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 ملخص البحث.
       .  ف》ٌيةَموضوعٌية  اﾇدائح الٌ》بويٌة x الٌصوماؿ x العصر اﾅديث دراسةُ『و ضوع 『ذا البحث مو    
ف》ٌية، كذلك الٌتعريف إ{ نتائج شعراء العربٌية x الٌصوماؿ x  موضوعٌيةالٌدراسة دراسة  『ذ《ك 

الٌصوماليｵٌ، كالٌتحليل الفｳٌ  الٌشعراء اﾇادحｵنصوص شعريٌة مدحٌية لبعض  الٌ》بويٌة، كإبرازاﾇدائح 
ﾇدائح مراحالبعض الٌ》صوص الٌشعريٌة اﾇدحٌية، كإعطاء ترﾀة ﾈؤاء الٌشعراء اﾇادحｵ، ككصف 

 .       هاأغراضك  ةح ال》ٌبويٌ ائاﾇد موضوعات كعرض بعض ا،كنشأه 『اهور ظك 

بعض  الٌدراسة علىاعتمدت  الٌشعريٌة، كماكقد اعتمد البحث على عدد من اﾇصادر كاﾇراجع    
 ك『ذا يؤكد اأﾑٌية اأدبٌية اﾇدحٌية. كاأدبٌية،البحوث كالٌدراسات الٌتارﾔٌية 

 ككذل التحليلي،ٌّ  كالٌتارﾔي الوصفيك  يتكاملالبعت』 الٌدراسة فهو اﾇ》هج أما اﾇ》هج الذم اتٌ    
ال》تيجة كاﾅصيلة  ككانت ،كاللغومٌ الٌ》ظرم اﾄانب  بوصف اﾇدائح الٌ》بويٌة، كالقياـ ببحثها على

 َ بيت شعرٌم مدحٌي.           ََِعلىُالبحث ما يزيد  اﾇدحٌية xالٌ》صوصٌية اأدبٌية الشعرٌية 

كقد tٌ تقسيم البحث إ{ أربعة فصوؿ يسبقها اإطار العاـ للبحث x قيد مقٌدمة م》هجٌية،    
وضع اﾄغراx للموضوع من حيث الكيليها اﾆاｾة.كقد ت》اكؿ الباحث x اﾇقٌدمة عرضا موجزا حوؿ 

 علي』.أ『داف』 كأﾑٌيت』 كغﾑｴا ﾌا اشتملت اﾇقدمة 

حث إ{ مب مباحث، ككلٌ كأٌما من حيث عرض الفصوؿ فقد قٌسم الباحث كٌل فصل إ{    
 x كما 『و مفٌصل ｵتٌقسيمات الٌدراسة. مطلب 

ا x البحث الٌ》تائج الｰ توٌصل إليه《 الفصوؿ ｹاｾة سٌجل فيها أ『ٌم كقد أردؼ الباحث 『ذ   
 اعتمد عليها كاﾇراجع الｰقائمة للمصادر ك بعض الٌتوصيات كااقｱاحات كبعد اﾆاｾة  ،كالٌدراسة

 الباحث ｸ xث』.
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ABSTRACT. 

 
The topic of this research is relating to modern prophet praising poems and analysis made 
in that particular area that is Somalia. The research is aimed at explanations that the role of 
Arab poem recitors on prophet praising related issues, in Somalia. It also discovers 
prasings in general quoted by the actors in this particular subject. 
Those who recite the prophet praising literature in a way Somalis do. the research focuses 
and provides more information about technical analysis from some of the root proofs 
relating to prophet praising arts and identification of personalities of those poem producers. 
it also provides full hints of variety stages including the expansion  and appearances passed 
by these prophetism praising poems. They also discover poets fully relied on the Sharia 
law as their top priority justifications; the research also exposes the characteristics of poem 
itself and its topics.               
It fully depends on fully on retable sources and references with the policies followed by the 
research it is based on historical proofs for some of   Sharia justifications collected by the 
analyst. As result there are more than 200 verses of prophet poem praising. 
There are four chapters proceeded by introduction and followed by its own conclusions, 
each chapter shows summary of objectives that was declared in the introduction 
That was permitted by my supervisor, Dr. Flayyhi Mudhhi    
  In terms of chapter performance the researcher made sub-division units followed with two 
other needs, however this matter was fully shown for the classification of the research  
The researcher supported his chapter exhibition for concluding list of most important 
results of the research, he also presented more significant recommendations and point of 
view. 
Finally the researcher listed the sources and references quoted while his research was on 
process. 
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 الّشكر االتددير
نDكيٍم كىلىًئن كىفىٍرtيٍ ًإفD عى     ىزًيدى َىىذDفى رىبEكيٍم لىًئن شىكىٍرtيٍ أى اsً عما كامتثاا بتوجي』 اﾈدم القرآٌي دكىًإٍذ  ذى

مك》ｳ القياـ هذ《 الٌدراسة، كﾒدر s اعｱافا أشكر ه الذم 『داي لإساـ، كالٌذم  َُُ لىشىًديدهح
الفضل أف أقٌدـ ｹالص شكرم كعظيم تقديرم إ{ إدارة جامعة اﾇدي》ة العاﾇية حيث أاحت 

 sكمر xفرصة الدراسة فيها. كما أقٌدـ خالص الٌشكر كالعرفاف إ{ مشر ｵامعة للطلبة الٌصوماليﾄا
 أف أخطو إ{ اأماـ x الٌدراسة كالبحث، ك『و الذم ضٌحى | ﾕك》ｳ كمعٌلمي احـｱ الذم لوا《

 x توجيهات』 الٌدائمة كإرشادات』 الصائبة xثي، كｸ تصويب أخطاء x 『البحثأغلى أكقات: 
اﾇشارؾ الدكتور فليح مضحي أﾁد الٌسامرائٌي.  فمٌن ه علي』 اﾄزاء اأكw، ككذلك أقٌدـ  اأستاذ
 نصيحة حوؿ البحث، أك نٌبهｳ على خطأ في』، كx مقدمتهم مشرx كٌل من قٌدـ ‾إ{  شكرم 

ي بعلـو افعة x جامعة اﾇدي》ة العاﾇٌية الذين أمٌدك  مرسي، كأساتذuالٌسابق عبد ه رمضاف خلف 
 .لدبسياأشرؼ حسن  كالدكتورأﾁد مغاكرم الدكتور عبد الكرم  اسيما x العاجل كاآجل

  عｳٌ.اﾇدي》ة العاﾇٌية اｴﾆيٌة الｰ ساعدتｳ بدفع مبالغ مالٌية  أقٌدـ شكرم إ{ مؤٌسسة ككذلك
 فجزل ه اﾄميع خｴ اﾄزاء.    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
.ٕاآية: َ إبرا『يم≓



 

 
 ط

 
 اإ『داء.

 

كٌفرت فرص التعليم للجيل الٌصاعد من أب》اء الٌصوماؿ x ظٌل غياب لｰ اتعليمٌية الؤسسة اﾇإ{ 
 اﾅكم كالٌ》ظاـ الصحيح. 

خدمة  إ{ كٌل ﾊسن سا『م بعلم』 كمال』 كجهد《 x تطوير الٌلغة العربٌية x اجتمع الٌصوما‾ٌ 
 .           اﾇسلمｵك لإساـ 

حبيب الٌرﾁن ﾊٌمد  العظمى صاحب الٌشفاعةك  لｵسٌيد اأنبياء كاﾇرس دحﾇ العشاؽك احٌبｵ إ{ 
 كسٌلم.اﾇختار صٌلى ه علي』 
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 احتوات.فهرس 
 الٌصفحة اﾇوضوع الرٌقم

 أ بسمل』ال ُ

 ب كيمالتحصفحة  
 ك ملخص البحث ِ

ّ ABSTRACT. ز 

 ح الٌشكر كالٌتقدير ْ

 ط اإ『داء ٓ

 م فهرس احتوات  ٔ

 ُ اﾇ》هجٌية اﾇقٌدمة ٕ 

 ٖ التمهيد ٖ
 َُ .ة كتطٌوراهاالٌ》بويٌ  اأكؿ: اﾇدائحالفصل  ٗ

 ُُ اﾇدائح الٌ》بويٌةٌ  مصطلح: اأكؿاﾇبحث  َُ

 ُُ اﾇدائح الٌ》بويةٌ  مفهـو :اأكؿاﾇطلب  ُُ

 ُّ العرx.sٌ العا|  ح الٌ》بومٌ ياﾇد ظهور الثٌاي:اﾇطلب  ُِ

 ُٗ اﾇدائح الٌ》بويٌة x الٌصوماؿ اريخ :الثٌاياﾇبحث  ُّ

 ُٗ الٌصوماؿ.x  ح الٌ》بويٌةائنشأة اﾇد اأٌكؿ:اﾇطلب  ُْ

 ِّ x الٌصوماؿ: ةح الٌ》بويٌ ائاﾇد الثٌاي: دكائراﾇطلب  ُٓ

 ِٗ الٌصوماؿ الٌ》بوٌم xح ياﾇدالفصل الثٌاي: مكانة  ُٔ

 َّ x الٌصوماؿكجهود أصحاب اﾇدائح ح الٌ》بويٌة ئاﾇدا دكاعياﾇبحث اأٌكؿ:  ُٕ

ُٖ ﾇاجتمع الٌصوما‾ٌ  اأكؿ: دكاعيطلب ا x دائح الٌ》بويٌةﾇا َّ 

 ّٓ x الٌصوماؿ ةال》ٌبويٌ  ود أصحاب اﾇدائحجه الثٌاي:اﾇطلب  ُٗ

 ّٖ الغلوٌ اعتداؿ ك الٌ》بوٌم بｵ ا ي: اﾇديحالثٌااﾇبحث  َِ

 ّٖ اﾇديح الٌ》بوٌم x الٌصوماؿ اأٌكؿ: أنواعاﾇطلب  ُِ



 

 
 ك

 َْ الٌصوماؿ  x الغلوٌ اعتداؿ ك بｵ ا دحٌيةاﾇقصائد ال الثٌاي: ﾐاذجاﾇطلب  ِِ

 ْٖ موضوعات اﾇدائح الٌ》بويٌة x الٌصوماؿ الفصل الثٌالث ِّ

 َٓ  كسٌلم، كإعراض』 عن الٌدنيا   اﾇديح بز『د الٌ》ｭٌ صٌلى هاﾇبحث اأكؿ:  ِْ

 َٓ مفهـو الٌز『داﾇطلب اأكؿ:  ِٓ

 ِٓ من ز『د《 صٌلى ه علي』 كسٌلم x الٌدنيا الثٌاي: ﾐاذجاﾇطلب  ِٔ

 ٓٓ ｸياء الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم الثٌاي: اﾇديحاﾇبحث  ِٕ

 ٓٓ اﾅياء اأٌكؿ: تعريفاﾇطلب  ِٖ

 ٕٓ صور من حياء الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم :الثٌاياﾇطلب  ِٗ

 ٗٓ : اﾇديح بشجاعة الٌ》ｭٌ صٌلى ه كسٌلم الثٌالث: اﾇبجث َّ

 ٗٓ خصلة ﾁيدةالٌشجاعة اأٌكؿ: اﾇطلب  ُّ

 ُٔ تضحيةك  من ثبات الٌرسوؿ الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم الثٌاي: ﾐاذجاﾇطلب  ِّ

 ْٔ x العصر اﾅديث كقصائد『مالٌصوماؿ  اﾇدائح الٌ》بوية x ركاد :الرٌابعالفصل  ّّ

 مرقاة الوصوؿ إ{ُالٌشيخ عبد الٌرﾁن كقصيدت』 االٌشاشي اﾇبحث اأٌكؿ:  ّْ
 َكسٌلم ه علي』حضرة الٌرسوؿ صٌلى 

ٔٓ 

 ٓٔ كحيات』 العلمٌية            اأٌكؿ: سｴت』اﾇطلب  ّٓ

مرقاة الوصوؿ إ{ حضرة الٌرسوؿ صٌلى ه علي』  الثٌاي: قصيدت』اﾇطلب  ّٔ
 كسٌلم 

َٕ 

 ٖٕ َالعي》ٌيةُ كقصيدت』الٌشيخ عبد الٌرﾁن  الثٌاي: الزٌيلعيٌ اﾇبحث  ّٕ

 ٖٕ كحيات』 العلمٌية  اأٌكؿ: سｴت』اﾇطلب  ّٖ

    ِٖ َُالعي》ٌيةقصيدت』 مهٌيجة اأفراح  :اﾇطلب الثٌاي ّٗ

ل》ورانٌية x مدح الٌ》ｭٌ الٌشيخ أكيس كقصيدت』 ا الثٌالث: القادرمٌ اﾇبحث  َْ
 صٌلى ه علي』 كسٌلم فىاﾇصط

ّٗ 

 ّٗ كحيات』 x الٌتصٌوؼ اأٌكؿ: سｴت』اﾇطلب  ُْ

 ٖٗ الٌ》ورانٌية x مدح الٌ》ｭٌ اﾇصطفى صٌلى ه علي』 كسٌلم  قصيدت』 :الثٌاياﾇطلب  ِْ



 

 
 ل

 َُّ اﾆاｾة ّْ

 َُْ الوصاا ْْ
 َُٓ قائمة أصحاب اﾇدائح x الٌصوماؿ اﾇذكورين x البحث ْٓ

 َُٔ فهرس اآات القرآنٌية       ْٔ
 َُٗ هرس اآحاديث ال》ٌبويٌة    ف ْٕ

 ُُِ اﾇراجعك  اﾇصادرقائمة  ْٖ
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 اﾇددمة.
الشكر كالث》اء بكرم』 كفضل』  خلق』، كل』اﾅمد ه الذم استحق اﾇدح ｺا أسدل نعم』 على    

كصفات』 اﾇتفرد أفعال』  كعظمت』، ك『وｷال』  ﾁدا يليق –سبحان』  –اﾄزيل على عباد《. أﾁد《 
ﾇميلة. ك『و اﾄا 『ادح  زٌ《》كنعوتﾇو ا』ملعن كل نقص كعيب، كﾄؿ كنعوت ا》فس』 بصفات ا

 الكماؿ.
كىرىفػىٍع》ىا لىكى د حق』في عٌز كجلٌ  م على سيدا د الذم رفع ه شأن』 حيث قاؿكأصلي كأسلٌ    

ح الذم اصطفا《 ه من بｵ  ، ك『وَُِ" القيامةأا سيد كلد آدـ يـو القائل "  ك『و ،َُُ ذًٍكرىؾى
 .أﾀعｵ م علي』، كعلى آل』 كأصحاب』صٌل كسلٌ 』، كأكرم』 اﾆلق العظيم. اللهم خلق

ًللDً』 اﾅٍىٍمدي فى د تعا{حيث قاؿ نفس』 بصفات ﾀيلة  ل》فس』، كمدح ه أحب اﾇدح بعد: فإفٌ  أما   
 بشمائل-كسٌلمه علي』  صلى-داكمدح رسول』  َُّ{اٍلعىالىًمｵى رىبًٌ السDمىاكىاًت كىرىبًٌ اٍأىٍرًض رىبًٌ 

 .َُْ حعىًظيمو كىًإنDكى لىعىلىٰى خيليقو د كجٌل:عٌز  كأخاؽ رفيعة حيث قاؿ طيبة
 أعربتأكصاؼ الٌرسوؿ م اﾄلٌية كنعوت』 البا『رة ك  تعدادالكتبة ب أقاـ أخذتك    

  .اﾇادحｵ اطقة أخاق』 الٌسامٌية ｺلئ أفوا『همألس》ة  
الصوماؿ  ال》بوية x ُاﾇدائح الرسوؿ كﾃيت』ؿ مدح حو ببت أف ألقى الضوء ｸ xثي 『ذا لذا أح   

ﾅالعصر ا x اآساسيات البحثٌية ، كيتضمن اإطار العاـ للبحث َف》ٌيةٌية موضوعديث دراسة
 :اآتية

 البحث، كم》هجكحدكد  البحث، ةكأﾑيٌ  البحث،كأ『داؼ البحث،  ةالبحث، كأسئلمشكلة  
 كالوصاا ،كاﾆاｾةكالبحث،  البحث، كتقسيمات الٌدراسة لالسابقة، ك『يككالدراسات لبحث، ا

  كاﾇراجع. كالفهارس، كاﾇصادر
 

 البحث.مشكلة 

                                                           
ْاآية:  –الشرح (≓
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x أصاها  كلكنصور اﾇتقدمة العx  قٌمة عالية بلغتاﾇدائح الٌ》بويٌة أٌف في』  شك كﾌا ا   
 :ها من ذلكتمشاكل دعت إ{ القياـ بدراسك  اﾎطاط كتد『ورالعصر اﾅدبث 

ا『ن حｯ تصٌدل بعض رٌ ال العصر x-ه علي』 كسٌلم  صٌلى-ال》ｭٌ كثرة الدعاات حوؿ  -ُ
 .خبيثة لسٌب الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم كرتواتصدار  إ اأعداء

 .لعصر اﾅاضر x العا| اإساميقٌلة دراستها x ا -ِ

 .الٌ》بويٌةاﾇدائح   الٌصوماؿ مع كجود عدد 『ائل منها xاعدـ دراس -ّ

 ｵٌأف أب x دائح ال》ٌبويٌةكفد رغبتﾇالوصفي، كأفعلى الصعيد   مهمة ا  ｵٌأف الشعراءأب  
 ｵدائح ال》بويٌة  قاموا بص》اعةالٌصوماليﾇالٌصوماؿا x. 

 أسئلة البحث.

الٌصوما‾؛ x اجتمع أكاخر الثٌالث عشر اﾈجرٌم  xاﾇدائح الٌ》بويٌة الｰ ظهرت  الباحثسيدرس    
 الباحث من تلك الدراسة اإجابة عن اأسئلة اآتية: سيحاكؿ لذلك

 جدت x الٌصوماؿ مدائح نبويٌة؟ كي  『ل-ُ
 ؟الٌ》بويٌة x اجتمع الٌصوما‾ مكانة اﾇدائح ما-ِ
 بويٌة x الٌصوماؿ؟ ما اأسباب الｰ أٌدت إ{ انتشار اﾇدائح ال》ٌ -ّ
 ؟ح الٌ》بوٌم x اجتمع الٌصوما‾x إظهار اﾇديｵ لٌصومالا كالشعراء علماءلادكر  ما --ْ

 حلوؿ اجحة من خاؿ اإجاات عن اأسئلة اﾇتقدمة. البحثٌية إ{ إﾒادكتسعى الٌدراسة 

 أ『داف البحث.

 يث دراسةاﾅد ال》ٌبويٌة x الٌصوماؿ x العصر ُاﾇدائحهدؼ 『ذ《 الدراسة إ{ ت》اكؿ موضوع    
ج نتا  إبرازل》ٌبوٌم، كما هدؼ إ{ كذلك الٌتحليل الفｳٌٌ للٌ》صوص x ٌشعر اﾇديح ا ،َف》ٌيةموضوعٌية 

 للبحث:『ذ《 الٌ》قاط الٌتالٌية خاصة اأ『داؼ ك شعراء العربٌية x الٌصوماؿ 
 الٌصوماؿ. x-الٌ》بويةٌ شعر اﾇدائح  خاٌصة-العرsٌ قسم كبｴ من الٌشعر  عننفض الغبار  -
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  -. الٌصوماؿx  ل》بومٌ إيضاح مكانة اﾇدح ا  -
 .كسلمالتحذير من الغلٌو كاإفراط حوؿ مدائح الٌرسوؿ صلي ه علي』  -
من  ويٌة كإظهار ملكتهم فيها لغواٌ ال》سبة للمدائح ال》ب دكر علماء الٌصوماؿ كجهود『م إبراز-

 كاﾇضموف.حيث الٌشكل 
 أمّية البحث.

الٌ》بويٌة            اختيار موضوع ُاﾇدائح إ{حٌثت الباحث كﾁلت』  الーٌكاأسباب من أبرز الدكافع    
ﾅالعصر ا x ذ《 الع》اصر:     َف》ٌيةمضوعٌية ديث دراسة قي الٌصوماؿ』 

 الدراساتمن  ما تستحقهاｼظ |  الｰ كجود مادة شعريٌة ضخمة للمدائح ال》ٌبويٌة x الٌصوماؿ -  
 .كالبحوث

 م.كسلٌ ٌثل صفات الٌ》ｭ صٌلى ه علي』 ｾا اهموضوعبيوية ذات أﾑٌية أٌف كوف اﾇدائح ال》ٌ      -
 ｼليا.ك كصفا دراسة اﾇدائح الٌ》بويٌة  ااسهاـ xالسعي إ{   -
 فيها. كثر  وٌم x الٌصوماؿ؛ أٌف الغلومن اﾇديح الٌ》ب حيص الغلوｾ xطمعا  -

تظهر الｰ 『ي اﾇدائح ال》ٌبويٌة  مضماركيتوٌغل x  يلجٌ  سباب الｰ ٌشجعت الباحث أفك『ذ《 اأ   
 خاٌصة.الٌصوماؿ  عامة، كxفيها أﾑٌية الٌدراسة x اﾇديح الٌ》بوٌم x العا| اإسامٌي بصفة 
 حداد البحث.

 x: حٌدد الباحث ﾈذ《 الٌدراسة كالبحث معا| كاضحة، كحدكدا معلومة، كترتسم حدكد《 العامة   
 .الٌ》بويٌة x الٌصوماؿدراسة موضوعٌية x اﾇدائح -ُ
 .x حدكد القرف العشرين كما بعد《ف》ٌية  موضوعٌية دراسة-ِ

 ｸ xث』. أساسيان ﾊوران  يقيم علي』 الباحث دراست』، كﾒعل』『ذا ما سك    
 
 

 البحث.م》هج 
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بوصف اﾇدائح  كذلك التحليلي،كالٌتارﾔٌي  الوصفيٌ ك  يتكاملالاﾇ》هج  ث يتبع ｸ xث』:كالباح   
الٌ》ظرم كاللغوٌم عر اﾄانب  ، كالقياـ ببحثها علىكمعانيها، كع》اصر『االٌ》بويٌة، كｼليل ألفاظها 

 اجاؿ.『ذا  العلماء xااستفادة من جهود  اﾇدحٌي معميداف 
 أu:   فيما ｸث』 ه xإف شاء  كيلتـز الباحث   
ع》د "مستخدما عامة الت》صيص"  اأقواؿ أصحاها 》سبأف ي :-يعｳ-اأمانة العلمية يراعي - 

 اﾈامش.مع بياف اﾇرجع x  ة،اﾄملنقل القوؿ أك 
《 و كما ترك ماﾇهمة x حياه ممع ذكر سｴه x الٌصوماؿ أصحاب اﾇديح من ثاثةترﾀة  ضعكي -

 .اآارمن 

ها كشرح علي مع التعليقكيقـو بكتابة كｼليل ثاث من قصائد『م لكٌل كاحد م》هم قصيدة  -
 الغريبة.اﾇعｲ لبعض ألفاظها 

 السابدة.الدراسات 

ت》اكلت اﾇدائح ال》بويٌة x الٌصوماؿ غｴ أف الٌدراسات x  ابقةدراسات س على| يعثر الباحث   
أبو  الرحيم طلبطاؿ عبد عصر اﾅديث كدراسة الموضع اﾇدائح ال》ٌبويٌٌة جاءت عامة x بداات 

 دراسةك ،َالاحقةال》بويٌة x شعر الدكلتｵ الزنكٌية كاأيوبية كأثر『ا x العصور  ﾇدائحُابع》واف شيخة 
 ﾊمود سا| ﾊمود بع》واف ُاﾇدائح الٌ》بوية َ، كدراسةال》ٌبويٌة x اأدب العرsٌ  ُاﾇدائح كي مبارؾ xز 

لقرنｵ الٌسادس ا  أدبالٌ》بويٌة x ُاﾇدائححｯ هاية العصر اﾇملوكٌيَ، كدراسة اظم رشيد بع》واف 
َ كدراسة حلمي ةﾈجرٌمَ، كدراسة ﾉمود علي مكٌي بع》واف ُأدبيات اﾇدائح الٌ》بويٌ اكالٌسابع 

 . َُُ َصٌلى ه علي』 كسٌلم x الٌشعر اﾅديث ﾊٌُمدالقاعودم بع》واف 
『ذ《 الٌدراسات الٌسابقة بصفة عامة اﾇدائح الٌ》بويٌة بي》ما ت》اكلت دراسة 『ذا  لبغأ تكت》اكل   

 البحث اﾇدائح الٌ》بويٌة x الٌصوماؿ x العصر اﾅديث. 
 『يكل البحث.

                                                           

أبو  الرحيم طلبأعد『ا طاؿ عبد  رسالة-ال》بويٌة x شعر الدكلتｵ الزنكٌية كاأيوبية كأثر『ا x العصور الاحقة  اﾇدائح (≓
ـ.ََِٓ اﾆليل عاـامعة شيخة x ج
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 اآتٌية:الع》اصر  كالبحث يتضٌمن   
البحث،  البحث، كأﾑٌيةكأ『داؼ  البحث، البحث، كأسئلةمقدمة م》هجٌية كتشتمل على مشكلة 

كاﾇباحث  البحث، كالفصوؿ الٌسابقة، ك『يكل البحث، كالٌدراسات البحث، كم》هج كحدكد
 كالفهارس.كالوصاا كاﾆاｾة  كاﾇطالب

 تدسيمات البحث
ككٌل فصل ﾓتوم على      ،إ{ أربعة فصوؿ كخاｾة كفهارس ي》قسم 『ذا البحث بعد اﾇقدمة   

 : uكاآكسيكوف 『ذا التقسيم   مطالب،مباحث ككٌل مبحث على 
 .ة كتطٌوراهااﾇدائح الٌ》بويٌ اأكؿ: الفصل 

 اﾇدائح الٌ》بويٌٌة. اأكؿ: مصطلحاﾇبحث               
 اﾇدائح ال》ٌبويٌة اأكؿ: مفهـواﾇطلب               
 .  x العا| العرsٌ. اﾇديح ال》ٌبوٌم  ظهور الثٌاي:اﾇطلب               
 اريخ اﾇدائح ال》ٌبويٌة x الٌصوماؿ.    اﾇبحث الثٌاي:               

 .x الٌصوماؿ اﾇدائح الٌ》بويٌة نشأةاأٌكؿ: اﾇطلب               
 x الٌصوماؿ. ةح الٌ》بويٌ ائاﾇد الثٌاي: دكائراﾇطلب               

 الٌ》بوٌم x الٌصوماؿ.  اﾇديح الثٌاي: مكانةالفصل 
 x الٌصوماؿ. اﾇدائح كجهود أصحاببويٌة اﾇدائح ال》ٌ  اأٌكؿ: دكاعياﾇبحث               

 دائح الٌ》بويٌة x اجتمع الٌصوماٌ‾.اﾇ دكاعي اأكؿ:اﾇطلب               
 .x الٌصوماؿ الٌ》بويٌة جهود أصحاب اﾇدائح الثٌاي:اﾇطلب               

 كالغلٌو.ااعتداؿ : اﾇديح الٌ》بوٌم بｵ الثٌاياﾇبحث               
 الٌصوماؿ.اﾇديح الٌ》بوٌم x  اأٌكؿ: أنواعاﾇطلب               

 .x الٌصوماؿ كالغلو ااعتداؿ بｵ دحٌيةاﾇقصائد الاﾇطلب الثٌاي: ﾐاذج               
 الٌصوماؿ.اﾇدائح الٌ》بويٌة x  : موضوعاتالثٌالثالفصل 

 بز『د الٌ》ｭٌ صٌلى ه كسٌلم، كإعراض』 عن الٌدنيا. اأكؿ: اﾇديحاﾇبحث               
 الٌز『د. اأٌكؿ: مفهـواﾇطلب               
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 من ز『د《 صٌلى ه علي』 كسٌلم x الٌدنيا.    الثٌاي: ﾐاذجاﾇطلب               
 كسٌلم. صٌلى ه علي』 ｸياء الٌ》ｭٌ  الثٌاي: اﾇديحاﾇبحث               

 تعريف اﾅياء. اأٌكؿ:اﾇطلب               
 كسٌلم.اﾇطلب الثٌالث: صور من حياء الٌرسوؿ صٌلى ه علي』               

 كسٌلم.اﾇديح بشجاعة الٌ》ｭٌ صٌلى ه  الثٌالث:اﾇبجث               
 .ﾁيدةخصلة الٌشجاعة  اأٌكؿ:اﾇطلب               

 من ثبات الٌرسوؿ الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم كتضحٌيت』. ﾐاذج :الثٌاياﾇطلب               
 اﾅديث.x العصر كقصائد『م  الٌصوماؿ اﾇدائح الٌ》بويٌة x ركاد الرٌابع:الفصل 

               الٌشيخ عبد الٌرﾁن كقصيدت』 ُمرقاة الوصوؿ إ{ حضرة  اأٌكؿ: الشاشيٌ اﾇبحث               
 الٌرسوؿَ.  

 العلمٌية.كحيات』  اأٌكؿ: سｴت』اﾇطلب               
 . صٌلى ه علي』 كسٌلم قصيدت』 مرقاة الوصوؿ إ{ حضرة الٌرسوؿ الثٌاي:اﾇطلب               

 َُالعي》ٌية كقصيدت』الٌشيخ عبد الٌرﾁن  الزٌيلعيٌ الثٌاي: اﾇبحث               
 كحيات』 العلمٌية. اأٌكؿ: سｴت』اﾇطلب               
 َُالعي》ٌيةقصيدت』 مهٌيجة اأفراح  الثٌاي:اﾇطلب               

 ىَ.فال》ورانٌية x مدح الٌ》ｭٌ اﾇصطالٌشيخ أكيس كقصيدت』 ُ الثٌالث: القادرمٌ اﾇبحث              
 كحيات』 x الٌتصٌوؼ. اأٌكؿ: سｴت』اﾇطلب              
 كسٌلم.x مدح الٌ》ｭٌ اﾇصطفى صٌلى ه علي』  الثٌاي: قصيدت』 الٌ》ورانٌيةاﾇطلب              

 البحث. كتشمل: نتائجاﾆاｾة 
 الٌتوصيات.

 الٌصوماؿئمة أصحاب اﾇدائح x قا ل أكا:الفهارس كتشم
 اآات القرآنٌية  انيا: فهرس                  

 اﾇصادر كاﾇراجع. قائمة رابعا:اآحاديث الٌ》بويٌة  الثا: فهرس                
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ﾒعل ثواب』 x ميزاف  فالكرم، كأالبحث خالصا لوجه』  عملي xكأسأؿ ه تعا{ أف ﾒعل    
 كأمهات》ا،يرﾁ》ا كيرحم آاءا أف ك  سليم،إا من أتى ه بقلب كا ب》وف  ا ي》فع ماؿ يـو حس》ات》ا

 كاﾇسلمｵ كاﾇسلمات اأحياء م》هم كاأموات؛ إنٌ』 ﾉيب الٌدعوات.
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          التمهيد
 نبذة ارخّية عن الّصومال.                                   

ﾓد『ا من الٌشماؿ خليج عدف، كمن اﾄ》وب  تقع x اﾇ》طقة الشرقٌية من إفريقيا، الٌصوماليا    
  كي》يا، كمن الشرؽ احيط اﾈ》دم، كمن الغرب اإيثوبيا.

  ـ.َُٔٗلريطاي كاإيطا‾ x عاـ كالٌصوماليا استقلت من ااستعمار ا   
نتاند إ{ حدكد  و ُمن باﾄ》وب إقليم  أكا:أقاليم.  ةإ{ ﾂسي》قسم حاليا  تمع الٌصوما‾ٌ اجكا   

 إقليمَ. الثا: ُصوماؿ اندالغرsٌ الٌشماؿ  إقليمانيا: مقديشو. كي》ياَ كتقع في』 عاصمة الٌصوماؿ 
م ماؿ شرؽ كي》يا ُاآف أرض دإقليم أنف :. رابعاَثوبياإالغرsٌ ُاآف أرض ﾊتٌلة من  الٌصوماؿ

  َُُ مستقلة اآفَ دكلةُجيبوu َ، خامسا: ﾊتٌلة من قبل كي》يا
    x اشٌية عيعلى ر  اقتصاد《 كمعيشت』كأ『ل الٌصوماؿ يعتمدﾇاؾ.جارة كصيد راعة كالتٌ كالزٌ  اﾃاأ 

كاجتمع الٌصوماٌ‾ مسلموف أخذكا اإساـ زم》ا بعيدا حيث "دخل اإساـ x الٌصوماؿ م》ذ    
إ{ اﾇدي》ة -صٌلى ه علية كسٌلم –أام』 اأك{، كقد ظهر اإساـ x الٌصوماؿ قبل 『جرة الرسوؿ 

اﾇ》ورة عن طريق الٌصحابة اﾇهاجرين إ{ اﾅبشة، ككصل إ{ الصوماؿ فلوؿ كٌل من ﾉموعｰ عثماف 
بن عفاف كجعفر بن أs طالب، كذلك x الٌس》ة اﾆامسة للبعثة، كمن vٌ فا عجب أف نرل 

 َ.ِالدعوة اإسامٌية"ُالٌصومالｵ من أشٌد اﾇتحمسｵ ل》شر اإساـ كاستقباؿ 
كx بغية اآماؿ x اريخ  اأموٌم،كصل إ{ أرض الٌصوماؿ x العصر  اإساـ فٌ أ آخر كx قوؿ

من الشاـ x القرف اأكؿ اﾈجرٌم كذلك " لصوماليا نصيب كافر اإساـ لوصول』 إليها الٌصوماؿ 
『ػَ على يٌد اأمｴ ٖٔ-ُٓٔكاأخٌص x عهد اﾆليفة عبد اﾇلك بن مركاف x العصر اأموٌم 
بن يشجب بن يعرب بن  من ك》دة ك『و ي》تسب إ{ كهاف بن سبأخثعم  ُب》وموسى بｳ خثعم 

 .َُّ"اﾇرسل من قبل اﾆليفة اﾇذكور بصحبة جيش عظيم َقحطاف بن 『ود علي』 الٌساـ
x اجتمع الٌصوماٌ‾، ك『ي اي اللغات x الٌصوماؿ بعد  رفيعة كاللغة العربٌية ذات مكانة     

                                                           

ゅثΑحدヱゅمΑلقدゅمヱقعالصヱم)れاإنترن(るّΑلヱالدるكΑالش)-.بتصرف 1
 

 2(الشΑكるالدヱلるّΑ)اإنترنれ(مヱقعشبكるالّشゅهداإخبゅرるّΑ.بتصرفبسΑط
-مقديشو.ص –ｺطبعة اإدارة الوصٌية -ـُْٓٗ-ُط –اآماؿ x اريخ الٌصوماؿ  بعية-عليَ عيدركس بن الشريف بن  ّ

≫3.
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 أسباب عٌدة م》ها: لغتهم احلٌية.
َثٌرت بعادات  قدزمن  بعد ك》ت x الٌصوماؿ م》ذ زمن بعيد كإف كانتقبائل عربٌية س-ُ

 كمرتبة عالٌية.『م x الٌصوماؿ جعل اللغة العربٌية x مكاف مرموؽ دو كج كلكن كلغتهم ｵيٌ الٌصومال

للهجرة جاءت قبائل العرب من ص》عاء كمن العراؽ كغｴ ذلك من البلداف  ُْٗ" x س》ة ك
 ｰدعﾄاأخرل إ{ مقديشو كعدد『م أربعوف قبيلة إا كاحدة، م》هم: اث》ا عشر من ا

َ كستة من اإﾃاعيلي، كاثｳ ُجدمｳَ كثاثة من العفيفي ُدرقبةَ كستة من العقｵٌ ｬ يُالٌشاش
  اﾇخزكمٌي....  كأتت قبيلة آؿ  عشر من القحطانｵ ُآؿ فقي』َ

م》هم آؿ اأ『دؿ، كآؿ ﾀاؿ الليل، كآؿ كمن بعد『ا أتى الٌسادة من حضرموت كمن اليمن    
.ｴالٌ》ض 

     َُُانتقلوا، كبعضهم استوط》و『ا" كبعضهم فجميع الٌسادة الذين ارｼلوا إ{ مقديشو فبعضهم انقرضوا،

 على اللغة العربية.نزؿ أ اجتمع الٌصوماٌ‾ القرآف الكرم تعٌلما كتعليما ك『وع》اية -ِ

اﾇيادم كإقامة معا『د اللغة العربية x القرف العشرين  تعريبٌية، كصوؿ بعثات مصريٌة تعليمٌية-ّ
x الٌصوماؿ. 

إ{  اﾇيادمٌ x القرف العشرين دعاة كقافات دعويٌة كتعليمية من الٌسعوديٌة  إرساؿ-ْ
 العزيز.، كذلك x عهد ملك فهد بن عبد الٌصوماؿ

x  ةيالشعراء العرب اتلقاء رأس 『ذ《 التقاليد ｱﾓموها، كx عادات كتقاليد تمع الٌصوما‾ٌ للمجك    
ﾇأغراض شعريٌة مت》وعة أغلبها الشعريٌة 》اسباتا x دح  كأبرز『اﾇيظهر كالراء، ك اx  ث》اا غرض

 ة كمدائح للعلماء.يٌ و الٌ》ب اﾇدائحاﾇدح 
كرتبة س》ٌية كشرؼ عظيم ع》د الٌصومالٌيﾌ ،ｵا  عالٌية،كم》زلة  رفيعة،بٌوأ مكانة ت ةح ال》ٌبويٌ ائداﾇك    

  أجزاء الٌصوماؿ. ﾀ xيعكتطور《  انتشار《إ{  أٌدل
 اتطّوراها.ال》ّبويّة  ادال: اﾇدائحالفصل 

 :توطئة
                                                           

 .ْْ-ِْص –بغية اآماؿ x اريخ الٌصوماؿ  –َ عيدركس بن الٌشريف علي  ُ
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إٌف ﾌا أنعم ه على اإنساف بعد نعمة اﾆلق كاإﾒاد، كنعمة اإساـ: البياف كالفصاحة، كﾑا    
يعٌركف ها كﾈجة  حكمة ه، أف ﾒعل لكٌل قـو لغة تيرفعاف اإنساف عن مستول اﾅيواف.كاقتض

 عن مقاصد『م.
كلكٌل أمة نشاطات ت》بثق تصوراها x جوانب اﾅياة ااقتصادية كااجتماعية كالٌسياسية،    

اف الوجودٌم كاﾅضارٌم.كإٌف اأمة أها كقيمتها من حيث الفكر كالكيكالثٌقافية، كاأدبية؛ لｴتفع ش
أدب من الف》وف أدها يستلهم من الفطرة اإنسانية كاأمم اﾇتقٌدمة ثقافيا، كأدبيا، العربية من ا

 ااجتماعية البشرية مع ت》وٌع أغراض』 كتعدد موضوعات』، كمن ضمن ف》وف اأدب العرsٌ اﾇدح.
مٌر  كما-اﾇديحكمٌر  العرsٌ،كﾌا اشٌك في』 أف اﾇديح من الف》وف اأدبية القدﾕة x الٌشعر    

 .لٌتد『وركمن ااﾎطاط كامت》وعة من الٌ》هوض كالٌتطور،  ｺراحل-العرsاأدب 
ｺدحهم أصحاب اﾇ》اصب العالية من اﾇلوؾ كالوزراء كالعلماء قدﾕا ح يشعراء اﾇد قصدك    

ت》اكؿ اﾇديح ، ك لعصر اﾅاضرمن العصر اﾄا『لي إ{ ا اؿ ﾋ xتلف العصور كاأزماف بدءكاأبط
كمٌر  مستقٌا،لثٌ》اء على الٌ》ｭٌ صلى ه علي』 كسٌلم كمدح』 بصفات』 اﾄميلة حｯ أصبح مدح』 ف》ا ا

كمكانت』 كظهور《 x اجتمع اإسامٌي عامة كx الٌصوماؿ  مفهوم』،أطوار كمراحل ﾌا أٌدل كضوح 
 .ｵدائح الٌ》بويٌٌة  اأٌكؿ:خاصة.كيشتمل 『ذا الفصل على مبحثﾇدائح كامصطلح اﾇلثٌاي: اريخ ا

 الٌ》بويٌة x الٌصوماؿ.
. 

