّبظ شافع ومذفع
 

 يغذي محب ظ يسشو وأمانو  
 

بغ أحسج بغ جبيخ في قريجتو الذييخة التي نطسيا وقج شارؼ السجيشة  وقاؿ دمحم -
 .(16)السكخمة شيبة

 أضغ الشفػس قج استذعخت
 

 بمػغ ىػػ  َتِخحتو ِشعارا  
 

خػ آِذنت بذايخ  صبح الد 
 

 بأف الحبيب تجانى مدارا  
 

 جخػ ذكُخ شيبة ما بيششا
 

 فال َقْمَب في الخكب إاّل وشارا  
 

 أحسج السرصفىحشيشا  إلى 
 

 وشػقا  ُيييج الزمػع اْسِتعارا  
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القمػب متميفة إلى  نالحع مجػ تذػؽ الذاعخ إلى الػصػؿ لمسجيشة السشػرة، وأف  
 زيارة قبخه الذخيف. 

ى هللا عميو بالحج وزيارة تمظ األماكغ مش   ولو كحلظ وىػ في فخحة عارمة بأفْ  -
 .(17)السقجسة

 لسغ حج  بيت الُيجػ ىشيا  
 

 وحّط عمى الشفذ أوزارىا  
 

 وإف الدعادة مزسػنة
 

 لسغ حّج شيبة أوَزارىا  
 

ومغ الذعخاء الحيغ حّشػ إلى الخسػؿ الكخيع، مغ خالؿ ذكخ مشاؾبو ومعجداتو: ابغ  -
 (18)سعيج السغخبي، ولو في ذلظ:

 فحساؾ بالغار الحؼ ىػ مغ أدؿِّ 
 

ج    السعجدات وخاب مغ يتخص 
 

 مغ سعِّ الحراع بمصفو ووقاؾ
 

جُ     كيسا يغاظ بظ العجا والُحد 
 

 (19)ولو كحلظ: -
 والجحع حّغ إليظ والساء إنيسى

 

 ما بيغ خسدظ والرحابة ُشّيجُ   
 

 والحئب أنصق لمحؼ أضحى بو
 

 ييجؼ إلى سبل الشجاح ويخشجُ   
 

 ماذا أقػؿ إذا وصفُت دمحما  
 

 نفح الكالـ ووصفو ال يشفج  
 

 خيخ الخالئق كميا فعميظ يا
 

 مشي التحية والدالـ الدخمج  
 

( مغ خالؿ ذكخ قرة الغار، والحساية مغ نمتسذ حشيغ الذاعخ إلى الخسػؿ )
، وىحا مغ باب إغاضة الكّفار الحاسجيغ، وأورد الذاعخ كحلظ حشيغ  الحراع السدسـػ

حشيغ الغرغ إليو، وخخوج الساء بيغ أصابعو، ونصق الحيب، وكميا تػحي بسجػ 
 (. الذاعخ إلى الخسػؿ األعطع )

 :بعض الظواهر في قصائد المدائح النبوية -المبحث الثاني
مخت األنجلذ بفتخة شػيمة ندبيا  وىي تحت حكع الجولة اإلسالمية، عاشت 
خالليا بيغ االستقخار وإعسار وتصػر، وبيغ حخوب ودمار مع الشرارػ، األمخ الحؼ 
جعل أىل األنجلذ يتخػفػف مغ القادـ السجيػؿ والحؼ أصبح حؿيقة بعج استيالء 



 

 م0202 ديسمبر العاشرالعذد                         00                                   مجلة رواق الحكمة

 دمحم علي الخربوشي.د                          قصائذ المذائح النبوية في األنذلس )الموضوعات والظواهر(         

ما حجث، ليحا نجج الذعخ الشرارػ عمى تمظ السجف اإلسالمية، وحجث خالليا 
حيانا ، واالستغاثة والجعػة إلى هللا أاألنجلدي يتصػر مع تمظ األحجاث التي تعشى الدىػ 

ونجج مغ خالؿ ىحه التصػرات بعس الطػاىخ  أحيانا  أخخػ، ورسػلو بالشرخة والعػف 
 في شعخ السجيح الشبػؼ، نحكخ مشيا: 