 
 
 
 
 
 

 الّ》بويّة.مصطلح اﾇدائح اﾇبحث ادال: 
 مفهوم اﾇدائح الّ》بويّةاﾇطلب ادال: 
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 الثٌ》اء، يقاؿابن م》ظور x لساف العرب" اﾇدح نقيض اﾈجاء، ك『و حسن  : قاؿحاﾇد تعريف    
  حان، 『ذادٍ مى 』 حي دى ﾕىٍ  』ي حى دى كاحدة كمى  ةن حى دٍ 』 مً تي حٍ دى مى 

ى
ﾇدحى قوؿ بعضهم، كالٌصحيح أف ا  ًﾇصدر كاﾇةي دحى ا 

اأخｴة على غｴ قياس كنظｴ《  يحي ادً ااسم، كاﾄمع مٌدحه، ك『و اﾇديح، كاﾄمع اﾇدائح كاأمى 
 حديث كأحاديث، قاؿ أبو ذؤيب:

 لوكاف مدح』 حيا م》شرا أحدا          أحيا أاكٌن ا ليلى اأماديح 
ﾇًدحة كاأيمٍ كاﾇًديح من الشعر الذم مدح ب』 كا

ى
ﾇع اﾀ كرجل ماًدحه  ةً كحى دي دائح  Dحه من قـو ميد 

 َُ"ُحكمديح ﾌدك 
   "ﾇا يستحسن من اأخاؽ ال》فسٌية كرجاحة العقل كالعٌفة  على الث》اءدح: 『و كاｺ ذم شأف

 .َُِ"ﾊاس》』 اﾆلقٌيةعريقة في』 كx قوم』 كبتعداد  كإف 『ذ《 الٌصفات كالعدؿ كالٌشجاعة
الث》اء على ذم اﾇرتبة العالية  ﾀيل 『وك اﾈجاء  عكس 『و: الٌسابقｵｵ عريفلتٌ ا إ{ انظر  حﾇد اا   

 ｺا يستحسن من الٌسلوؾ، كااخاؽ الفاضلة.
كاب  الدي》ٌية،عن العواطف للتعبｴ  ردائح الٌ》بويٌة لوف من ف》وف الشعاﾇ كيرل الدكتور مبارؾ "أفٌ    

اتصدر إا عن قلوب مفعمة الٌصدؽ كاإخاص. كأكثر اﾇدائح ال》ٌبويٌة أها  الرفيعمن اأدب 
x الٌرسوؿ  كلكٌ》』راء. بعد الوفاة يسٌمىيقاؿ  كما-كسٌلمعلي』 ه  صٌلى-الٌرسوؿقيل بعد كفاة 

 َُّ"ملٌ سصٌلى ه علي』 ك 
عن قصائد مدحٌية م》ظومة حوؿ مدح الرسوؿ صلى ه علي』  عبارة نظري: ي ةلّ》بويّ ا حائاﾇدا    

ا ل』 كإظهار الٌشوؽ لٌلقائ』 كرؤيت』 x اﾇ》اسبات كسٌلم بصفات』 العلية كمائل』 الرٌفيعة خلقٌية كخيلقٌية حبٌ 
 اﾇولودية كغｴ『ا.

ح غرضا من كاف اﾇد   الٌساـ، كإفالٌ》بوية قد كجدت بعد كفاة الٌرسوؿ علي』  اﾇدائح أكثرككانت    
x العصر اﾄا『لٌي كصدر اإساـ، كعصرم اأموم كالعباسٌي، كأكثر بواعث』 غالبا  أغراض الٌشعر

 x 『ذ《 العصور الٌتكسب، كالٌطمع ｺا x أيدم اﾇلوؾ من حظوظ الٌدنيا.

                                                           
 َ.د ح ُـمادة  ُِِٕٖ-ََِّاريخ الطبع  –القا『رة -دار اﾅديث -ن م》ظور لساف العرب َ ابُ
.ِّٓص –ـ ََِْاريخ الطبع -بｴكت –دار الفكر  –اأدب  جوا『ر–أﾁد اﾈامٌي السٌيد َ≫

(
(www.alriyadh.cim\10950(.اإنترنれفヶمヱقع)الرゅΑض≪

http://www.alriyadh.cim/10950
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العالية؛ كاﾇدح الٌ》بوم ﾔتلف اﾇدح الذم كاف يسمى اﾇدح الٌتكسｭ اﾇوٌج』 إ{ ذكم اﾇراتب    
اﾇبالغة؛ بي》ما كاف اﾇديح الٌ》بوم كالذم 『و من صميم  ادح،اﾇأ『ل  ُمعيشةَإرادة مｴة  أجل

 كأجل-م-لوقات د يتصف الٌصدؽ كالوفاء كاحبة كاإخاص؛ أن』 خاص أفضل اﾇخ
كفضائل』 كالثٌ》اء على أخاق』 كمائل』 -م-اﾇدائح الٌ》بوية الٌتقرب إ{ ه ب》شر ﾊاسن ال》ｭ غرضال

 اﾇثلى.
من   مركبائح الٌ》بويٌة مفهـو مصطلح اﾇدأٌف أف نشｴ إ{ ﾒدر ب》ا  『ذا اﾇطلب كx ختاـ   

،ｵدائحَ كُ كلمتﾇصٌلى ه علي』  كيشمل مع》ا《 َالٌ》بويٌةُا ｭٌ《ٌة الｴعلى س ｵعرؼ الٌصومالي x
كسٌلم كغزكات』، كبتعداد صفات』 اﾆلقٌية كاﾆلقٌية، كمعجزات』 البا『رة، كｼداٌت』، كإظهار اﾇادح ｺحبت』 

 كشوق』 إلي』.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ﾇديح الّ》بوّي  ي: ظهورالثا طلباﾇالعريّ  ي العاما. 
 ك『و غｴ معركؼ الٌ》شأة الٌضبط x اريخ اأدب العرsٌ  العرsٌ،الٌشعر فٌن من ف》وف اأدب    
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العرsٌ   ظهور الٌشعرأن』 ديواف العرب، بيد أٌف بداية  كأظهر『ا؛ك『و ع》د العرب أشهر ف》وف القوؿ  
x ا『لٌي،العصر  كافﾄصورة  ا x دى حي كقد ظهر أكاv ،كمة تطٌور إ{ أف صار ق اءﾊ صيدة متق》ة

 عر.أغراض الشٌ ، كغرض من كاﾇديح فٌن من ف》وف الشعر العرsٌ  اﾄا『لٌي،x أكاخر العصر 
يقولوف الٌشعر إا  اأدب " كقد غر الٌ》اس د『را طويا ا كقاؿ السٌيد أﾁد اﾈامٌي x جوا『ر   

 م》』  تشفٌيا م》』 كانتقاماx اأغراض الشريفة ا ﾕدحوف عظيما طمعا x نوال』، كا يهجوف شريفا 
حｯٌ نشأت فيهم فئة امته》ت الٌشعر كتكسبت ب』،كمدحت اﾇلوؾ كاأمراء كالٌ》ابغة الذبياٌي 

مع 『ـر بن س》اف ،كأمٌية بن  كحٌساف مع الٌ》عماف بن اﾇ》ذر، كملوؾ غٌساس》ة ،كز『ｴ بن أs سلمى
حｯٌ قصد ب』 ،أs الٌصلت مع عبد ه بن جدعاف أحد أجواد قريش ،كاأعشى مع اﾇلوؾ كالٌسوقة 

 َ.ُاأعاجم ،كجعل』 متجرا يٌتجر ب』 فتحامى الٌشعر اأشراؼ، كآثركا علي』 اﾆطابة"ُ

عٌم』  قدﾕا-علي』 كسٌلم صٌلى ه–ال》ｭٌ  ن مدحكﾌظهر x كقت مبٌكر، الٌ》بوٌم  حكاﾇد    
 اأبيات:كمن قصيدت』 الｰ مدح ها ال》ｭ 『ذ《  طالب،أبو 

 كما ترؾ قـو ا أا لك سٌيدا          ﾓوط الٌذمار بｵ بكر بن كائل
 ｿاؿ اليتامى عصمة لأرامل     كأبيض يستسقى الغماـ بوجه』   

 َِكفواضل ُيلوذ ب』 اﾈاؾ من آؿ 『اشم         فهم ع》د『م x نعمة 
ب』 ع》د  كسلم بتوسلهم『ذ《 اأبيات الٌسابقة ففيها مدح أبو طالب الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』  راجع   

كمدح』 إحسان』 كمساعدت』 صٌلى ه علي』 كسٌلم لليتامى كاأرامل  اﾇطر،اﾄفاؼ كالقحط كفقد 
 الーٌ مات أزكاجهٌن كفقدف من يعوؿ عليهٌن.

    x دحية ال》ٌبويٌةﾇديح الٌ》بوٌم إ{ عهد الٌ》بٌوة كمن ث》اا القصائد اﾇعهد كيرجع اريخ نشأة ا
ーٌ  اﾇدي》ة قصيدةمن مكة إ{  『جرت』  م》ها:" طلع البدر" كال

 طلع البدر علي》ا             من ث》ٌيات الوداع
 كجب الٌشكر علي》ا         ما دعا ه داع

 َُُاﾇطاع جئت اأمر         أيٌها اﾇبعوث في》ا   
                                                           

 .ِٓٓص -بｴكت –لب》اف  –دار الفكر -ـ ََِْاريخ الطبع -جوا『ر اأدب -َ السيد أﾁد اﾈاميُ
-دار اﾇطبعة السلفية  ّط-قحطواسؤاؿ ال》ٌاس ااستسقاء إذا  ااستسقاء ابكتاب -صحيح البخارٌم  شرحَ فتح البارم ِ

 ََُٖاﾅديث  رقم-ٕٔٓ-ْٕٓ ُِ ص
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، كشارؾ x مدح』 في』مدحٌية  قصائد-كسٌلمصٌلى ه علي』  –أاـ بعثت』 x-أيضا-كظهرت   
 ｵشركﾇكقدبعض شعراء ا ،ｵسلمﾇكا  ｵسلمﾇمن الشعراء ا ｴقاؿ الدكتور شوقي ضيف:" ككاف كث
صيدة x اأعشى قكت》سب إ{  اﾇدي》ة،بتقدمهم x ذلك شعراء  الكرم،ﾕتدح الٌرسوؿ ك『دي』 

 َ.ِ"ُصٌلى ه علي』 كسٌلم مدح』
قيس بن ميموف اأعشى  شاعر اﾃ』 اﾇشركx ｵ عهد الوحي من-م-كﾌن مدح الرسوؿ    

 ؿ ه مقصيدت』 الｰ مدح ها رسو  َ، كمنالعرب ُص》ٌاجة
 الطويلَمن الٌتالية: ُ اأبيات『ذ《 

 أ| تغتمض عي》اؾ ليلة أرمدا           كعادؾ ما عاد الٌسليم اﾇٌسهدا
 كإﾐٌا ت》اسيت قبل اليـو خٌلة مهددا كما ذاؾ من عشق الٌ》ساء             
 إذا أصلحت كٌفام عاد فأفسدا  كلكن أرل الٌد『ر الذم خاتر         

 الباد كأﾍداأغار لعمرم x   تركف كذكر《             نｭٌ يرل ما ا
 كليس عطاء اليـو مانع』 غدا  ل』 صدقات ما تعب كائل           
 كاقيت بعد اﾇوت من قد تزٌكدا  إذا أنت | ترحل بزاد من الٌتقى      

 كأٌنك | ترصد ﾇا كاف أرصدا      كمثل』       على أا تكوفندمت 
 َّحن أكَبٌدا. ُعليك حراـ فانك  كا تقربن جارة   إف سٌر『ا           

 ىصلٌ -مدح الٌ》ｭٌ  مشركا كمات الٌشرؾ 』مع كون『ذ《 اابيات الٌسابقة فإٌف الٌشاعر  فانطر إ{   
مستحق الٌرحلة  جريل، كأنٌ』رؤيت』 يرا《 الٌ》اس ك ماا-صلى ه علي』 كسٌلم-برؤيت』–كسٌلم ه علي』 

 .قدﾕاظهر أف اﾇديح الٌ》بوٌم على إلي』.ك『ذا دالة كاضحة 
كفيها حكمة رائعة حيث  كإف | يسلم صاحبها جيل ت》اقلها الركاة جيا عن دةيصالقك『ذ《    

 يقوؿ:
 إذا أنت | ترحل بزاد من التقى        كاقيت بعد اﾇوت من قد تزٌكدا 

                                                                                                                                                                                
 . ُّٗص –دار الوفاء اﾇ》صورة  –ـ ََِِ-اريخ الطبع-الرحيق اﾇختـو -َ صفي الٌرﾁن اﾇباركفورمٌ ُ
 .ِٓص –بدكف اريخ الطبع -القا『رة-دار اﾇعارؼ-اريخ اأدب العرs العصر اإساميٌ –شوقي ضيف -َ دِ

ـ ََِِاأك{  حاج』 الطبعةx إعراب الردة للبوصｴم شرح كｼقيق عبد ه أﾁد  العمدة-الدكتور د علي السلطاٌي 3) 
 ت.بｴك 
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 كأنك | ترصد ﾇا كاف أرصدا      تكوف كمثل』      اأ ندمت على
 هركاحة عبد ه بن  كالوحي:زمن الٌرسالة  x-م -لٌ》ｭٌ ان مدحوا يذكمن شعراء اﾇسلمｵ الٌ    
 بس》د《: ، كمن قصائد《 ما أخرج』 البخارٌم x صحيح』 فقاؿَُُ

ك『و ... ك『و يقٌص x قصص』 –أا 『ريرة  "عن ابن شهاب أخري اﾈيثم عن أs س》اف أن』 ﾃع
 ُمن الطويلَ ركاحة:يعｳ بذلك عبد ه بن  ،ثالرفأخا لكم ا يقوؿ  ه: إفيذكر رسوؿ 

 كفي》ا رسوؿ ه يتلوا كتاب』                   إذا انشق معركؼ من الفجر ساطع
 أراا اﾈدل بعد العمى فقلوب》ا               ب』 موق》ات أٌف ما قاؿ كاقع

 َُِقلت اﾇشركｵ اﾇضاجع " ستثن فراش』                 إذا ايبيت ﾒاx ج》ب』 ع
ٌلى ه علي』 كسٌلم فإذا أمع》ت الٌ》ظر x اأبيات الٌسابقة ｻد فيها صفات من صفات الٌ》ｭٌ ص   

『ادٌا  العاｵﾇ، ككون』رسوا م》ٌزا علي』 كتاب من رٌب  ها: كون』م》ها عبد ه بن ركاحة  』الｰ مدح
 مشغوا x عبادة ربٌ』 تعا{. ضاؿ، ككون』للٌ》اس بعد 

    ٌー  .ُمن الطويلَ َُّمطلعها:كم》هم حساف بن ابت الذم مدح الرسوؿ بقصيدت』 ال
 َُْكｾهد م》ｴ كقد تعفو الٌرسـو           بطيبة رسم للٌرسوؿ كمعهد  

قصيدة أقول  ك『يَ، م x قصيدت』 ُالعي》يةالٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسلٌ  أيضا-ه –كمدح حساف    
x 『مدائح. 
كي ز  يل الٌ》جاة من القتل كما يزعمكم》هم كعب بن ز『ｴ الٌذم نظم قصيدت』 ُالردةَ x سب   

 ك『و مأخوذ بعاطفة دي》ٌية قويٌة تسموب』  اميت』،| يقل  "إٌف كعب بن ز『ｴ قائا مبارؾ
يرجو أكﾔاؼ كليس من  الٌتصٌوؼ، إﾐا 『ي قصيدة من قصائد اﾇدائح، يقوﾈا الٌرجل حｵ إ{

 َ.ُاﾇدائح الٌ》بويٌة x شيء"ُ

                                                           

-『ػ سｴ أعاـ ال》باءٖل》قيب الشاعر قتل يـو مؤتة س》ة عبد ه بن ركاحة 『و الصحاs الشهيد اأنصارم اﾆزرجي ا (≓
 .َُُِّ-ﾌؤسسة الرسالة بتعليق شعيب اأرنؤكط--ـ َُِْ-ِالذ『ｭ ط

 .-ُُٓٓرقم اﾅديث - ُّْٖاب فضل من تعاٌر من الليل فصٌلى -كتاب التهحد -َ صحيح البخارمِ
م أشعر شعراء اﾇخضرمｵ مات x خافة معاكية َ حساف بن ابت اأنصارم شاعر رسوؿ ه صٌلى ه علي』 كسلٌ ّ -

.ُِٗ『ػ جوا『ر اأدب ص ْٓس》ة   
 .ُٗص-لب》اف-بｴكت-دار الكتاب العرsٌ  –ـَََِٔ ديواف حساف مع شرح』 لعبد الٌرﾀن الرقوقٌي اريخ الطبع ْ
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كعب بن ز『ｴ  أفٌ  ؛اﾇدائح『ي قصيدة من قصائد  إﾐا ل』: قوؿكنعلي』 مردكد  مبارؾ زكيقوؿ ك    
 َُِ ُالسيطَ : منسعادَ قائاُانت  قصيدت』 x-ه علي』 كسٌلم  صٌلى-الٌرسوؿ مدح 

 َ.ّمهٌ》د من سيوؼ ه مسلوؿ ُإٌف الٌرسوؿ ل》ور يستضاء ب』         
 صٌلى الواضحة؛ أنٌ』الرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم x مدح』 الٌ》ور من حيث الرؤية  كعبشٌب』     

 أشياء.االٌ》ور  يضئ طريق مستقيم كما إ{ ﾅق، كيهديهماطريق  ه علي』 كسٌلم يضيء لل》ٌاس
كاﾆلقٌية. ك『ذا  اﾆلقٌية-سلمك ه علي』  صٌلى-الٌ》ｭٌ كاستٌمرت اﾇدائح الٌ》بويٌة دائرة حوؿ صفات    

 –صٌلى ه علي』 كسلم  –ح الٌ》بوٌم حيث مدح ال》ｭٌ لواء اﾇد  ﾁل-عهد اﾇماليك  x-لبوصｴٌم ا
 .الردةَُاﾇيمٌية اﾇسٌماة بقصيدت』 

ديح الٌ》بوٌم أﾀعوا احثي اﾇ كجد الباحث أفٌ  كبعد البحث كااستقراء الٌتاـ x اﾇدائح الٌ》بويٌة   
ال》احٌية  من-كسٌلمه علي』  صٌلى-الٌ》ｭح يةَ للبوصｴم أفضل قصيدة x اﾇدعلى أف قصيدة ُالرد

 ز『ｴ.الفٌ》ية اأدبٌية بعد امٌية كعب بن 
    ｵع معظم الباحثﾀديح الٌ》بوٌم:"كأﾇا x ｵذلك سليماف بن عبد العزيز أحد الباحث x كقاؿ

 إذا-ةالٌشرعيٌ ا  –على أٌف ميمٌية البوصｴٌم أفضل x اﾇديح الٌ》بوٌم من الٌ》احٌية الف》ٌػٌية كاأدبٌية 
 َْاأـَ" ُ دةُالر استث》ي》ا امٌية كعب 

 ها:مطلعكقصيدة البوصｴٌم 『ذ《    
 مزجت دمعا جرل من مقلة بدـ          بذم سلم تذٌكر جｴافأمن 
ـٌ القرل قي مدح خｴ الورلَ ُاﾇسٌماة  الٌ》بويٌة اﾈمزيٌةﾇدائح اا كمن قصائد البوصｴٌم ﾉ xاؿ    أ

 اﾆيف ُمن: كالーٌ مطلعها
 ا ﾃاء ما طاكلتها ﾃاء         كيف ترقى رقٌيك اأنبياء   
 َُُ م》ك دكهم كس》اءؿ س》ا         | يساككؾ x عاء كقد حا 

                                                                                                                                                                                
 .ُٓص -ـُٔٗٗ-ُط-دمشق –دار اﾄيل -اﾇدائح الٌ》بويٌة x اأدب العرs –َ زكي مبارؾُ
كعゆبنزهΑربنأبヶسلمヴأحدفحヱلالمخضرمΑنヱمゅدحالنّبヶاأمΑنخلععلΑهالنبヶّبردته(≫

れゅص-هـ√≫مゆهراأدヱ3∫≫ج.
-اﾇكتبة اإسامٌية-ـََُِ-ُط–د عبد ه عبد القادر الطويل –ｼقيق -َ ابن 『شاـ اأنصارٌم شرع انت سعاد ّ

 .َّٗص-القا『رة
 موقع ملتقى أ『ل اﾅديث. –َ شبكة الٌدكلٌية ُاإنｱنتَْ
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قصيدة الشيخ يوسف  –صٌلى ه علي』 كسلم -وؿ مدح الرسوؿ ح كمن القصائد الーٌ تدكر   
 كالｰ مطلعها: األفٌية،اﾇعركفة اﾈمزة  اأنبياءَالغرٌاء x مدح سٌيد  طيبةُاﾇسٌماة ال》بهاٌي 

 ا نبٌيا من ج》د《 اأنبياء             زاء نورؾ الكٌل كالورل أج
 َِؾ لدامت x غيبها اأشياء ُ        علة الكوف ك》ت أنت كلوا   

غｴ 『ؤاء شاركوا x إنشاء اﾇديح  كفﾇديح الٌ》بوٌم كنشر《 شعراء كثｴ كظهر ل》ا أف أسهم x ا   
كعب بن  الٌ》بوٌم كتطٌور《 كنشر《 x العصور الٌسابقة كx عصر الٌ》هضة اأدبٌية ،كمن 『ؤاء الشعراء

كﾊمود سامي الباركدٌم رائد َ ُٓيكالشريف الٌرضَ ُْكابن الفارض  َُّمالك الصحاsٌ كالفرزدؽ
أمｴ الٌشعراء x عصر الٌ》هضة اأدبٌية،كقد حٌدد السٌيد أﾁد  َُٕكأﾁد شوقي  َُٔمدرسة اإحياء

ػ إ{ الوقت 『ػَُِّاﾈامٌي عصر الٌ》هضة حيث قاؿ :" العصر اﾆامس عصر الٌ》هضة اأخｴة من 
 كما سياu بياهم. 『ذا العصرx  x اﾇدائح الٌ》بويٌةشعراء صوماليوف كشارؾ ، َٖاﾅاضر" ُ

 
 
 
   

  

                                                                                                                                                                                
 .ٕٓ ص-بｴكت-لب》اف-ََِٓ-ِط-دار اﾇ》هاج-اﾇ》ح اﾇكٌية شرح ﾑزية البوصｴم -َ ابن حجر اﾈيثميُ
 .ٗص –بدكف اريخ الطبع –دار إحياء الكتب العربية  –اﾈمزية -طيبة الغرٌاء-َ الشيخ يوسف الٌ》بهايٌ ِ

-『ػﾑَُُاـ بن غالب التميمٌي الدارمٌي أبو فراس شاعر من ال》باء من أ『ل البصرة عظيم اأثر x اللغة توx  الفرزدؽ: (≪
العرsَالعاﾇية للشعر  موسوعة (www.adab.cim موقع

 اﾇصرٌم شاعر متصوؼ يلقب بسلطاف العاشقｵ  الدارميٌ  ي بن مرشد اﾅموم اأصللعبن عمر : َ ابن الفارضْ
xوقع الٌسابق.-ػ 『ِّٔتوﾇا 

∽)  xلدين توﾉ xديواف شعر 『بن بن موسى أبو حسن العلوٌم ل ｵسﾅو د بن ا』 :وقع الٌسابقَْٔالشريف الرضٌيﾇـ ا 

َ الباركدم: ﾊمود سامي الباركدم شاعر مصرٌم ل』 ديواف شعر x جزئｵ، كنظم مطٌولة x مدح الٌرسوؿ علي』 الٌصاـ ٔ
 ـ اﾇوقع الٌسابقَُْٗتوx -صٌلى ه علي』 كسٌلم –لغمة x مدح سٌيد اأٌمة كالٌساـ ﾃا『ا كشف ا

 ُالٌشوقياتَ كل』ـ ﾀع شعر《 x ديواف ُِٕٗأﾁد بن علي شاعر كأديب مصرم ايع』 الشعراء العرب  شوقي:أﾁد (3
 xمزيٌة الٌ》بويٌة" توﾈـ. موقع الٌسابق.  ُِّٗالعديد من القصائد م》ها " هج الردة"كا 

 ّّٖص-جوا『ر اأدب –َ السٌيد أﾁد اﾈامٌي ٖ
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 اريخ اﾇدائح الّ》بويّة ي الّصومال.: اﾇبحث الثّاي
 الّصومال.نشأة اﾇدائح الّ》بويّة ي : ادال اﾇطلب

على اأرجح حسب  الضبط، كلكنبداية اريخ اﾇدائح ال》بويٌة x الٌصوماؿ غｴ معلـو إٌف    
ﾈذا القرف راية  اﾈجرٌم، ككاف أغلب اﾇدكات في』 كاف م》تشرا x أخرات القرف الثٌالث عشر

البارع اﾇشهود ل』 x إظهار اﾇدائح ال》ٌبوية كانتشار『ا x اﾇ》اطق الٌصومالية كمن أبرز  الٌرادة كالدكر
ٌصوx َx الٌصوماؿ ｸُاج  َ اﾇعركؼ『ػُُِِّد الرﾁن الشاشٌي اﾇتوw اﾇادحｵ الشيخ عب

 تعا{. كس》فرد ل』 مبحثا خاصا إف شاء ه كالقصائد،الٌتصانيف  صاحب
 نشأةمن خاؿ ما قم》ا ب』 حوؿ لكن ك فٌن نشأ x البيئات الٌصوفٌية  x الٌصوماؿ كاﾇدائح ال》ٌبويٌة   

x الصعب ｼديد فｱة زم》ية لتاريخ نشأة اﾇديح الٌ》بوٌم  أنٌ』 من كجدا اﾇدائح الٌ》بويٌة x الٌصوماؿ
 م》ها:أسباب عدة  الٌصوماؿ

على اﾅفظ كالٌركاية  نقلو《، كاعتماد『معدـ اعتماد الشعب الٌصوما‾ على الكتابة فيما  -
 كاﾇشافهة

 كفائدة تدكين اﾇعلومات كَرﾔها.  اﾇدنٌية،كوف معظمهم رعاة ريٌحا ايعرفوف حضارة   -
 عدـ كجود مطابع آنذاؾ x الباد لتدكين 『ذا الｱٌاث الٌتارﾔٌي. -

كﾌن ل』 الٌيد الطو{ أيضا x ظهور اﾇديح الٌ》بوٌم كذيوع』 كانتشار《 x اأراضي الٌصومالية كما    
َ؛ حيث زار م》اطق ﾋتلفة ػ『ػُُّٗٗالزٌيلعٌي، اﾇتوﾁwن س》وضح ذلك احقا 『و الشيخ عبد الرٌ 

ركاح إ{ حضرة اأ حاديٌةُاﾇسماة مدحٌية عٌدة م》ها القصيدة  كأنشد قصائدx الٌصوماؿ كنظٌم 
 ُمن الوافرَمطلعها: اﾇاحَ الｰاﾅبيب سٌيد 

 الورل 『ادم العباد على خｴصاة ه ما اح اﾇ》ادم        
 حقا         بذكر د عｵ اﾇراد يطيب القلب كاأفوا《

 اأكصاؼ طرٌا              شفيع اﾆلق x يـو اﾇعادﾀيل 
 طراز الكوف x كٌل اأادجليل القدر زين للوجود          

 كزادمل رؤكؼ             كرم جود《 ذخر حليم سٌيد بٌر 
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 َُمكارم』 تعٌم اﾆلق طرٌا           ل』 اﾄا《 العريض لكٌل صاد ُ
 بعيد، ك『ذاكقد مدح ال》ٌاظم x القصيدة الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم أكصاف』 الكرﾕة م》ذ زمن    

 اﾈجرٌم.يؤكد أقدمٌية اﾇدائح ال》ٌبويٌة x الٌصوماؿ، كالرجوع ها إ{ مطلع القرف الثالث عشر 
بن  هم x إظهار اﾇديح الٌ》بوٌم كإشاعت』 x البيئات الٌصومالٌية أيضا الشيخ عبد هسأكﾌن    

 wتوﾇا ｭٌدحٌية القصيدةكمن قصائد《  .َ『ػُُُّٕيوسف القطﾇسٌماة ُالدٌ  اﾇةَ كفيهارة اｴالٌ》ض: 
 مدح خｴ اأنبيا ط』 مو{ اأتقيا          اﾃعوا ا حضرين صل ارب على

 x الٌسماء اأيليا 『و خｴ اﾆلق قلهو مصباح الضيا        『و مس اا『تدا
 أعلى ال》سب 『و مأكل الذكيا ك》ز الكـر 『و أسخى اأسخيا       『و 『و

 َِحر ار حاميا ُ الورلقع كا     『و مردم عاتيا       『و ليث للعدا
x  نشر اﾇدائح الٌ》بويٌة كارﾔهم: أف x حياة أصحاب اﾇدائح ｸث』 حث خاؿاكجد الب قدك    

القرف الثٌالث عشر اﾈجرٌم، فت》اكﾈا ﾊبو اﾇديح الٌ》بوٌم  ها xا『تماـ كااعت》اء ا حظيالٌصوماؿ 
ｴفظ، ك『ٌب غﾅاإنشاد كا ﾇالٌ》بويٌة،ح ئداكاحد من الفقهاء كأ『ل العلم ا  ｯٌٌها حﾄ x كغاصوا

 كإنشاد『ا.بتأليفها  الٌصومالٌية، كقامواَثٌركا القصائد اﾇدحٌية للطريقة الٌصوفٌية x البيئة 
دريدَ يوسف  ُالشيخبن إبرا『يم اﾇعركؼ  الٌلغوٌم يوسفء العلماء الشيخ الفقي』 كمن 『ؤا   

ُxتوﾇمطلعها: ،『ػََُُْا ｰكل』 قصائد مدحٌية كأشهر『ا القصيدة ال 
 بل 『و اقوت بｵ اﾅجر  ﾊٌمد بشر ا كالبشر       
 كｸمد ه مع اｴﾆ د مفتاح』 بسم ه       

 لكافة اﾆلق با نكر       د رسوؿ لرٌب العليٌ 
 على العاｵﾇ حｯ الشجر       دبعثت』 عامة       

 ك『جرن』 طيبة الغرر د مولد《 مكة            
 من حـر         إ{ إيلياء مأكل اﾅرر لد أسر 

                                                           
 .ْص-ﾉموعة مشتملة  –الزيلعي َ ُ
 اريخ بدكف-القا『رة  – اﾇشهد اﾅسيｳٌ  – كتباجموعة اﾇباركة اﾇشتملة على ﾂسة-الٌصوماٌ‾  يخ عبد ه القطｭٌ لشٌ ا َِ
 .ُُُٕٓ.طبعال
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 د مراج』 ابت             ب》ٌص اﾅديث مع العر
 َُلｵ ذكم الفخر ُد فاؽ ﾀيع الورل         حｯ اﾇرس

كبعض خلق』  كسٌلم،『ذ《 اأبيات ﾒد أها ｼتوم على سｴة الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 فاﾇتأٌمل    
يدٌؿ أف x الٌصوماؿ رجاا مشغولｺ ｵدح』 صٌلى  الٌزمن، ك『ذا العظيم مع أف الٌ》اظم من متأخرم

 قدم.ه علي』 كسٌلم من زمن 
د『ار『ا كانتشار『ا x از ة قمٌ  اﾈجرٌم، إ{الرابع عشر  أكاسط القرف xال》ٌبويٌة كلقد كصلت اﾇدائح    

اﾇٌداحوف  هاالبيئة الٌصومالٌية حｯ طفق بعض اﾇادحｵ إ{ ｽميس بعض القصائد اﾇدحٌية الｰ نٌظم
 الٌصومالٌيوف.

اأفراحَ  فخٌمس قصيدة ُمهٌيجة الراكٌم.كمن أصحاب التخميسات قاسم بن ﾊي الدين    
 فيها:الｰ قاؿ  َ، ك『ي『ػُِّٗعاـُيلعٌي x للز 

 كقٌلب ككٌرر『ا بصوت الذم حدا        ｴﾃم سامري أمداح أﾁدا    
 『يا عاشقا خｴ اأاـ ﾊٌمدا كقل ما رأي》ا مثل ط』 ﾌٌجدا            
 『و الٌشافع اﾇختار صاحب دكلة 『لٌم إ{ مدحي لعلياء كاﾃع           

 فهو للعاصｵ رفع اﾇذلٌة ب』              زلーٌ كاإكراـ تغفر  ل』 العزٌ 
     ｰة الﾁن للخلق   『و الٌ》عمة الكرل 『و الٌرﾁٌلى ها الٌرｻ عﾀَُِأ 

للشيخ عبد الرﾁن الٌشاشٌي، كقصيدة  الٌرسوؿَكمن ｽميسات』 قصيدة ُمرقاة الوصوؿ إ{ حضرة    
 ｰاد كالﾊ سرٌةَ للشيخ أكيس بن د حاجﾇُركح اx ميست』 :ُ مطلعهاｽَّ 

 من كٌل شٌر اذا كتوجد      إف شئت نيل الٌشفا كتسعد  

 ا رٌب صٌل على د          فصٌل دكما على اﾇمٌجد    
 َ   ُْاأاـ نبيٌ》ا أشرؼ                     

                                                           
-مقديشو-ُُّْاريج الطبع –ئد الدي》ية االغيث اﾇدرار من كاـ مشائخ اأبرارمن القص-د حسن الٌصوما‾ٌ  حسن َُ

 .ٕٗص

َِ  ٌｭسة  الشيخ عبد ه القطﾂ شتملة على كتبﾇباركة اﾇََُُِاجمعة ا. 
 َ التخميس: قاؿ x لساف العرب اﾇخمس من الٌشعر: ماكاف على ﾂسة أجزاء كليس ذلك x كضع العركض. ّ
 .ْٔص-ｺصرـ مصطفى الباs اﾅلｭ كأكاد《 ُٓٓٗبتاريخ  ّ ط-اأنبياءﾉموعة قصائد مدح سٌيد  – َ قاسم الراكمْ
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اﾇدائح ال》ٌبويٌة كظهور『ا غｴ   الذين شاركوا x نشرｵ الٌصوماليｵاﾇادح : أفٌ الدول اخاصة   
『ؤاء كثｴ م》هم أكيس بن د الٌطويل القادرٌم كعبد الرﾁن بن عمر العلٌي كد نور بن لقماف 

 العورملٌي، يوسف بن د اﾇعركؼ بيوسف البحر اﾄكجكٌي.
 قصيدة مدحٌيةكظهور اﾇدائح الٌ》بويٌة كبركز『ا كقبوﾈا لدل الٌشعب الٌصوماٌ‾ ليس مع》ا《 أٌف كٌل    

 بل يوجد فيها الغلو كالٌت》طع من ااستغاات كالٌتوسات.   اﾅٌق،على جادة 
ع》د  كرتبة س》ٌية كشرؼ عظيم عالٌية،كم》زلة  رفيعة،كمن جانب آخر تبٌوأ اﾇديح الٌ》بوٌم مكانة    

اﾄ》وب ظهور《 كانتشار《 ﾀ xيع أجزاء الٌصوماؿ اﾆمس اﾇسٌماة: إقليم إ{  الٌصومالٌيﾌ ،ｵا أٌدل
الغرsٌ الٌشماؿ  مقديشو، كإقليمنتاند إ{ حدكد كي》ياَ كتقع في』 عاصمة الٌصوماؿ و من بُ
م ماؿ دكالٌصوماؿ إقليم أنف، ثوبياَإالغرsٌ ُاآف أرض ﾊتٌلة من  الٌصوماؿ َ، كإقليمصوماؿ اندُ

 َُُ مستقلة اآفَ دكلةَُ، كجيبوu شرؽ كي》يا ُاآف أرض ﾊتٌلة من قبل كي》يا
تقع x اﾇ》طقة ك ، ـxَُٗٔ عاـ  من ااستعمار الريطاي كاإيطا‾ استقلت ياكالٌصومال   

الشرؽ احيط  كي》يا، كمناﾄ》وب   عدف، كمنالشرقٌية من إفريقيا، ﾓد『ا من الٌشماؿ خليج 
 اﾈ》دم، كمن الغرب اإيثوبيا.

إساـ x الٌصوماؿ م》ذ ا"دخل  حيثخذكا اإساـ زم》ا بعيدا أمسلموف  تمع الٌصوما‾ٌ اجك    
اﾇدي》ة  إ{-كسٌلمصٌلى ه علية  –ظهر اإساـ x الٌصوماؿ قبل 『جرة الرسوؿ  اأك{، كقدأام』 

اﾇ》ورة عن طريق الٌصحابة اﾇهاجرين إ{ اﾅبشة، ككصل إ{ الصوماؿ فلوؿ كٌل من ﾉموعｰ عثماف 
 sامسة  طالب، كذلكبن عفاف كجعفر بن أﾆالٌس》ة ا x،فا عجب أف نرل  للبعثة ٌv كمن

 .َِالٌصومالｵ من أشٌد اﾇتحمسｵ ل》شر اإساـ كاستقباؿ الدعوة اإسامٌية"ُ
اي اللغات x الٌصوماؿ بعد لغتهم  الٌصوماٌ‾، ك『يx اجتمع  رفيعة كاللغة العربٌية ذات مكانة   

 احلٌية.
 

 ي الّصومال.  ةح الّ》بويّ ائداائر اﾇد الثّاي:اﾇطلب 

                                                           

ゅثΑحدヱゅمΑلقدゅمヱقعالصヱم)れاإنترن(るّΑلヱالدるكΑالش)-ف.بتصر 1
 

2(الشΑكるالدヱلるّΑ)اإنترنれ(مヱقعشبكるالّشゅهداإخبゅرるّΑ.بتصرفبسΑط
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عبارة عن لوف من ألواف القصائد الｰ أذاعها  مفهـو اﾇدائح ال》ٌبويٌة لدل اجتمع الٌصوما‾إٌف    
 كنشر『ا x الغالب علماء الٌصوفٌية x أكساط الٌشعب، كأكثر『ا دائرة حوؿ ثاثة أنواع.

شريفة، : مديح ال》ｭٌ صلى ه علي』 كسٌلم أكصاف』 اﾆلقية كاﾆيلقٌية، كمائل』 الال》وع اأكؿ   
 .الٌصوفٌيةماء، كرؤساء الطٌريقة بعض العل x الٌصوماؿ اﾇادح مدح كفضائل』 الكرﾕة كرｺا

ا{ قصيدة  واتسابقالٌصوماليｵ دائح الٌ》بويٌة اﾇأصحاب  فٌ أ جتمع الٌصوما‾ٌ اما يشهد《 ااقع ا    
 الٌ》بوٌم xاﾇديح 『ل انشادا كحفظا، ككذلك كاف أإٌّ  لبوصｴم، كﾑزيٌت』، كﾑزية الٌ》بهايابردة 

 القصائد x حلقات اﾇساجد مدارسة كحفظا كفهم معانيها. 《كثｴ ااعت》اء هذالٌصوماؿ  

الٌسامٌية x  لقت』خً  صورة صٌلى ه علي』 كسٌلم كعرضي》شدكن』 من تعداد أكصاؼ الٌ》ｭٌ  كﾌا   
 اﾆفيفَ ُمن َُُقائا:حلقاهم اﾇدحٌية 『ذ《 اأبيات الﾑ x ｰزيٌة يوسف ال》ٌبهاٌي 

 مال』 ﾀ xال』 نظراء   أﾀل العاｵﾇ خلقا كخلقا                  
 جاكز اﾅٌد اﾄماؿ فا الطر                  ؼ ﾊيط ب』 كا اإطراء

 يوسف اﾅسن أعطي ال》صف م》』             كبذاؾ ال》صف افتｮ ال》ساء
 اجتاء كحبا《 ه اﾄميع كلكن                       ما جا《 لل》اظرين

 قد كقى حس》』 جاا كقا《                    ذا ﾈذا كذا ﾈذا كقاء
 كفؤ كٌل 『ذا ﾈذا إزاء م》ع البعض سطو البعض كل                 

 ؾ يبقي اﾅياة في』 الٌرجاءذ                    خوؼ 『ذا يدي اﾇ》ٌية لوا
 كمزاا《 كٌلها حس》اء اﾅسن في』                      غايةكٌل في』 

 قامة ربع』 ككج』 ﾀيل                         ﾅية مع ﾀاﾈا كثٌاء
 كｹدي』 رقٌة كاستواء | يكلثم ك| يطل م》』 كج』                   

 أبيض مشرب اﾁرار عا《                    ﾀٌة فوؽ جيد《 سوداء
 بطا كليس في』 التواءليس س رأس』 الضخم فاحم الشعر رجا              

 أقｲ كجبهة جلواء             أهج أبلج أزٌج أسبل اﾆد         

                                                           

-『ػَُّٓتوx -يوسف ال》بهاٌي 『و: يوسف بن إﾃاعيل شاعر أديب من رجاؿ القضاء رأس احكمة اﾅقوؽ ببｴكت(≓
 قصة اإساـ.  -موقع-اإنｱنت 
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 شكل』 x سواد『ا 『داء              أكحل اﾄفن أدعج العﾍ ｵا   
 ق تأأ كالٌ》ور م》』 البهاء                   أش》ب أفلج ضليع إذا فا     

 دمية مع بياضها جيداء                 أشبهت جيد《 اعتدا كحس》ا  
 مع』 البطن x اارتفاع سواء            كاسع الصدر في』 الشعر دقيق       

 أسفل الكتف حلية حس》اء                ظهر《 خاt ال》ٌبوة في』            
 أز『ر اللوف كاللجｵ الٌصفاء              أجرد اﾄسم ﾅم』 اعتداؿ        

 َُُديس كلكن رجل』 ﾂصاء                   شٌن اأطراؼ ضخم الكراك『و 
اﾆًلقٌية -كسٌلمصلى ه علي』 –صفات الٌ》ｭعرض فيها  فإف ال》اظم ةاأبيات السابق ذ《َمل 『   

ｲكاعت  x كشوؽ فيها إعجاب رائعة، كعاطفةقويٌة  اب كألفاظسلوب جذٌ أعرضها. 
 ت』امعجز دائل ال》ٌبٌوة ك ما يسٌمى  كعرض-كسٌلمه علي』  صٌلى-الٌ》ｭٌ كال》وع الثٌاي: x مديح    

اا『تماـ هذا الٌ》وع من م ٌدائح ال》بوية الصومالٌيوف كثｴ سｴت』 كغزكات』. كقد كاف أصحاب اﾇكعرض 
الٌ》وع، 『ذا  ائقة كجهدا كفｴا علىالقصائد است》شادا كتعٌلما كتعليما أب》ائهم، كقد بذلوا ع》اية ف

نشاد x اﾇيادين إصيب كبｴ من اﾅفظ كاب》اﾇدائح قصيدة الردة للبوصｴٌم حظيت من  كقد
كاف ﾈا ع》اية خاصة لدل اﾇادحx ｵ   اآتٌية، كالｰاﾇدحٌية، كاﾇ》اسبات اﾇولوديٌة كاسيما اأبيات 

 عرضهم معجزات الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم ع》د مدﾓهم.
 

                                                           

ｺصر     –فيصل عيسى الباs اﾅلｭ –دارإحياء كتب العربٌية -اأنبياء طيبة الغرٌاء x مدح سٌيد  –يوسف ال》بهايٌ  الشيخ َُ
x اأصل: ﾉاكزة اﾅٌد x اﾇدح. كحبا《: أعطا《. كجا《: كشف』 كأكضح』.كاجتاءالشيء ال》طر إلي』. كالسطو: القهر  اإطراء-

من الوجو《 القصｴ اﾅ》ك الداي اﾆبهة اﾇستدير  البطش.كالكفؤ: ال》ظｴ.كالكثاء كثｴة الٌشعر ا دقيقة كا طويلة. كاﾇكلثم: 『و
مع خفة اللحم.كاأهج: من البهجة ك『ي اﾅسن.كاأبلج: مشرؽ الوج』 مسفر《.كاأزٌج: مقوس اﾅواجب مع طوؿ.كأسبل 

أسود  اﾆٌد: مستطيل』 غｴ مرتفع الوج》ة.كاأقｲ: طويل اأنف مع رقٌة أرنبت』 كحدب x كسط』.كاﾄلواء: الواسعة.كاأكحل:
 أجفاف العｵ خلقة. كاأدعج: شديد سواد العｵ. كالشكلة أف يكوف x بياض العي》ｵ عمرة.

كاﾈداء كثｴة شعر اأجفاف. أش》ب: أبيض اأس》اف مع بريق.كاأفلج مفلج اأس》اف غｴ ملتصقها.كالضليع: عظيم الفٌم. 
 .ٕٓ-ْٕ ت』َ صطيبة الغرٌاء كحاشيٌ كالبهاء: اﾅسن. كاﾄيداء: طويلة الع》ق. ُ
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   zم ميخمر يقو  ك『ذا صاｴالبوص x كن القوؿ  كالٌصرصرم:ؿﾕ "،ديح  اطمئ》افﾇإٌف قصيدة ا
الٌ》بوٌم عر ارﾔها الطويل | ت》ضج أك تكتمل مثلما نضجت كاكتملت ع》د الصرصرم كالبوصｴٌم 

 َ  ُفقد استوعبت مدائحهما ﾀيع ع》اصر قصيدة اﾇديح أtٌ استيعاب ..."ُ
 البسيطَ. ُمن َُِ بردت』x مولد《 كمعجزات』 x  البوصｴمٌ كيقوؿ    

 ف مولد《 عن طيب ع》صر《            اطيب مبتدأ م》』 كﾋتتماأ
 قد أنذركا ｸلوؿ البؤس كالٌ》قم     يـو تفٌرس في』 الفرس أهم           

 كشمل أصحاب كسرل غｴ ملتئم         إيواف كسرل ك『و م》صدع      كات
 علي』 كالٌ》هر سا『ي العｵ من سدـ     كالٌ》ار خامدة اأنفاس من أسف     

 كرٌد كارد『االغيظ حｵ ظمي        كساء ساكة أف غاضت ｴｸها     
 حزا كاﾇاء ما الٌ》ار من ضـر      كاف الٌ》ار ما اﾇاء من بلل         
 يظهر من معｲ كمن كلمكاﾅٌق         كاﾄنٌ هتف كاأنوار ساطعة        

 تسمع كارقة اإنذار | تشمٌ           |    عموا كصٌموا فإعاف البشائر
 أف دي》هم اﾇعٌوج | يقم       من بعد ما أخر اأقواـ كا『》هم     

 م》قٌصة كفق ما x اأرض من ص》م     كبعد ما عاي》وا x اأفق من شهب    
 من الشياطｵ يقفوا إثر『م م》هـز     حｯ غدا عن طريق الوحي م》هـز      

 أكعسكر اﾅصى من راحتي』 رمي       كأهم 『را أبطاؿ أبر『ة             
 نبذ اﾇسٌبح من أحشاء ملتقم       نبذا ب』 بعد تسبيح ببط》هما          

 َُّقدـ ساؽ با  ｾشي إلي』 على     جاءت لدعوت』 اأشجار ساجدة      
البوصｴٌم أسلوب مر『ف  هاعرض كثｴة، كقدكدائل نبويٌة   معجزاتتضم》ت  ك『ذ《 اأبيات   

 جٌذابة. كصور كصدؽ، كأخيلةذات فرح كشوؽ  رائعة، كبعاطفةألفاظ سهل ك كمشٌوؽ

                                                           
 .ُُِص-ـ ُٖٔٗ ُط–بｴكت -مكتبة اﾈاؿ–اﾇدائح ال》ٌبويٌة بｵ الصرصرٌم كالبوصｴم  –َ صاﾋ zيمر ُ
≪るسنヶفヱتるّΑمزヰالヱالبردةゆحゅصヶّجゅヰدالصنΑندبنسعΑشرفالد)∝∬∽るΑاسكندرゅهـب–

ゆاهراأدヱص-ج≫≫∝.
 .ُٕٓ ص-بدكف اريخ الطبع اإساـ اﾈ》د ةإشاع مكتبة –رؼ اأاـ ﾉ xموع مولود ش –قصيدة الردة  –البوصｴمٌ  َّ
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ككذلك ي》شد اﾇادحوف قصائد لبعض علما ء الٌصوماؿ تتضٌمن عرض معجزات الٌ》ｭٌ صٌلى ه    
ح الٌ》بويٌة. م》ها القصيدة اﾇسٌماة ئداالٌ》بٌوة x اﾇ》اسبات كحلقات اﾇعلي』 كسٌلم من عصر قبل 

 م》ها:للشيخ عبد الٌرﾁن الٌصوxٌ كالｰ  اﾇرسلｵَُشجرة اليقx ｵ معجزات سٌيد 
 اتصا اﾇعارضي لعادت》ا               ﾔرؽ مع عدـ معجزة أمر   كرسم

 أم التحٌدم كاإر『اص الذم سبقا       بعثتهم م》』 مثل اأس إذ أصا
 كدارة الشمس x صحو ككالقمر        vٌ إ{ كج』 أم』 الكرم عا
 ﾁ xلها قد أتى آت كبٌشر『ا              ｸملها بｳ خｴ أ『ل عا

 اﾄاف كاأص》اـ كالٌصور           أخرف أف حاف مبعث الذم بذا 『واتف
 خرت على كجهها اأص》اـ مذع》ة       كأي》ع الثمر كاأرض اكتست حلا
 كاستبشر الوحش كاﾅيتاف كالبشر         أخصبت اأرض بعد جدها كغا

 كانت إذا تستقى فاﾇاء يرتفع            ﾈا فتقضى كما رأت ل』 ثقا
 َُُجزا أكـر ها حｵ آف كضعها رأت           اﾅور اﾅساف كأماكا أتوا 

ة اﾇسٌماة ُشجرة تقصيدx اأبيات السابقة ضمن  وxٌ عبد الٌرﾁن ص ذكر《 الشيخما لو َملت    
الشيخ ا كأف متيهأف 『》اؾ تشاب』 بعض اأبيات x قصيد ﾇرسلｵَ لتجدااليقx ｵ معجزات سٌيد 

xم أقتفى أثر صوｴالبوص. 
 الشيخ ٌصوx   َمل قوؿ   

 『واتف اﾄاف كاأص》اـ كالٌصور       أخرف أف حاف مبعث الذم بذا
 بردت』:x  قال』 البوصｴمفإف 『ذا البيت يشبب』 ما    

 كاﾄنٌ هتف كاأنوار ساطعة          كاﾅٌق يظهر من معｲ كمن كلم
الٌتشوؽ كالعشق كالوجداف كاﾅٌب إ{ لقائ』  ، ك『والٌ》ｭٌ الٌ》سيب الث: ك『و ما يسٌمى كالٌ》وع الث   

 كزارة إ{ قر《، كقد كجد ع》اية فائقة من اﾇادحｵ الٌصوماليx ｵ قصائد『م ﾈذا الٌ》وع.

                                                           

ُ َ ٌｭسة -الشيخ عبد ه بن معلم يوسف القطﾂ شتملة على كتبﾇباركة اﾇاجموعة ا–  ｳسيﾅشهد اﾇطبعة اｺ بدكف  –طبع
 ٕٖ ُِالقا『ر ة ص -اريخ الطبع 

  



 

 
26 

ربيع العشاؽ x ُكﾃا『ا نٌظمها  الزيلعٌي، كالーٌن صيدة للشيخ عبد الرﾁكx 『ذا الٌسياؽ نذكر ق   
 الراؽَ كمن أبياها:ذكرل مولد صاحب 

 عليك ساـ ه ا نور مهتد عليك صاة ه ا خｴ مرشد        
 ل』 الٌ》سب العا‾ فليس كمثل』          حسيب نسيب ﾊسن متكـر

 إذا كاف مدح فالٌ》سيب اﾇقدـ أقدم』 x كٌل مدح أن』               
 ء معٌممميل أنوار البها         جليل بتاج اﾇكرمات ﾋٌصص 

 الٌ》بٌوة معلمأنوار طراز    فما الكوف إا حٌلة كﾊٌمد          
 ﾍَُاة ب』 صٌلوا علي』 كسٌلموا ُ    عرضوا إف أردｾو      أأا قل لقـو 

ها ُمهٌيجة اأفراح x مدح سٌيدا د نور اأركاح أطلق عليظٌم الزيلعٌي أيضا قصيدة أخرل كن   
فيها  مستقٌل، كيظهرع》ها ｸ xث  َ. كس》تحدثلعي》ٌيةاك『ي اﾇعركفة ُصٌلى ه علي』 كسٌلمَ. 

 الطويلَ ُمن شوق』 كﾊبت』 إ{ الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم ك『ي الｰ مطلعها
 على اﾇصطفى اﾇختار خｴ الريٌة      صاة كتسليم كأزكى ｼٌية         

 بدا x كجهك اﾇتلٌمعｸسن     أا ا حبيب ه قلｭ متٌيم          
 كأنت رجاا ع》د كٌل مركٌع     أا ا حبيب ه أنت اعتمادا     
 كا ﾉمع اｴﾆات جا『ك مشرعي      أاخｴة الرﾁن ا هجة الورل       
 كفضلك ا 『ادم اﾇهٌيم مهيعي        فإي من اإجراـ x الذنب 『ائم  

 دموعي كx قلｭ يزيد تولٌعي   إذا ذكركا جｴاف سلع تسابقت         
 إذا ما الٌصبا 『بت ب》جد تزيدت           شجوي كأشواقي إ{ خｴ مربع

 عقيق كحاجرا            ｾايل صٌب كألع ذك توٌجعإذا ذكركا كادم ال
 『يا عاشقا خｴ اأاـ ﾊٌمدا               『لٌم إ{ مدحيلعليا《 كاﾃع

 الｻ          ｰٌلى هما الرﾁن للخلق أﾀع 『و الٌ》عمة الكرل 『و الٌرﾁة
 『و اجتｬ عٌم   الراا   نوال』               كملجأا x كٌل 『وؿ كمفزع
 『و الذ『ب اإبريز إكسｴ قلب》ا            『و اﾇر『م الٌشاx لكٌل تفجع

                                                           

- بدكف اريخ الطبع.-مقديشو –ةدمك》بة اﾇتح-ِٕ-ص –مشتملة  ﾉموعة-الزيلعيَ ُ
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 『و الضيغم الضارم 『و الليث للعدا        كمهلك أقواـ طغاة كرٌضع
 ه قوت قلوب》ا                كفي』 شفا قلｭ كفي』 ｾتعيكذكر حبيب 

 كx مدح』 جاء الكتاب اﾇ》ٌزؿ               فأين مدﾓي x ج》ات اﾇشٌفع
 َُكتذكار『ا في』 ش》وؼ ﾇسمع ُبطيبة x الٌتحقيق قيلة ركح》ا                

-م كسلٌ ه علي』  صٌلى-إ{ لقاء الرسوؿ  ظم كحب』الٌ》اx اأبيات السابق مدل تشوؽ يظهر    
ى ｺدح』 يتمطٌ ف ا اٌدل أﾌ ع》د『ا-كسٌلمه علي』  صٌلى-الٌ》ｭٌ  يعيشإ{ قر《 كاأماكن الｰ  رت』كزا
عاطفة x  قويٌة ألفاظ جزؿ كتراكيبمستخدما  صفات رائعة منｺا ل』  -صٌلى ه علي』 كسلم-

 بليغة، كتشبيهات ﾌزكجة بسركر كفرح كشوؽ
-صٌلى ه علي』 كسٌلم –x طيٌاها ذكر سｴة الٌ》ｼ  ｭملمدحٌية قصائد  x الٌصوماؿ دتشً نٍ كأي    

 كاﾅلقات ،كاﾇدحٌية اﾇولوديٌةاحافل كاﾇ》اسبات  x صفات』 الطٌيبةاﾇطهرة كعرض معجزات』، كتعداد 
 كانتشار『ا x ربوع م》اطق الصوماؿ كٌلها.ظهور اﾇدائح الٌ》بويٌة، x الﾈ ｰا دكر فٌعاؿ  الذٌكرية،

 
 

  

                                                           
 .ْٕص  –ﾉموعة مشتملة -َ الشيخ الزيلعيٌ ُ
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 الفصل الثّاي: مكانة اﾇديح الّ》بوّي ي الّصومال. 
 توطئة 

اأدب اإسامٌي ا『تٌم ﾀ xيع عصور《 كمراحل』 إظهار ما أنعم ه على  في』: أفٌ ﾌا ا شٌك    
Dًَ د :كتعا{اأٌمة اإسامٌية من نعمة اإساـ حيث قاؿ ه تبارؾ  ـيحًإفD الدًٌينى ًع》دى ا  َُُ اٍإًٍساى

كأرفعها  الوسائل،اأخاقٌية كعرضها بشفافٌية بكٌل  على القيمكغاية تعاليم اإساـ 『ي الｱٌبٌية 
ك『ذا  كاالتزاـ ｺكارماأخاؽ،ف》زلت أٌكؿ آية من القرآف ｼٌث على القرءاة كالعلم  الٌتعليم؛كأجلها 

" إﾐٌا بعثت  اﾅديث:『ذ《 اأٌمة كما x  إ{من مهمة الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 ككاجبات』 الｰ بعث』 ه 
 َ.ِأｾٌم صاz اأخاؽ "ُ

كقد رفع ه شأف رسول』 صٌلى ه علي』 كسٌلم كمكانت』 x خلق』 حيث مدح』 x قول』 تعا{:    
حدكًإنDكى لىعىلىٰى خيليقو  صٌلى ه علي』  كشريف، كبكون』عٌظم』 ه كشرٌف』 فهو عظيم  فما َُّ عىًظيمو

ه ككصف』 أخاؽ كرﾕة ككانت 『ذ《 الٌصفات  اﾇدح، كｺدحكسٌلم على خيلق عظيم يستحق 『ذا 
حافزا كدافعا انتهز《 اﾇادح ي》طلق م》ها ككجد في』 اﾇدائح الٌ》بويٌة على حدكد الٌشرع اإسامٌي.كعلى 

 الباحث 『ذا الفصل إ{ مبحثｵ كما يلي: 『ذا اأساس قسم
  

                                                           
.ُٗعمراف :آؿ (≓
 .ِّٕاﾅديث  رقم-ْٕص-القا『رة  –اﾅديث  دار-ـ ََِٓاريخ الطبع  --اﾇفرداأدب  – َ البخارمٌ ِ
 .ْاآية:–َ القلم ّ
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 ي الّصومال. أصحا  اﾇدائحجهود ا  الّ》بويّة اﾇدائح ادال: دااعياﾇبحث 
ﾇدائح الّ》بويّة ي اجتمع الّصوماّ‾.دااعي طلب ادّال: اﾇا 

كمن اﾇعلـو أٌف اﾇديح ال》ٌبوٌم انتشر x ربوع أراضي الٌصوماؿ x القرف الثٌالث عشر ﾇ》زلت』    
x 『أ『ل الشوؽ كالذكؽ ل』 خاصة انطاقا من قول』  عامة،أكساط اجتمع  كمكانت xتعا{:ك 

حكىرىفػىٍع》ىا لىكى د حكًإنDكى لىعىلىٰى خيليقو د تعا{:كمن قول』  ،َُُ ذًٍكرىؾى  تعا{:. كمن قول』 َُِ عىًظيمو
Dًَ عىلىٍيكى د  َ.ُّ عىًظيمناحكىكىافى فىٍضلي ا

دكافع تشٌجعهم دكاعي ك ك『》اؾ  كآف؛ x كٌل حｵ الٌ》ｭٌ شوؽكأ『ل الشوؽ كالذكؽ x مدح    
 الٌ》بوٌم؛ أهم:اﾇضٌي قدما x اﾇديح 

صٌلى ه  مدح الٌ》ｭٌ قاؿ قاسم الراكٌم x  حｯاﾇدائح ال》ٌبويٌة شفاء كدكاء من كٌل داء  يركف-ُ
 علي』 كسٌلم ｽ xميست』 مهٌيجة اأفراح

 『و اﾇقتفى ساد اأاـ كقد حول               جاا كإكراما ل》ا مدح』 دكا 
 『و البدر x اﾇدي》ة قر《 ثول                 『و الٌزمزمٌي ذك اﾅوض كالتٌاح كالٌلوا

 َْب』 ع》د رx sٌ ذنوs تشٌفعي. ُ                   
مكانة  عالية، كﾓتلٌ كث》ائ』 صٌلى ه علي』 كسٌلم إ{ درجة  كيرتفع ｺدح』أٌف اﾇادح يسمو  كيركف-ِ

 قاؿ الراكٌم x ذلك: ｺدح』.رفيعة بقرب』 إلى』 

 اﾄرائم  أا ذك لزمت مديح اﾇصطفى كالٌتمائم        ب』 قد ｼص》ت
 فمادح خｴ اﾅٌق ليس ｹاt        أنوح ｺدح اﾈامٌي كاﾅمائم 

 أٌف ｺدحي x عا《 ترفعي                  
 ب》ظمو لقد أث》ا《 أ『لي الفصاحة              كجعفر كالبوصｴ أ『ل الٌسماحة 
 ككالرعٌي ال》بهاف صوxٌ راحة               ككعب كحساف كذا ابن ركاحة 

                         ﾃُ رٌصعﾇديح اﾇاب اｱَُو اق 
                                                           

 .ْاآية: -الشرح ُ)
 -ْاآية: -القلمَ ِ
≪≓≓:ال》ساء اآيةَ  ≪
 ْٖص-اأنبياءقصائد مدح سٌيد  ﾉموعة-َ قاسم الراكمٌ ْ
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نتأٌمل قوؿ الٌشاعر فإنٌ』 يصرٌح أٌف 『ؤاء الٌشعراء كصلوا إ{ قرب نبٌيهم صٌلى ه علي』  ام كع》د   
 كسٌلم ｺدح』 اﾆالص.

 الصدكر،أف مدح الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم كاشف الغٌمة كالكرب، كت》شرح ب』  كيركف-ّ
،كتزاح ب』  اأمور كتتيٌسرب』 ،كت》اؿ ب』 اｲﾇ، كي》همر ع》د ذكر《 كمدح』  اﾈمـو  الٌرﾁة.كت》زؿ  الكـر

 『ذا ما قاؿ الراكٌم ｽ xميست』:
 كمدح رسوؿ ه كشف كركب》ا                كنيل اｳﾇ كه سｱ عيوب》ا

 كغفر الذنوب بل كفتح خطوب》ا                كذكر حبيب ه قوت قلوب》ا 
 ｾٌَُِتعي كفي』 شفا قلｭ كفي』                       

 الٌصوماٌ‾: معرفة اجتمع xالٌ》بويٌة  حائداﾇم》زلة  أسباب رفعمن  أفٌ  ب》ا أف نشｴ إ{ كﾌا ﾒدر   
-كسلمصٌلى ه علي』 - قاؿ: خلق』؛ حيث من تعا{ نبٌي』 ﾊٌمدااصطفاء ه  اجتمع حٌق اﾇعرفة

كاصطفى قريشا  إﾃاعيل،: "إف ه اصطفى ك》انة من كلد -ه - اأسقعَركا《 ُكاثلة بن  فيما
 َ.ّصطفاي من بｳ 『اشم "ُاك  『اشم،كاصطفى من قريش بｳ  ك》انة،من  
كٌل اعتقد   ع الٌصوما‾ماجت الٌصوماٌ‾: كوفأكساط اجتمع  x ةال》بويٌ  حائرفع م》زلة اﾇدﾌا ك    
"أا سٌيد كلد كسٌلم:لقول』 صٌلى ه علي』  آدـ؛ه علي』 كسٌلم سٌيد أكاد  الرٌسوؿ صٌلىأٌف  عتقاداا

 َ.ْمشٌفع " ُ شافع، كأٌكؿ القر، كأٌكؿكأٌكؿ من ي》شق ع》』  يـو القيامة،آدـ 
-ﾊٌمدإﾕاف اجتمع أٌف الٌرسوؿ  x الٌصوماؿ رفع مكانة اﾇدائح الٌ》بويٌة إ{-ػأيضا-يدعو ﾌاك    

كثｴة على ثبوت شفاعة   دٌلت نصوصالقيامة. كقداأٌمة قي يـو  شفيع-كسٌلمه علي』  صٌلى
حديث جابر عن الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم أن』 قاؿ صٌلى ه  م》ها:الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم، 

كجعلت ‾ اأرض  شهر،علي』 كسٌلم: " أعطيت ﾂسا| يعطهن أحد قبلي: نصرت الٌرعب مسｴة 

                                                                                                                                                                                

 .ّٓص–قصائد مدح سٌيد اأنبياء ﾉموعة-قاسم الراكمٌ ُ) 
 ﾉٓٓموعة قصائد مدح سٌيد اأنبياء ص-َ قاسم لراكٌم ِ
رقم  – ُُُِْٓ– القا『رة-اﾇ》ار  دار-ـُٗٗٗ-ُط–إحياء الｱٌاث العرsٌ  دار-الفضائل  صيحيح مسلم كتابَ ّ

ﾅِِٕٔديث ا. 
 .ِِٖٕرقم اﾅديث .ُُُّْٓ-الٌسابق  َ اﾇصدرْ
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 الٌشفاعة، ككاف الغ》ائم، كأعطيت‾  فليصٌل، كأحٌلترجل أدركت』 الٌصاة  كطهورا، فأﾕامسجدا 
 َُكبعثت إ{ الٌ》اس كاٌفة "ُ الٌ》ｭٌ يبعث x قوم』 خاصة

 َ  ِاأفراح:ُمهٌيجة  ｽ xميسةكقد قاؿ الراكٌم    
 فا مثل』 x اﾆلق كاﾆيليق أعظما           أمｵ مكｵ مانح مذ『ب الٌظما 

 لقد فاؽ كٌل الٌ》اس بل زاد كٌظما             حكى لفظ』 x اﾅسن درٌا م》ٌظما 
 كx فم』 نور بدا بتسٌطع                             

 كقاؿ أيضا:    
 رائق             ｺدح شفيع الٌ》اس ساع كفاسقطمｯ غٌن اأﾅاف أ『ل ال

 فرح》ا ب』 『و خｴ اﾆائق                   ففي ذكر《 ركح كرﾓاف عاشق
 أرح》ا ب』 احادم العيس لعلع                        

كذكر《 كｾجيد《 كاتٌباع』 عا اﾇدح  ككٌد《-كسٌلمه علي』  صٌلى-ال》ｭٌ  كمن أجل اﾅٌث على حبٌ    
Dَي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم د تعا{: َثٌرا بقول』x قاع باد الٌصوماؿ  Dَى فىاتDًبعيوًي ﾓيًٍبٍبكيمي ا بEوفى ا قيٍل ًإف كي》تيٍم ｼًي

Dَي غىفيوره  " ا يؤمن ع》』:كبقوؿ الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم فيما ركا《 أنس  ،َُّ رDًحيمهحذينيوبىكيٍم كىا
 َُْمن كالد《 ككلد《 كالٌ》اس أﾀعｵ "أحدكم حｯٌ أكوف أحٌب إلي』 

 ｴ الذخｴة:خلذا قاؿ عبد ه القطx ｭٌ قصيدت』 الٌدرة ال》ضｴة x مدح    
 ع》د الٌ》دا ا تلحدا  حٌيا حاضرا فحٌب』 كذكر《 فرض علي》ا سرمدا           قد كاف

 》ｴن تبعدا اتوقﾇ ن قد زار《 خزلﾇ ام』 حيٌا كمٌيتا أٌكدا             فوزｱح 
 َٓفاتبعوا سبيل』 كجا『دكا على العدا         ﾀيع حسن م》』 جا قد كاف ختما كابتدا ُ

                                                           
 .ّّٓرقماﾅديث -ُُُٗٓ –كتاب التٌيمم   –َ صحيح البخارٌم مع فتح البارم ُ
 . َٓص -قصائد x مدح سٌيد اأنبياء ﾊموعة-َ قاسم الراكمٌ ِ
.اآيةُّآؿ عمراف :َ ≪
 . ُٓاﾅديث  رقم-ُُّٕ–اب من اإﾕاف أف ﾓٌب أخي』 ما ﾓٌب ل》فس』  كتاببدء الوحي-صحيح البخارٌم َ ْ
ٓｭسة -َ عبد ه القطﾂ شتملة على كتبﾇباركة اﾇُاجموعة ا ُ ُٓٔ 
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اﾇديح ال》ٌبوٌم ذا  كيضاؼ إ{ 『ذا كون』 صٌلى ه علي』 كسٌلم نعمة كرﾁة للعاｵﾇ كلذا أصبح   
كىمىا أىٍرسىٍل》ىاؾى ًإاD دتعا{:  خاصة لقول』كع》د الٌصوفٌية  عامة، العلماء الٌصوماليｵٌ أﾑٌية الغة ع》د 

 َُُ لًٌٍلعىالىًمｵىحرىﾁٍىةن 
    ｭٌذلك قاؿ عبد ه القط xة: بداية قصيدت』كｴالذخ ｴمدح خ x ةｴالٌدرة ال》ض 

 صاة رs كالٌساـ للٌرسوؿ أﾁد              أبدأ مدح』 اﾃعوا احاضرين م》شدا 
 نور『ا الورل بدا      『و أصل كٌل نورا كعطرا ع》』 امتدا  شرع》ا عٌمت『و مس 
 مدا               『و خﾋ ｴلوؽ عا عليهم عن سٌيدا سر  كرﾁة للعاｵﾇ『و نعمة 

 『و الٌرؤكؼ الٌرحيم كالكرم الٌ》دا             『و شافع الورل من اﾄحيم أﾏمدا 
 َُِ ذك اﾅوض كاﾇقاـ ﾊمود الواقد أس》د                

ﾌا يثｴ  الٌتوسات كاابتهاات كالٌدعاء مطلب اﾇادحx ｵٌّ  إلｬ أف أنشｴ أنّ اما جدر ب》ا    
كالقاسم الراكم يد‾  ،الٌصوماليｵع》د  مشاعر『م اﾇدحٌية كيرفع مكانة اﾇدائح ال》ٌبويٌة هٌمة عاليةٌ 

 بدلو《 x الٌتوسل الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم بقول』 ｽ xميست』 بقيصدة مهٌيجة اأفراح:
 توٌسل ｷا《 اﾇصطفى متبٌتا                    كسل كٌل ما هول ت》ل』 ب』 كا 

 تكن اركا هج الٌ》ｭ أفضل اﾇا               كالعركة الوثقى ｾٌسك أخا العلى 
 كقل ا طبيｭ داك قلｭ كا『طعي                   

 ن عا موؿ ه ا خｴ ككن ‾ معي》ا اصحا مبٌجا                    أا ا رس
 اﾅٌب حٌي على الفاح أغثｳ كصｴٌ كٌل أمرم مسٌها                 كادل م》اد

 َُّ كن من ﾉيب』 بصدقك كا『رع     
الٌدكافع الٌسابقة ﾕكن أف نٌسميها أغراض اﾇدائح ال》ٌبويٌة كموضوعاها x الدكاعي ك  ك『ذ《   

 ويٌة. الٌ》ب تبٌقى من موضوعات اﾇدائحالٌصوماؿ، كسيأu إف شاء ه تعا{ ذكر ما 

                                                           

.َُٕاأنبياء اآية:  ُ)
 .ُُُٔٓ–اجموعة اﾇباركة اﾇشتملة على كتب ﾂسة -َ قاسم الراكمٌ ِ
 .ْٗدخ سٌيد اأنبياء ص قصائد x م ﾉموعة-َ قاسم الراكمٌ ّ
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كركاد ت》وير اﾇدائح  الٌصومالٌية،على أيدم علماء الطريقة الٌصوفٌية  كｾٌت 『ذ《 اﾄهود اﾇدحٌية   
الٌصوماؿ؛ كا غرابة x بركز ﾍم شعراء العربٌية x  الٌ》بويٌة،كﾁلة مشاعل ما يسٌمى اﾇواليد  الٌ》بويٌة،
 العربٌية.اللغة  معرفة علماء الٌصوماؿ لسبق

كx ضوء 『ذ《 اﾅقيقة قامت الطرؽ الٌصوفٌية x الٌصوماؿ بدكر『ا اﾇدحٌي البارز كاﾇؤثر على    
 .اﾇطلب الٌتا‾x إشارة جهود『م  ستأuك اجتمع الٌصوماٌ‾ كافة 
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 .ائح الّ》بويّة ي الّصومالهود أصحا  اﾇداﾇطلب الثّاي ج
 –طرؽ الٌصوفية  –دكر اﾇدائح ال》ٌبويٌة الٌدعوة اإسامٌية x الٌصوماؿ ، كدكر حاملي لوائها إٌف    

ٌف سبب إمقصودة ｺجٌرد قصائد مدحٌية بل  الٌ》بويٌةكا ｻا『ل』، كليت اﾇدائح  فيها ا ﾕكن إنكار《
إنشائها كأ『دافها أكر من ذلك ،فمن أ『دافها إقامة اﾇدائح الٌ》بويٌة مقاـ األعاب الٌتقليدية 

، كيكوف حاؿ اﾇديح على صورة ألعاب للٌشعب مستهدفا اجتماع القـو إلقاء للشعب الٌصوما‾ٌ 
ألعاب ، كقد سادت الٌدعوة اإسامٌية على مساحة كبｴة من احاضرة على أﾃاعهم بعد هاية ا

 قيا .يالٌصوفٌية x م》اطق كثｴة من شرؽ إفر  ذا الٌ》مط ،كانتشرت بواسطة الطٌرؽاأرض ﾎو 『
 الطرؽ ٌَشعر العرsٌ اﾅديث x الٌصوماؿااｻا《 الديx ｳٌ الُصاحب  أشاركx 『ذا الٌسياؽ    

 :قائا من اﾄاتب الديｳٌ كالثقاx كاأدs وماؿالٌصوفٌية كدكر『ا x الصٌ 
"من الٌصعب دراسة الشعر الديx ｳٌ الٌصوماؿ ｺعزؿ عن علماء الطرؽ الٌصوفٌية الٌصوماليｵٌ كدكر『م 
الت》ويرٌم اﾇتمٌثل x اﾅركة الفكريٌة ، كاأدبٌية ، كالثٌقافٌية x اجتمع الٌصوماٌ‾ ، فقد ﾁلوا لواء اﾇعرفة 

كالثٌقافة العربٌية ، كاﾅضارة اإسامٌية ، كزٌكدكا شعبهم بثركة 『ائلة من العلـو الشرعٌية كالٌلغويٌة 
كالفكريٌة كاأدبٌية ، كمن 『ذا ي》بغي الوقوؼ على نبذة من الطرؽ الٌصوفٌية x الٌساحة الٌصومالٌية ، 

شار『ا على طوؿ الٌساحل اإفريقٌي، كدكر『ا الٌديｳٌ ،كالثٌقاxٌ، كاأدsٌ، فقد بدأت 『ذ《 الطرؽ انت
 َُُف الثٌاي من القرف الٌتاسع عشر"كجزر《 x الٌ》ص

    ｵعرفة اللغوية كالثٌقاقية ظهر من الٌصوماليﾇعلـو لدل اجتمع الٌصوماٌ‾ إجل 『ذ《 اﾇكمن ا
الٌ》بوية، د اﾇدائح دكر『م الٌدعوٌم كالٌتدريسٌي لقصائ فائقة، كأدكادائح الٌ》بويٌة ع》اية علماء أعطوا للم

اﾇهتمｵ  فاندفع الطاب إ{ ﾉالس مدٌرسي اﾇدائح لي》هلوا من فكر 『ؤاء العلماء شرحاكإنشادا،
 .ح الٌ》بويٌةاﾇدائ

كمعانيها قصيدة الردة  كمن طليعة قصائد اﾇدائح الٌ》بويٌة الｰ قصد『ا العلماء كشرح ألفاظها   
 َُِ م》ها:كالｰ  للبوصｴم
 الكونｵ كالثٌقلｵ        كالفريقｵ من عرب كمن عجم ﾊٌمد سٌيد

                                                           
 .ٗص-ااｻا《 الديx ｳ الشعر العرsٌ -حاج الفتاح على  َ عبدُ
   ُْٓ ص- اإساـ ةإشاع مكتبة-ﾉموع مولد أشرؼ اأاـ الردة x -َ البوصｴمِ
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 نبٌي》ا اآمر الٌ》ا『ي فا أحد              أبٌر x قوؿ ا م》』 كا نعم
 『و اﾅبيب الذم ترجى شفاعت』        لكٌل 『وؿ من اأ『واؿ مقتحم 

    ｴ』شهورة ُكقصيدة كعب بن زﾇانت اｰم》ها: سعادةَ كال 
 إف الٌرسوؿ ل》ور يستضاء             ب』 مهٌ》د من سيوؼ ه مسلوؿ 

 الｰ مطلعها: اﾈمزيٌة،كقصيدة ال》بهاٌي اﾇعركفة 
 ا نبيٌا من ج》د《 اأنبياء    نورؾ الكٌل كالورل أجزاء         

 عٌلة الكوف ك》ت أنت كلوا          ؾ لدامت x غيبها اأشياء
 فوق』 من كمالك اابتداء   م》تهى الفضل x العوا| ﾀعا     

 َُُ أبياها:كالーٌ من 
 أﾀل العاｵﾇ خلقا كخلقا              ما ل』 ﾀ xال』 نظراء 

 جاكز اﾅٌد اﾄماؿ فا الطٌر           ؼ ﾊيط ب』 كا اإطراء 
 ٌ》ساء يوسف اﾅسن أعطي الٌ》صف م》』      كبذاؾ الٌ》صف افتｮ ال

 كحبا《 ه اﾄميع كلكن                  ما جا《 لل》ٌاظرين اجتاء 
بعض قصائد حٌساف بن ابت ه كالｰ  تقليد كرｺٌا قصد بعض مدرسي القصائد اﾇدحٌية إ{   
 َُِ أبياها:من 

 كأحسن م》ك | تر قٌط عيｳ           كأﾀل م》ك | تلد الٌ》ساء 
 ن كٌل عيب                كأٌنك قد خلقت كما تشاء خلقت مرٌأ م

اﾆاصة اﾇديح قامت ب》شاطات دعويٌة تؤكد دكر『ا اﾇدحٌي  لذا فإٌف اﾅركة الٌشعريٌة x الٌصوماؿ   
اﾇدحٌية: كسائلها الٌدعويٌة x اجتماع ﾉالسها  الٌ》بويٌة، كأكثركالٌدعوٌم بواسطة تلك اﾇدائح 

أم قصص غｴ موافقة الٌس》ة الٌ》بويٌةَ ُالٌصوفٌية اجتمع كموعظت』 اﾇمزكجة بتشطحات  توجيهات
ظهور قٌلة  بعد، كمعمع ظهور غلٌوات ُمبالغاتَكثｴة غｴ مشركعة x مدائحها كما س》بｵٌ فيما 

 التقٌيد السٌ》ىة ال》ٌبويٌة كمراعاها.