 .طالةإلأولا: ا
واالستفاضة، حيث يبجأ الذاعخ قريجتو بالرالة  تستاز ىحه القرائج باإلشالة

( ويكخر ذلظ أحيانا  بمفع )صمػا( ثع يأتي بعجىا عمى فزائمو ومكارمو عمى الشبي )
سخاء والسعخاج مديبيغ إلومشدلتو بيغ الشاس، وبيغ السخسميغ واألنبياء، ويتحجث عغ ا

قج يحكخ الذاعخ اسسو تو وندوؿ الػحي عميو، و أفي ذلظ، وقج يتصخقػف إلى والدتو ونذ
في نياية القريجة، وتختع في الغالب باالعتحار إلى الخسػؿ عغ التقريخ في مجحو 

 أو عجـ تسكشو مغ زيارتو، ومغ ىحه السصػالت. 
( تديج عمى ثالثسائة وعذخيغ بيتا ، ألحسج قريجة شػيمة بارعة في مجح الشبي ) -

ء مغ خرائز السرصفى(، بغ دمحم بغ ميسػف األشعخؼ، سساىا )خالصة الرفا
 (20)ومشيا:

 ألحسج َخيِخ الخمق أُىجؼ تحيتي
 

 دمحما  األمِّي بحكع وحكسة  
 

 مجحت رسػؿ هللا والسجح دونو
 

اح كل صحيفة    ولػ مأل الُسج 
 

 فساذا يقػؿ العاممػف وربيع
 

 كداه مغ األمجاح أسبغ حمة  
 

 ولكغ في جيج السقل لشفدو
 

 القريجةرجاء  وَحُدغ الطغ بيت   
 

 (21)ولو كحلظ:
 تقخب الشاس لمسػلى بجيجىع

 

 مغ مجح مغ ساد كل الخمق في األزؿ  
 

 أمػا الجشاب بأمجاح ومعحرة
 

 وحست حػؿ الحسى في غاية الخجل  
 

 ثع اشمعت عمى تقريخ مصشبيع
 

 فالعجد عغ مبجإ اإلدراؾ مغ عسمي  
 

ويكشي بابغ الجشاف ىحا التخسيذ ومغ بجيع نطع دمحم بغ دمحم بغ أحسج األنرارؼ،  -
 (22)في مجح سيج الخسل والتي ترل إلى تدع وعذخيغ مخسدة، مشيا:
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 هللا زاد دمحما  تكخيسا
 وحباه فزال  مغ لجنو عطيسا
 واخترو في السخسميغ كخيسا

 ذا رأفو بالسؤمشيغ رحيسا
 

 صمػا عميو وسمسػا تدميسا 
 

يخاء في مجح خيخ ومغ السصػالت قريجة البغ جابخ األنجلدي،  - سساىا )الحمة الدِّ
 (23)الػرػ(، عجد أبياتيا ثالثسائة بيت، مشيا قػلو:

 إّف رسػَؿ هللا مرباح ُىجػ  
 

 ُيْيَجػ بو مغ في ُدجى الميل َمَذى  
 

ْسَل سساء  َقَج َبجْت   إف َتْحَب الخ 
 

 فِإن و في ُأِفقيا نجُع ُىَجػ   
 

 في َفَمظٍ  ا  وإف يكػنػا أنُجس
 

 فإن و مغ بيشيع َبْجٌر َبَجا  
 

وِض إذا ا  أحدُغ أخالق  مغ الخ 
 

با أو ارتجػ    ما اختاَؿ في ُبخد الرِّ
 

 ؽيع الػرػ شتفجيو نفدي مغ 
 

 وقم ِت الشفُذ لو مشىِّ ِفجا  
 

مغ الخػاشخ والحكع وشسائل الخسػؿ  ا  وقج ضسغ ابغ جابخ ىحه القريجة كثيخ 
( ومعخاجو ومعجداتو، وكحلظ ) حجة إلى البيت الحخاـ، وزيارتو قبخ السرصفى
( .) 