                                                           
 .ْٕص  –العراء  طيبة-يوسف ال》بهام الشيخ  َُ
 .ِْ ص-ـََِٔ عاـطبع -بｴكت-العرsٌ دار الكتاب  –مع شرح』 لعبد الرﾁن الｴقوقيٌ  』ديوان-َ حساف بن ابتِ
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 .االغلوّ  اعتدالاﾇديح ال》ّبوّي ين ا الثّاي:اﾇبحث 
 الّصومال.أنواع اﾇديح الّ》بوّي ي  ادّال:اﾇطلب 

『تك أعراض الٌ》اس، كرميهم  كالفحش، كم》علٌ》طق الٌسوء اإساـ أمر ｸفظ اللٌساف عن ا إفٌ    
كمفطور ｸٌب  نفس』، الذـٌ علىكاإنساف مطبوع بكرا『ة  كحرمت』،لشرف』  ｺا ايليق هم رعاية

اأقواؿ الｰ تت》اw مع ركح  الٌتافهة كرفض الٌ》طق العباراتنفى اإساـ  ب》فس』، ككذلكالٌتمادح 
كالطبائع  الٌرذيلة،ﾀيع ما نفا《 اإساـ من اأخاؽ من الذم خا  كأاح اﾇدحاإساـ كجو『ر《، 

 اﾇ》حرفة.
بعض  رسول』 كسٌلم، كمدحصٌلى ه علي』  اأصل قي الشريعة حيث مدح ه نبٌي』 ﾊٌمد كللمدح   

أبوبكر، "نعم الٌرجل قاؿ:عن الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم أن』  –ه  – ركا《 أبو『ريرةأصحاب』 فيما 
الٌرجل ابت بن قيس بن  حضｴ، نعمنعم الٌرجل أسيد بن  أبوعبيدة،نعم الٌرجل  عمر،الٌرجل  نعم

فاف، بئس الٌرجل  قاؿ:الٌرجل معاذ بن جبل  ﾀوح، نعمنعم الٌرجل معاذ بن عمر بن  ماس،
 َُُ "حｯٌ عٌد سبعة فاف،الٌرجل  كبئس

كما يرا《 قبيحا فهو  حسن،فهو  م》』 حس》افما يرا《 الشارع  كالٌسيف،كاﾇدح ساح ذك حٌدين     
؛ أٌف الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم هى عن التمادح ｺا ا يرا《  قبيح، عا،  مشرك كنوع』 القبيح مذمـو
ذكر البخارٌم x اأدب اﾇفرد هي ذلك فيما ركا《 كعن أs بكرة نفيع بن حارث أٌف رجا  كما

كاف أحدكم " كﾓك قطعت ع》ق صاحبك" يقوؿ مرارا" إف  خｴا، قاؿع》د الٌ》ｭٌ فأثｲ علي』 رجل 
ه سيب』 ه كا يزكي على كح كذلك،إف كاف يرل أن』   كذا،أحسب كذا   :فليقلمادحا ا ﾊالة 

 َ "    ُِ علي』" متفق اأحد
أs راح أٌف رجا كاف ﾕدح ع》د ابن عمر فجعل ابن عمر ﾓثو الｱٌاب ﾎو  عن عطاء بنكركم    
 َُّاحｵ فاحثوا x كجو『هم الｱٌاب"" إذا رأيتم اﾇدٌ كسٌلم:كقاؿ قاؿ رسوؿ ه صٌلى ه علي』  في』،

                                                           
 .ُْٓرقم اﾅديث -ٕٖص-أدب اﾇفرد-َ البخارمٌ  ُ
 .ُٖٕٗرقم اﾅديث -ُِٓص -مكتبة رﾁانٌية  –راض الٌصاｵﾅ  –َ ال》وكٌم ِ
 . َّْرقم اﾅديث -ٖٖص-أدب اﾇفرد-َ البخارمٌ ّ
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صٌلى ه علي』  فيها، كهىككر《 الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم أف يرفع فوؽ م》زلت』 الｰ أنزل』 ه    
 x القوؿ مدح』، كشٌددكسٌلم الغٌلو x حيث قاؿ " ا تطركي كما أطرت الٌ》صارل ابن  إطراء《؛

 َ.ُعبد ه كرسول』 " ُ فقولوا ه عبدأا إﾐٌا  مرم،
 ｺدح』، كإف اإعجاب، كالتكٌر، كاافتتافعلى نفس』 شيئا من  ح مقٌيدة ﾇن خاؼككرا『ٌية اﾇد    

 x فسدة كاافتتاف فا كرا『ةﾇمدكح اﾇحٌق ا x الٌتمادح.أمن  
 اﾇدح:قاؿ الٌ》وكٌم بعد ما سرد بعض أحاديث الٌ》هي x ك    

 x ة صحيحة. قاؿ  ال》ٌهي،" فهذ《 اأحاديثｴاإاحة أحاديث كث x كطريق  العلماء:كجاء
كمعرفة  نفس،كراضة  كيقｵ،كاف اﾇمدكح ع》د《 كماؿ إﾕاف   يقاؿ: إفاﾄمع بｵ اأحاديث أف 

كإف خيف علي』  مكرك《،فليس ｸراـ كا  كا تلعب ب』 نفس』 بذلك،كا يغｱٌ  يفتｮ،امة ｸيث ا 
كعلى 『ذا الٌتفصيل ت》ٌزؿ اأحاديث  شديدة،x كجه』 كرا『ة  كر《 مدح』  اأمور،شيء من 『ذة 

 َِاﾇختلفة x ذلك "ُ
نوع على جاٌدة اﾅٌق، كسبيل  قصائد『م اﾇدحٌيةx الٌصوماؿ ظهر x  اﾇدائح الٌ》بويٌةكأصحاب    

 يقبلها العقلم》ها جلد اﾇسلم اأsٌ، كرｺا ا  كاﾇخالفات، يقشعرٌ كفيها نوع من اﾇبالغات  الٌرشاد،
ｽلو  الٌصوماؿ، كرｺاكم》تشرة x  م》هما كثｴةكاﾇدائح الٌ》بوىٌة من كٌل  الشرع،الٌسليم كما ي》كر『ا 

 اﾇدحٌية للمادحｵاأمر كاضح x القصائد  لٌ》وعｵ، ك『ذاا اكقصيدة من قصائد『م من  
   .ｵالٌصومالٌي 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ّْْٓرقم اﾅديث – ُُٓٓٔ–كتاب أحاديث اأنبياء   –صحيح البخارٌم َ ُ
 .  ِِٓص –راض الٌصاｵﾅ  –َ الٌ》وكٌم ِ
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 .عتدال االغّلو ي الّصومالاابن دحّية اﾇدصائد ال: ااذج اﾇطلب الثّاي
 عتداؿاا القصائد اﾇدحٌية ﾐ : xاذجأّاا
 من الغلٌو اٌلذم ﾔرج اﾇديح الٌ》بوٌم إ{ رفع الٌرسوؿ خالٌيةالٌ》بويٌة x عهود『ا اأك{  اﾇدائح إفٌ    
مرتبت』 البشريٌة، غｴ أٌف الغلٌو ظهر x القرف الٌسابع اﾇعركؼ x الٌتاريخ  من-كسلمصٌلى ه علي』 -

كx ذلك كتب سليماف بن عبد العزيزمقاا ﾉ xاؿ  كبｴ،اإسامٌي انتشار الٌتصوؼ إ{ حٌد  
اﾇدائح الٌ》بويٌة x موضوع عقد《 ﾇظا『ر الغلٌو x القصائد اﾇدائح ال》ٌبويٌة x ُموقع ملتقى أ『ل 

ﾅقاؿ ما يلي: ديثَ كنصٌ اﾇا 
" كا ﾍد ذلك الغلٌو الذم ﾔرج اﾇدائح الٌ》بويٌة إ{ رفع الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم فوؽ مقام』 

البشرٌم، كإضفاء بعض الٌصفات اإ ﾈٌية علي』 إا x القرف الٌسابع الذم يعرؼ x الٌتارخ اإسامٌي 
ُ"ｴُانتشار الٌتصٌوؼ في』 إ{ حٌد كب.َ 

قاسم  قصيدةأبيات على جادة اﾅق x اﾇدح  ضم》ها من اﾇدحية الﾐ ｰاذج القصائدن كم   
 :كﾌا قاؿ فيها اأفراحالراكٌم ｽ xميست』 مهٌيجة 

 رسوؿ 『داا x صحيح اﾇسالك           كدٌؿ العباد دين أخｴ مالك
 مهالكفمن سلك』 اقتفى فليس هالك             نｭٌ أاا زاجرا عن 

 َُِ كيرشد للمو{ العا بتضرٌع                     
ｺثابة قول』  الٌرشاد، ك『ذااأٌمة ك『دا『ا إ{ سبيل  الٌرسوؿ أرشدكاﾇادح كضح x اأبيات أف    

حكىًإنDكى لىتػىٍهًدم ًإ{ىٰ ًصرىاطو د تعا{: ه؛ الٌدين الٌصحيح ك『و دين  العباد علىكأرشد  َُّ مEٍستىًقيمو
Dًَ قاؿ تعا{: د آخر اأداف الٌسماكيٌة الٌصحيحة أن』 ـي ًإفD الدًٌينى ًع》دى ا ٍساى ُْ حاٍإً

َ. 
قتدل هدي』 كاتٌبع س》ٌت』 ي》جو من آفات امن  كيعتقد اﾇادح ك『و اعتقاد صحيح با شٌك: أفٌ    

كٌل أمｰ يدخلوف   "-ه  –ركا《 ع》』 أبو『ريرة  كسٌلم: فيماالٌدارين.قاؿ الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 

                                                           
 موقع ملتقى أ『ل اﾅديث. –َ شبكة اإنｱنت ُ
 .ْٓص–مدح سٌيد اأنبياء قصائد ﾉموعة-قاسم الراكمٌ َ ِ
.َِٓ الشورل اآية: ّ
ُٗاآية :-آؿ عمراف َ √
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: من أطاعｳ دخل اﾄٌ》ة كمن عصاي فقدأr " ه؟ قاؿاﾄٌ》ة إا من أr " قيل كمن أr ارسوؿ 
 َ.ُركا《 البخارٌم ُ

كلكن ٌية، x القصائد اﾇدح كثｴة-السٌ》ة الٌ》بويٌة  على كفق –『ذا الٌ》مط  ال》ٌبويٌة ﾎوكاﾇدائح    
كغزكات』 كﾎو  كاﾆيلقٌية، اﾆًلقية كسٌلم، كصفات』الٌ》ｭ صٌلى ه علي』  زاتأغلبها ﾉ xاات معج

 ذلك.
xكما قاؿ الشيخ صو  x:『ديوان 

 أعظم ｺ》قبة ما اﾈا أحد    من الورل فهو خｴ الرسل كالفضاء 
 من جها  كا ت》قضي بعدٌ  عمرممعجزات』 كإف نفذا   ا ت》تهي 

 فهو الصدكؽ اأمｵ مصطفى الٌصمد     فما افｱل كذا قط كما افتعا 
 َُِ ك『و البشｴ ال》ذير اﾇبلغ البشر             كاﾄن ما أمر اﾇو{ كما اختتا

   x『ذ《 اأبيات دح الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلمم كالشيخ صو x ｺ ٌｮه علي』 من الصفات  ا ام
 تبليغ اﾅق إ{ اإنس كاﾄٌن. صٌلى ه علي』 كسٌلم الｰ 『يمهمة الرسوؿ  كضحأك  ،اﾅميدة
 x الغلوٌ اﾇدحٌية  : ﾐاذج القصائدانّيا

صر x 『ذا اﾇبحث لكن نذكر م》ها ｼ كثｴة، كا ﾕكن أف ئد اﾇدحٌيةكاﾇبالغات كالغلوx القصا   
بعض قصائد《  القادرٌم: ﾐxوذجا ليكوف ﾃة كأمثلة عن غｴ《، كم》ها أبيات نظمها الشيخ أكيس 

 ك『ي:
 طلبت شفيع اﾆلق حｯ رأيت』         حبيｭ رسوؿ ه x ليلة القدر

 إ{ ذلك القر نسعىك『ٌيا إ{ خｴ الراا ﾊٌمد              『لٌموا ب》ا 
 َُّالبدر كغصت من قبل القبل x حٌب』        كك》ت مع اأصحاب x قاعة 

 مشاركة غزكةx القرف العشرين أف يدٌعي  ﾕكن أحدكإذا أمع》ت ال》ظر إ{ 『ذ《 اأبيات فهل    
أك『ل 『و  ٌدعائ』؟كماذا يقصد ا   ذلك؟اٌدعى فكيف ﾕكن  كأصحاب』. كإذابدر مع الٌرسوؿ 

                                                           
 .ُٖٓاﾅديث  رقم-ّٖص-راض الٌصاｵﾅ  – َ الٌ》وكمٌ 1

≪xن صوﾁٖٔص  –ديوان』 -َ الشيخ عبد الر.
 ٔٓص  –『》د  –مكتبة إشاعة اإساـ  –الٌ》فيس x خواص الشيخ أكيس اﾄو『ر-الٌرﾁن بن عمر العلي  عبد- َّ
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من معتقدات  آخر، ك『يحامل فكرة الت》اسخ الٌركحٌي الｰ مع》ا『ا: رجوع الركح x اﾅياة ｷسد 
 ك『ل 『و من الرسل الذين أظهر『م ه على غيب』؟ كالبوذيٌة؟اﾈ》دكسية 

اأبيات ﾒد أها هٌدد كتعارض الفطرة الٌسليمة الｰ أرسل ه الٌرسل أجلها كما  فاﾇتأمل 『ذ《   
اﾇوسوعة اﾇيٌسرة  كالفرؽ، كxأشبهها بفكرة الٌت》اسخ! الｰ بｵٌ مع》ا『ا x الكتب اأداف كاﾇذا『ب 

 x اأداف كاﾇذا『ب كاأحزاب اﾇعاصرة ما نٌص』:
أخذ العقائد الفاسدة الｰ يقصد ها انتقاؿ الٌركح من بدف قد مات صاحب』 إ{ بدف  الٌت》اسخ:" 

ت》اسخ اأركاح بｵ اإنساف كاﾅيواف،  َفيتاغورسُكيرل  حيواا.آخر ﾇخلوؽ حٌي إنساا كاف أـ 
{ مباشرة أٌف الٌركح ا ｼاسب بعد حياها اأك  –اﾈ》دكسٌية كالبوذيٌة كاﾄي》ٌية  –كx داات اﾈ》ديٌة 

 َ.ُحيث ا قيامة كا جزاء؛ ا دار إا الدار الدنيا ..." ُ
أف ه كحد《  الكرم؛ي》اx القرآف  صحيحة، كاٌدعاءx 『ذا الفكرة أها فكرة غｴ  اي نظري   

ًإاD مىًن اٍرتىضىٰى ًمن  عىاً|ي اٍلغىٍيًب فىاى ييٍظًهري عىلىٰى غىٍيًبً』 أىحىدناد عا{:تالغيب حيث قاؿ  ﾋتٌص بعلم
ح اـً كىمىا تىٍدرًم د تعا{:كقاؿ  َُِ رDسيوؿو 《ي ًعٍلمي السDاعىًة كىيػي》ػىٌزًؿي اٍلغىٍيثى كىيػىٍعلىمي مىا xً اٍأىٍرحى Dَى ًع》دى إٌفD ا

Dَى عىًليمه  ا كىمىا تىٍدرًم نػىٍفسه أًىمًٌ أىٍرضو ｾىيوتي ًإفD ا  َُّ خىًبｴهح نػىٍفسه مDاذىا تىٍكًسبي غىدن
    xاؿ اإعكﾉلو كاف من أصحاب يكوف ذار قد ｲٌｾ أم : أٌف الٌشاعر ｳٌذا من اب الٌتم』

: إٌف القائل  -أفوا『هم كليس الٌسطور -رسوؿ ه علي』 كسٌلم كأصحاب بدر ،كبعضهم يقوؿ
《 العبارة عا| الذرحｵ كاف ب》و آدـ من ظهور آائهم ،كآم》وا 『》اؾ اه را ، اإساـ يقصد هذ

ـى ًمن ظيهيورًً『ٍم ذيرًٌيػDتػىهيٍم كىأىٍشهىدى『يٍم عىلىٰى دي》ا كقد قاؿ ه تعا{  في』:  دكىًإٍذ أىخىذى رىبEكى ًمن بىｳً آدى
ا غىاًفًلｵى أىنفيًسًهٍم أىلىٍستي ًبرىبًٌكيٍم قىاليوا بػىلىٰى شى  ذى كرｺٌا يعتقد َُْحًهٍداى أىف تػىقيوليوا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإاD كي》Dا عىٍن 『ٰى

 صاحب 『ذا القوؿ: أف بعض أجداد《 شارؾ x غزكة بدر مع الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم .  
x بعض  َ『ػَُْٓ-ُّٖٓقماف العورملٌي   ت:ُكمن ﾐاذج الغلٌو قوؿ د نور بن معلم ل   

 مدائح』 كتوسات』:
                                                           

 .َُِّص-ِج-الراض–دار الٌ》دكة العاﾇٌية -قُُْٖ-ّط-َ اﾇوسوعة اﾇيسرة x اأداف كاﾇذا『ب كاأحزاب اﾇعاصرةُ
 ِٕ-ِٔ: اآية-َ اﾄنٌ ِ

(
.ّْاآية: –لقماف  ≪
.ُِٕاآية:-َ اأعراؼ√
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 أغث كاشفｳ من داء x القلوب             كامح من زلーٌ ا رسوؿ ه
 َُُه رسوؿ  كجهر اطهرف فؤادم ا طبيب القلب                x سٌر 

َ x 『ػَُِْ-ُُّّالشيخ عمر العلٌي ت ُكمن ﾐاذج الغلو أيضا: قوؿ عبد الٌرﾁن بن    
 مدائحة:

 ارسوؿ ه ا خｴ من عا              أغث》ا من البلول كمن كٌل من قاأا 
 َُِ جا『ك لدا ا إماـ اإئمة                    من اأنبياء كاأكلياء كمن تا

 كم》』 قوؿ الشيخ عبد الٌرﾁن الزيلعي:     
 َُّ ا رسوؿ ما‾ من ｴﾉ م               ｴﾒ من كرب شداد

 لقماف:بيات د نور معلم كم》』 أ   
 ا مفزعي           جد‾ بفيض دائم دائم ا مقتدا أما‾ سواؾ ملج

 َ.ُْمؤبدا مهما فقｴ يلتجي ببابكم              يفز بوصل عاجل 
ظر إ{ 『ؤاء الٌشعراء كٌل م》هم يطلب من الٌ》ｭٌ ما ليس من حق』 كامن مقدكرات』 صٌلى ه ان   

ذلك اﾇطلوب من مقدكرات ه تعا{؛ حيث قاؿ :ُ أغث》ا من البلول، ما‾  كلكنٌ كسٌلم، علي』 
 من ｴﾉم، ما‾ سواؾ ملجإمَ.  

 الردة:كرｺٌا َثر اﾇادحوف القائلوف هذ《 اأبيات قوؿ البوصｴٌم x قصيدت』    
 ا أكـر اﾆلق ما‾ من ألوذ ب』           سواؾ ع》د حلوؿ اﾅادث العمم

حوؿ اأبيات  أنظار ال》اقدين كالباحثｵ، كتوجيهاهم تكx معｲ اأبيات كمراد القائل ها اختلف   
اﾇسٌمى الشفاعة  القيامة، ك『ي『ذ《 اأبيات كﾎو『ا x مقاـ الشفاعة x يـو  ｴسفم》هم من كٌج』 تف

 x }قاؿ ه تعا ｰكى دك  شأها:العظمى الEكى عىسىٰى أىف يػىبػٍعىثىكى رىبDًفلىةن ل ًمنى اللDٍيًل فػىتػىهىجDٍد ًبً』 اى
 .َُٓ حDﾊٍميودنامىقىامنا 

                                                           
 .ُٖص –اﾇدرار من كاـ مشائخ اأبرار  الغيث-َ حسن د حسنُ
 .ُّص -َ اﾇصدر الٌسابق ِ
 ْٓص-َ اﾇصدر الٌسابق ّ
 .ِٕص  –ﾇصدر الٌسابق َْ
ٕٗاآية : إسراءَ ا∼
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x  مأبياا من قصيدة الردة للبوصｴ  يشرح كﾌن ﾁل x مقاـ الٌشفاعة الشيخ خالد اأز『رم   
 َ.ُحاشٌية الباجورم على مｮ الردة ُ 『امش

 ألوذ ب』           سواؾ ع》د حلوؿ اﾅادث العمما أكـر اﾆلق ما‾ من 
 كلن يضيق رسوؿ ه جا『ك s           إذا الكرم ｼٌلى اسم م》تقم
 فإٌف من جودؾ الدنيا كضرها            كمن علومك علم الٌلوح كالقلم

ٌل ﾋلوؽ ك  أكـرا  الثاثة:قاؿ الشيخ خالد اأز『رٌم x شرح 『ذ《 اأبيات:" كمعｲ اأبيات    
متطاكلوف إ{ جا『ك الرفيع  العميم، كاﾆلقول』 『 ما‾ أحد غｴؾ ألتجئ إلي』 يـو القيامة من

تعا{ ﾌن  شتد اأمر كعيل الصر كانتقم ها إذاكجانبك اﾇ》يع كلن يضيق s جا『ك ا رسوؿ ه 
عصا《 فإنك أعظم اﾆلق على ه تعا{ كخｴم الدنيا ككاآخرة من جودؾ كعلمي اللوح كالقلم من 

 "م》ك يالٌشفاعة عليك كا أقطع رجائكأنت اﾅقيق بذلك كاﾇعوؿ x  علمك،
كx جانب آخر فإٌف بعض العلماء ﾁلوا تفسｴ 『ذ《 اأبيات كﾎو『ا على ظا『ر『ا حيث    

أف االتجاء كااستغاثة  حق』؛حｯ أعطي الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسلم ما ليس من  جاكزت اﾅدٌ 
أحد غｴ ه كشف كربة من  ب』، كا يقدر كﾌا اختصككشف الكرات كالشدائد من حق ه 

 أحد.
ن ﾁل راية 『ذا التفسｴ كأخذ معول』 كفأس』 x حديث』 الشرؾ اأكر بعد ﾌصاحب فتح اجيد ك    

 ｰا كىاى د م》ها:سرد《 بعض أات من القرأف الكرم كالFحيث  َُِ رىشىدناحقيٍل ًإٌيً اى أىٍمًلكي لىكيٍم ضىر
 قاؿ x فتح اجيد شرح كتاب الٌتوحيد حمد عبد الو『اب:

فخالفوا ما بلغ』 الٌرسوؿ اأٌمة كأخر ب』 عن نفس』 صٌلى ه علي』  اأمر،"ك『ؤاء اﾇشركوف عكسوا 
 قائلهم:كسلم فعاملو《 ｺا ها『م ع》』 من الشرؾ اه كالتعليق على غｴه حｯ قاؿ 
 ا أكـر اﾆلق ما‾ من ألوذ ب』           سواؾ ع》د حلوؿ اﾅادث العمم

 ا زلٌة القدـ فقل: كإا فضا    معادم أخذا بيدم    تكن xإف | 
 فإٌف من جودؾ الدنيا كضرها            كمن علومك علم اللوح كالقلم

                                                           
دار إحياء ُْٕٗ-ُط –حاشٌية الباجوٌم على مｮ الردة، كهامشها شرح الشيخ خالد اأز『رٌم –َ إبرا『يم الباجورٌم ُ

 الكتب العربٌية.
 .ﾄٌُِن اآية:َ ا≫
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فانظر إ{ 『ذا اﾄهل العظيم الذم ｻاكز اﾅٌد x اإطراء الذم هى ع》』 صٌلى ه علي』 كسٌلم    
بقول』 " ا تطركي كما أطرت الٌ》صارل ابن مرم إﾐا أا عبد فقولوا عبد ه كرسول』 " ركا《 مالك 

،》ｴكىاى أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى كىاى أىقيوؿي لىكيٍم ًإٌيً د تعا{:كقد قاؿ ه  كغ Dًَ قيل اD أىقيوؿي لىكيٍم ًع》ًدم خىزىاًئني ا
 َُُ تػىتػىفىكDريكفىحمىلىكه ًإٍف أىتDًبعي ًإاD مىا ييوحىٰى ًإ‾ىD قيٍل 『ىٍل يىٍستىًوم اٍأىٍعمىٰى كىاٍلبىًصｴي أىفىاى 

ك『ذا الذم يقول』 『ذا  كرسول』،كاحادات ه  كالسٌ》ة،ة للكتابة فانظر إ{ 『ذ《 اﾇعارضة العظيم   
كرأكا قراءة 『ذ《 اﾇ》ظمة  كاﾇعرقة،خصوصا ﾌن يدعوف العلم  كثｴة،الشاعر 『و الذم x نفوس  

 َ.ِفإا ه كإا إلي』 راجعوف"ُ القرات،كﾎو『ا لذلك كتعظيمها من 
الذم دار بｵ العلماء x شأها ندرؾ ما ي》اسب اﾇادح كإذا نطرا إ{ اأبيات الٌسابقة كالٌ》قاش    

اﾇسلم الٌ》سبة x مدح الٌ》ｭٌ كث》ائ』، كذلك أف يتقٌيد اﾇادح x قصائد《 ｺا شرع ه ب』، ك ﾓذر 
عن ﾋالفة أمر《 x قصائد《 ، كإف سبق م》』 ﾋالفات شرعٌية لضيق اﾇقاـ x حالة الشعر، أك لعدـ 

رات الｰ يتلفظ ها x قصائد《 ، كجهلها عن مقصود『ا الشرعٌي كالٌلغوٌم يتب معرفة األفاظ كالعبا
x شأف الٌشعراء الذين أخطؤكا x  -إ{ ه تعا{ كﾓاكؿ أف يصٌحح اأخطاء؛ أٌف ه قاؿ

هيٍم xً كيلًٌ كىادو أى|ٍى تػىرى أىنػD  كىالشEعىرىاءي يػىتDًبعيهيمي اٍلغىاكيكفى شعر『م ،vٌ ابوا من أخطائهم الٌشعريٌة خ :د
ًثｴنا كىانتىصىريكا ًمن  يىًهيميوفى كاهم يقولوف ما ا يفعلوف Dَى كى ًإاD الDًذينى آمى》يوا كىعىًمليوا الصDاﾅًىاًت كىذىكىريكا ا

يػىٍعلىمي الDًذينى ظىلىميوا أىمD مي》قىلىبو يى》قىًلبيوفىح  . َُّبػىٍعًد مىا ظيًلميوا كىسى
    ｵمدكحﾇكا ｵخاطبﾇأحواؿ ا x الٌ》ظر ｵٌادح" يتعﾇالٌ》ابلسي عن الٌشاعر ا ｳكقاؿ عبد الغ

كﾔتار لكٌل شيئ ما ي》اسب』 كﾓتشم x  ذكر《،كيتحٌرز ｺا يكر『وف ﾃاع』 كيتطｴٌكف م》』 فيتج》ب 
 َ.ْدب"ُعزؿ اﾇديح الٌ》بوٌم ... فإٌف سلوؾ 『ذا الطريق x اﾇديح الٌ》بوٌم مشعر بقٌلة اأ

يتعｵٌ على الٌ》اظم  ك『ذا ابن حجة ه اﾅموٌم قائا " إٌف الغزؿ الذم يصدر ب』 اﾇديح ال》ٌبومٌ    
 َ.ُٓ... أف ﾓتشم في』 كيتأدب، كيتضائل كيتشبب مطرا سلع كرام』 كسفع العقيق كالعذيب 

                                                           
.َٓاآية :-اأنعاـ(≓
 .َِْص–يد شرح كتاب التوحيد فتح اج–عبد الٌرﾁن بن حسن آؿ الشيح َ ِ
.ِِٕ- ِِْاآية -لشعراءَ ا≪
 .ُٓ-ـُْٖٗ-ّط-بｴكت-عا| الكتب-اأز『ار على نسمات اأسحار x مدح الٌ》ｭٌ اﾇختارنفحات –َ الٌ》ابلسٌي ْ
 .ُُّٔص -َُّْاريخ الطبع  –دار القاموس اﾅديث  –خزانة اأدب كغاية اأرب -َ ابن حجة ه اﾅموٌم ٓ



 

 
45 

ضوا على اجتمع مدائحا كأصحاب اﾇدائح الٌصوماليوف أدلوا دلو『م ﾉ xاؿ اﾇدائح الٌ》بويٌة فعر    
ُ أم كفق الٌس》ة الٌ》بويٌةَ،  للٌ》ｭٌ صٌلى ه كسٌلم ،أكللعلماء فظهر فيها مدائح على طريقة س》ٌية

م》هم عارفوف اللغة العربٌية جٌيدا كمع  كأخرل فيها إطراء x اﾇمدكح ، كمبالغات شديدة ؛أفٌ 
م》هم من 『م دكف ذلك ، اأشعريٌة x الٌصوماؿ، ك  اية دعوةر  حاملو الٌصوفية ذلك 『م علماء كركاد

ﾀٌة حｯ اقتفوا أثر『م x القصيدة ، فصاركا مريدين ﾓفظوف من مربيهم قصائد يسٌموفمع ذلك 
 ｵعلى مادح x الوزف كالقافية ، كأكثر الغٌلو كاإطراء x ا كافقوا مربيهمｺنفس طريقة شيخهم،كر

اف x قصائد الشيوخ نوع  كثｴ من اﾇبالغات اﾇمقوتة كﾌن ك اﾇدح ظهر x قصائد اﾇريدين، كلو
 َُُ ؿ x قصائد《 اﾇسٌماة " الٌستات"سا『م 『ذ《 اﾇبالغات الشيخ د نور معلم لقماف حيث قا

ｵ《دحكم بصدقكم            كمن شهد لبدر أك حﾇ كمن حضر 
 َُِ أكيسن عمر العلٌي x راء الشيخ كمثل قوؿ الشيخ عبد الٌرﾁن ب   

 زارة قر《 حٌج               كسلك』 خｴ طرؽ
 ه   قاؿ رسوؿسعيد من مشى في』          كما 

قر الشيخ أكيس زارة حٌج بيت ه  الٌشاعر زارة حيث يساكم『ذا القوؿ الش》يع  إ{ ظران   
اأمر إ{ طواف』   الٌصوماؿ، كｼٌوؿحدث اعتقاد 『ذ《 الفكرة كانتشرت x ج》وب  اﾅراـ، كقد

إ{ أف نبش قر《 حركة الٌشباب x الٌصوماؿ كما  كأخذ الｱٌبة من قر《، كالٌتمٌسح ها اﾅراـ،كالبيت 
.uسيأ 

 كجعلها قليلةك『ذا اإطراء كالغلٌو الذم كقع من الشيوخ x مدائحهم 『و الذم أثٌر على دعوهم    
أساسٌي x اﾇدح ك『و دعوة الٌ》اس إ{ الدين مالوا عن 『دفهم ا ｼتها؛ أهمطائلة  ال》فع كا

الطٌرب كا  اﾇدحٌية ﾊلٌ 『دفا حｯ أصبحت احافل –اﾇدح  –كسيلتهم الدعويٌة  اإسامٌي، كجعلوا
للطاب ع》د الطٌريقة  مصطلحُن كاﾇريديﾀيع اأنصار  َ، كｲٌｾ حالطرب ع》د اﾇدي إصابةﾄُدبة 

ليكوف أكﾇن يطرب كتصيب اﾄدبة x اﾅضرة، فإين الدعوة  الٌصوفٌيةَ: إقامة ما يسٌمون』 ُحضرةَ
 كاإرشاد؟

                                                           
 .ّٗص -الغيث اﾇدرار من كاـ اﾇشائخ اأبرار -َ حسن د حسنُ
 .ٔٓص-جاء العي》x ｵ م》اقب الٌشيخｵ -عمر العليٌ َ عبد الرﾁن بن ِ
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كلكن مهما تغｴٌ اﾅاؿ  التكسｭٌ،كتقٌلب اأمر كتغｴٌ كｼٌوؿ اﾇدح من 『دف』 اأﾃى إ{ اﾇدح    
تضاعفت أنصار『م إ{ هاية  الٌصوماؿ، كمام x كسياده كاﾈدؼ فما تضاءلت شوكة ركاد اﾇدائح

 العشرين.القرف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الّصومال ي الّ》بويّة اﾇدائح : موضوعاتثّالثال الفصل
 توطئة 

اأخاؽ  ﾀعاء، أفٌ البشريٌة  كﾇا كاف خيلق الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم أعظم خلق بعث』 ه إ{   
 لسٌيء اأخاؽ سؤدد.  اｴﾆ، كليساﾅميدة ضركريٌة x الٌسيادة كالقيادة كاإرشاد 

ا راحة ﾅسود كا مركءة لكذكب،  أقوؿ::" ﾂس 『ٌن كما x ذلككقد قاؿ اأح》ف بن قيس    
 َُسؤدد لسٌيء اﾆلق". ُ لبخيل، كاكا حيلة  ﾇلوؿ،كا 

                                                           

ـ دار        ََِٓ-ُط-ｴﾆ الدين أs الركات نعماف بن ﾊٌمد األوسيٌ -َ غالٌية اﾇواعظ كمصباح اﾇتعظ كقبس الواعظُ
 .ٕٗٓ-اﾇ》هاج
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كخصاؿ اﾄاؿ  الكماؿ،ه كسٌلم ما ا ﾓصر من صفات كﾇا اجتمع x الٌرسوؿ صٌلى    
حكىًإنDكى لىعىلىٰى خيليقو د :تعا{كأثｲ ه علي』 x كتاب』 العزيز حيث قاؿ ه  كاﾄماؿ، طفق  َُُ عىًظيمو

 العظيم كصفات』ما 『و أ『ل ل』 من خيلق』  كيث》ون』 على كسٌلم ﾕدحون』العشاؽ ｺدح』 صٌلى ه علي』 
 x ٌمｴزيٌت』:العلٌية، كمائل』 الس》ٌية، كقد قاؿ البوصﾑ 

 َِكرأت』 خدﾒة كالٌتقى كالٌز               『د في』 سجٌية كاﾅياء ُ
 كقاؿ قاسم الراكم الٌصوماٌ‾.   

 كساد على اأماؾ طرٌا ﾊٌمد         كفاؽ ﾀيع اأنبياء ﾊٌمد
 ﾀيع اﾇرسلﾊ ｵٌمد فما مثل』 x العاﾊ ｵﾇٌمد          يفوؽ

 ｹَّلق كخلق ذك اﾅياء كالٌتورع ُ                
 لثٌ》اء علي』 أخاق』 الٌسامٌيةحرفتهم مديح الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم كا كظهر x الٌصوماؿ رجاؿ   

ٌ‾ x قصيدت』 حｯٌ قاؿ العاشق كاﾇادح لٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم الشيخ د جياٌي الٌصوما
 َ. ُُْمدح سٌيد البشرَ 

 فمٌن علٌي بوصلكم   ما‾ حرفة سول مدحكم       
 كقم ‾ اه مٌدثرا.

 َ.ُٓ اﾇشتهرةُالٌستاتَ:كقاؿ الشيخ ﾊٌمد نور معٌلم لقماف قي قصائد《 اﾇدحٌية    
 ｵمى ｴكأنًت كذلك من غ                   ｭ《ٌأي》سى مؤمن مدح ال 

اﾇادحｵ، كعجزت عن إحاطة كصفها ألس》ة  كثｴة كٌلت طٌيبةكللٌرسوؿ صٌلى ه علي』 أخاؽ    
صفات الٌرسوؿ صٌلى ه  ثاثة مناختار الباحث x 『ذا الفصل  حصر『ا؛ لذاالكتبة عن  أقاـ
 كالٌشجاعة. الٌز『د، كاﾅياء،: كسٌلم ك『يعلي』 

  

                                                           
ْ اآية: القلم(≓
 .ُٕٕص –اﾇ》ح اﾇكٌية -َ ابن حجر اﾈيثميٌ ِ
 .ٗٓص -ﾉموعة قصائد مدح سٌيد اأنبياء-العليٌ َ عبد الرﾁن بن عمر ّ
 .ٖٔص  –الغيث اﾇدرار من كاـ اﾇشائخ اأبرار -َ حسن د حسن ْ
 .ّٗص –الغيث اﾇدرار من كاـ اﾇشائخ اأبرار-َ حسن د حسن ٓ
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 بز『د الّ》ّي صّلى ه اسّلم، اإعراض』 عن الّدنيا. ادال: اﾇديحاﾇبحث 
 الّز『د. ادّال: مفهوماﾇطلب 

 كالٌز『د صفة ﾁيدة كمرغوبة للعابد اﾇسلم كقد تكٌلم العلماء x تعرف』:        
    x الٌدين  الٌدنيا،قاؿ ابن م》ظور " الٌز『د كالٌز『ادة x اأشياء   خاصة، كالزٌ『ادةكايقاؿ الٌز『د x

 َُكٌلها ضٌد الٌرغبٌة "ُ
 َ.ِ" ُكقاؿ الدٌكتور أﾁد فريد:" الٌز『د 『و انصراؼ الٌرغبة عن الٌشيء إ{ ما 『و خｴ م》』    
كترؾ الزائد على ذلك  حٌلة،"كالٌز『د 『و: أخذ أقٌل الكفاية ﾌا يتيقن اﾈيثمٌي:كقاؿ ابن حجر    

 َّه"ُ
 َ.  ْالفضوؿ الーٌ ا تدعو إليها اﾅاجة"ُ" كاعلم أٌف الٌز『د 『و ترؾ  األوسٌي:كقاؿ    
سامة فالٌز『د  فضل، كز『د أص》اؼ، ز『دفرض، كز『د" الٌز『د ثاثة  أد『م:كقاؿ إبرا『يم بن    

x  الٌسامٌة: الٌز『دكالٌز『د  اﾅاؿ،x  الفضل، الٌز『دكالٌز『د  اﾅراـ،x  الفرض: الز『د
 َ.ٓالٌشبهات"ُ

    x آية من  الدنيا،كقد مدح ه الز『د ｴغ x ـٌ الٌرغبة فيها تيرًيديكفى عىرىضى دتعا{:  القرآف قاؿكذ
Dَي عىزًيزه  Dَي ييرًيدي اٍآًخرىةى كىا نٍػيىا كىا Eحىًكيمهحالد َُٔ 

يػٍره لًٌمىًن اتػDقىٰى كىاى تيٍظلىميوفى كقاؿ تعا{:  نٍػيىا قىًليله كىاٍآًخرىةي خى Eحدقيٍل مىتىاعي الد  َُٕ فىًتيان
    x بعض ما أكرد《 الٌ》وكم 『ة ف》》ٌبｴالٌدنيا، كالٌتقٌلل م》ها كث x د』فضل الٌز x كاأحاديث الواردة

 الٌصاｵﾅ:راض 
 

                                                           
 .ُْٗ-ْج–القا『رة  –دار اﾅديث -ـََِِلساف العرب اريخ الطبع  –َ ابن م》ظور ُ
 َِّص -ااسك》دريٌة –الدار العالٌية -ـََِٗ-ُط-البحر الرائق x الٌز『د كالرٌقائق –َ الدكتور أﾁد فريد ِ
  ُٔٔص–اﾇ》ح اﾇكٌية -َ ابن حجر اﾈيثميٌ ّ

 .ُٕٗص-غالٌية اﾇواعظ، كمصباح اﾇٌتعظ، كقبس الواعظ-األوسٌي –َ ْ
 َُص-مكتبة الٌصفا-ـََِّ-ُط –الٌز『د  –َ أﾁد بن اﾅ》بل ٓ
.ٕٔ اآية-أنفاؿ ا(∝
 .ٕٕ اآية:-ل》ساء ا(3

javascript:;
javascript:;
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 ، أهقاؿ:ابن عمر ه أٌكا: عن
ككاف  سبيل.فقاؿ " كن x الدنيا كأٌنك غريب، أكعابر  ｺ》كｭٌ،" أخذ رسوؿ ه صٌلى ه كسٌلم 

كخذ من  اﾇساء،كإذا أصبحت، فا ت》تظر  الٌصباح،إذا أمسيت فا ت》تطر  ، يقوؿ:ابن عمر ه
 َ.ُُالبخارم صحتك ﾇرضك كمن حياتك ﾇوتك " ركا《 

ه قاؿ جاء رجل إ{ الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم  –" كعن أs العباس بن سعد الٌساعدٌم انيٌا:
" از『د x الدنيا فقاؿ:كأحبｳ ال》ٌاس،  ه،رسوؿ ه دٌلｳ على عمل إذا عملت』 أحٌبｳ ا فقاؿ:
 َ ِحس》ة "ُ ماج』 أسانيدكاز『د فيما ع》د الٌ》اس ﾓٌبك الٌ》اس " حديث حسن ركا《 ابن  ه،ﾓبك 

أز『د الٌ》اس كع》د اﾇراجعة إ{ 『ذ《 الٌ》صوص كتعاريف العلماء للٌز『د فيتضح فيها أٌف الٌ》ｭٌ 『و    
 xا،  الدنيا، كأقٌلهمﾈ فيها. كأبعد『م انشغااحبٌا 
معｲ  كلٌيا، كليسكيتضح أف ليس معｲ ز『د الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم ترك』 كز『د《 عن الٌدنيا     

كعدـ  الدنيا،كإﾐٌا معｲ ز『د《 صٌلى ه علي』 ز『د《 x  الٌسخاء،ز『د《 أيضا: ترؾ الدنيا على سبيل 
 ｸقارها ｷ》ب اآخرة. كتركها للعلماانشغاؿ فيها، 

كيتضج أيضا: أٌف الٌدنيا أكر شاغل للٌ》اس ضٌد الٌز『د كعبادة ه، ك『ي ملهٌية ﾈم كمبعدهم عن    
نٍػيىا كىاى د تعا{: لإﾕاف. قاؿالطريق الٌصحيح  Eٍىيىاةي الدﾅكيمي اDنDفاى تػىغير Gحىق Dًَ ا ال》Dاسي ًإفD كىٍعدى ا اى أىيػEهى

 Dًَ حيػىغيرDنDكيم ا  َُّ اٍلغىريكري
كعلى 『ذا فإٌف أصحاب اﾇدائح الٌ》بويٌٌة x الٌصوماؿ يع》وف x مدائحهم بتعداد أكصاف』 صٌلى    
ضم》ها اﾇدح بز『د《 x الدنيا كالتقليل من شأها: كما س》تكٌلم x الفاضلة كمن  كسٌلم كأخاق』ه 

.uطلب اآﾇا 
 
 
 
 من ز『د《 صّلى ه علي』 اسّلم ي الّدنيا. الثّاي: ااذجاﾇطلب  

                                                           
 ُْٕرقم اﾅديث  –ُٕٖص-اب فضل الز『د  –راض الٌصاｵﾅ -َ الٌ》وكمٌ ُ
 ِْٕرقم اﾅديث -ُٕٖص -َ اﾇصدر الٌسابق ِ
. ٓ: فاطر اآية(≪
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    x 『اذج تقشف』 كتقٌللﾐكإعراض』 ع》ها متوٌفرة  الدنيا،كصور ز『د الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم ك
 ن》ب』 طرفاككرد x السٌ》ة ﾐاذج كثｴة كصور رائعة من ز『د《 صٌلى ه علي』 كسٌلم  الٌ》بويٌة،x الٌس》ة 

 م》ها: 
أن』 قاؿ: ذكر عمر بن  – ه-أكرد《 الٌ》وكٌم x راض الٌصاｵﾅ عن الٌ》عماف بن بشｴ  اأكؿ: ما
رسوؿ ه صٌلى ه علي』 كسٌلم يٌظل لقد رأيت  الدنيا، فقاؿما أصاب الٌ》اس من –ه -اﾆطاب 

 َُاليـو يلتوم ما ﾓد من الٌدقل ما ﾕأ بط》』 "ركا《 مسلم ُ
يهودٌم  كسٌلم مناشｱل رسوؿ ه صٌلى ه علي』  قالت " ا-عائشةما ركا《 البخارٌم عن  الثٌاي:

 َ.ِطعاما كر『》』 درع』" ُ
أنٌ』 قاؿ" ماشبع آؿ ﾊٌمد من طعاـ ثاثة أاـ تباعا –ه  –أs 『ريرة  البخارٌم عنركا  الثٌالث: ما

 َ.ّحｯٌ قبض "ُ
ماأخرج』 اإماـ أﾁد x الٌز『د بس》د《 عن عبد ه بن مسعود أن』 قاؿ: اـ رسوؿ ه على  الرٌابع:

 ｵتك ألｼ ج》ب』 فقل》ا ارسوؿ أا آذنت》ا ف》بسط x ا مثلي كمثل  لدنيا،كلفقاؿ "ما‾  م》』؟أثٌرﾐإ
 َ  ْالدنيا كراكب سار x يـو صائف قاؿ ｼت شجرة vٌ راح كتركها "ُ

كالق》اعة  الدنيا،كإعراض』 عن  كسٌلم،فانظر إ{ 『ذ《 الٌ》ماذج الواضح على ثبوت ز『د《 صٌلى ه    
 القليل، كاختيار《 العبوديٌة احضة.

اﾇدائح الٌ》بويٌٌة x الٌصوماؿ أظهركا x مدائحهم ز『د  الٌشوؽ كأصحاب فإٌف أ『لكَثٌرا على 『ذا    
 قصائد『م.كعرضو《 x أبيات من  الٌدنيا،ا『تمام』  كسٌلم، كعدـالٌرسوؿ صٌلى ه علي』 

كأشجى ما أنشد《 『ؤاء اﾇادحوف x مدائحهم ز『د《 صٌلى ه علي』 كسٌلم x الدنيا 『ذ《      
 اأبيات اآتية: 

  سف الٌ》بهاٌي ﾑ xزيٌت』:للشيخ يو  اأبيات-ُ
 كاإثراء كاف أعلى اأاـ x الكوف ز『دا           قد تساكل اإقتار

                                                           
 . ّْٕرقم اﾅديث -ُٕٖص-اب فضل الز『د –راض الٌصاｵﾅ -َ الٌ》وكمٌ ُ
 .ُِّٓرقم اﾅديث : –ُُِٕٓاب الر『ن ع》د اليهود كغｴ『م  –كتاب الر『ن -َ صحيح البخارمٌ ِ
 .ّْٕٓ-رقم اﾅديث-ُِْٕٗ –كتاب اأطعمة   –َ البخارٌم ّ
 ّٔ. رقم اﾅديث ِْص-الز『د -َ أﾁد بن ح》بل ْ
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 كاف لوشاء أف تكوف لكانت              ذ『با مع جباﾈا البطحاء
 كاف يعطي الٌديباج كاﾆٌز للٌ》ا              س كتكفي』 ملة ككساء

 قد ارا كالعيش ｾر كماءكاف يبقى شهرا كأكثر ا يو              
 كالٌصفراء  ٌاس م》』 البيضاء        كاف يرضى اأسودين كيرضي اؿ

 بلحم   غداؤ《   كالعشاء ز            كاف | ﾓتمع لدي』 من اﾆب
 كاف يكفي』 عن عشاء غداء              كعشاء ب』 يكوف اكتفاء

 ا اٌتكاء كاف مثل اﾇسكﾒ ｵلس لأؾ           ؿ فا مٌتكا ل』
 َُُاﾅلواء كاف يرضي』 كٌل طعم حاؿ               كلدي』 احبوبة 

 قاؿ:للبوصｴٌم x بردت』 حيث  اأبيات-ِ
 كراكددت』 اﾄباؿ الٌشم من ذ『ب           عن نفس』 فأرا『ا أﾕٌا مم

 كأٌكدت ز『د《 فيها ضركرت』                إٌف الٌضركرة ا تعدك على العصم
 َُِالعدـ { الٌدنيا ضركرة من          لوا《 | ｽرج الدنيا من  تدعوإككيف 

 شجرة اليقｵَ.بلشيخ عبد الٌرﾁن صوx الٌصوما‾ x قصيدت』 ُى اأبيات-ّ
 أا مفاتيحها ز『دا كمٌتكا     ما ماؿ قٌط لدنياا كزخرفها          

 للًحٍرـً كما فىًضا كأز『د ال》ٌاس   أعبد من عبد ه كأﾁد『م            
 كاﾆاشع اﾆاضع اأخشى كمن ك『ا   ك『و الوقور الذٌكور الٌشاكر الورع       
 َّقة كما خلقة x الٌ》اس قد كما ُ  مقٌدس الذات موصوؼ أحسن خل   

『ي اﾇصٌورة ز『د الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم، كإعراض』 عن  كﾎو『ا:ك『ذ《 اأبيات الٌسابقة    
الーٌ قصد أ『ل القصائد اﾇدحٌية x الٌصوماؿ x مدائحهم حｵ  فيها، ك『يٌدنيا كالٌرغبة حظوظ ال

أكثر ما يرٌددكها x أاشيد『م اﾇدحٌي』 ع》د كصفهم  كسٌلم، ك『ييتغٌ》وف بز『د《 صٌلى ه علي』 
 ذات صدؽ كشوؽ.   عاطفاتسلسلة قويٌة ك  كتركيب ألفاظ-كسٌلمه علي』  صٌلى-بز『د《

                                                           
 .ٕٕص -x مدح سٌيد اأنبياءٌ طيبة الغرٌاء -َ الشيخ يوسف الٌ》بهايٌ ُ
 .ُّٓص  –الردة ﾉ xموعة مولد شرؼ اأاـ -َ البوصｴمٌ ِ
ّxَٕص-دليل العباد إ{ سبيل الٌرشاد-َ الشيخ صو . 
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الٌرسوؿ صٌلى  x ديوان』 كx ضم》ها مديح من مدائح الٌشيخ عبد الٌرﾀن صوx اأبيات اآتٌيةك    
 ه علي』 كسٌلم بز『د《:

 x حياu غﾋ ｴـｱ         ليتｳ أبصرت』 كرما         
 ｭٌ《ٌقاـ                   اأعلم العىًبدالx نﾁالظٌلم للٌر 

 ا『د الٌسامي كمعتصم             زاأرحم الورعالٌرسوؿ 
 ｴبﾆاضع الوجلاﾆخلق ه كٌلهم              ا ｴخ 

 الٌشجاع الثٌابت القدـ        الٌسخٌي الٌسهل ذك شرؼ 
 َ.ُطاب أصا طا『ر الٌشيم ُ       x حركب طٌيب طلق      

صٌلى ه علي』 كسٌلم من بعض صفات الٌرسوؿ  『ذ《 اأبيات الٌسابقة فإٌها ｼتوم علىراجع    
ع》اية علماء الٌصوماؿ عامة  كالٌشجاعة، ك『ذ يدؿ على الورع كالٌز『د كالٌسخاء كلｵ الطبع كالٌشرؼ

كأصحاب اﾇدائح خاصة ｺديح الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم ｺا اٌتصف من الٌصفات الفاضلة 
 نثرا كنظما. كأخاق』 الٌسامٌية

  

                                                           
ُxََُص -دليل العباد إ{ سبيل الٌرشاد-َ الشيخ صو. 
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 اسّلم.حياء الّ》ّي صّلى ه علي』  الثّاي: اﾇديحاﾇبحث 
 تعريف اﾅياء.  ادّال:اﾇطلب   

 كتعريفها:كقد ذكر العلماء حٌد『ا  ها،كصٌفة طيٌبة تستحق الٌتخٌلق  كرم،اﾅياء: خلق     
 َُُكاﾅشمة. الٌتوبة  اﾅياء:" اﾇ》ظور:قاؿ ابن    
تغيｴ كانكسار يعｱم اإنساف من خوؼ ما يعاب ب』  اﾇٌد:كاﾅياء اﾈيتمٌي "كقاؿ ابن حجر    

 لكون』 مقصور《. حيا،من اﾅيا، كلذا ﾃي اﾇطر 
 َ.ُِ"كم》』 الٌتقصx ｴ حٌق من ل』 حقٌ  القبيح،خلق يبعث على اجت》اب  كشرعا:

ركا《 عن زيد بن طلحة يرفع』 إ{ الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم قاؿ قاؿ  مالك: فيماكأخرج اإماـ    
 َ.ّاإساـ اﾅياء"ُ خلق، كخلقرسوؿ ه صٌلى ه علي』 كسٌلم " لكٌل دين 

كﾕ》ع من التقصx ｴ  القبيح،حقيقة اﾅياء خلق يبعث على ترؾ  العلماء:كقاؿ الٌ》وكٌم " قاؿ    
ة كرؤي –الٌ》عم  أم:–كركي》ا عن أs القاسم اﾄ》يد رﾁ』 ه قاؿ: اﾅياء رؤية اآاء  اﾅٌق.حٌق ذم 

 َ.ْبيي》هما حالة تسٌمى حياء"ُ التقصｴ، فيتوٌلد
شعور يعｱم على اإنساف كﾓثٌ』  اﾅياء، كأنٌ』فانظر إ{ 『ذ《 التقارير الٌسابقة فإٌها تظهرؾ أﾑٌية    

 على الٌتخلق الٌسلوؾ اﾅسن كاأدب الطٌيب، كترؾ القبيح كالٌرذيلة. 
أكرد الٌ》وكٌم x راض  ｴｹ، كقد، كا أu إا اإﾕاف، ككٌل』 خｴأيضا شعبة من  كاﾅياء   

 الٌصاｵﾅ أحاديث يؤٌكد 『ذا اﾇعｲ م》ها:
" اإﾕاف بضع كسبعوف أكبضع قاؿ:الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم أن』  عن-ركا《 أبو 『ريرة ه  ما-ُ

كاﾅياء سعبة من  ريق،الطٌ إماطة اأذل عن  ه، كأدا『اكستوف شعبة فأفضلها قوؿ ا إل』 إٌا 
 َ.ٓاإﾕاف"متفق علي』 ُ

                                                           
 .ُِٕٔٗ-لساف العرب-َ ابن اﾇ》ظور ُ
 .ُٖٔص -جٌدة-دار اﾇ》هاج-ـََِٓ- ِط–َ ابن حجر اﾈيثمٌي اﾇ》ح اﾇكٌية ِ
 .ُٖٕٔرقم اﾅديث -َٓٔص -ُط–بｴكت -دار الفكر-اﾇوطأ–َ اإماـ مالك ّ
 .ِِْص-راض الٌصاｵﾅ -َ الٌ》وكمٌ ْ
ٓ ｵﾅياء  –كتاب اأدب   –َ الراض الٌصاﾅديث -ِْٔص –اب اﾅّٖرقم ا ٔ 
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قاؿ قاؿ رسوؿ ه صٌلى ه علي』 سٌلم " اﾅياء  –رصي ه ع》』 -ركا《 عمراف بن حصｵ  كما-ِ
 َ.ُكx ركاية ﾇسلم" اﾅياء خｴ كٌل』" أك قاؿ اﾅياء كٌل』 خｴ"ُ علي』.ا أu إا ｴｹ" متفق 

أخرج』 البخارم  فيما-كسٌلمه علي』  صٌلى-لقول』–ابقة أﾌهم كاﾅياة من كصاا اأنبياء السٌ    
عن أs مسعود اأنصارٌم عن الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم أن』 قاؿ " إٌف ﾌا أدرؾ الٌ》اس من كاـ 

 َ.ِإذا | تستح فاص》ع ما شئت" ُ اأك{:الٌ》بٌوة 
 س》بٌي》』.كx سيｴة الٌرسوؿ صٌلى ه كسٌلم صٌور من حيائ』 كما    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اسّلم.اﾇطلب الثّاي: صور من حياء الّرسول صّلى ه علي』   

                                                           
 .ِٖٔرقم اﾅديث -ِْٓ ص-اب اﾅياء  –كتاب اأدب   –الراض الٌصاｵﾅ -َ الٌ》وكمُ
 َُِٔرقم اﾅديث . –ََُُْٓ-اب إذا | تستحي فاص》ع ماشئت –كتاب اأدب   –َ صحيح البخارٌم ِ
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 اﾇرٌات.تفارف』 مرٌة من  كسٌلم، كااﾅياء صفة من صفات الٌ》ｭٌ صٌلى ه    
 َ  ُقاؿ ابن حجر اﾈيتمٌي x اﾇ》ح اﾇكٌية:ُ كأنواع كثｴة كماكللحياء أقساـ 

 استقصاؤ『ا.أقساـ ｿانٌية يطوؿ  –اﾅياء  –" ك『و 
،حياء  م》ها: كحيائ』 صٌلى ه علي』 كسٌلم ﾌن دعا『م إ{ كليمة زي》ب فطٌولوا ع》د《 اﾇقاـ أف   الكـر
بلغ』 عن  ُإذابل  يكر『』،كمن vٌ كاف صٌلى ه علي』 كسٌلم ا يواج』 أحدا ｺا  ،ﾈم: انصرفوايقوؿ 

عائشة :ُ ما رأيت م》』 كا رأل  ؟َ قالت" ك| يقل ما اؿ فافواـ؟أق" مااؿ قاؿ:أحد شيء 
َｳٌم. 

 إلي』.فيهيج』  ﾊبوب』،ما ﾔطر بقلب احٌب x غيبة  احٌبة،حياء  كم》ها:
كغايت』: شهود القلب عدـ صاح عبوديت』  كخوؼ،ك『و ﾌتزج بﾊ ｵٌبة  العبوديٌة،كم》ها: حياء 

 فيستحيي م》』 ا ﾊالة. ﾇعبود《،
كأٌف ل』 نفسｵ يستحي   الٌدكف، حｯٌ حياء اﾇرء من نفس』 إف رضيت الٌ》قص أكق》عت  كم》ها:

الذم قاؿ  الٌشريفة، ك『وإحداﾑا من اآخر، ك『ذا أكمل ما يكوف من اﾅياء، ك『و حياء الٌ》فوس 
 ارٌم."في』 صٌلى ه علي』 كسٌلم" اﾅياء ا أu إا ｴｹ "، ك"اﾅياء من اإﾕاف" ركاﾑا البخ

    x 『عن صحيح』 "كإذان يكفي》ا من صور حيائ』 صٌلى ه علي』 كسٌلم ما صرٌح ب』 البخارٌم كأخرج
حياء من العذراء x خدر『ا "  كسٌلم أشدأs سعيد اﾆدرٌم ه قاؿ: كاف رسوؿ ه صٌلى ه 

ُِ.َ 
    x افظﾅلٌوة يشتٌد  " البارم فتحكقاؿ اﾆا x ا تكوف خارجة حأٌف العذراءﾌ ع》』، ياؤ『ا أكثر

 َ. ّاﾆلوة مظٌ》ة كقوع الفعل ها "ُ لكوف
مادحｵ أصحاب اﾇدائح الٌصوماليｺ ｵلئ أفوا『هم  هذا اﾅديث أطلق الع》اف ألس》ت』 كَثٌرا   

 ٌｭ《ٌكسٌلمه علي』  صلى-ال-x .『حيائ 
اأفراح، كقصيدة مهٌيجة  اليقｵ،كأشجى ما أنشد《 『ؤاء اﾇادحوف x مدائحهم قصيدة شجرة    

 كﾌا أنشدك《 x حيائ』 صٌلى ه علي』 كسٌلم اأبيات اآتٌية:  اأركاح،حاديٌة  كقصيدة
                                                           

 .ِْٗص -اﾇ》ح اﾇكٌية-َ ابن حجر اﾈيثمٌي ُ
 .ِّٔٓرقم –ُْٓٔٔ-اب صفة الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم  –كتاب اﾇ》اقب –َ البخارٌم ِ
 .ٕٔٔ ُٔ –فتح البارم -َ اﾅافظ ابن حجر العسقايٌ ّ
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 َُلقاسم الراكم ｽ xميسة مهٌيجة اأفراح ُ اأبيات-ُ
 م عظيم اﾅياء مرٌصصكرم رحيم من خيار ﾋٌلص        حلي

 حقيق لقد أث》ا《 اﾄود أشخص    بشｴ نذير ذك هاء ﾋصصٌ 
 مودع.بسٌر شريف في』 ه                     
 َِ: ُُشجرةاليقｵَلشيخ صوx x  اأبيات-ِ

 حاك حيٌي كمغض خافض البصر        ما كاج』 الٌ》اس اﾇكرك《 بل سها
 الٌ》صح شاكر『م لعذر『م قبا      الٌر خالطهم كالٌلطف عاملهم    

 َ.ُّالعي》ٌية للزٌيلعٌي x  : اأبياتّ
 ﾉيب ﾇوا《 كثｴ الٌتطوع   نｭٌ اﾈدل اء العدا ذك استكانة       

 إ{ خｴ من فازت ب』 خｴ أٌمة            تٌوج』 بقلب غｴ غفاف كافزع
 طٌيب م》』 كما رعييذٌكري عود البخور حبيب》ا                أٌف ﾀيع ال

 ｹىلق كخيلق ذك اﾅيا كالٌتؤرع د                ﾀيع اﾇرسلｵيفوؽ 
ك『ي الーٌ قصد  كسٌلم،『ي اﾇصٌورة ﾅياء الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』  كﾎو『ا:ك『ذ《 اأبيات الٌسابقة    

 كسٌلم، ك『يه علي』  حيائ』 صٌلىأ『ل القصائد اﾇدحٌية x الٌصوماؿ x مدائحهم حｵ يصفوف 
 أكثر ما يرٌددكها x أاشيد『م اﾇدحٌي』 ع》د ما ﾕدحون』 ｸيائ』 صٌلى ه علي』 كسٌلم.

  

                                                           
 .ْٗ-ﾉموعة قصائد مدح سٌيد اأنبياء-َ عبد الرﾁن بن عمر العليٌ ُ
ِ xدليل العباد إ{ سبيل العباد ديواف للشيخ صو َ– ٔٗ. 
 .ٕٗ-ﾉموعة مشتملة-َ الزيلعيٌ ّ
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 اسّلم.اﾇديح بشجاعة الّ》ّي صّلى ه  الثّالث:اﾇبجث 
 ميدة.الّشجاعة خصلة  ادّال:اﾇطلب  

 َ.   ُشٌدة القلب x البأس"ُ الٌشجاعة:" م》ظور:قاؿ ابن    

ﾈم جوات كصوات من شجاعة  كبسالتهم حيثكx عصور الٌتاريخ عرؼ بطوات رجاؿ    
 أارت اﾇخاكؼ كالٌرعب، كص》عت اأعاجيب حｯ صارت ｼكي لأجياؿ جيا بعد جيل. 

كالٌساح تستمٌد قوها من العٌدة  ااعتقاديٌة، كاكالبطولة كالٌشجاعة كاإقداـ تص》عها اﾇبادئ    
 ٌﾐاف اٌلذم 『و أساس كٌل  تستمدٌ  افحسب، كإﾕشيء، كاقٌوها من اإ  ｱٌت》تصر  بقوها، كلك》هاتغ

فػىلىٍم د تعا{: كفوز. قاؿبعقيدها كتضيف الٌ》صر كالغلبة ه فيما يظهر《 على أيديها من نصر 
Dَى  Dَى قػىتػىلىهيٍم كىمىا رىمىٍيتى ًإٍذ رىمىٍيتى كىلٰىًكنD ا ءن حىسى》نا ًإفD تػىٍقتػيليو『يٍم كىلٰىًكنD ا  رىمىٰى كىلًيػيٍبًليى اٍلميٍؤًمً》ｵى ًمٍ》』ي بىاى

يعه  Dَى ﾃًى  َُِ عىًليمهحا
 كسٌلم:كقاؿ صاحب الٌرحيق اﾇختـو x شجاعة الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』    

حضر اﾇواقف  ال》ٌاس،كاف أشجع   اﾓهل،"ككاف من الٌشجاعة كالٌ》جدة كالبأس اﾇكاف الذم 
كما  يتزحزح،كا  يدبر،ا  يرح، كمقبلك『وابت ا  مرٌة،كفٌر ع》』 الكماةكاأبطاؿ غｴ  الصعبة،

علٌي: كٌ》ا إذا ﾁى البأس كاﾁٌرت  سوا《، قاؿكجفظت ع》』 جولة  قوة،شجاع إا كقد أحصيت ل』 
     َُّ" يكوف أحد أقرب إ{ العدٌك م》』  كسٌلم، فمااﾅدؽ اتقي》ا برسوؿ ه صٌلى ه علي』 

 كقاؿ ه تعا{ x معرض شجاعة الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم كقٌوت』 كبطولة أصحاب』   
ا 》ػىهيٍم تػىرىا『يٍم ريكDعنا سيجDدن Dًَ كىالDًذينى مىعى』ي أىًشدDاءي عىلىى اٍلكيفDاًر ريﾁىىاءي بػىيػٍ تػىغيوفى فىٍضان مًٌنى  دEﾊىمDده رDسيوؿي ا يػىبػٍ

Dًَ كىًرضٍ  ﾍًيًل كىزى ا ٍن أىثىًر السEجيوًد ذٰىًلكى مىثػىليهيٍم xً التػDٍورىاًة كىمىثػىليهيٍم xً اٍإً رٍعو وىاان ًسيمىا『يٍم xً كيجيوً『ًهم مًٌ
Dَي الDًذينى  أىٍخرىجى شىٍطأى《ي فىآزىرى《ي فىاٍستػىٍغلىظى فىاٍستػىوىٰل عىلىٰى سيوًقً』 يػيٍعًجبي الزEرDاعى لًيىًغيظى ًهًمي اٍلكيفDارى كىعىدى  ا

ٍاح هيم مDٍغًفرىةن كىأىٍجرنا عىًظيمن  . َُْآمى》يوا كىعىًمليوا الصDاﾅًىاًت ًم》ػٍ

                                                           
 ُ.ُّٓٓلساف العرب -َ ابن م》ظور ُ
.ُٕ: أنفاؿ اآيةا(≫
 .َْٗ –َ صفٌي الٌرﾁن الرحيق اﾇختـو ّ
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قاؿ  كسٌلم، كقدكلواء الٌشجاعة كالقٌوة كالبسالة مطوٌم x يٌد رسوؿ ه ﾊٌمد صٌلى ه علي』    
كأجود الٌ》اس، كأشجع الٌ》اس، قاؿ  الٌ》اس،أنس فيما أخرج』 البخارٌم ع》』 " كاف رسوؿ ه أحسن 

الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم على فرس أs  قاؿ: فتلقا『مكقد فزع أ『ل أ『ل اﾇدي》ة ليا ﾃعوا صوا 
كسٌلم: vٌ قاؿ رسوؿ ه صٌلى ه علي』  تراعوا،فقاؿ | تراعوا|  سيف』،طلحة عرل ك『و متقٌلد 

 َ ُ"ُ-يعｳ الفرس –ｸرا  كجدت』
كقد قاؿ الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』  اإنساف،كالٌصفات اﾇرغوب』 لدل  اأخاؽ،جاعة من مكاـر كالشٌ    

كx لفظ  َُّاأخاؽ "َ كx لفظ"بعثت أｾم صاz ِ"إﾐٌا بعثت أｾم مكاـر اأخاؽ"ُكسٌلم:
 َ.ْآخر "بعثت أｾٌم حسن اأخاؽ"ُ

كقاؿ اﾅافظ ابن حجر  كسٌلم،صٌلى ه  ه دكانتهت الشجاعة كالبطولة إ{ رسوؿ    
 x ٌر البأس نٌتقي الفتح "العسقاٌيﾁ إسحاؽ قاؿ الراء كٌ》ا إذا sكإٌف الٌشجاع مٌ》ا  ب』،عن أ
 َ.ُٓالٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم  يعｳ –اٌلذم ﾓاذي』 

 
 
 
 
 
 

 اسّلم اتضحّيت』.من ثبات الّرسول الّرسول صّلى ه علي』  ااذج الثّاي:اﾇطلب 

                                                           
 .ََّْرقم اﾅديث -ُٖٗ ُٔ-اب إذا فزعوا ليا  –كتاب اﾄهاد كالسｴ   –َ صحيح البخارٌم ُ
   َِِٖٕرقم -َُُِّّ-ـُْٗٗ-ُط–بｴكت –دار الكتب العلمٌية -ｼقيق د عطا–َ البيهقي الس》ن الكرل ِ
 .ِّٕاﾅديث  رقم-ْٕص-اأدب اﾇفرد  –لبخارٌم اَ ّ
 .ُٕٕٔرقم -ََٓٔ اإماـ مالك صْ
 .ُِٕٔٔ –البارم  فتح-ابن حجر العسقايٌ  َٓ
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ه علي』  سｴت』 صٌلىx  ف》جد ،ها اﾇثل يضربكبطولت』 ه علي』 كسٌلم  الٌرسوؿ صٌلىكشجاعة    
حｯٌ أصيب x جسد《 كﾐاذج رائعة من شجاعت』 كبطولت』 صٌلى ه علي』 كسٌلم  كثｴة،صور  كسلم 

 أuكأصدؽ دليل على شجاعت』 ما اﾇعارؾ.الٌشريف ببعض اﾄركح كالٌشجاج x بعض 
العٌدك x معركة أحد، كمعركة ح》ｵ بعد انسحاب  كصمود《 أماـصلى ه علي』 كسٌلم  ثبات』-ُ

 اﾇعركة. اﾇسلمｵ منجيوش 
كقد أكرد الزٌبيدم ﾋ xتصر الصحيح البخارٌم ما يؤٌكد صمود الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم    

حد فيما ركا《 أنس ه أن』 قاؿ :" ﾇا كاف يـو أحد إهـز الٌ》اس عن كثبات』 أماـ العدٌك x يـو أ
الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم كأبو طلحة بｵ يدم الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم ﾉوب علي』 ｷحفة ل』 ، 

ﾄعبة ككاف أبو طلحة رجا رامٌيا شديد القٌد يكسر يومئذ قوسｵ أكثاا، ككاف الٌرجل ﾕٌر كمع』 ا
من ال》بل، فيقوؿ انثر『ا أs طلحة، فأشرؼ الٌ》ｭٌ ي》ظر إ{ القـو فيقوؿ أبو طلحة: ا نｭ ه، 

 َ.ُأs أنت كأٌمي ا تشرؼ يصيبك سهم من سهاـ القـو ﾎرم دكف ﾎرؾ"ُ
 –ه –x صحيح』 "عن أs إسحاؽ قاؿ قاؿ رجل للراء بن عازب  أخرج البحارمكقد    

t؟ قاؿعن رسوؿ ه صٌلى ه علي』 كسٌلم يـو  أفررｵ《لكٌن رسوؿ ه صٌلى ه علي』 كسٌلم |  ح
 الغ》ائم،اﾇسلموف على  فاهزموا، فأقبلكإٌا ﾇٌا لقي》ا『م ﾁل》ا عليهم  رماة،يفٌر. إٌف 『وازف كانوا قوما 

فلقد رأيت』 كإنٌ』 لعى بغلت』  يفٌر،فأٌما رسوؿ ه صٌلى ه علي』 كسٌلم فلم  الٌسهاـ،فاستغلبوا 
 كالٌ》ｭٌ يقوؿ: بلجامها،كإف أا سفياف أخذ  البيضاء،

 َ.ِأا الٌ》ｭ ا كذب           أا ابن عبد اﾇطلب " ُ
    x افظ ابن حجر العسقاٌيﾅركوب』 صٌلى ه علي』 كسٌلم البغلة الفتح:كقاؿ ا x قاؿ العلماء"

 َّكالٌشجاعة كالثٌبات "ُيومئذ دالة على الٌ》هاية 
كذلك فيما  اأمر،رسوؿ ه صٌلى ه علي』 كسٌلم فارسا يتقٌدـ أصحاب』 إذا اشتٌد عليهم  كاف-ِ

الٌ》ｭٌ صٌلى  قاؿ: فتلقا『مكقد فزع أ『ل أ『ل اﾇدي》ة ليا ﾃعوا صوا أنس قاؿ: "  البخارٌم عنركا《 

                                                           
 . ُّٓٓرقم اﾅديث  – ُّٗص    ُط-بｴكت-دار الفكر-ﾋتصر صحيح البخارمٌ –َ الزٌبيدمُ
 .ِْٖٔرقم اﾅديث  –ُُٖٔ-اب من قاد دابة غx 》ｴ اﾅرب –كتاب اﾄهاد كالسｴ -َ صحيح البخارم ِ
 .ُِٓٔ ٕ–فتح البارم -َ ابن حجر العسقايٌ ّ
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vٌ قاؿ رسوؿ  تراعوا،فقاؿ | تراعوا|  سيف』، ه علي』 كسٌلم على فرس أs طلحة عرل ك『و متقٌلد
 َ.      ُ" ُ يعｳ الفرس –ｸرا  كسٌلم: كجدت』ه صٌلى ه علي』 

فانظر 『ذ《 الٌصور الواضحة على ثبات تضحية الٌرسوؿ كبطولت』 صٌلى ه علي』 كسٌلم أعاء     
قصائد『م  الٌصوماؿ xالبطولة كشجاعت』 سعى أصحاب اﾇدائح x  هذ《 تعا{؛ كاقتداءكلمة ه 

ال》ٌبهاٌي x شحاعة الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم  ﾑزيٌة الشيخاﾇدحٌية إ{ إنشاد أبيات مدحٌية م》ها 
 كقٌوت』 كفيها يقوؿ:

 لبطش』 اأقواءكاف أقول اأاـ بطشا كإف صا           رع ذٌلت 
x الٌشجعاف ｴع》د أس』 جب》اءكٌل حرب           كٌلهم   كاف خ 

 x شﾔ | شى كه م》』 الكاء                 الريٌة خلقاكافﾔ كيف َُِ 
    ｭٌ《ٌم》هم: لٌشجاعتة-كسٌلمه علي』  صٌلى-كأنشد بعضهم قصائد من ضمن أبياها مديح ال 

 قاسم الراكٌم القائل ｽ xميس』 مهٌيجة اأفراح: 
 أخشى الٌ》اس بل 『و ضارع               شجاع كمٌي ذك صاح كخاشعإ{ ه 

 َُّكشافع ذكور هٌي الوج』 ﾍد كخاضع                    شكور كٌشكار صبور 
 بتضرٌع.كيسرم إ{ نيل العا                            
 اليقｵ:كم》هم الشيخ عبد الٌرﾁن صوx الذم قاؿ x قصيدت』 شحرة    

 ﾃوح ﾃيدع الٌسماة سخي         ساـ سوٌم صراط خｴ من سئاسهل 
 ﾁَُْا ﾍد شجاع كمي إذ سطا أسد             لدل الوغى ك『و ضرغاـ إذا 

كإذا فالٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم اٌتصف الٌشجاعة كاﾄلد كالثبات كالبطولة كالٌصمود أماـ    
أكصاف』  من أف ي》بهركا ﾌا جعل أ『ل اﾇديح x الٌصوماؿ كغｴ『ا كالظٌلم، ك『ذاالطغياف كاﾄبىركت 

اكتسبوا لقب  كسٌلم؛ حｯالبا『رة، كأنشأكا قصائد مدحٌية للٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』  اﾄليلة، كنعوت』
.ｵٌداحﾇا 

                                                           
 .ََّْرفم اﾅديث ُٖٗ ُٔ-اب إذا فزعوا ليا  –كتاب اﾄهاد كالسｴ   –َ صحيح البخارٌم ُ
 .ٕٗص-مدح سٌيد اأنبياٌء  طيبة العرٌاء x-َ الشيخ يوسف الٌ》بهايٌ ِ
 .ْٓص–ﾉموعة قصائد مدح سٌيد اأنبياء -َ قاسم الراكمٌ ّ
ْ xدليل العباد إ{ سبيل الٌرشاد -َ الشيخ صو–– ٔٗ. 
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 .العصر اﾅديث اقصائد『م ي اﾇدائح الّ》بويّة ي الّصومال رااد :الّرابعالفصل 
 توطئة:

ٌف لكٌل زماف رجال』 كلكٌل بلد ركاد《، كلكٌل قرف مرشدك《 كﾉٌدكد《، كرجاؿ القرف العشرين من إ   
 اﾅياة xكٌل جانب من جوانب رة من  اﾇتطوٌ  لـو اأكثر الٌ》اس نصيبا كحظاٌ؛ أهم هلوا من الع

 أٌمتهم.العصر اﾅديث بعد ما استفادكا من علـو اﾇتقٌدمｵ حｯ أصبحوا ركادا 
حｯٌ نبغ x   سبب العلمهم بثحياهم كازد『رت ثقاف اجتمعات، كتطٌورتٌدـ الٌ》شاطات x كتق   

برع x العا| العرsٌ رجاؿ كركاد  كالٌتمٌدف، vٌ د يدفعوف اٌمتهم ﾎو الٌتقٌدـ كالٌتحٌضر اك كٌل أٌمة ر 
ーٌ تقٌدمت اأٌمة العربٌية عن غｴ『ا من اأمم  أٌمتهم،أخذكا سبل الٌتطٌور  كمن جوانب الٌتقٌدـ ال

 .جانب الٌلساف كالفصاحة كاأدب
    ｯٌدائح ال》ٌبويٌة حﾇا x ينｴكث ｵد فيها اشطﾍ جانب آخر فإٌف أراضي الٌصوماؿ xاكز  كｻ

 ｭٌ《ٌكث》ائ』 صٌلى ه علي』 كس من-صٌلى ه علي』 كسٌلم-مديح ال 『ﾓلٌلغة ا م الٌلغة العربٌية إ{لٌ مد
 احلٌية.

كﾌن شارؾ x 『ذا الٌتقدـ، كx الٌ》هضة اأدبٌية العربٌية من العلماء الٌصومالٌيｵ كالٌشعراء    
الٌرﾁن، الٌشيخ عبد  لزٌيلعيٌ االشيخ عبد الٌرﾁن صوx ك  الٌشاشيٌ  ال》ٌبويٌة:اﾇشهورين اﾇدائح 

الراكٌم، كالشيخ عبد الٌرﾁن عمر العلٌي، كالشيخ عبد ه  قاسم كالشيخالشيخ أكيس،  كالقادرمٌ 
أبوبكر بن الشيخ نور، كالشيخ يوسف دريد، كالشيخ  البحر. كالشيخالقطｭ، كالشيخ يوسف 

 لقماف.ﾊٌمد نور معٌلم 
 ﾈجرٌم،االث عشر ك『ؤاء الٌشيوخ كغｴ『م من الٌصومالٌيｵ اشتهركا اﾇدائح الٌ》بويٌة x القرف الثٌ    

x موٌزعة حياهم العلمٌية ة سｴ  ذكر معاﾇادحｵ ة من 『ؤاء الٌشيوخ ذا الفصل ثاثﾈكقد اخｱا 
من قصائد الٌشيخ من 『ؤاء الٌشيوخ الٌثاثة قصيدة  ككذلك اختار الباحث ﾋتلفة،ثاثة مباحث 
 الٌرﾁن،الٌشيخ عبد  كالزٌيلعيٌ  صوx،عبد الٌرﾁن  الشيخ الٌشاشيٌ 『م: الٌشيوخ  كاحدة، ك『ؤاء

 .لٌشيخ أكيسا لقادرمٌ كا
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 الشيخ عبد الّرمن اقصيدت』 " مرقاة الوصول إ{ حضرة الّرسول". ادال: الّشاشيّ اﾇبحث 
 احيات』 العلمّية. ادّال: سرت』اﾇطلب 

 انسب』.ام』  -
 التمشٌية:قاؿ الشيخ أﾁد عثماف الٌشاشي x تعليق』 على كتاب    

كالفصاحة كالباغة إنٌ』 عبد الٌرﾁن  كالراعة،" 『و اإماـ العاٌمة اﾈماـ الفٌهامة اﾇقٌر ل』 الٌ》جابة 
vٌ عبد ه اﾇلقب بشيخ صوx بن شيخ عبد ه بن شيخ ﾊٌمد بن شيخ عبد ه ابن أمانك. . . 