 الظواهر الشكمية: -ثانياا 
تذسل ىحه الطاىخة القرائج السجحية الشبػية، والجيشية، وىي تكخار الرالة عمى 

األولى مغ القريجة كميا، وفي ذلظ داللة  الشبي أكثخ مغ مخة، وقج تدتغخؽ األشصار
(، والخغبة السمحة في زيارة واضحة عمى مجػ تعمق الذاعخ األنجلدي بحب الشبي )

قبخه الذخيف، وتمظ األماكغ التي عايذت الجعػة السحسجية، وشمب الذفاعة والشرخة 
 عمى األعجاء الشرارػ، ومغ ىحه القرائج. 

 (24)ىػ(:196سشة ) ما قالو ابغ العخيف الستػفى، -
 صمى اإللُو عمى الشبي  اليادؼ

 

 ما الذت األرواُح باألجداد  
 

 صّمى عميو هللا ما أسػّد الججى
 

 فكدا محّيا األفِق ُبْخَد ِحجادِ   
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 الدشا انبمجصّمى عميو هللُا ما 
 

 فابيس  وجو األرض بعج سػاد  
 

 .(25)عجدىا الػاحج الثالثيغ بيتا  ويقػؿ ابغ العخيف في نياية قريجتو التي بمغ  -
 صّمى عميو َمْغ َغجاُه بشعسةٍ 

 

 فتزاعفت كتزاعف األعجادِ   
 

 صّمى عميو مغ كداه عػارف ا
 

 واخترُو مشو بخيخ أياد  
 

وفي ذلظ نجج أبػ عبجهللا ابغ الجشاف يكخر كمسة )صمػا عمى( في بجاية قريجتو  -
 (26)قائال :

 صمػا عمى خيخ البّخية خيسا
 

 وأجلِّ مغ حاز الفخار صسيسا  
 

 صمػا عمى مغ ُشخِّفْت بػجػده
 

 أرجاُء مّكة زمدما  وَحصيسا  
 

 صمػا عمى أعمى قخيٍر مشدال  
 

 َبَحراه خي سِت الُعال تخييسا  
 

ومغ القرائج التي يمتـد فييا الذاعخ قػلو )سالـ عمى أو سالـ عميو(، قريجة  -
 (27)( ومشيا قػلو:في مجح الشبي ) البغ الجشاف السخسي

 سالـ عمى مغ جاء بالحق واليجػ
 

 ومغ لع يدؿ بالسعجدات مؤيجا  
 

 سالـ عمى ىحا الخسػؿ وما لشا
 

 كفاء  لتدميع كخيع بو ابتجا  
 

 سالـ عميو إف ذكخاه ججدت
 

 غخامي وما زاؿ الغخاـ السججدا  
 

، حيث يمتـد فييا بحخؼ واحج بجأ خسدة ابغ السخحل السالقيمونجج في ىحا الذأف  -
ورويا  عمى اصصالح أىل السغخب، ويمتـد في التخسدة األخيخة بقػلو: )صّمػا عميو 
وسّمسػا تدميسا(، وفي ذلظ داللة واضحة في السحبة الرادقة لمشبي الكخيع، وشػق ا إلى 

 (28)زيارة تمظ األماكغ التي شيجت بعثتو، ومشيا قػلو:
 بيءأجل األنبياء ن ألف: 

 بزيائو شسذ الّشيار تزئ
 وبو يؤّمُل محدغ ومدئ

 فزال  مغ هللا العطيع عطيسا
 

 صمػا عميو وسّمسػا تدميسا 
 

 باء: بجا في أفق مّكة كػكبا  
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 ثع  اعتمى فجال سشاه الغييبا
 حتى أنار الجىُخ مشُو وأخربا

 إذ كاف ؼيُس الخيخ مشو عسيسا  
 

 صمػا عميو وسّمسػا تدميسا  
 

 (29)في ذلظ الشسط إلى قػلو:ويدتسخ 
 ياء: يحيِّيو ويدؿيو الَحيا 
 رب  العباد مجازيا  ومػؼيا 

 ومذخفا  ومدمسا  ومرميا
 يا مدمسيغ ورثٌتع التدميسا

 

 صّمػا عميو وسّمسػا تدميسا  
 

 :المعارضة -ثالثاا 
شاعت ضاىخة السعارضة بيغ شعخاء األنجلذ وانتذخت أسػة بذعخاء السذارقة، 
عشجما يدتحدغ الذعخاء قريجة نججىع عمى مشػاليا يشدجػف، وفي أفقيا يحمقػف، 