ي ب』 إ{ الٌصحاsٌ اﾄليل عبد " إٌف 『ذا الٌ》سب الرٌفيع الطٌا『ر يسمو الٌشيخ صوx حｯٌ ي》تهقاؿ:
 َُُعوؼ "الٌرﾁن بن 

كقطب الٌدعوة  صوx،ك『و عبد الرﾁن بن الشيخ عبد ه الٌصوماٌ‾ اﾇلٌقب بشيخ حاج    
اإصاحٌية الٌصوفٌية ﾊ xافظة ب》ادر كنواحيها، ك『و مرجع علم العقيدة اأشعريٌة، كعلم الٌتصٌوؼ 
كرمز للمدائح الٌ》بويٌة x أكساط شعب الٌصوماؿ، ك『و اﾇشهور العلم كالٌصاح كالورع بｵ أ『ل 

 العلم.
 مولد《.-

 بد ه الٌصوxٌ اﾇعركؼ بقطب ب》ادر x" كلد عبد الٌرﾁن شيخ عآماؿ:قاؿ صاحب نيل    
 َ ِمن قبيلة شاشي العربٌية "ُ 『ػُِْٓـ اﾇوافق ُِْٖمقديشو عاـ 

ـ، ك『و من أسرة كرﾕة شاشٌية ت》تسب ُِْٓكلد الٌشيخ صوｺ xقديشو عاصمة الٌصوماؿ عاـ    
اأصوٌ‾، ك『ي أسرة صومالٌية، دي》ٌية مرموقة x اجتمع الٌتدٌين  الكبｴ الفقي』إ{ أs بكر القفاؿ 

 اｴﾆ.س إ{ لٌ》ااالٌصاح، كنشر العلم، كإرشاد ك 
    xتعليق』 عن كادة الشيخ صو x د عثمافﾁكحال』:كقاؿ الٌشيخ أ 

، كنشأ كترعرع x أحضاها، ك| يسافر قٌط إ{ خارج 『ػُِْٓ" كلد ｺدي》ة مقديشو عاـ 
 فيها.ٌصوماؿ، غｴ مرٌة الｰ حٌج ال

                                                           
لقا『رة ا–اﾇكتبة اإسامٌية -َُِّ-ُتعليق كتاب التمشٌية شرح إرشاد الغاكم ط–ﾊٌمد الٌشاشٌي الٌصوماٌ‾ أﾁد عثماف  َُ
ُُُّ. 
 .ُّّص –نيل اآماؿ x تراجم أعاـ الٌصوماؿ –َ أنور أﾁد ِ
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حٌب』 كشوق』 إ{ تلك  مع فرطكلكن مع اأسف | يساعد《 اﾅٌظ x أف يزكر ضريح اﾇصطفى    
لذلك ترا《  اﾇقٌدسة،لكوف الطٌاعوف قد م》ع』 『و كمن مع』 عن الوصوؿ إ{ تلك البقاع  الٌزارٌة؛

 كقول』:كي》سب إ{ نفس』 الٌتقصｴ   ،قصائد《يتلٌهف كيتحٌسر على ضياع تلك الفرصة x كثｴ من 

 َُعاقｳ عن سٌيد البشر       شـؤ عصياي كｱﾉمي"ُ
 شيوخ』.-

على يد《 شيخ』 د نور دي》لو، كقرأ  العلم-صوxالٌشيخ  –قاؿ صاحب نيل اآماؿ:" كأخذ    
عبد الٌرﾁن شيخ عبد ه الٌشاشٌي، vٌ توج』 برفقة الٌشيخ  علم العركض على أخي』 اأكرالشيخ معو

 َِالزٌيلعٌي إ{ الٌشيخ أs بكر احضار اﾇدفوف x مدي》ة كرشيخ"ُ
كﾇا بلغ الشيخ صوx سن الٌتعليم التحق ｺا يعرؼ ع》د أ『ل الٌصوماؿ" دكس" ك『ي خلوة قرآنٌية    

ا القرآف الكرم اﾎ 『ｻو اﾇساجد كحلقاه حفظ』 الكرم، كبعدأككيٌتاب يتعٌلم الطاب فيها القرآف 
كاستفاد من علمائها حーٌ تعٌلم م》هم الكتب اﾇختصرة من الفق』 كال》حو كالٌصرؼ كعلم  العلمٌية،

اﾇ》هل العذب حｯٌ  العقائد كعلم العركض، ك| يزؿ الشيخ صوx يغｱؼ من حلقات اﾇساجد
كبلغ مستول مرموؽ x اجتمع الٌصوماٌ‾ على أيدم شيوخ』 الذين توٌج』 إ{  شｯٌ،تضٌلع x علـو 

أبو بكر احضار الذم كجد ع》د《 الشيخ  الشيخ:خضرهم اﾇعطٌرة كمن 『ؤاء العلماء فريد زمان』 
كشيخ』 كأخو《 اأكر اٌلذم قرأ علي』 علم العركض اﾇسٌمى معو بن الشيخ  اﾇ》شودة،صوxٌ ضالت』 

 ﾊٌمد نور دي》لو الذم استفاد م》』 أكثر اﾇختصرات. كشيخ』: عبد ه،
 .تاميذ《-

    ، قاؿ صاحب نيل اآماؿ " كمن العلماء الذين ｽٌرجوا على يدي』 الٌشيخ ﾊيي الٌدين معٌلم مكـر
الذم كاف ي》وب عن الٌشيخ x الٌتدريس حاؿ غياب』 عن الٌدرس،  غول』،كالٌشيخ عبد الٌرﾁن أﾁد 

 َ.ّم الراكٌم كالٌشيخ عبد ه القطｭٌ كعｴ『م"ُكالٌشيخ قاس
كذلك من خاؿ  ﾌات』،كنفع ه بعبد الٌرﾁن الٌشاشٌي كثｴا من طلبة العلم x حيات』 كبعد    

 كاﾅسن.مؤلٌفات』 الｰ شهد الٌداي ﾈا كالقاصي من اإتقاف كاﾄودة 
                                                           

 .ُُُٔكتاب التمشٌية على  تعليق –ﾊٌمد الٌشاشٌي الٌصوماٌ‾  عثماف َ أﾁدُ
 ُّّص –نيل اآماؿ x تراجم أعاـ الٌصوماؿ –َ أنور أﾁد ِ
 ُّّص –نيل اآماؿ x تراجم أعاـ الٌصوماؿ –َ أنور أﾁد ّ
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الٌتدريس، كعلم الٌتصوؼ تربٌع على عرش  اللٌغة،كعلم  الٌشريعة،كﾇٌا تسٌلح الٌشيخ صوx بعلم    
أصبح م》ارة يهتدم ها طلبة العلم، كقصد《 الٌطاب إلي』 من كٌل  مبٌكر، vٌ للٌتعليم x سٌن  كتصٌدر

 العذب.م》』  اﾇعمورة، لي》هلواحدب كصوب، كأتوف إلي』 من كٌل بقاع 
كｽرٌج على يدي』 طلبة كعلماء كثｴكف معركفوف لدل اجتمع الٌصوماٌ‾ العلم كالٌصاح كنشر    

الذم عاش』  اأمٌية كااستعمار الذم احتٌل أراضي الٌصوماؿ x العهد اإسامٌية، كمكافحةالٌدعوة 
، كا كقاضيها الشيخالشيخ صوx كم》هم مفﾊ ｰافظة ب》ادر  لٌشاعر اأديب ﾊي الٌدين معٌلم مكـر

الراكم، كاﾇ》اضل الٌشهｴ السٌيد د عبد ه حسن، الذم حارب ااستعمار، كالشيخ  اﾇادح قاسم
كالشيخ عبد ه القطｭٌ الذم أٌلف   غياب』،عبد الٌرﾁن أﾁد غول』، الذم يقـو مقاـ الشيخ ع》د 

 ｵ《ؤمﾇكتاب』 "نصر ا." 
 .االدعويّةمكانت』 العلمّية -

أخذ الشيخ صوx الشاشٌي مكانة عالٌية بｵ علماء القرف العشرين x الٌصوماؿ كقد طارت    
من ااحｱاـ كالسيادة لدل الشعب الٌصوماٌ‾ م》زلة  ككصل شهرت』 x الباد اﾄوار مثل اليمن،

 ككاف مبٌجا بｵ شعب الٌصوماؿ اسٌيما أ『ل اﾄ》وب حｯٌ لقب  رفيعة، سامٌية، كدرجة
 .》ادرَب ُقطب

،كｷانب آخر كاف الٌشيخ صوx داعيا إ{     ٌَ أمر اﾇعركؼ كي》هى عن اﾇ》كر، ككاف يكر《 ما  ا
اﾇدحٌية  اأدبٌية ما تشهد《 بعض قصائد《 الشرعٌيٌة، ك『ذاﾒرم x اجتمع من اﾇ》كرات كاﾇخالفات 
ه أ『ل مقديشو اﾈداية  كيدعو كاإصاحٌية،الｰ يعٌر الٌشيخ فيها عن حهود《 الدعويٌة 

 َ  :كالｰ مطلعهاكالٌصاح، مثل قصيدت』 ُنصائح خصوصية أريد ها العمـو
 إﾈي إﾈي ا إﾈي كسٌيدم               أجب دعوu ا من ﾒيب كي》جد

 إﾈي ا『د أ『ل مقدشو إهم أبوا         أمورا ها أتى الٌرسوؿ ﾊٌمد
 كحجب ﾈٌن ﾌٌن الٌسوء يقصد  كسｱ لعورات الرجاؿ كلل》سا        

 كأٌف آية اﾅجاب أنزؿ رب》ا            على غｴ『م عٌما كصٌما ｾٌردكا
 كترؾ الٌتخلي مع اأجانب كالٌ》ظر     إليهٌن مع قصد كأف تبطش اليدٌ 
 كمٌس ﾈٌن بل مزاﾁة ﾇا                يؤٌدم ل》كر ما كفحش كيفسد
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 ككوب كأكبار كنسر يسٌ》د   كإبطاؿ ط》بور كمزمار طبلهم       
 َُُعٌودكا كﾈو كلغو الغافلｵ كغفلة              بعادات أ『ل الشرؾ اه 

 مؤلّفات』. -
خٌلف الشيخ صوx x اﾇكتبة  اإسامٌية عامة كالعربية خاصة مؤلٌفات،كأضافها إ{ مكتباها    

 x و『رة الٌسامٌيةﾄع》ها احث العلم كراغب』 م》ها م》ظومة ا ｳا يستغ ｰمع ما فيها من الٌ》فائس ال
على "امٌية  علم العركض كالقافٌية ، كشرح مｮ السلم x علم اﾇ》طق، ك『و ﾋطوط .ل』 تعليق

اأفعاؿ" ك『و تعليق مفيد يضٌمن ﾀيع قواعد الٌصرؼ، كل』 ديواف ﾀع قصائد《 ك『و اﾇسٌمٌى" دليل 
العباد إ{ سبيل الٌرشاد "ك『و ديواف يضٌم قصائد《 اﾇدحٌية  أبياا ｼتوم على تقديسات ه ،كﾒمع  

رع إ{ ه ، إضافة إ{ مدح قصائدﾉ xاات مت》ٌوعة من التسبيح كالتحميد كاابتهاؿ كالٌتض
الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم كالوعظ كاإرشاد ،كغｴ ذلك من اﾇوضوعات .كل』 م》ظومة من علم 

 الفق』 | يكملها ككقف ع》د صاة اﾇسافر .
كاستضاء الٌز『اد كالعٌباد  الٌز『د،مصابيح  العا، كأشعلكﾂٌس الشيخ صوx م》ظومة تبارؾ ذك    

 من مشعلها. 
    ｳالٌتاريخ الدي x بصمات خالدة xن صوﾁشبكة الٌشا『د " ترؾ العٌامة الشيخ عبد الٌر xك

اﾄو『رة الٌسامٌية x علم العركض كالقافٌية،  اأفعاؿ، كم》ظومةالٌصوماؿ م》ها: تعليق ل』 على امٌية 
ك『و ديواف يضٌم  كشرح مｮ السٌلم x علم العركض ك『و ﾋطوط، كدليل العباد إ{ سبيل الٌرشاد،

 َ.ِقصائد《"ُ
 
 
 
 .افات』-

                                                           
ُﾁالشيخ عبد الر َxص-مقديشو–اريخ  مطبعة الكتب بدكف-الرشادديوان』 دليل العباد إ{ سبيل  –ن صو ُُِ. 
 بواسطة شبكة الدكلٌية ُاإنｱنتَ. بتصرؼ.-َ شبكة الشا『د اإخباريةِ
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اﾇوافق عاـ  『ػُِِّمن صفر س》ة  ِٗصوx xٌ يـو قاؿ صاحب نيل اآماؿ: " توx الٌشيخ    
 َ.ُـ"ََُُٗ

كاف الشٌيخ م》ذ صغر《 ذا 『واية صوفٌية، كميوؿ أشعريٌةٌ ، ككاف ﾕيل إ{ الٌز『د كالٌتخلق اأخاؽ     
 الرٌفيعة. ٌ اإسامٌية 

x آخر عمر《 إ{ الطريقة الٌصوفٌية اأكيسٌية القادريٌة الｰ أسٌسها الشيخ أكيس  انضٌم الشيخكقد    
 القادرٌم الراكٌم.  

 ٖٕ، كعمر《 يقارب 『ػُِّّع كالعشرين من شهر صفر عاـ كتوx الشيخ صوx x الٌتاس   
 عاما.

 عاصمة الٌصوماؿ. مقديشومدي》ة x  َقبور الشيخ صوxُكفة اآف كدفن ｺقرة معر    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قصيدت』 مرقاة الوصول إ{ حضرة الّرسول صّلى ه علي』 اسّلم. الثّاي:ﾇطلب ا

                                                           
 ُّْص –نيل اآماؿ x تراجم أعاـ الٌصوماؿ –َ أنور أﾁد ُ
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العلماء، ك『ذ《 القصائد ﾀعها  كسٌلم كمديحكللٌ》اظم قصائد كثｴة x مديح الٌ》ｭٌ صٌلي ه علي』    
 َ.ُُالٌرشادَ العباد إ{ سبيل  ُدليلالشيخ x ديوان』 اﾇسٌمى 

    x الٌستة عشر كما 『و كاضح sٌر الشعر العرｸيع أﾀ كذكر ذلك  ديوان』،كيشمل الٌديواف
 قاؿ:حيث مرقاة الوصوؿ إ{ خضرة الٌرسوؿ "تلميذ《 قاسم الراكٌم x مقٌدمة ｽميس』 بقصيدة " 

م رآ《 x رؤا ل』، أٌف أٌلف قصيدة x مدح الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسلٌ  –الشيخ صوx  –"أن』 كٌلما 
 َ  ِنرجو ه أف يرزق》ا طبع』"ُ عشر،ل』 ديواا x مدح اﾇصطفى x اأｹر الٌستة 

عدد أبياها ثاｿائىة كسبعｵ  اﾇسٌماة ُشجرةاليقｵَ، كيقارب قصيدة امٌيةكمن قصائد《 اﾇدحٌية    
ك『ي الｰ اختار『ا  الٌرسوؿَالوصوؿ إ{ حضرة  ُمرقاةكمن قصائد《 أيضا قصيدة تسٌمى  بيتا،

 الباحث x ضمن ｸث』؛ أٌها أكثر القصائد تداكا بｵ أصحاب اﾇدائح x اجتمع الٌصوماٌ‾.
 (4) نّص الدصيدة

 َُْ صٌل ارًب على عاً‾ ذيرىم                سيٍؤدىدو أٍفضىًل مىن داسى الثDرم
 َُٓ ا رىًفٍيعى القىٍدًر أىﾃٍىى مىن سىرىل  ا حبيبى ًه ا خىｴى الوىرىل              

 سىيًٌدى السDادىاًت اذيٍخرى الوىرىل     ا           القىٍدرً  عىزD كىًضيعي  ًفيك قد
 ُٔ ميٍر تػىقىى مىن كاف ذا ريشدودىرىل                  ﾉىٍدو كاٍرتػىقىىكاٍعتػىلىى ذىٍركىةى 

رىاكأىًمｴو ّو  كىاؿ مثلى            كاٍكتىسىي x ظىا ً『رو ثػىٍوبى العيا   أيمًٌ
ًطن رىافو  مىعى  x بىٍطً》』      اى  َُٕ اكىغيليوٌو كاٍجｱًى  كاٍعًتداءو                ّو

 َُٖ ا كىكىقىارو ًمٍثلى ما ًمن عىبػٍقىر السEٍؤدىًد                 ًاﾄىاً《 vيD كىاٍرتىدىل 
                                                           

 بدكف اريخ الطبع.-مقديشو-ｺطبعة كتبَ 『ذا الديواف كاف ﾋطوطا x مٌدة كلكٌ》』 طبع بقريب ُ
 ِٗص  –ﾉموعة قصائد مدح سٌيد اأنبياء -َ قاسم الراكمِ
ّ sعر sنتَ موقع ُعرｱتار الصحاح بواسطة ُاإنﾋكاعتمدت معاي األفاظ اآتيىة على لساف العرب كمعجم الوسيط ك َ

 Maajim.comقاموس معاجم اللغة.
 كطئ』 برجل』:كداسَ ذرل: ｺعｲ شرؼ كقٌمة. √
 َ سرل: ذ『ب كمضى.ٓ
 َ اعتلى: ｾٌسك كتشاغل.ٔ
 َ كإجｱأ من جرأو: تشٌحع كأقدـ علي』.3
∫) ｴٌن، كيقاؿعبقر موضع الباديٌة كثﾄثل كأهم جٌن  اﾇا x.عبقر
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ًبيبو حيبD』ي                     أىٍ『لي فىٍضلو x اٍحｱًىاـو كىٍأتًرىا كىعىًليمو أك حى
 خىاًمان             كىكىًضيػٍعنا عىالًينا ميٍشتىًهرا بػىٍعدى كىوًي ًصٍرتي حىقFا 

بFا ميٍؤلىفنا ﾊيٍتػىرىما                     ميٍكرىمنا مىٍو{ن ميً》تػٍفنا كيقًٌرى   َُُ اميٍستىحى
ا لىٍيس ‾ ا قد مDرا ما يػىٍقتىًضي ذىاؾى كىاى              كيٍ》تي عىٍبدن  عاًبدن

ٍصطىفىى             
ى
ﾇى أٌيً اٍصطىفىيتي اｴرا غ  مىاًدحنا ميٍستػىٍعًذان ميدDخًٌ

             w يلًد فيمىن أىٍكجىرى  مىدحى』ي لًٍلفىوًز ًالكىوًف مىعى』يﾆَِاًُج》ىاًف ا 
 كىبًبػىٍعًثي ميٍستىجىارنا آًم》نا                     حىｵى حارى اﾆىلقي ًمن 『ىٍوؿو جىرىم

ٍصطىفىي              
ي
ﾇًلوىاًء ا x قدبػيٍعًثرا ليىوـى حىٍشرو كالوىرى    كًبكىوًي 

 َُّ ｸىٍثً』 طىورنا ككدDعىٍت الكىرىا قىد سىًهدىٍت عىٍي》امى w              طىالىما
w Dيv               اFبىاًط』 ميٍعتىً》ي  w Dv نىظًم』 نىٍظمى الشEعىرا       اٍسًت》ػٍ

 ذىرىا خىصD』ي كاٍختىارى《ي ﾌن        رىاًجيناw ذىاؾى رًٍضوىافى الDًذم        
ٍلًيًف مىا             َى  w ىا فىكىٍرتي

ﾇىانػيثًٌرىا     طىاﾌً الكيتيًب w قيواDفػىر 
ً‾ جىزًٍيان آًجان             كىًلمىن كاف مىعي ًمن فػيقىرا           كىثػىوىاان

ٍوًي ﾌًىن جىاكىرىا              مىعى』ي x الًفٍردىٍكًس مىٍرًضيFا أيرىم        طىاًمعنا كى
يٍرｻىىى كبػيليوغى 

ﾇميٍستضٍمًطرىاعىاًجان ًمن غىٍيًثً』              كالبػيٍغيىًة         ا 
ىٍعتػىｳى           آًمان 

ﾇًم》』ي فىٍضان بػىٍعدى قىٍطعو كىاٍنًقرىا       نػىٍيلى الًوصىاًؿ ا َُْ 
ٍدحً 

ى
ﾇكىبػىرىا            فىٍضلى مىن  نػىٍرجيو ًالًتزىاـً ا Fكا ًｵٍٍونػى  أىٍنشىأى الكى
ًة  ميودو مىٍدحى ﾊىٍ   رىٍسًل ًه زىاؾو عيٍ》صيرا زىٍيني                 ميً》ｴى الظDٍلمى

 ذًٍكري《ي x كيلًٌ كيتيبو سيطًٌرىا          مىن تػىوى‾D مىٍدحى』ي ميٍوًجدي《ي        
 كيفى ﾒىｿ ｳًٍىرى《ي مىن قىصDرىا               كتىو‾D اأٍنًبيىا كاأٍكلًيىا       

ـي اأ ٍتًقيىا       أىﾁٍىدي اﾆىٍلقً   مىن ذىرىا أىٍعبىدي أىٍعلىىأىٍعدىؿه            ًإما
                                                           

م》يفا: من مادة نيف كامل اأكصاؼ(≓
أكجر: من كجر أم صٌب الدكاء x حلق』(≫
مادة سهد ｺعｲ أرؽ كقٌل نوم』. َ سهدت: من≪
.كانقراُكانقراضَ: من قرض ｺعｲ | يبق م》هم أحد(√
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 َُُ غىرىاأىٍشجىعي ال》Dاًس كىًضٍر غىاـو                أىٍجوىدي ال》Dاًس كجيودو جيودي《ي 
 َُِصىاًدؽي القىوًؿ صىفيوحه مىن عىرىا           سىيًٌده سىٍهله ﾃىيوحه صىاًبره        
را          طابى طىًبٍيبي الطٌاًمًع             طىيػٍفى』ي الطEٍهري اٌلذم قد طيهًٌ

ى الرEسيًل رىئًيسي اأيمىرا              رىﾁةو لًلعىا|ىً طيًٌبه ريكحي ريشدو   ميٍر ｻى
ًصحه ﾍىٍده  ًفعه نىًبٍي』ه  اى ًج ال》Eٍجًح ًنٍراسي القيرىلنيوري                      اى  هى

اًثلي الثىرل         كم ل』 ًمن ميٍعًجزاتو كىضىحىٍت    ككىرامىاتو ｾي
ｴىً      ٍلقنا نىضىرا      أٍعظىمي اأى ٍخاًؽ سىاًمي السًٌ  أىٍكرىـه أىٍحسني خى

 سرل جيوعنا كقىٍحطنا قد أٍجهىدكا             ارسوؿى ًه إفD اﾆىلقى قد   
 قد صىدراكًبذىٍنبو م》هم                 اﾄيها جى》ا『ا ｺعاصو قد

 َُّ صىرااأىصىمًٌ الصDلًد ًمن صىٍفوىا          رافى م》ها القلبي مٌ》ا قاسيFا     
 كعىصا《ي جلEهيم ميستىٍشًعرا             كب』 يىٍدعيوف راF أٍغضىبيوا     

 مثلى ميٍستػىٍغنو مىًليءو عن ًقرا         جى》ىوا          ايػىتيوبيوف ل』 عٌما
 ｺعاًصي رازًؽو قد قػىهDرا               الٌرًزؽي ﾈم   أuًى  كﾑًوا أف

 عىًت』 ييلفىى فهىاD يػيٍعثىرل       بل ًبطا       ك『و فىٍضلي ًه كٌا 
 مىن عىرا الغىٌفاري يىعفيو فهو        نىدىمنا              ليتىهم ًه ابيوا

 ًمن ﾃاءو عىلD أف يىستػىٍغًفرا           حبىس هي عليهم قىٍطرى《      
 َُْ كااٍمｱًاانٍػثػى》ىوا عن غىيًٌهم  ما          فأىقاميوا كتى》ادكا عي》Dدا          
 في』 كاﾈائًم حىｴافى سىرىل          حار أكلوالعىٍقًل م》هم كال》ػEهىى 

ًبيًل الرEشدً         أككسكرافى الذم ايىهتًدم       أٍضحىي ميٍسًعرىا لسى
 كابًتهاؿه كدعاءه x القيرل       ليس غｴي االًتجا م》ك ل》ا      

كأف ‾ يىغًفرا       أف        كادعي مىواا قم كاًدر  يىكشفى الكىٍرب ى
                                                           

.تقوؿ غركت اﾄلد أم ألصقت』 الغراء غرا (≓
كغشي』 كأصاب』. أ|ٌ ب』: كعرامادة صفح فهو الكرم اﾇسامح. َ صفوح: من≫
.َُاﾆيطالصرار  صفوُصفوافَ: اﾅجراأملس. كصٌر: شٌدضرعها(≪
د: خالف اﾅٌق ك『و عارؼ ب』.ع》ٌ َ √
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رｻى اؿ      
ي
ﾇمثل ذا فابتدرا      احيب ه أنت ا x ميقتفىى 

اا       كاشفعٍن للقوـً قـو اا『تدا        ميذخىرا ا شىًفيعنا ا ﾉي
ًمE         أكج』ي الرEسل لدل ه إذا        َُُ ميذعًٌراحىٌل خىٍطبه ميدﾈى
 حقD لىوذو كانتحى مستغًفرا         أنت كيثقى عركةو من اذؾ   

ا               حقD أف ييوصل مأموال』  بك كالٌذٍنبي ل』 اف ييٍسｱى
 ب』 ابى الٌرب مأذكا ييرل     إذ أتى من حيث يؤu كاﾄا      

 أف يى》اؿ القصدى جيودا كاٍقｱًىا       كجديره أٌف من قد كﾄا         
 داًر سوءو آًمًلٍيكى اٍستػىٍغًفرىا       قدﾎىٍوا اصفيى ًه من        

 ذنوب اجｱًاماج》ىي》ا من       كادعي مواا ل》ا أف يىعفوى         
 غافري الذنًب ﾇن قد أٍعسىرا     فعسي يىغفري فيك الزٌلىا          
 بك فضا كمي》ا من حضىرا     كأف ييعطي》ا مىسئويل》ا             
يٍفتىًقرىا       من ﾊٌب كأخٌو كاﾇ》تمي         

ﾇا Dيٌص الٌ》اظمﾔك 
بعفوو  رﾁن عبدى    ميؤجىراااثحيD أك مات م     دائمو             ّو

 كｺن أكصى ل》ا كالفيقرا        مؤمن          vٌ فرعكأصل 
 َُِ سرم ساد مادجا ليل كما       ما عليك ه صٌلي دائما     

 
 
 

 أفكار الدصيدة اع》اصر『ا.
 .أربعة كستｵ بيتانظرا للقافٌية، كتقع x رائٌية قصيدة  الٌرمل، ك『يｸر  منكالقصيدة    
ﾇوضوع كاحد  ك『يعلى طريقة الٌشعراء اأقدمｵ، الشيخ صوx كصٌور『ا  صاغهاقصيدة ال『ذ《 ك    

 اﾇدائح الٌ》بويٌة.موضوع 

                                                           
.أم أفزع』 مذعر: من مادة ذعر أم أذعر《 فهو مذعرك دﾈم اشتٌد ظام』 كسواد《. مدﾈٌم: من(≓
 .   ٕٕ-شويمقد –اريخ  طبعة بدكفالعباد إ{ سبيل الٌرشاد  دليل-صوx  الٌشيخ عبد الرﾁن َِ
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بع》واف ع》صر كجزء م》ها  يستقٌل كلٌ  كثｴة،القصيدة ｼتمل أف تقٌسم إ{ ع》اصر كأجزاء  ك    
، كمدل فهم》ا ｺغزل كｸث》ا فيهاالرٌئيسٌية الｰ كجدا م》ها من خاؿ استقرائ》ا ﾈا  ةر الفك ｸسب
 أبياها.

كﾌا  كمتعٌددة، الرئيسٌية كاآساسٌية الｰ قامت عليها القصيدة كتشمل عليها كثｴةالع》اصر ك    
 الع》اصر:تشمل القصيدة من 

مقدمتها ﾍد العشق للٌرسوؿ صٌلى ه كسٌلم كما كاف عادة الٌشعراء x بداية أشعار『م  ففي-ُ
 كقصائد『م.

 كبياف-كسٌلمه علي』  صٌلى-الٌرسوؿإﾕان』  القدر قبلبياف ارتفاع قدر من كاف كضيع  كيلي』-ِ
 بسٌ》ت』؛ هدي』، كاسｮٌ كاقتدل  كسٌلم،إذا كاف ﾌٌن اتبع الٌرسوؿ صٌلى ه  م》زلت』، كعزٌت』 ع》د ه علوٌ 

 ｵقاؿ:ح 
 فيك قد عٌز كضيع القدر ا            سٌيد السادات ا ذخر الورل
 كاعتلى ذركة ﾉد كارتقى               مرتقى من كاف ذا رشد درل

 عزيزاكضيع القدر قد أصبح  من كاف أفٌ  موضحا-ه علي』 كسٌلم  صٌلى-الرسوؿب الشاعر ﾔاط
 كسٌلم.ه علي』  صٌلىالرسوؿ بعد رشد《 كإﾕان』 ذركة ﾉد كمرتقيا 

كسٌلم؛ ككون』 خاما قبل اختيار《 مديح اﾇصطفى صٌلى ه علي』  ،』ضعفالٌشاعر كيلي』: إظهار -ّ
 قاؿ: حيث

 صرت حقا بعد كوي خاما          ككضيعا عاليا مشتهرا
 م》يفا كٌقرامستحٌبا مؤلفا ｱﾊما                 مكرما مو{ 

 ليس ‾ ما يقتضي ذاؾ كا         ك》ت عبدا عابدا قد مٌرا
 غｴ أي اصطفيت اﾇصطفى      مادحا مستعذا مٌدخرا

ْ- ٌv  ｳٌｾ 『《 قصيدة الٌ》اظم ب》ظم يليｴالكتب  مدحٌية، كتفك x دح ال》ٌثرٌمﾇبتأليف ما فػيٌرؽ من ا
 قاؿ:لذا  سٌلم؛ك كﾀع』 x نظم كاحد ﾇدائح الٌ》ｭٌ صٌلى ه 

 طاؿ ما قد سهدت عي》ام ｸ          xث』 طورا ككدٌعت الكرا
 x ٌv است》باط』 معت》يا                  x ٌv نظم』 نظم الٌشعرا
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 راجيا x ذاؾ رضواف ه الذم        خٌص』 كاختار《 ﾌن ذرا
 طاﾇا فكرت x َليف ما            فرٌقوا x الكتب ﾌا نثٌرا

ٓ- ٌvكبعض صفات』، مثل قول』  فضل』، كبياف-كسٌلمصٌلى ه -الٌرسوؿ الٌرسوؿ  يلي』: مدح 
 أﾁد اﾆلق إماـ اأتقيا            أعدؿ أعبد أعلى من ذرا
 أجود الٌ》اس كجود جود《        أشجع ال》ٌاس كضرغاـ غرا

ٔ- ٌv  x إلي』 ة م》ها إ{ ه كالٌرجوع الٌتوب اجتمع، كعدـإظهار الٌتحٌسر كاآسى بكثرة الذنوب
 كلذا قاؿ: تعا{

 راف م》ها القلب مٌ》ا قاسٌيا      كالصٌم الٌصلد ﾌن صفوا صرا
 كب』 يدعوف رٌا أغضبوا          كعصا《 جٌلهم مستشعرا

 ا يتوبوف ل』 عٌما ج》وا          مثل مستغن مليء عن قرا
ٕ- ٌv  اجاة《ﾇكسٌلمه علي』  صٌلى-الٌرسوؿ كاابتهاؿ كالٌتوسل ب』،الٌتضرع إ{ ه كالٌدعاء كا-

 قاؿ:كما كاف عادة مادحي الٌصوماليx ｵ مدحهم حيث  ل』 كالٌشفاعة
 ليس غｴ االتجاء م》ك ل》ا          كابتهاؿ كدعاء x القرل

 يكشف الكرب كأف ‾ يغفرا       قم كادر كادع مواا أف   
 الدصيدة  الّشعريّة يالّصور 

فيها، كإذا أمع》ت الٌ》ظر إ{ القصيدة كجدت أٌف فيها بعض الٌصور الشعريٌة كاأخيلة الｰ ا تعقيد 
 قول』: كاغموض، مثل

 كاكتسى x ظا『ر ثوب العا         مثل كاؿ كأمｴ أٌمر
قول』 " مثل كاؿ كامｴ  ه. كxع》د  عزٌة الٌ》فس، كرفعة اﾇ》زلةكقول』 " ثوب العا " ك》اية عن    

 لقاء،أٌمرا"تشبي』 ﾇن كاف ذا رشد كاعتا ذركة اجد ع》د ه بواؿ كأمｴ اكتسى كأظهر زيٌ』 ع》د 
 كقول』:ك كرعٌيت』 

 راف م》ها القلب مٌ》ا قاسٌيا       كاأصٌم الٌصلد من صفوا صرا
قد الٌسمع الذم ا يطمع شٌب』 ال》ٌاظم حاؿ القلب القاسي بكثرة ما أصاب』 من الٌذنوب ｸاؿ فا   

ُخيط يشٌد اﾆلف لئا  مثل حاؿ الصفواف اأملس اأصٌم الذم أصاب』 الٌصرار كا يرٌد عن 『وا《،
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ثػىلي』ي كىمىثىًل صىٍفوىافو عىلىٍيً』 تػيرىابه فىأىصىابى』ي  د:قاؿ تعا{ من كٌل جانب،ٌ كا م》فذ ل』 يرضعها كلد『اَ فىمى
اًفرًينى  Dَي اى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلكى ا اD يػىٍقًدريكفى عىلىٰى شىٍيءو Dًٌﾌا كىسىبيوا كىا ｸيث ا  َُُحكىاًبله فػىتػىرىكى』ي صىٍلدن

كاأملس قبوؿ ما يطرأ  لدييرجى من القلب الذم أصاب』 الرٌاف، كمن فاقد الٌسمع كاﾅجر الصٌ 
 .فيهما

    x ةｴذ《 كث』 ｴا.    القصيدة، كقدكالٌصور غ』ｴتذل ب』 لغﾓ أكتفي》ا هذا القدر ك》موذج 
كإخواها من حيث  ببدعة من القصائد اﾇدحٌية للٌشعراء الٌصوماليｵ، كإﾐٌا 『ي كالقصيدة ليست

 القصائد.اﾇضموف كالٌشكل، كاأسلوب كالٌصور كغｴ『ا من أﾐاط 
وحدة ب ، كتتميزكصحيحةمستقيمة  هاأساليبك  كاضحة،『ا أفكار 『ذ《 القصيدة  أفٌ  اﾆاصةا    

 الٌ》بويٌة.ﾇوضوع اﾇدائح ، كخلصت اﾇوضوع
ظا ككلمات غريبة ｼتاج أن》ا ﾍد فيها ألفا كفصيحة، إاسلسة ك كألفاظ القصيدة كتراكيبها سهلة    

 .حإ{ شرح كتوضي
    x ا جعلت』 يصوغ 『ذ《 القصيدة معرة حارةك صادقة ك القصيدة قويٌةكالعاطفةﾌ عن عاطفة 

 الطٌيبة. بصفات』-كسٌلم ه علي』 صٌلى-الٌ》ｭالٌشوؽ إ{ مدح 
التشبيهٌية  الｰ التزمت اﾆياؿ كالٌصوركالقصيدة أتت على الٌ》ظاـ التقليدم للقصيدة العربٌية    

 .معٌقدة الٌصور كاأخيلة غｴكااستعارة مع أٌف 
 .فيها كحدة الوزف ككحدة القافٌية ﾌا أثٌر الٌتوازف ال》غميٌ جاء من كموسيقي القصيد《    
طلب العلم كx حx  ｵالشعرية ك『و  』ｻربة أدبية حيث ظهرت موا『ب لشاشيلشيخ صوx اكل   

ﾀ xيع  كثｴةقصائد   كنظملقب قطب ب》ادر ك  ح الٌ》بويةﾇدائاشتهر ا حيث تعليم الٌطابتصدر ل
 .      لعرsٌ ا لشعرا ｸور

 
 

  

                                                           
.ِْٔالبقرة: (≓
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 (.)العي》ّيةالشيخ عبد الّرمن اقصيدت』  الثّاي: الّزيلعيّ اﾇبحث 
 سرت』 احيات』 العلمّية. ادّال:اﾇطلب 

 ام』 انسب』. -
الزٌيلعٌي  الطٌريقة القادريٌة الٌصوماؿ، كمؤٌسس『و عبد الٌرﾁن بن أﾁد الزٌيلعٌي الكدٌ‾ عا| م》اطق    

 x الٌصوماؿ الغرx sٌ إيثوبيا.
إحدل القبائل القاط》ة x  إ{ قبيلة الٌرح》وين، ك『ي من ي》تمي من عشｴة " دسو" ك『و ك『و   

 ج》وب الٌصوماؿ.
 :مولد《-

كلد الزٌيلعٌي x قرية تسٌمى " جود‾" ضواحي مدي》ة " حيدير"عاصمة إقليم "بىكىوىٍؿ" ｷ》وب    
 x الٌصوماؿx عشر.أكاخر القرف الثٌامن  حدكد 

 كقاؿ صاحب نيل اآماؿ x تراجم أعاـ الٌصوماؿ:   
"كلد عبد الٌرﾁن بن أﾁد الزيلعٌي الكدٌ‾ اﾇقدشٌي الٌصوx xٌ قرية ريفٌية صغｴة يقاؿ ﾈا جود‾ 
على بعد ﾂسｵ كيلو مｱا من مدي》ة "حدر "عاصمة إقليم "بكوؿ" ｸ》وب الٌصوماؿ x اريخ | 

أك أكائل القرف الٌتاسع عشر  عشر،ﾓٌدد بعد كأغلب الظٌن أن』 كاف x هاية القرف الثٌامن 
 َ.ُاﾇيادٌم"ُ

.شيوخ』 -  

كبعد حفظ』 القرآف الكرم  لتعليم القرآف ُدكسَ كﾇا بلغ الزيلعٌي حٌد التعليم التحق ｺدرسة   
x 『ذا اﾅلقات من حفظ متوف  ، ｾٌكنانتقل إ{ مرحلة اﾅلقات الٌدراسٌية التقليديٌة x اﾇساجد 

من علم الٌلغة العربٌية ، كعلم الفق』 حｯٌ أجاد x حفظها كأتقن معانيها ،vٌ سافر الزٌيلعي إ{ 
 ٌv،xن صوﾁمقديشو عاصمة الٌصوماؿ كالتقى فيها أٌكؿ ك『لة شيخ』 كرفيق』 كزميل』 الشيخ عبد الٌر

 sلقة الٌدراسٌية للشيخ أﾅالتحق بشيخ طريقت』 انضٌما إ{ ا ٌv،بكر احضار يتعٌلموف م》』 العلم
الٌشيخ عبد الٌرﾁن بن عمر العلٌي سｴة الٌشيخ  القادريٌة اﾃاعيل ين عمر اﾇقدشٌي ،كقد ذكر

                                                           
 ُِٖص-مقديشو -دار زيلع-ـَُِِ-ِط–الٌصوماؿ  ـاآماؿ x تراجم أعا نيل-أنور أﾁد ميو َ ُ



 

 
76 

x "جاء العي》x ｵ م》اقب الٌشيخｵ" راكا عن شيخ』 د بن فقي』 يوسف حيث  الزيلعٌي كم》اقب』
 قاؿ:

مولد الٌشيخ عبد الرﾁن الزٌيلعٌي x أرض رح》وين x قبيلة " دسو"x البلدة " اعلموا أن』 قد كاف  
اﾇسٌماة كد‾ كترrٌ ها كتعٌلم القرآف كالعلـو من علماء أرض』 كمشاﾔ』، كأكثر علوم』 ك『بٌية ُأم 

 ﾊٌبة فلما تضلع من العلـو دعا《 داعٌي الٌشوؽ إ{ كالعقلٌية.العلـو الٌ》قلٌية  x 『بة من هَ كتبٌحر
ه تعا{ فاحتاج إ{ شيخ كامل مرشد مرٌب يربٌي』 كيرشد《 إ{ طريق القـو ، فرأل إشارة ُ رؤيةَ، 

كظهر ل』 أف يسافر إ{ مقدشو معدف العلـو كالركات ليلتقي فيها شيخ』 كمرشد《 إ{ طريق 
العا| العامل  : الوٌ‾ الكبｴمم》ه الٌصوفٌية، فحضر مقديشو ، ككاف x ذلك الوقت علماء كثｴكف

الشهｴ شيخ اﾇشائخ أبوبكر بن ﾊضار ، كالٌشيخ صوx الوٌ‾ اﾅر رضي ه ع》هما كلكن 『ال』 
فيها إشارة ، كأقاـ ع》د الشيخ صوx x دركس』 كﾉالس صلوات』 على الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم ، 

لزٌيلعٌي مع كون』 متبحرا x ف》وف كنقل الٌشيخ صوx ع》』 الٌصلوات الغزالٌية .كالٌشيخ عبد الرﾁن ا
العلم كاف ﾉذكا ي》جذب إذا ﾃع ذكر الٌ》ｭٌ ، كأقاـ x مقديشو مٌدة ي》تظر اﾇرشد x الطٌريقة ، 

كبعد مٌدة جاء كحضر مقديشو الٌشيخ اﾃاعيل بن عمر اﾇقدشٌي شيخ طريقت』 القادريٌة العلٌية فإذا 
 َُ"ُرأل الزٌيلعي الٌشيخ اﾃاعيل تبع』 كخدم』  

 اأتباع』.تاميذ《  -
قاؿ صاحب نيل اآماؿ " كالتحق ｸلقت』 أعداد كبｴة من طلبة العلم ككاف من بي》هم أمｴ 『رر    

 َ   ِأﾁد بن أs بكر "ُ
ﾀيع م》اطق  ﾌات』، xمن طلبة العلم x حيات』 كبعد  خلقا كثｴاكنفع ه بعبد الٌرﾁن الزٌيلعٌي    

 كنظما.اشتهرت نثرا  الٌ》افعة الｰمن خاؿ مؤلٌفات』  اإسامٌي، كذلكلعا| الٌصوماؿ اﾇختلفة، كx ا
    ،sٌالٌصوماؿ الغر x أسٌسها ｰالٌصوفٌية القادريٌة الزٌيلعٌية ال 『انضمت إ{ طريقت ｴ』اﾀكل』 أتباع ك

 طق الٌصوماؿ.كم》تشرة ﾀ xيع م》ا زالت متواجدةكالﾀ ｰعت بｵ الｱٌبٌية كالٌتعليم كالٌتصٌوؼ، كما 
 مكانت』 العلمّية االّدعويّة. -

                                                           
 .ِص-جاءالعي》ｵ -العليٌ الشيخ عبد الٌرﾁن بن عمر َ ُ
 .ُِٖص -الٌصوماؿ ـاآماؿ x تراجم أعا نيل-أﾁد ميو  َ أنورِ
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    x مقديشو رجع إ{ مسقط رأس』 إقليم بكوؿ ، كتعٌرص x ا أكمل الزيلعٌي الٌتعليم الٌتقليدٌمﾇك
بداية مشوار《 『》اؾ بعض اﾇشكات ااجتماعٌية الｰ | تكن x حسبان』 ، فقد فوجئ بوفاة اب》ت』 

درة من بلدت』 إ{ اأرض اﾇقٌدسة لزارة بيت ه اﾅراـ ، كأداء كفسخ زكجت』 اأك{ ،vٌ نول اﾇغا
فريضة اﾅٌج، كاｻ』 الزيلعٌي إ{ مدي》ة 『رر مقٌر الواات الٌتابعة للخافة العثمانٌية x شرؽ 

إفريقيا،ككاف أمｴ『ا حي》ئذ اأمｴ أﾁد بن أبو بكر ،ك『ي اآف x غرب أرض الٌصوماؿ احتٌلة من 
x جامع 『رر، كاｽذ《  ، كﾇاكصل الزٌيلعي مدي》ة 『رر بدأ نشاط』 الٌدعوٌم كالٌتدريسيٌ  قبل إيثوبيا

مركزا ل》شاط』 الｱٌبوٌم كالٌتعليمٌي ، كاجتمع x حلقات』 الٌدراسيةٌ  عدد كبｴ من طاب العلم ، كمن 
 بي》هم أمｴ مدي》ة 『رر، كｽرٌج على يدي』 بعض علماء اﾇ》طقة.

 أسلف》ا《 ك『و قوؿ صاحب جاء العي》x ｵ م》اقب الشيخｵ:كنورد 『》ا قوا يدعم ما 
" فسافر الزٌيلعي رﾁ』 ه تعا{ إ{ مٌكة كدخل 『رر x كقت مركر ، ككٌلم سلطاها فأخر حال』 
فودٌع』 كزكد《 ｺا 『و ل』 ،vٌ سار إ{ مقصدة ككصل مٌكة اﾇشرٌفة ، كدخل من أبواها ... vٌ لقي 

فعانق』 كقٌبل』 ، فقاؿ السٌيد ل』 tٌ  -لشيخ عبد القادر اﾄيايٌ  أكاد اسم رجل من –السٌيد فضل 
أمرؾ كأعطا《 اإذف كاإجازة كالسلسلة فأقاـ ع》د《 ما شاء ه تعا{،vٌ بعد ｾاـ أمر《 كقضاء 
حاجات』 رجع إ{ 『رر ، فلٌما كصل إليها امتح》و《 العلـو ، كطلبوا م》』 أف يشرح  ﾈم كتاب 

 ٌｭعل الشاط x م  ،م الٌتجويدﾈ م حفظ』، كشرحﾈ علم الٌصرؼ ليسهل x م كتااﾈ كأف ي》ظٌم
يقة الٌتصريف ، ك『ي مطبوعة الٌشاطبٌية شرحا عجيبا ، كصٌ》ف ﾈم م》ظومة الٌصرفٌية اﾇسٌماة ｸد

 َ ُُاآف"
 إصاحٌية،علمٌية كأنشأ فيها هضة  الٌصومالٌية، x اﾇ》اطقكاٌلٌشيخ الزٌيلعٌي غｴٌ اأكضاع اﾇتد『ورة    

 إ{ اأماـ. كالعربية فيهاكｼرٌكت الثٌقافة اإسامٌية 
 مؤلفات』.-

                                                           
 .ّص- العي》ｵ جاء-العليٌ عبد الٌرﾁن بن عمر  الشيخ َُ
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ا  اإسامٌية نفائس إ{ اﾇكتبة مؤلٌفات، كأضاؼلإمة كاإسامٌية  الشيخ الزٌيلعيٌ خٌلف    
اﾇؤلفات غｴ معركفة حسب تقٌدـ التأليف كٌَخر《 كمن مؤلفات』"  العلم. ك『ذ《يستغｳ ع》ها احث 

 َ:ُمطلعها ُ الٌصرؼ، كالｰم》ظومة حديقة الٌتصريف"كشرحها "فتح الٌلطيف" x علم 
 اﾇلتجي لربٌ』 اﾇ》ٌاف    قاؿ الفقｴ عابد الٌرﾁن     

ٌَ الذم قد أﾈما        كعٌلم اإنساف ما| يعلما اﾅمد 
 على الٌ》ｭٌ اﾈامٌي أﾁدا vٌ الٌصاة كالٌساـ سرمدا     
 الٌصـو اﾈجود كالثٌقات  كآل』 كصحب』 الٌسادات       

 حديقة الٌتصريف قد نقحتها كبعد ذم أرجوزة لقبتها       
شعر " توضيح لباب اﾇعاي شرح حرز اأماي" ك『و ﾋطوط، كل』 ديواف  مؤلٌفات』: كتاب』كمن    
على  كأبياا ｼتوماﾇدحٌية، اﾇسٌمى" ﾉموعة مشتملة "ك『و ديواف يضٌم قصائد《  قصائد《، ك『و ﾀع

فيها موضوعات مت》ٌوعة من التسبيح  كاحد، كعرضx غｴ موضوع  ه، كﾀع قصائد《تقديسات 
كالتحميد كاابتهاؿ كالٌتضرع إ{ ه، إضافة إ{ مدح الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم كالوعظ 

ｴوضوعات  كاإرشاد، كغﾇدحٌية.ذلك من اﾇا 
 افات』. -

كﾇا انتشرت طريقت』 الزٌيلعٌية x أرض غرب الٌصوماؿ غادر من 『رر إ{ قرية تسٌمى "قل》قوؿ "    
 قل》قوؿ مركزاالشيخ قرية  حاليٌا، كاｽذنواحي مدي》ة " طكحبور" x أرض غرب الٌصوماؿ احتٌلة 

 أنصار《، كأتباعهلطريقت』.للتعليم كالｱٌبٌية كنشر طريقت』 حｯٌ ظهر 『》اؾ أكثر 
 ـ.ﾇُُٖٖوافق ا『ػ ُِٗٗمس من شهر ربيع الثٌاي عاـكتوxٌ الزٌيلعٌي x قل》قوؿ x اليـو اﾆا   
 العي》ｵ:كقاؿ x جاء    

كمائتاف كتسع كتسعوف ألف ق ُِٗٗ"كتوx ارخ اﾈجرم ربيع الثٌاي ﾂ xس لياؿ م》』 x س》ة 
 َ.xِ أرض قل》قوؿ "ُ

 ادفراح )العي》ّية(. الثّاي: قصيدت』 مهّيجةاﾇطلب 

                                                           
 .ٕص -ص》عاء-مكتبة اإماـ الوداعي-ـَُُِ-ُط-فتح الٌلطيف شرح حديقة التصريف-الزٌيلعيٌ َ الشيخ عبد الٌرﾁن ُ
 . ْص –جاءالعي》ｵ -العليٌ الرﾁن عمر  عبد َِ
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العلماء، ك『ذ《  كمديح-كسٌلم ه علي』  صٌلي-الٌ》ｭٌ كللٌشيخ الزٌيلعٌي قصائد كثｴةx مديح    
اﾇسٌمى "ﾉموعة اﾇشتملة " ك『ي تشمل قصائد مدحٌية ﾋتلفة البحور  القصائد ﾀعها x ديوان』

 العركضٌية.العربٌية 
اﾅبيب سٌيد اﾇاح"  كمن قصائد《 اﾇدحٌية قصيدت』 الٌدالٌية اﾇسٌماة" حاديٌة اأركاح إ{ حضرة   

 كمطلعها:
 صاة ه ما اح اﾇ》ادم             على خｴ الورل 『ادم العباد

 القلب كاأفوا《 حٌقا          بذكر ﾊٌمد عｵ اﾇراديطيب 
 َُُ ﾀيل الذات كاأكصاؼ طرٌا         شفيع اﾆلق x يـو اﾇعاد

    x ديح الٌرسوؿ صٌلى ه كسٌلمﾇ أ『ل العشق كالٌذكؽ ｵك『ي أكثر قصائد الزٌيلعٌي تداكا ب
 "العي》ٌية". قصيدت』 اﾇشهورةالٌصوماؿ بعد 

مهٌيجة الزٌيلعٌي "العي》ٌية معركفة لدل أ『ل اﾇدائح اسم " العي》ية"، بي》ما ﾃٌا『ا الٌشيخ  كالقصيدة   
 اأفراح x مدح سٌيدا ﾊٌمد نور اأركاح صٌلى ه علي』 كسٌلم".

 كقد قاؿ x آخر القصيدة:    
 كع.مهٌيجة اأفراح تسٌمى قصيدu              كفت مائة أبياها فافهمن 

أف ﾒعلها x ضمن ｸث』؛ أٌها أكثر قصائد الزٌيلعٌي  اختار『ا الباحث 『ي الｰالقصيدة ك『ذ《    
 الٌصوماٌ‾.تداكا بｵ أصحاب اﾇدائح x اجتمع 

 كالقصيدة العي》ٌية 『ي الﾂٌ ٌーسها قاسم الراكٌم كمطلع الٌتخميس كما يلي:    
 من 『وؿ شدت》ا مٌ  إذا اب》ا خطب جسيم ﾋٌيم                  ك『اج ب》ا

 ن》ادم رسوؿ ه كال》ٌاس نٌيم                  أا ارسوؿ ه قلｭ متٌيم
 َُِ ｸسن بدا x كجهك اﾇتلٌمع                   

 
 م》اسبة الّ》ص اسبب نظمها 

                                                           
 .ّص –ﾉموعة مشتملة -قاسم الراكمٌ َ ُ
 ْٔص  –ﾉموعة قصائد مدح سٌيد اأنبياء -الراكمٌ  قاسم َِ
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ذكر الشيخ قاسم الراكٌم ﾉ xموعة القصائد سبب َليف قصيدة الزٌيلعٌي اﾇسٌماة "مهٌيجة    
 قاؿ:  القصيدة حيثاأفراح" ع》د ｽميس』 『ذ《 

ألٌفها إشارة من الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم برؤا رآ『ا  الزٌيلعٌي،" 『ذ《 القصيدة للٌشيخ عبد الٌرﾁن 
الٌشيخ رآ《   بيت، ككذلكلشيخك ﾕدحｺ ｳائة  ل』: قليقوؿ  : أنٌ』ﾃعت』ك『ي كما  إخوان』،بعض 

 آخر『ا:كذلك كما أشار x  ،فكتبها ارｻاا ه بيت،ｺائة  ل』: امدحｳكأنٌ』 يقوؿ 
 َُإﾕا الٌ》x ｭٌ نظمها ‾ نظمتها          برؤا حكا『ا بعض اإخواف فاﾃع "ُ

 ) من الطويل( ( ِالعي》ّية )نّص الدصيدة 
 صاة كتسليم كازكي ｼٌيةو                  على اﾇصطقى اﾇختاًر خｴً الريٌةً 

تلمًٌعً 
ي
ﾇسنو بدافىوجهك اｸ                 مهDميتي ｬاا ا رسوؿ ه قل َُّ 

 كأىٍنتى رىجاا ًع》دىكًل ميركًٌعو      اا ا حبيباه أنت اعتماديا          
 َُْ مىشرىًعيكاﾉمعى اｴﾆ اｻًا『يك   هجةى الوىرل            الرﾁًن اأا خｴة 

ٌّ من اإ جراـً كالٌذنًب 『ائًمه            هيًٌمً  فإ
ي
ﾇمىهيىعي كفضلك ا 『ادم ا َُٓ 

 ديميوعي كw قىلｬ يىزيديتىولEعى             ذا ذكركا جىرافى سىلعى تسابقتإ
 َُٔ بىعبً》ىجًد تىزيDدٍت           شيجيّو كأشوىاقى إ{ خｴً مىر ٍ إذ اما الصDبا『بٍت 

 تػىوىجEعً  ذيك كاًلعه ّه  ل صىبٌ يى اｾى        العىقيًق كحىاًجرنا      كادمذا ذىكىركا إ
ا          فيا عاًشقنا خｴى اأىاـ ﾊٌمدن  كاﾃىع حى لًعيليا《ي 『ىليمD إ{ مىدٍ      ًّ

  ｯةي اٌل  أﾀعى  للخىلقً  ｻىىلDى هما الرﾁDني        『و ال》ًٌعمةي الكيبػٍرىل 『و الٌرﾁى
يٍجتػىｬى 

ﾇو ا』       『البػىرىاا نىوالي Dكيلًٌ           عم w ىٍوؿ كمىٍلجىأىاى』  ًكمىٍفزىع  ّو

                                                           
 .ْٔص اأنبياءﾉموعة قصائد مدح سٌيد -الراكمٌ  قاسم َُ
.  كاعتمدت معاي األفاظ اآتية على لساف َْٕ القصيدة م》قولة من ﾉموعة مشتملة للشيخ عبد الٌرﾂن الزٌيلعي ص ِ

 موقع ُعرs عرs قاموس معاجم اللغةَ-ومعجم الوسيط كﾋتار الٌصحاح بواسطة اإنｱنتالعرب
.مادة ﾇع أضاء كتأأ َ اﾇتلٌمع: من≪
.أم اﾇورد، أكاﾇواضع الｰ ي》حدر اﾇاء من مادة شرع َ مشرعي: من√
مادة 『اع أم جن كفزع : منكجه』. كمهيعيمادة 『يم ك『و الذا『ب على  اﾇهٌيم: من(∼
كاﾅزف.شجوي: من مادة شجن الشجن اﾈٌم (∝
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 َُُتفجعي 『و اﾇر『م الٌشاx لكٌل            『و الٌذ『ب اإبريز إكسｴ قلب》ا
 َُِ كريضDعً  طيغاةو  كميهًلكي أىٍقواـو    『و اللىٍيثي لىلًعدىل  الضDيػٍغىمي الضDارًم 『و
 تىشىفEعي الزDٍمزىًمٌى ذيكاﾅىوًض كالتDاًج كاللًٌوىل      ب』 ع》د رsٌ فيذينيوs 『و

 تىوسEعً  ذاتي  شىرًيعىتي』 ﾃىٍحىاءي   『يو اﾈامىE اﾇصطىفى الطٌاً『ري اٌلذم     
 َُّ ميشىٍعشىعً  ًسراجي اﾈيدل مىاحو بً》يورو     إ{ خىｴً مى》ػٍهىجو            ﾊٌمداﾈىادم

ً موىدDعًٌ ًبًسرٌو شىريفو في』و             بىًشｴه نىًذيري ذيك بػىهىاءو ﾋيىصDصه   ًَ 
ٍوًف فػىٍرحىةي ريكًح》ىا  كبػىٍهجةي عىٍيشو  يرىفDعً  ًئدىةي الدD『رً كفىا        الكى

ﾇا ｴً《ً
ي
ﾇا 

يشىفDعً  أىٍحظىى أىفٍ  ًبذى ًلكى           لًعيٍليىا《 دىاًئمنامىٍدحي  عىمىٍدتي إ{
ﾇبً》ىٍظًر ا 

ا العيا     لعيٍركىًة الويثٍػقىى ｾىىسDكٍ كاً   َُْ كاٍ『ًطعً قػىٍلｭ  كقل ا طىًبٍيｭ دىاكً      أىخى
دىل مي》ىاًدم اﾅيبًٌ حىٌي عىلىي الفىا  ًبٍيً』 ًبًصٍدًقكى كىاٍ『رىعً  كيٍن ًمنٍ ًح      كاى  َُٓ ﾊًي

 ًهىا اٍم》يٍن ًإﾈًىي فػىٍهيى أىٍفضىلي مىٍهيىعً      كٌل مسلم            علىﾊٌبت』 فرض 
ابىةن             ًحبD مىهى

ي
ﾇتي』ي تػيٍعًطي اDىىبػﾊ     ًكىتيوًصلي』ي أىٍعلىى مىقاـو كىمىٍرتىع 
ٍأنًً』 اﾆى  كىكىلDٍت عيقيوؿي   ميدDعً  لىٍفًظً』 كيلD  كىأىٍفحىمى مىٍعｲى       ٍلًق عن فػىٍهًم شى

 بًتىسىطEعً  نيوره بىدىاحىكىى لىٍفظي』ي x اﾅيسًن ديرFا مي》ىظDمنا        كىx فىًم』 
اً『ً』 أىمDا  َُٔ ميزىٍعزىعً  دىعىا الدDاعي ًبصىوتو  مىا ًإذا   كيلEهم            ًئقي ﾆىاا ًإ{ى جى

 َُٕ لىٍعلىعً ًبً』 احاًدمى الًعيًس  أىرًٍح》ىا            عىاًشقو  ريٍكحه كىرىﾓٍىافي  فىًفي ذًٍكرً《ً 
 

ًجي قد ﾊىىى سىدؼى الظEٍلًم     َُٖ ميتػىبػىٍرقىعً  اﾅىيىاكىج』و ًأٍنواًر   صىبىاحي الدDاى
                                                           

.َالٌدكاء ُكرم، ك『و ألｵ ما يكوف من َ اإبريز: الٌذ『ب اﾆالص.كاﾇر『م: من ر『م طاء≓
اأسد.الضيغم: (≫
.حسن شعشع أم طويل مشعشع: من(≪
 .أقبل مسرعا 『طع َ كا『طع: أمر√
ا『رع: أمر 『رع أم أسرع(∼
ﾓٌرؾ الٌشي.م مزعزع: من زعزع أ(∝
صٌوت كدٌكل ﾉرد أم .كلعلع: راعي: الكسر اإبل البيض الﾔ ｰالط بياضها شيء من الٌشفرةالعيس (3
برقع الترقع الق》اع. .كمترقع: منالليل : من سدؼ ｺعｲ ظلمة(سدف∫
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 َُُ ًمٍصًقعً فىًصيحه بىًلٍيغه ميٍعًجزي القىوًؿ ميٍبدًعه            بىاغىتي』ي قد أىٍعجىزىٍت كيٌل 
ا بػىيػD》يوا ًم》ها بًتػىٍفًسｴو ميٍق》ىعً   كىأىكصىافي』ي قد أٍد『ىشىٍت كيلD عىاًرؼو          فىمى

ًحｵٍى تػيٍزجىى ًبذًٍكرً《                ىطىااى
ﾇا Eن  كىلD فػىيػٍفىا كىبػىٍلقىعً   شىوقنا كىتػىٍقطىعي ｼًى

اـً أًىٍيكىةو                تيذىكًٌري  يػٍرىعً  سيكىافى اﾅًمىىًإذىاغىرDدىٍت كيٍرؽي اﾅىمى  كاأى جى
يشىٍعشىعً 

ﾇالبىًهيًٌ ا ًｵٍمىوىاًت يػىٍقظىةن             إى{ى قىاًب قػىٍوسىDالس Eكىأىٍسرىل ًب』 رىب 
ٍو{ى ًبقيٍرًب ميرىفDعً ا ًاٍلعىｵًٍ جىٍهرىةن              كىقد خىصDهيا كىشا『ىدى ذىاتى هً 

ى
ﾇ 

 ｴًأىٍسعى ًإ‾ى خى ｳًتى  َُِ مىٍربىعً أىمىٍسه تػىبىدDٍت أىـٍ ｻىىلDٍت أيمىٍيمىةه               فػىيىا لىيػٍ
كيم            ًٍﾓًا بًبىاًب ضىر ًكينا  أىعًفري خىدًٌمفػىلىوكيٍ》تي مىٍطريكحن  َُّ تىضىرEعً  ذىااى

 أىطىٍعتي 『ىوىل نػىٍفًسي كىكيٍ》تي أىًسيػٍرى『ا         كىلىكن رىجىائي ﾁ xىىاكيم كىمىٍطمىًعي
 َُْ مىًعيفًإٍف تيٍسًعفيوا ًالوىٍصًل فىالفىٍضلي شىٍأنيكيم      كىًإٍف تػىٍهجىريكا فىالعىٍدؿي مىا تػىٍفعىلوا 

يىًعيسىقىٍت عىزٌةه رىاحى اﾈىوىل   ٍيمىافى اى  كيلD عىاًشقو           غىٌدا ًمن ﾁيىيىا اﾅيبًٌ 『ى
ٍيًب كىلىٍعلىعً  كىاف ذًٍكره لًلعيذى ٍر الثػDٍوري أىٍكقيبا               كىاى كيم |ٍى ييٍذكى  فػىلىواى

في مىعى      كىعيػٍره ٌكذاًحرىا           『ىى بً』 ثػىٍوره تػىبىا   يػيٍ》بعً حىٍيفو حي》ػىｵٍو كٌ  كىثػىٍهاى
 َُٓ تػىهىمEعً كىجىادى ｷًىٍودو 『ىاًطلو ًذم               تًلكى الىم》ىازًؿى كىالرEاى سىقىى رىبػE》ىا 
 ًأىفｺً Dىٍدحي x عيا《ي تػىرىفEعي  اﾈاميًٌ كىاﾅىمىائًًم             أىنػيٍوحي ｺًىٍدحً 

ًديًح ﾃى كىكىٍعبه كحىسDافه كىذا ابني رىكاحىةو            
ى
ﾇىابو ًاｱًعً وا ًاٍقDيرىص

ﾇا َُٔ 
ًت صىٍفوىةي رىبًًٌ』             كليٍذ  DاDى》ىابو لًٍلمىكىارًـصىفيٍوحه عىًن الزｷً  ًّ ًبىع  مى》ػٍ

 كيىٍسرم ًإ‾ى نػىٍيًل العياى بًتىخىشEعً     شىكيوره كشىكDار صىبيوره كىشىاًفعه         
اى   كييرًشدي لًلمىو{ى العىابًتىضىريعً         زىاًجرنا عن مىهاًلكو         نىGｭً أىاى

                                                           
القوؿ.الذم يتفٌ》ن x مذا『ب  البليغ فهو مادة صقع كأصقع مصقع: من(≓
 .َ مربع: الٌدار≫
مادة عفر عفرا العفر ظا『ر الｱٌاب أم دٌس』 كمٌرغ』. أعفر: من(≪
دنوt كقربتم. تسعفوا: م》أم(√
فادح.هٌمع من ﾑع كالٌتهمع تلٌوف الوج』 من عارض ك مادة 『طل أيتتابع اﾇطر اﾇتفٌرؽ. 『اطل: من(∼
ﾇرٌصع من مادة رصع أم احٌلى الٌرصائعَ ا∝
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ًر كىٍصًفً』          َُُ تىضىلEعً  كمىا أىاى فيحيبًٌ ال》ｭًDٌ ذيك   ككىٍيفى أىريٍكـي العىٍوـى ｸ xى
ا الوىاًدم  ًإذا              فىجٌو ضىوىاًمرى إًلًيً』 أًتىٍت ًمن كيلًٌ   َُِ ｻىيودي أًىٍدميعً مىا بىدى

 كىريٍكًحي ًإ‾ى ﾎىًٍو اﾅىًبٍيًب يػىقيوديًي          تػي》ىا زًعي』ي نىفًسي ًبسىٍعيو ميضىيDعً 
ى حىٌوؿٍ أىًغثٍػ》ىا أىًغثٍػ》ىا اًشفىاءى قػيليوبً》ىا                 ًٌｳمىاًسوىل ًه كادفع كًع 

 خىﾉ ｴًيىمDعً تػىفيٍز ًبًوصىاؿن vيD        ا عىاًشًقｵى نػىزيكري《ي         تػىعىالىوا بً》ىا
عً  ﾎىٍني ضيييوفيكم          فػىيىاسىٌيدى السDادىاتً  يوىسًٌ

ﾇاًء اDفىجيوديكا عىلىي》ا ًالقير 
 َُّ تىضىوEعً ｻىيرE ذيييوﾈىىا             ًبوىاد ال》ػDقىى يػىٍبدك شذFا ذيك  بىدىٍت لىيػٍلىىمىا  ًإذا

ًبٍيًب ًه   كًفيً』 ًشفىا قػىٍلｭً كًفيً』 ｾىتEعي            قػيٍوتي قػيليوبً》اكذىٍكري حى
ي》ػىٌزؿي كxً مىٍدًحً』 جىاءى 

ﾇعً            الًكتىابي اDيشىف
ﾇىاًب ا《  فىأىٍينى مىًدﾓًي x جى

بىةى x التDٍحًقٍيًق  لىةي ريٍكًح》ىابىطىيػٍ  ًفيً』 شي》يوؼه ًلميٍسمىعً كىتىٍذكىاري『ا             ًقبػٍ
يػٍرى مىٍوًضعً     لًيػىٍثًربن        ال》ػDٍوًؽ اﾅًسىافً أىاى سىاًئقى   فىًباه قػىبًٌٍل ً‾ تػىرىم خى

اى  ًإذىا مىٍواى يكىٌرمىازيٍرت ى
ﾇىًبٍيبى اﾅٍغ بًتػيٍربو            اDىرｾ  ًميصىاٌ《ي كىارٍكىع x 

يطىلًٌعً      كى『يوى ذيٍخرياى         ًعٍيده لى》ىاكىًمٍيادي《ي 
ﾇيىًدٍد شىٍوؽى الوىالًً』 اﾒ 

x ٍعًجزىاًت بىًديٍػعىةه       غىرىائًبي』ى
ي
ﾇا          Dذٍعي ع》دكىحىنﾄًعً  إًلًٍيً』 اEصىدDالت 

اكىخىرDٍت      ريدDٍت بىًعيػٍره شىكىا لى』ي         ذيكىاءه لى』ي   َُْ التػDرىكيعً  ｾىاثًًيلي الًعدى
بىةه        ًإذىا يػٍ  بًتىضىرEعً  صىٍخري الصDفىاكىسىلDمى』ي  مىا دىعىا اأى ٍشجىارى فػىٍهيى ﾉًي

 جيييوشنا ﾁىىاةي الدًٌيًن عىٍن ًذم تػىبىدEعً   أىصىاًبًع كىفًًٌ』             ｺىاءو ًمنكأىٍركل 
يىةى الفىالىقىد   ٍت』ي جىٍهرىةن ظىبػٍ  كخىاطىبى』ي ضىبG بفٍرًط   ｽىىضEعً              كىلىمى
بػي》ىا      أىٍشبىعى اﾄىٍيشى  كىقىد ًبيػٍ  كيًعيى  ذىاؾى كىمىا شىًعｴٍو صىحｺً Dيدًٌ      الكىًثｴى حى

ًلٍيمىةي ًاًإٍرضىاًع فىازىٍت كىقػىٍوميهىا         َُٓ بً》ىｭًٌو ًالتػDهىجEًد ميوىلDعً ﾃىىٍوا    حى

                                                           
في』.تضٌلع: من ضلع ｺعｾ ｲٌكن كترٌسخ (≓
أحزان』.أدمع: من دمع أم أ『اج (≫
انتشار『ا.تضوٌع: من مادة ضوع أم طابت كاشتدت (≪
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ا أىـٍ  ٍوًف ذات شىٍعشىعً  كىٍج』ي لىيػٍلىىأىبىٍدره بىدى  أىضىا لى》ا          فىأىٍمسىٍت لىيىاً‾ى الكى
ーى ذيكsً أىسىىن  قىٍد ضىاٍعى عيٍمرًم مىا ظىًفٍرتي بً》ىٍظرى ةو    فػىيىا ميٍهجى  َُُ كتػىقىطDعً ك ى

يD الوىٍجً』 كي  ٌ هًى اى  َُِ ميٍفظىًعيًفٍيظنا عىًن اإىٍمًر الDذم 『يوى ح ٍن ً‾ى شىا ًفعنا         أاى

》Dةن         كىعىٍرشنا كىكيٍرًسيFا كىذا كيلًٌ مىٍوًضعً   ضىًر ٍيحي رىسيوًؿ ًه قد فىاؽى جى
ًء الًعدانىEｭً اﾈيدىل  ًثيػٍري التىطىوEعً  ذيك اى 《ي كى ٍيبه ًلمىواى انىةو        ﾉًي  اٍسًتكى

 ًｴةو مىن فىازىٍت ًبً』  ًإ‾ى خىDيػٍري أيم ف تػىوىجDٍ』 ًبقىٍلبو           خى كىافػٍزىعً  غىｴً غىٍفاى  ّى
بػى》ىا       عيودي البيخيورً  ييذىكًٌريًي  ًبيػٍ يعى الًطٌٍيًب ًمٍ》』ي كىمىا كيًعي        حى  ًأىفﾀ Dًى
يٍرسىًلｵٍى ﾊيىمDده              يػىفيوؽي 

ﾇيعى ا  اﾅىيىا كىالتػDوىرEعً  ذيك ｹًىٍلقو كىخيليقو  ﾀًى
 ｭًةى قػىٍلDجىا عىًبٍيديكيم        أنًحب uًعً     سىادىEًبسىاحىًتكيم جيوديكا لى』ي بًتىضىل 

أ عً  أىاى ا البػىٍرؽ اﾅًجىازًمE أاى انٍػبىًلٍج       ًلكىي نىٍشتىًفي ًمن كيلًٌ دىاءو ميوًجًٌ يػEهى  ّى
 ةو           ًبًذم سىلىمو أىٍصبيو ًإ‾ى خىｴًٍ مىٍشرىعً أىًحنE ًإ‾ى كىاًدم العىًقٍيًق كًجيػٍرى 

x ى بًبىًقٍيعوｯىى حىضىرى اًتكيم          مىﾁًعييػيٍوي Eىيوديكا تػىقىرｻٍدميعً أً  أك 
ئنا لىكيم اى أىٍ『لى  ً》يػٍ ًبٍيبً  『ى بىةى فػيٍزtيٍ            كىنًٍلتيٍم ًجوىارنا لًٍلحى يشىفDعً  طىيػٍ

ﾇا 
ًبٍيｭ ميشىيًٌعي انٍػقىضىى عيٍمرًم كنػىٍفًسي تػيوىٌفٍت    فىكيٍن ً‾ ًإذىا مىا   ًإ‾ى قػىٍرًم حى

 Eىيدｾ  ًفىاٍرفىع ًٌｳىٍبػيري              كىميوًجبي سيٍخًط ًه عىｻًثيػٍرنا ك  الوىرىل نػىٍفعنا كى
ーً ليٍوًذم بً  ｷًىاً《 اًإمىاـً اﾈًامٌي تػىوىسEًلي               ً』 كىتىضىرEعً فػىيىا ميٍهجى

》ىابًً』               بً』ً  vيD البػىقىامي》ىاًئي فػى》ىاًئي ًفٍي』   اى ًإﾈًىي كىمىتDعً  اٍم》يٍن عىلىيػٍ
《ي مىاكىافى  ـي مىعى ميٍوسىى كىًعٍيسىى كىتػيبDعً  اﾆىًلٍيلي  كىلىواى  كىيػيٍونيسى            كآدى

ـه كىبىٍدره ًإذىا ـه كىقىٍمقىا ا               ككىمٍ  ﾑيىا يتػى》ػىوًٌعً مىٍفخىرو x  بىدى
ﾇفىٍضًلً』 ا 

ائً》ىا               بًً』 اٍغًفٍر ذينػيٍوsً اى  《ي ًشفىاءه ًلدى  ًإﾈًىي كىانٍػفىعً ﾃىىاعي كىصىااى
 تػىلىمEعً  عىًبيػٍري『ىا            قػيبىابى قػيبىاءى بػىٍرقػيهىا ذيك كىفىاحى  طىيػٍبىةه طىابىتٍ ًبً』 
 اﾅيٍمرىًة اﾃٍىعً كىميبػٍيىضE لىٍوفو ميٍشرىبى    افى رىسوؿي ًه مىٍربيوعى قىامىةو          كىكى 

                                                           
أكالٌركح. اﾇهجة: الدـمهجｰ: من مهج َ ≓
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ا كىثﾅً Gًٍيةو            『ىامىةه عيٍظمىىلى』ي   تػىوىسEعً  كىكىاًسعي فىمٌو صىٍدري《ي ذيككىذى
ًبيػٍ》ي』ي            يتػىلىمًٌعً بً  أىزىاؿى الصDداكىكىافى مىًلٍيحى الوىٍجً』 ًصٍلتا جى

ﾇيورًً《    ا《 
 أىزىجD كىأىقػｲٍى أىٍكحىلى الطDٍرًؼ أىٍصدىؽي       ًغيىاثي الوىرىل مىن كيلًٌ أىٍمرو ميفىزًٌعً 

يوىسDعً 
ﾇًإذىاشىًربى العيشىاؽي قػىٍهوىةى ذًٍكًر كيم         يىًهٍيميٍوفى شىٍوقنا لًٍلًف》ىاًء ا 

ا  ميكى 『ىذى يػٍرى               الزDٍيًلًعيE ميؤىمًٌله غياى ا خى ًيDًة أىﾀٍىعً نػىوىاىلىك ى  الرى
بىةو              كىاى رىقىصىٍت  اةي ًلطىيػٍ ؾى مىاحىنD اﾅىدى  كىلىٍعلىعً  نػيٍوؽه ًلسىٍلعو كلىٍواى

 كىمىانًٍلتىفي مىٍدًحي ل』 قىٍدًر أىٍصبيعً  ًحصىافي مىقىاً‾ قد تػىوىقػDفىهىا 『ي》ىا           
 أىفػٍرىاًح تيسىمDى قىًصٍيًدu          كىفDٍت ًمائىةن أىبٍػيىاتػيهىا فىافػٍهىمىٍن كىعً ميهىيDجىةي ا

ا بػىٍعضي اًإٍخوىاًف فىاﾃٍىعً  ًبريٍؤاى       نىظىٍمتػيهىا     ً‾  ًإﾕٍىا ال》xً ًٌｭًD نىٍظًمهىا  حىكىا『ى
اةمىا ًهىا شىذى  ًإذا ًو اﾅىًبٍيًب ميزىٍعزىعً ًبوىٍجدو ا              ｾىىايػىليو  اﾅيدى  ًإ{ى ﾎى

 ًَ رًؽه عىلىيً』 صىاةي ا يٍزًف تػىٍبًكي أًىٍدميعً              مىاىاحى اى
ﾇكىاىىتٍت عىييوفي ا 

ًَ كيٍن   دىاًئمنا مىعيكآؿو كىصىٍحبو أىٍ『ًل ﾉىٍدو كىروفػٍعىةو           أىاى ارسوؿ ا

 أفكار الدصيدة اع》اصر『ا
 ｸرمن  اأفراح، ك『يٌي الﾃ ｰا『ا مهٌيجة القصيدة العي》ٌية للٌشيخ عبد الٌرﾁن الزٌيلع『ذ《 『ي    

بيت، أبياها x كاحد كمائة  نظرا للقافٌية، كتقع x اجتمع الٌصوماٌ‾ العي》ٌية الٌطويل، كاشتهرت
الٌ》سبة ﾄوانب مدح كلكن ﾈا كحدة اﾇوضوع ك -كسٌلمه علي』  صٌلى-x مدح الٌ》ｭٌ  كموضوعها

 ٌｭ《ٌالع》اصر. متعٌددة–كسٌلم ه علي』  صٌلى-ال 
 بع》واف.يستقٌل كٌل ع》صر كجزء م》ها  كثｴة،القصيدة ｼتمل أف تقٌسم إ{ ع》اصر كأجزاء  ك    
 ما أu: مل عليها القصيدةتكمن الع》اصر الرٌئيسٌية كاآساسٌية الｰ تش   
مطلعها ﾕٌجد الٌرسوؿ كيقف ع》د شخصٌيت』 صٌلى ه كسٌلم كما كاف عادة الٌشعراء  ففي-ُ

حيث  اأطاؿ؛قصائد『م اأماكن كشعراء العصر اﾄا『لٌي بوقوفهم على  الٌصوماليx ｵ بداية
 القصيدة:قاؿ x مطلع 

 ةعلى اﾇصطفى اﾇختار خｴ الريٌ              صاة كتسليم كأزكى ｼٌية       
 اا ا رسوؿ ه قلｬ متٌيم                   ｸسن بداw كجهك اﾇتلٌمع
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 كانت رجاا ع》د كٌل مركٌع     اا ا حبيب ه انت اعتمادا            
 كاﾉمع اｴﾆات جا『ك مشرعى      أا خｴة الرﾁن اهجة الورل          

 كفضلك ا 『ادم اﾇهٌيم مهيعى فاّ من ااجراـ كالذٌنب 『ائم              
  يزيد تولعىｬدموعي كقى قل     ع تسا بقت         ذكركا جراف سل إذا

 شجّو كأشواw ا{ خｴمربع        إذاما الصبا『بت ب》جد تزايدت      
 توٌجع كالع ذكｾايل صٌب  العقيق كحاجرا              كادمذكركا  إذا
ِ- ٌv }أنٌ』 『و ؛-كسٌلم علي』صٌلى ه -الٌرسوؿ  مديح الرئيسٌي ك『والغرض  انتقل إ ｬمن  اجت

البشر كأفضلهم، كأن』 على خｴ م》هج كأٌف x مديح الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم شفاء القلوب 
 قاؿ:حيث 

 مدحى لعليا《 كاﾃع『لٌم ا{         خｴ اأاـ ﾊٌمدا      عاشقا فيا
 الٌرﾁن للخلق أﾀع ｻٌلى ها الٌ》عمة الكرل 『و الٌرﾁٌة اٌلｯ        『و
 كملجأا w كٌل 『وؿ كمفزع       اجتｬ عٌم الراا نوال』          『و

 『و اﾇر『م الٌشاx لكٌل تفٌجع   『و الٌذ『ب اإبريز إكسｴ قلب》ا       
 كمهلك أقواـ طغاة كرٌضع     للعداالٌضيغم الٌضارل 『و الٌليث  『و
 ب』 ع》د رx sٌ ذنوs تشٌفع       الٌزمزمٌى ذكاﾅوض كالٌتاج كالٌلوا 『و

 『و اﾈامٌى اﾇصطفى الطٌا『ر اٌلذل      شريعت』 ﾃحاء ذات توٌسع
 اﾈادم إ{ خｴ م》هج             سراج اﾈدل ماح ب》ور مشعشع ﾊٌمد
 كقاؿ فيها أيضا:    