يقػؿ الذاعخ قريجة تتفق مع قريجة  السعارضة في الذعخ أفْ  ف  يأويسكغ القػؿ 
يكػف ىشاؾ  والسػضػع، ويسكغ أفْ  سابقة، قجيسة أو معاصخة ليا، في الػزف والقاؼية

مغ  حفي الشف السقخؼ بعس االختالؼ البديط عغ ىحه الزػابط، ولعمى ما أثبتو 
 (30)معارضات الذعخاء لعجد مغ القرائج، ومشيا عمى سبيل السثاؿ الحرخ:

 قريجة البغ الجشاف التي عارضيا العجيج مغ الذعخاء، ومشيا: 
 أوصاُؼ سيجنا الشبيِّ اليادؼ

 ناليا أحٌج مغ األمجادِ ما 
ل في ىجؼ وفي أرشاد  فالخس 

 قج سّمسُػا لشبي شا تدميسا
 

 صّمػا عميو وسّمسػا تدميسا  
 

 آياتو برخْت سشا وسشاء
 وأفادت القسخيغ مشو ضياء
 وعمْت بأعالـ الطيػر لػاء  

 قػيسافيجػ بو هللا الرخاط 
 

 صمػا عميو وسّمُسػا تدميسا  
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 الد ىُخ يػـَ والدتوْ ودانت الشجـػ 
 ورأت حميسُة آية  لديادتوْ 

 وتحجثْت سعٌج بحكخ سعادتوْ 
 فتفاءلػا نعَع اليتيُع يتيسا

 

 صمػا عميو وسّمُسػا تدميسا  
 

ومغ القرائج السعارضة لقريجة ابغ الجشاف ىحه، وفي نفذ البحخ والخوؼ، قريجة  -
يع بغ سيل االسخائيمي اإلشبيمي، ومشيا:   ألبي إسحاؽ ابخـا

 جعل السييسُغ حُب أحسج شيسو
 وأتى بو في السخسميغ كخيسة  
 فغجا ىػاه عمى القمػب تسيسة  

 وغجا ىجاه ليجييع تتسيسا
 

 تدميساصّمػا عميو وسمسػا   
 

 نػره أبيو شاىجَ  بيغُ جأبجى
 سجعت بو الكّياُف قبل ضيػره

َد معخب ا برفيخه  كالصيخ غخ 
 عغ وجو إصباح يصل  نديسا

 

 صمػا عميو وسّمسػا تدميسا  
 

 (31)الجعائية التي يقػؿ فييا: تومخسدويدتسخ الذاعخ في 
 يا ربِّ يا ذا السغِّ واإلحداف
 ُجْج بالخضى والعفػ والغفخافِ 

 لمػالجيغ ومشذج األوزافِ 
 والدامعيغ أنميُع تشعيسا

 

 صمػا عميو وسمُِّسػا تدميسا  
 

ومغ الذعخاء الحيغ عارضػا ابغ الجشاف: مالظ بغ السخحل السالقي، وىي مغ غخر  -
 (32)القرائج، ومشيا:

 نبىٌّ جاءنا ببيافِ 
 وبسعجدات أبخزْت لعيافِ 
 وبحدو أف جاء بالقخآف
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 وجدػمايذفي قمػبا  تذتكي 
 

 صّمػا عميو وسّمسػا تدميسا  
 

 مخفػعُ  عديٌد ذكُخهُ 
 في األنبياء وقػُلُو مدسػعُ 
 مذخوح صجر حب و مذخوعُ 

 مغ ال يجيغ بحاؾ كاَف ذميسا
 

 صّمػا عميو وسّمُسػا تدميسا  
 

 ىػ اليادؼ الحؼ اقتجح الش يى
 فتفكخت في ممظ مغ رفع الّدسا

 ىوقزى بحج لألمػر ومشتي
 الشطخ الدجيج عسػما  فأفادىا 

 

 صّمػا عميو وسّمُسػا تدميسا  
 

ومغ القرائج السعارضة نجج قريجة ألبي العباس أحسج بغ دمحم بغ العباس، ومشيا  -
 (33)قػلو:

 هللا زاد السرصفى تعطيسا
 وقزى لو التفزيل والتقجيسا

 وأناَلُو شخفا  لجيو جديسا
 فخُخُه تتسيسافيػ الستسع  
 

 وسّمُسػا تدميساصّمػا عميو   
 

 صّمػا عمى مغ خز  باألنبياء
 وأبػه ما بيغ الثخػ والساءِ 
 ثع  استسخ  الشػر في اآلباءِ 

 فتػارثػه كخيسة وكخيسا
 

 صّمػا عميو وسّمسػا تدميسا  
 

 صمػا عمى مغ بالذخائع قج أتى
 وأباد أحداب الصغاة وشّتتا
 وأباف أسباب الشجاة ووقتا

 والتحخيسالألمة التحميل 
 

 صّمػا عميو وسّمُسػا تدميسا  
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قريجة أبي العباس أحسج بغ القاسع اإلشبيمي الذييخ بابغ  ،ومغ تمظ القرائج -
 (34)القريخ السخسدة، ومشيا:

 هللُا أكـخ أحسجا  تكخيسا
 فغجا رسػال  لمعباد كخيسا

 فأشكخ غفػرا  لمحنػب رحيسا
 أرضى الشبي بقػلو تعميسا

 

 وسّمُسػا تدميساصّمػا عميو   
 

 مغ جاء بالقخآف معجدة َلوُ 
 أعيا الػرػ مغ بعجه أو قبَموُ 

 هللا كّخمو وفّزل فزَموُ 
 وأجل مْشُو فخَعُو وأصَموُ 

 

 صّمػا عميو وسّمسػا تدميسا  
 

 :الخاتمة
 وفي ختاـ البحث، ىحه جسمة مغ الشتائج التي تػصل ليا الباحث: 

تكاثخت السجائح الشبػية في األنجلذ مشح عرخ أمخاء الصػائف التي أصبحت ؼيو   -5
 لقسةصارت بدببيا  –األنجلذ دوال  وإمارات كثيخة بدبب التفخؽ وحب الحات 

( سائغة لمشرارػ، األمخ الحؼ جعل الذاعخ األنجلدي يفدع إلى مجح الشبي )
 الشرارػ.  تدتسج مشو األنجلذ القػة والتساسظ لخدع آمال  أفْ 

اتدعت السجائح الشبػية مغ بجاية القخف الدادس، حتى أصبح السجيح الشبػؼ  -2
 غخضا  مغ أعخاض الذعخ األنجلدي. 

إفخاد أىل األنجلذ السجائح الشبػية كغخض مدتقل بحاتو، وىحا لع نججه عشج شعخاء  -9
السذخؽ، إذ كانت السجائح الشبػية تأتي في ثشايا قرائجىع ذات األغخاض 

 السختمفة. 

ازدىخ ىحا الشػع مغ الذعخ في األنجلذ خاصة، نتيجة لمطخوؼ واألحجاث التي  -2
 تي تفاوتت بيغ الذّجة والخخاء. مّخ بيا األنجلديػف في تمظ الفتخة ال
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نجج الذعخاء في األنجلذ يخددوف أسساء األماكغ الحجازية مشيا: شيبة التي تعشي  -1
، والبيت العتيق، وىحه  السجيشة السشػرة، وأماكغ أخخػ كسشى، ويثخب، وزمـد

جػا   وتثيخاألسساء تحػػ عمى شحشة تاريخية كبيخة، تعصى لمقريجة بعجا  زمشيا ، 
 ليا.  روحانيا  

في ضاىخة التكخار داللة واضحة عمى مجػ تعمق الذاعخ األنجلدي بحب الشبي  -6
( .والخغبة السمحة لديارتو ،) 

مجسل األقداـ الثالثة لقريجة السجح الشبػؼ تجور حػؿ معشى واحج، وذلظ السعشى  -7
(، وليذ تكخيع تسثاؿ الشعاؿ تعديخه، وليذ تفخيع القبخ وتمحذ التعبق ىػ الشبي )

تخابو، وتقبيل الحجارة إال تعبيخا  عغ تقجيذ صاحب الشعل واكبارا  لو، وحب ا ب
 لخسالتو، والديخ عمى خصاه. 
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