 حبيب ه قوت قلوب》ا                كفي』 شفا قلｭ كｾ xٌتعيكذكر 
ّ- ｯٌالقصيدة ح x قاؿ:كذكر الٌ》اظم بعض معجزات الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم 

 اﾄذع ع》د التصدع كحٌن إلي』   غرائب』 x اﾇعجزات بديعة         
 كعكخرت ｾاثيل العدا الｱ   ذكاء ل』 رٌدت بعｴ شكا ل』        

 كسٌلم』 صخر الٌصفا بتضرع  دعا اأ شجار فهي ﾉيب』    ما إذا
 الٌدين عن ذم تبدٌع جيوشا ﾁاة   كأركل ｺاء من أصابع كٌف』        
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 ｽضع ضٌب بفرطكخاطب』    لقد كلمت』 جهرة ظبية الفا       
 ｺٌد شعｴ صٌح ذاؾ كما كعي      أشبع اﾄيش الكثｴ حبيب》ا  كقد
إ{ زارة  شريفة، كشوق』من إقامة أماكن  أظهر ال》ٌاظم x القصيدة ｼٌسر《 كحزن』 مافات كقد-ْ

اأماكن ع》د حـر اﾇدي》ة الｰ كاف الٌرسوؿ صٌلى ه  إ{ رؤية كسٌلم، كح》ي》』قر《 صٌلى ه علي』 
 قاؿ:علي』 كسٌلم يرا『ا x حيات』، لذا 

 ًبًذم سىلىمو أىٍصبيو ًإ‾ى خىｴًٍ مىٍشرىعً                كىاًدم العىًقٍيًق كًجيػٍرىةو أىًحنE ًإ‾ى 
x ى بًبىًقٍيعوｯىى حىضىراًتكيم   مىﾁً             عييػيٍوي Eىيوديكا  تػىقىرｻٍدميعً أً أك 

ئنا لىكيم ً》يػٍ بىةى فػيٍزtيٍ اى أىٍ『لى  『ى يشىفDعً                 طىيػٍ
ﾇًبٍيًب ا  كىنًٍلتيٍم ًجوىارنا لًٍلحى

ًبٍيｭ ميشىيًٌعي ًإذىا  مىا انٍػقىضىى عيٍمرًم كنػىٍفًسي تػيوىٌفٍت       فىكيٍن ً‾ ًإ‾ى قػىٍرًم حى
ٓ- ٌv  『ختاـ القصيدة: اابتهاؿ كالٌتوسل اه كطلب شفاعة الٌرسوؿ صٌلى ه علي x ،كسٌلم

كعدد  القصيدة، إ{ ه كالٌدعاء كاﾇ》اجاة ب』، كبياف بعض أكصاف』 اﾆًلقٌية، كبياف اسم كالٌتضرع
 كسبب نظمها كما تقٌدـ ذكر『ا لذا قاؿ:  أبياها،

 ｺدح اإماـ اﾈامٌي توٌسلي          فيا مهجｰ لوذم ب』 كتضٌرعي
 م》ائي ف》ائي في』 vٌ البقا ب』           ب』 ام》ن علي》ا ا أﾈي كمٌتع

 vٌ قاؿ فيها أيضا:
 لوف مشرب اﾅمرة اﾃعككاف رسوؿ ه مربوع اﾆلق           كمبٌيض 

 ل』 『امة عظمى كذا كٌث ﾅية          ككاسع فٌم صدر《 ذك توٌسع
 ككاف مليح الوج』 صلتا جبي》』           أزاؿ الٌصدا ب》ور《 اﾇتلٌمع

 أزٌج كأقｲ أكحل الطرؼ أصدؽ      غياث الورل من كٌل أمر مفزع
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 الّصور الّشعريّة االّتشبيهات ي الدصيدة. 
 فهمها، كأuتكٌلف x  عقيد فيها كا غموض كاتا  كx القصيدة تشبيهات كصور شعريٌة   

 اأخرل.ﾃة للٌصور  كوايم》ها ب》موذجｵ ل
 القصيدة:قوؿ الٌ》اظم x  الٌ》موذج اأٌكؿ

 『و الذ『ب اإبريز إكسｴ قلب》ا            『و اﾇر『م الٌشاx لكٌل تفٌجع
الٌ》ｭ صٌلى ه كسٌلم x  شٌب』 اﾇادح" تشبي』 بليغ حيث  كإكسｴ كاﾇر『مالذ『ب، كx كلمة "    

ككج』  الٌتشبي』،َ، كاﾇر『م ُأم كرمَ بدكف ذكر آداة ُالٌدكاءكاإكسｴ  اﾆالص،مدح』 الذ『ب 
علي اﾄاـر كالدكتور مصطفى  قاؿ الدكتور القصيدة. كقدالٌ》وع من الٌتشي』 كثx ｴ  ك『ذا الشب』،

ｵالٌتشبي』 البليغ ما حذؼ م》』 اآذاة ككج』 الٌشب』"ُ :أم"َُ 
 x قول』:كالٌ》موذج الثٌاي 

 أغث》ا أغث》ا اشفاء قلوب》ا           كعｳٌ حٌوؿ ماسول ه كادفع
 ل』،غｴ ما 『و  الفعل إ{كx كلمة " أغث》ا أغث》ا " ﾉاز عقلٌي أٌف لفظ أغث》ا في』 إس》اد    

إ{ الٌ》ﾉ ｭٌاز عقلي؛ أٌف القري》ة اﾅالٌية ｾ》ع  كإس》اد الٌ》اظم الفعل ｴ《،لغكحد《 ا  كااستغاثة ه
مسلما، اﾇستغيث  『ي: كوفكالقري》ة اﾅالٌية  حقيقة،إس》اد الفعل إ{ الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسٌلم 

إنساا ليس من حٌق』 اإغاثة حقيقة.كx الباغة الواضحة "اجاز العقلي 『و إس》اد  كاﾇستغاث ب』
 َ.  ِالفعل أكما x مع》ا《 إ{ غｴ ما 『و ل』 لعاقة مع قري》ة مانعة من إرادة اإس》اد اﾅقيقٌي"ُ

ما قاؿ كمثل 『ذا الٌ》وع كثx ｴ مدائح الٌشعراء الٌصوماليｵ، كقد تكلم》ا ﾎو『ا من قبل كقدم》ا    
 كالٌس》ة.العلماء x شأها من الغلٌو 

شرح ﾍد فيها كلمات غريبة، كألفاظا كثｴة ｼتاج إ{  فصيحة، كلكنكألفاظ القصيدة كتراكيبها    
 .كتوضيح مع》ا『ا

أٌف القصيدة نظم صاحبها ｺوضوع كاحد ك『و اﾇدائح الٌ》بوٌم x  إ{ أف نشｴ اجدير الذكر   
 كx توازف نغمي كموسيقي. كزف كاحد كقافية كاحدة

                                                           
ُ ｵاـر كد.مصطفى أمﾄكت-مؤسسة الكتب الثٌقافٌية–الباغة الواضحة –َ د. علٌي اｴُِص-ُط-ب  . 
ِ ｵاـر كد.مصطفى أمﾄٖٗص  –الباغة الواضحة –َ د. علٌي ا 
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قصيدة صٌور『ا الزٌيلعٌي على طريقة الٌشعراء القدامى، حيث تعٌددت فيها اأغراض ال 『ذ《 أفٌ ك    
x  كشعر أصحاب اﾇعٌلقات كالｱاكيب كﾍد فيها قٌوة َثｴ ، كاألفاظاﾇديحx  كاﾇوضوعات

  مت》اسق، كرｺٌامعانيها كمضموها غｴ مرٌتب كغｴ  كاضحة، كلكنالعصر اﾄا『لٌي، كاأفكار فيها 
 صحيحة. فيهار من مرٌة، كاأساليب لوحيدة أكثا كٌرر الفكرة

 كاﾅزف.نوع من التحٌسر  كشوؽ، كفيهاكذات صدؽ  كالعاطفة x القصيدة قويٌة   
 أمثلتها.كماتقدـ م》عقدة غｴ كالٌصور التشبيهٌية كااستعارة ﾆياؿافيها كظهر    
كx حｵ تصدر  بداية طلب العلمx  ك『و الشعرية 』موا『ب ظهرت حيث ｻربة أدبية لزيلعيٌ كل   

كما   x علم الٌصرؼ نظما ال》بويٌة، كنظمح x اﾇدائح ائاﾇد شارؾ أصحاب حيث لتعليم الٌطاب
 تقدـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع مدح الّ》ّي اﾇصطفى(. الّ》ورانّية)اقصيدت』 الشيخ أايس الدادرّي اﾇبحث الثّالث: 
 احيات』 ي الّتصوف. ادّال: سرت』اﾇطلب  
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 امولد《.ام』 انسب』  - 
الٌزﾍٌية من  ال》سب، كعشｴت』『و أكيس حاج ﾊٌمد بن ﾊاذ بشｴ الراكٌم القادرٌم، ك『و زﾍي    

 إحدل القبائل القاط》ة x الٌصوماؿ.
براك《 تقع x إقليم" شبيلي السفلى " x ج》وب x بلدة تسٌمى 『ػ ُِّٕكلد الشيخ أكيس عاـ    

 مقديشو.الٌصوماؿ قرب عاصمة الٌصوماؿ 
 كقاؿ عبد الٌرﾁن بن الٌشيخ عمر العلٌي الٌصوماٌ‾ x سｴة شيخ أكيس:    

" 『و شيخ》ا كشيخ مشاﾔ》ا كس》دا كمرشدا كماذا كقطب》ا كغوث》ا الشيخ حاج أكيس بن حاج 
 عقيدة، البيو‾ٌ اأشعرٌم  مشرا،القادرٌم  مذ『با،الشافعٌي  مولدا،ﾊٌمد بن ﾊاذ بشｴ الراكٌم 

رشد اﾇسلك كاﾇقامات الشهｴة، اﾇ الكثｴة،الوٌ‾ اﾇكرـٌ كاﾄهبذ اﾇفخم صاحب الكرامات  رقدا،م
 ككادي》ا.كاشر『ا x بادا  ،اجتهد x طريقة الغوث اأعظم الشيخ عبد القادر ه

 َ.ُكانت كادت』 x بلدة "براك《" الٌشهｴة x س》ة ألف كمائتｵ كثاث كستｵ 『جريٌة "ُ    
 .شيوخ』 اأتباع』 اجهود《 -
ا للعلماء كيعيش بعمل يٌد《َ، كلكن كاف ﾊبٌ  يكتسبｱﾊُفا كاف الشيخ أكيس x بداية حيات』     

.ｵﾅكالٌصا 
كما ل』 أتباع كخلفاء x   كخارجها،كللشيخ أكيس مشايخ تتلٌمذ على يديهفي داخل الٌصوماؿ    

الذم كاف ﾔدم』، كالٌشيخ  كمن شيوخ』 x الٌصوماؿ، ﾊٌمد ج》ام البهلوؿ ك『و الٌصوماؿ،داخل 
أﾁد  القادريٌة، كالشيخالٌسلسلة  بغداد، أخذ』 على الٌسفر إ{ ﾊٌمد طايｳ الٌشاشٌي ك『و الذم حثٌ 

كقد قاؿ x ذلك  رفةيس x خدمت』 حｵ ترؾ اأسباب كاﾅك『و الذم كاف أك  ذببن حاج نور جه
 اﾄو『ر الٌ》فيس:  العلٌي xعبد الٌرﾁن بن عمر 

" قاؿ تلميذ《 مس الدين شيخ》ا الشيخ قاسم ابن ﾊي الٌدين الراكٌم القادرٌم رﾁ』 ه x اﾇ》قبة  
 ｰال 『عها،اأك{ من م》اقبﾀ  م》اقب الشيخ x سٌماة أنس اأنيسﾇأكيس. ك ا x ا』و الذم جٌدد』

ه x بدايت』 ككاف  يستقصى،كمن خوارؽ العادات ماا  ﾓصى،من الكرامات ما ا  أرض》ا، كل』
ﾔدـ الشيخ الوٌ‾ ﾊٌمد ج》ام  أكلياء، ككافﾔدـ  لأكلياء، ككافｱﾊفا ﾊٌبا للٌصاｵﾅ كخادما 

                                                           
 .   ٖص-اﾄو『ر الٌ》فيس -عبد الٌرﾁن بن عمر العليٌ  َُ
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كشيخ』 الٌ》حرير العا| الشيخ حاج ﾊٌمد طايｳ الٌشاشٌي ك『و الذم حثٌ』 على الٌرحيل إ{  البهلوؿ،
 جهيذ،كؼ الكرامة الشيخ أﾁد بن حاج نور بغداد كأخذ الٌسلسلة القادريٌة ...كخدـ شيخ』 اﾇعر 

ﾔتلى  كاﾅرفة، ككافكذاؽ طعم شراب القـو ترؾ اأسباب  القدكس،فلما اشتاؽ إ{ حضرة اﾇلك 
 َ.        xُ اﾇساجد" ُ

 x بغداد  كمن شيوخ』 x اﾆارج مصطفى بن السٌيد سلماف الذم أعطا《 الٌسلسلة القادريٌة   
 كقاؿ صاحب نيل اآماؿ:    

"كأخذ الطريقة من اﾇشايخ x البلد، vٌ أرｼل إ{ بغداد كأخذ الطريقة القادريٌة عن الٌسيد مصطفى 
ل』 الطريقة لي》شر『ا x شرؽ  مباشرة، كأجيزتسلماف خليفة الٌسيد عبد القادر اﾄياٌي x العراؽ 

 َ.ِإفريقيا"ُ
كبعد ذلك سافر إ{ أرض العراؽ فوصل بغداد فوجد فيها شيخ』 السٌيد مصطفى سلماف خليفة    

الشيخ عبد القادر اﾄياٌي x العراؽ ذلك الوقت كأعطا《 السلسلة القادريٌة كاإجازة ل》شر الطريقة 
 إفريقيا.القادريٌة x شرؽ 

 لشيخ أكيس:كقاؿ صاحب نيل اآماؿ x تراجم أعاـ الٌصوماؿ x شأف ا   
 x شايخﾇكأخذ الطٌريقة من ا " ٌv ،ل إ{  البلدｼكاخذ الطريقة القادريٌة عن السٌيد  بغداد،ار

كأجيزت ل』 الطريقة لي》شر『ا  مباشرة،مصطٌفى سلماف خليفة السٌيد عبد القادر اﾄياٌي x العراؽ 
ة م》هم الشيخ عبد الٌر ﾁن إ{ مسقط رأس』 براك《 كأجاز للطريقة مشايخ عدٌ  إفريقيا. رجعx شرؽ 
vٌ رجع إ{ مقديشو  القادريٌة،vٌ سافر إ{ اليمن ككي》يا كت》زانيا كزﾍبار ل》شر الطٌريقة  كغｴ《،الزٌيلعٌي 

 َ.ّجاز الطٌريقة الشيخ عبد الٌرﾁن صوx الٌشاشٌي ككبار اﾇشايخ x الٌصوماؿ"ُإك 
أخذا  صوx الذافكالٌشيخ  الزٌيلعٌي، الشيخ تاميذ《:أشهر  تاميذ، كمنككاف ل』 x الٌصوماؿ    

 الراكٌم.م》』 اإجازة القادريٌة، كالٌشيخ قسم 

موجودكف x  كما زاؿ أنصار《 كأتباع』 م》تشركف أتباع كخلفاء كثｴة ككاف ل』 أيضا x الٌصوماؿ   
 ج》وب الٌصوماؿ حーٌ اآف.

                                                           
  ٖص–اﾄو『ر الٌ》فيس -عبد الٌرﾁن بن عمر العليٌ َ ُ
 .ّٕص–نيل اآماؿ x تراجم أعاـ الٌصوماؿ  –َ أنور أﾁد ميو ِ
 ّ. ّٕص –ـ الٌصوماؿ نيل اآماؿ x تراجم أعا-َ أنور أﾁد ميوّ
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كقد قاؿ x ا ٌ》فيس مائة كﾂسｵ خليفكقد ذكر الشيخ عبد الٌرﾁن بن عمر العلٌي x اﾄو『ر ال   
كلك》ٌا نذكر  خليفة،أٌف عدد خلفائ』 ﾂسائة كعشركف  كقد ركمخلفاء الشيخ أكيس:" ذكر أﾃاء

م》هم مائة كﾂسｵ خليفة، كلكٌ》ا نذكر م》هم مائة كﾂسｵ خليفة، اﾅاج عبد القادر اﾇلٌقب اﾅاج 
 x 『َُرجب... ا}"ُٖشيغو ابن حاج أكيس كفات 

 كالقاقٌية، كمنعارفا بفٌن العركض  كالشيخ أكيس كاف مٌداحا الٌرسوؿ صٌلى ه كسٌلم كشاعرا   
 عداف.مؤلٌفات』 كتاب" مولد الشرفاف x مدح سٌيد كلد 

إفريقيا العمود الفقرٌم لفكر الٌصوx xٌ م》طقة شرؽ  القادريٌة، ك『وككاف داعٌية لفكرة الٌصوفٌية    
 الٌصوماؿ.يقة العلٌية القادريٌة، كمؤٌسس الطٌريقة اأكيسٌية القادريٌة x ج》وب ﾉٌدد الطٌر  كيعتر
 .افات』 -
ـ مقتوا x "بيو‾" قرية من َُٔٗاﾇوافق  『ػُِّٕربيع اأكؿ عاـ  ِّشيخ أكيس توx ال   

ضٌد ااستعمار  الشهｴ اﾇ》اضلقرل إقليم " بكوؿ". قتل』 "الدراكيش"جيوش سٌيد د عبد حسن 
الطٌريقة القادريٌة كالٌدراكيش لكوف السٌيد ﾊٌمد عبد ه  الصراع بｵ كبريطانيا، بسبمن إيطاليا 

 ااستعمار، كأٌدلرفض الشيخ أكيس مشاركة القتاؿ ضٌد  الٌصاﾅٌية، لذاحسن كدراكيش』 من طريقة 
 ببيو‾.كدفن  الٌدراكيش،ذلك اأمر أخｴا بقتل الٌشيخ أكيس بيٌد 

قاؿ صاحب نيل ااماؿ " كرفض الشيخ أكيس دعوة الٌسيد د عبد ه حسن اﾄهاديٌة    
كانتهجت اأكيسية هجا متصاﾅا مع اﾇستعمر اإيطا‾ x ادئ  الدراكيش،كااﾏراط x صفوؼ 

م ضٌد ｼركات الٌدراكيش، اأمر الذ بياا القتلة، كأصدرأمر『ا، ككصفت الٌدراكيش كمن x فلكها 
ـ َُٔٗاﾇوافق عاـ  『ػُِّٕربيع اأكؿ عاـ  ُّ أحد الٌدراكيش x أٌدل إ{ مقتل』 على يد

 َ.ِكدفن x قرية بيو‾ x إقليم بكوؿ ｷ》وب الٌصوماؿ"ُ
 

 كقاؿ الٌشيخ عبد الٌرﾁن بن عمر العلٌي x اﾄو『ر الٌ》فيس:   

                                                           
 .ُٕص –اﾄو『ر ال》فيس -َ عبد الرﾁن بن عمر العليٌ ُ
 .ْٕص–نيل اآماؿ x تراجم أعاـ الٌصوماؿ  –َ أنور أﾁد ميو ِ
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" كما زاؿ x مٌدة عمر《 اﾇبارؾ ﾉتهدا مازما لاستقامة دائم الذٌكر ه تعا{، كمرشدا للمريدين 
للفقراء كاﾇساكｵ كالٌضعفاء كاأرامل  للمسلمｵ، معي》اكاعظا نصيحا  القادريٌة،مسلكا x الطٌريقة 

شهيدا مقتوا x "بيو‾"إيدم  الواسعة،راﾁا مشفقا هم إ{ أف توفا《 ه تعا{ إ{ رﾁت』  كاأيتاـ،
 َ.ُ"ُ 『ػُِّٕمن شهر ربيع اأكؿ س》ة  ِّاأرب عاءالظلمة كاﾅٌساد x يـو 

    :ｵم》اقب الٌشيخ x ｵ《جاء العي x كقاؿ أيضا 
x الثالث كالعشرين من  –يعｳ الٌشيخ أكيس كالٌتامذة الذين قتلوا مع』  –كفاهم "ككاف اريخ 

ألف كثامائة كسبعة كعشرين فقلت مشｴا إ{ اريخ  『ػُِّٕيـو اأربعاء س》ة يع اأٌكؿ شهر رب
 كفات』:

 َ ِلقد كاف مظلوما توxٌ شيخ》ا          هار الرٌبوع x بيو‾ كىفىٍشًجدا". ُ
أكيس x مرقد『ا بيو‾ حｯٌ نبٌشت ضرﾓ』 حركة الٌشباب x الٌصوماؿ،  كما زالت جثة الٌشيخ   

لت رفات』 إ{ مكاف ﾉهوؿ x ضمن ﾀاعة من علماء الٌصوفٌية أكثر من ثاثｵ كنق قر《،ك『دمت 
 ـ.ََُِ-ََِٗرجا اٌلذين نيبشوا قبور『م خاؿ عامي 

xأكيس، ك『وشبكة الٌشا『د اإخباريٌة ما ملخٌص』 " إٌف حركة الٌشباب قد نبشت ضريح الٌشيخ  ك 
tٌ 『دـ كنبش قبور『م كنقل  َ، قدراك《 نتيقوؿ ﾊرر موقع ب ُكمامن بｵ أربعｵ عاﾇا x براك《 

 .َّرفاهم إ{ مكاف ﾉهوؿ"ُ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ُّص -اﾄو『ر ال》فيس -َ عبد الرﾁن بن عمر العليٌ ُ
ِ ｵ《ن بن عمر العلٌي جاء العيﾁٔٓص  –َ عبد الر . 
 َ شبكة الٌشا『د اإخباريٌة بواسطة شبكة الدكلٌية ُاإنｱنتَ ّ



 

 
94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ي مدح الّ》ّي اﾇصطفى صّلى ه علي』 اسّلمالّ》ورانّية  الثّاي: الدصيدةاﾇطلب 
ｸور  العلماء، ك『ذ《 القصائد تضٌم》ت الٌ》بويٌة كمدائحدائح ﾇكثｴة x ا  أكيس قصائدكللٌشيخ    

 ٌsختلفة، كمن الٌشعر العرﾇولويٌة قصائد《: القصائد اﾇسٌماة: اﾇسٌماة "بسبعة توحيد" ك『ي اﾇا 
كالٌتجلٌية كالكفانٌية كالوقفٌية كاﾇوانٌية كاﾇقصوديٌة كالثٌ》ائٌية، 『ذ《 『ي أﾃاء القصائد الٌسبعة الٌتوحيديٌة 

لعلٌي x كتاب』 " اﾄو『ر الٌ》فيس x خواص ﾀعها الشيخ عبد الٌرﾁن بن عمر ا أكيس، كقدللشيخ 
 الشيخ أكيس ".

 كمطلعها: َُالكفانٌية اﾇسٌماةك『ي  كنورد مطلع قصيدة من 『ذ《 القصائد لتكوف ﾃة لغｴ『ا   
 اإل』 إٌا ه     كرم ليس ي》سااا إل』 إٌا ه           كفق》ا اب مواا

 ا إل』 إٌاه       هٌي ارئ اﾆلقإل』 إٌا ه        ه الواحد اأحد ا
 ا إل』 إٌا ه    ث》اء جامع الوصفا إل』 إٌا ه         تٌواب غافر الذنب
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 َُُ ا إل』 إٌا ه        ﾁيد ماجد حقٌ إل』 إٌا ه        جليل عا‾ القدر ا
 بيتا.ك『ي أربعة كثاثوف  "،ورانٌيةكمن قصائد《 اﾇدحٌية قصيدة تسٌمى" ال》ٌ    

 الٌرﾁن بن عمر العلٌي x اﾄو『ر الٌ》فيس: ع》ها عبدك『ذ《 القصيدة الٌ》ورانٌية 『ي الーٌ قاؿ 
القصيدة اﾇسٌماة " الٌ》ورانٌية " ك『ي الｰ ألٌفها x بلعد  『ذ《-يعｳ الشيخ أكيس  –" كل』 أيضا 

مدح الٌ》ｭ اﾇصطفى علي』 الٌصاة كالٌساـ من ｸر الٌرجز اﾇسدس ثلث』  مقديشوَ xُاحية قرب 
 م》ها:كثلث』 أجزاء ﾋبونة مقطوعة 『كذا x أكثر اأبيات كمأخذ『ا البيت اأكؿ  صحيحة،أجزاء 

ｭد نﾁٌمد      ا شافع القيامة         نورم ساـ عليك أﾊ 
ك『ي ﾊبوبة ع》د  ،زادة كما كانت عادت』 هك『ي أربعة كثاثوف بيتا من األف إ{ الياء ك 

 َِالذاكرين ﾔتموف ها الذٌكر إذا جلسوا بعد الذٌكر كأخذكها با ذكر قبلها"ُ
مستساغة كمرغوبة يتغｲٌ  كالياء، ك『يحركؼ العربية بدأ من األف كتضٌم》ت 『ذ《 القصيدة    
 .ها

 .َ اﾇسدس ُمن الرجز   4َالّ》ورانّية )نّص قصيدة
 عليك سىاـٍ   نيورًمٍ      شاًفعى الًقيىامىةأىﾁٍىٍد   نىﾊ   ٍｬًيىٌمٍد ا ى 

 عىلىٍيكى   أيٍثｳً ًبً』               أًىﾁٍىًد الًفعىاؿً اٍستػىٍفًتحي   مقا{ 
ا نيوري   َُْعىلىٍيكى    اﾄىمىاؿ سىرىل كىٍسطى الDليىًا{    ًإ{ى ٌعٍرًش    بىدى

ً{ تػىرىا《ي   ٌّ  عليك   الكىمىاًؿ          أىٍستػىٍهتىًدم  أىضىا بىدري  كال
ٍيً』                يىسيرEكيمعىلىٍيً』 ثػيبيوتيكيم   عىلىٍيكى      ًإذىا كىصىلى لىدى

ٍيلي الوىٍجً』 أىٍجلىى ـي أىٍحلىى ﾀًى  عىلىٍيكى        ًإذىا تىاى      لى』ي الكىاى
ًبٍي』ى   عىلىٍيكى      كىمىا بىدافىًقٍي』ي               طى』ى كىٍ『وى  حىٍيتي ان شى

                                                           
 .ٕٓص  –اﾅو『ر الٌ》فيس -َ عبد الٌرﾁن بن عمر العليٌ ُ
 .ٖٔص  –اﾄوا『ر الٌ》فيس -َ عبد الٌرﾁن بن عمر العلٌي ِ
. كاعتمدت معاي األفاظ اآتٌية على لساف العرب َٖٔ القصيدة م》قولة من اﾄو『ر الٌ》فيس لعبد الٌرﾁن بن عمر العلٌي صُ

موقع ُعرs عرs قاموس كمعاجم اللغةَ. -كمعجم الوسيط كﾋتار الٌصحاح بواسطة شبكة اإنｱنت
www.maajim.com 

كالفتح ما بｵ طرؼ الشيء الشيء،طرؼ  وفالوسط: الٌسك من كسط طكس .سرل: مضى كذ『بَ √
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ـي   اأىٍنًبيىاًء   عىلىٍيكى    ٍكلًيىاًء          كقد ﾃىىا    ًسرىاجي اأى ًختىا
ا يىوـى  ًئلي الًعبىادً دىاى  Fًعىاًد         ا مىٍلجىًأم    غىدﾇعىلىٍيكى     ا 

ٍليوا           كىريٍؤيىｯً       ذىرىاىكيم ｽلوا كىشيٍغلىكيم  َُُعىلىٍيكى      ｾى
ٍي』ً  نى》ا عىلىٍي』ً رىﾁٍىا ى   عىلٍيكى        صىلDى بً』ً             كقد أىثٍػｲى لىدى

دىةي العىًلٍيلً   َُِعىلىٍيكى    يػىٍبًكي           الطDوًٍيًل صىبFايىًرثي أىٍمر  زًاى
 َُّ عىلىٍيكى        غلD دىشD    سىرىل كٍسطى اللDيىاً‾ لًرًٍؤيىة   اﾄىمىاًؿ  

 عىلىٍيكى        كىقىٍد أىضىا   طيرFا أىجلE اﾆىٍلًق نيورنا     شىًفيعي اﾆىٍلقً 
 شىرىائًعه         عىلٍيكى   صىديكؽه كىافى كىاًثٍق صىفيوحه كىافى سىاًبٍق 

 َُْ عىلىٍيك        كيلE أتىىكىذا ضىبE الًراًر           ضىفىادًعي القىفىارً 
 عىلىٍيكى        يىوـى اللًٌقايىسيرٌ《 ميٍ》سىا《ي             طيوrى ًلمىن رأى《ٍ 

 عىلىٍيكى       ｷًىاً『ٍ』               ظىًلٍيله مىٍستىٍطًلٍيله ًلٍأيمDًة مىًقٍيله 
 ًٌsىاً『ً』 يػىقيودي  عىسىى رىｷً ىيٍودﾒ              عىلىٍيكى   شىوًقي سرل 

『يٍو    يىٍسهيو يػىقيوؿي غىرًٍيب لىٍيس  『يٍو اى  عىلىٍيكى     ﾊىىبDةن         اى
طىٍ』   َُٓ عىلىٍيكى     دنا      دو ت نٍفسي ًطٍبًت تيوs     حيｭٌ اى فػىقيٍل اى

يده      اٍعتػىرىل عيٍبيدٍ قىٍد   َُٔ عىلىٍيك     كأىقػٍبىلى      عن الٌدنٍػيىا صىدى
بىكى يىقـو               أيكىٍيسي 『ل    عىلىٍيكى    كىذىًلك يىديكـي كاى

ً》ｵٍي كىً‾ 『ىوىل مىٍسكｵ          أىرىل قػىلىى      عىلىٍيكى   ه ً‾ حى
 ٍｵدي اأىًمDم  عىلىٍيكى  الدًٌٍيًن           بػيٍر『ىافي         أٍحيىا عيليوـى  ﾊي

 سىاـي ًه      عىلىٍيكى             حىًبيب أٍبطىحىىنىｭً   『امي 

                                                           
مٌل أيتعرضوا ع》』. َ ذرأكم: خلقكموكثٌركم. كｾٌلوا: من≓
كاﾅ》وف.صبٌا: من صٌب أم الٌتشوؽ الثٌانٌية.ك العليل: من عٌل إذا سقا《 الٌسقية َ ≫
≪دٌش: أكثر أك صٌب علي』 ماء الٌدش.فيها.ك في』 كｽللوجرل  َ غٌل: دخل≪
.كمفازة كصحراء .كالرار: اديٌةا نبات ﾈا كا ماء َ القفار: مفازة√
اﾅٌب.توددا: الوٌد َ ∼
كاﾇراد 『》ا اإعراض. َ صديد: عصارة،∝
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ا لى』ي طىًبٍيبه           ًحبE فىمى
ي
ﾇعىلىىكقىد أىتىى ا Dعىلىٍيكى        ًإا 

 ﾊيىمDدي اًإٍرشىاد          مىًطيًٌي         علىٍيكى  الٌ》Eｭً اﾈىاًدم『يوى 
اًء اى سىاًمعى الديعاًء      عىلىٍيكى    أىًجٍب لى》ىا        اى رىاًفع الٌسمى

ًكيًٌ 
ى
ﾇٍعبىةي ا لىةي ال》ｭDًٌ  ككى  عىلىٍيكى           اككيلي》ى                  كىقبػٍ

 عىلىٍيكى     ككيلًٌ الغىائًًبｵٍ          كالعىاًشًقｵٍى  كاٍغًفٍر للحىاًضرًٍينى 
اـً  كخىٍتمىةي اﾆًتاـً   عىلىٍيكى     عىلىى ال》ｭًDًٌ               صىاةه ًالتDمى

يٍحيىا
ﾇرىااى              قد جىا『ىديكا  كآلً』 اDعىلىٍيك    كصىٍحًبً』 الس َُُ 

لل》ｭٌ علي』 الٌصاة كالٌساـ كأ『ل  ﾊفوظة لدل أ『ل الٌشوؽ الٌ》ورانٌية، ك『ي『ذ《 『ي القصيدة    
ｻاكزت م》هم إ{ كسائل اإعاـ حｯٌ أصبحت من الرامج  القادريٌة، vٌ اﾇدح أتباع طريقة اأكيسٌية 

 ُاللغةالثٌابتة x اإذاعات احلٌيةكإذاعة مقديشو، كبعض اإذاعات اﾆارجٌية اﾇتكٌلمة الٌلغة احلٌية 
 .َُِ s سيَ sُإذاعة الٌصومالٌيةَ مثل 

ص》ع للقصيدة قافية مٌتزنة اأﾅاف اﾇزمارية َ شｴاف شداد مرادٌُصوماٌ‾ اﾇسٌمى كالفٌ》اف ال   
 كاﾇدحٌية.كاﾇوسقٌية كاأاشيد العصريٌة؛ ليي》شد x اﾇ》اسبات اﾇولوديٌة 

قصائد  الباحث لتكوف x ضمن ｸث』 من كلشهرة 『ذ《 القصيدة x اجتمع الٌصوماٌ‾ اختار『ا   
 أكيس.الشيخ 

 أفكار الدصيدة اع》اصر『ا اصور『ا الّشعرية. 
قيدة، كموضوعها x القافية اｸ ﾇرؼ الكاؼ ك『ي اﾇسدس، كت》تهي ｸر الٌرجز كالقصيدة من   

 ｭٌ《ٌكلكن-كسٌلمه علي』  صٌلى-مدح ال  ｭٌ《ٌوانب مدح الﾄ كسٌلمه علي』  صٌلى-الٌ》سبة-
، كاأساليب فيها كاضحة أفكار『اكﾍد  سهلة، كالｱاكيب كاألفاظ ،اﾇدحٌيةالع》اصر  متعٌددة

م》عٌقدة، فيها مت》وٌعة كغｴ  شعريٌةإعجاب كح》ｵ، كالٌصور ال قويٌة ذات كالعاطفة فيها صحيحة،
 الٌشعر الذم في』 الٌصور أسرع إ{ القلوب قبوا من غｴ《.    أفٌ 

                                                           
≒) ｵيش ما بﾄشرؽ. كالسراا: قطعة من اﾇتهٌلل كاﾇحيٌا: ا

ي
ﾇسةاﾂ  }ائة.أنفس إｿثا

 الية، ك『ي يغｳٌ ها الف》اف الٌصوماٌ‾ ُشｴاف شداد مرادَ.َ توجد شريطة 『ذة القصيدة ﾊ xات التسجيل x اﾇدف الٌصومِ
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لذا ﾍد اﾄاحظ يقوؿ"كالٌشعر الذم يسرع إ{ القلب قبول』 ذلك الذم يٌصور ل》ا ما يد『ش》ا    
ﾓا الكلمات صور كعامات كخلق مؤٌثل كداات"ُكﾐُسن تركيب الكلمات، كإ    .َ 
    :uتشمل عليها القصيدة ما أ ｰكمن الع》اصر الرٌئيسٌية كاآساسٌية ال 
 قول』:مطلعها ذكر الٌرسوؿ ترٌكا ب』.كذلك  ففي-ُ

ｭد نﾁٌمد      ا شافع القيامة         نورم ساـ عليك  أﾊ 
ففيها بياف شفاعت』 الٌرسوؿ للخلق، كذكربعض أكصاف』 كفضل』 صٌلى ه كسٌلم حيث قاؿ -ِ

 فيها:الٌ》اظم 
 عليك    أجٌل اﾆلق نورا       كقد أضا    شفيع اﾆلق طرٌا

 عليك      شرائع   سابق     صفوح كاف صدكؽ كاف كاثق
أكصاؼ الٌرسوؿ صٌلى ه علي』 كسلم  الٌشاعر قدﾀع فيهما بعص انظر إ{ البتｵ الٌسابقｵ فإفٌ    

 ، كأنٌ』-كشفاعت』 للمؤم》ｵ ب』 خاصة–حيث ذكر أن』 صٌلى ه كسٌلم يشفع اﾆلق ﾁيعا يـو القيامة
أعظم البشر 『دا ك『و صدكؽ كاثق بقدر ه كقضائ』، ك『و كرم مسامح كسخٌي، كليس بدعا من 

 قبل』.الٌرسل بل إنٌ』 متبع على هج اأنبياء الذين 
 حيث قاؿ  بعض معجزات』 ذكر-ّ

 ضفادح الفقار   كذا ضٌب الرار         كٌل أتى عليك
-كسٌلمصٌلى ه -ﾊٌمد لعشق، الٌرسوؿأظهر الٌ》اظم شوق』 كح》ي》』 إ{ ه تعا{ كالٌدعاء  كفيها-ْ
x :『قول 

 ｵ《ك‾ هٌ ‾ حｵول مسك』        ｭعليك       أرل قل 
 كقول』:
 عليك      الغائبｵ       كالعاشقｵ    ككلٌ  للحاضرينكاغفر 

    x القصيدة صور باغٌية شعريٌة م》ها xقول』:ك 
‾     أضا بدر الكماؿ       أستهتدم عليك ٌّ  ترا《   كال

                                                           
 ُـُٗٔٗ-ِبｴكت ط-دار الكتاب العرｼ–  ٌsقيق عبد الٌساـ 『اركف  –اﾅيواف –َ اﾄاحط ُ
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‾َ اﾄو『ر ُترا《كشٌب』 ال》ٌاظم الٌرسوؿ ﾊٌمد صٌلى ه كسٌلم x قول』     ٌّ اﾇك》وف x صدفها  كال
 كاﾅسن.x الٌتألؤ كاإضاءة 

 اأكلياءَ حيث ُسراجمثل قول』  كفيها صور كتشبيهات أخرل x موضوعات ﾋتلفة من اﾇدائح   
 .على سبيل ااستعارة ية الواضحةؤ ه علي』 كسٌلم بسراج ｷامع الر شٌب』 الٌشاعر الٌرسوؿ صٌلى 

كالٌصور  طريق اللغةعن اﾇدائح الٌ》بوٌم كصٌور『ا عن  عٌر فيهاقصيدة الشيخ أكيس أٌف ااﾆاصة    
 ،قريبة كاضحة فيها كاأخلية ذات صدؽ كفرح، فيها بعضها، كالعاطفةذكر  الｰ مرت
ｼتاج إ{ شرح  بعض كلمات غريبة كفصيحة، كفيها القصيدة كألفاظها كتراكيبها سهلةككلمات 
 كتوضيح.

 قييوسذلك ﾍد الت》اسب كالتجانس اﾇ للقصيدة، كxهر مظ كالقافيةالوزف اﾇوضوع ك كحدة ك    
ｵمل. األفاظ بﾄكا 
x الٌصوماؿ  س طريقت』 القادريةَس م》ذ الشعرية 』ｻربة أدبية حيث ظهرت موا『ب كللشيخ أكيس   

 ｯٌة.ب》طم قصائد اشتهر  حｴمدحٌيةكث 
    x دائح الٌ》بويٌةﾇتواردت على دراسة ا ｰباحث الﾇالٌصوماؿ،تلك إذنا 『ي ا  x ا ك『يﾈكت》اك

 حاجة إ{ دراسات مستقٌلة ت》اكؿ كٌل مبحث م》ها على حٌدة.
 ﾆامة.ا

ه من ا  كختاما، فسبحافلكٌل عمل هاية  البا『رة فإفٌ بعد ﾁد ه كشكر《 على آائ』 كنعمائ』    
 يبيد.ي》تهي كا يفｲ كا 

ك『ذا ما سٌهل ه للباحث من ｸث』 x اﾇدائح ال》ٌبويٌة x الٌصوماؿ مشتما على بياف غاات    
تتطلب معرفة معا|  الｰ معاﾇها، كأفكار『ابياف بعض  الٌسامٌية، كعلىكأ『دافها  الٌ》بويٌة،اﾇدائح 

إليها،  فيها، كاﾅماسة ها، كاإخاصا ت》جح إا إإﾕاف  كااعتزاز ها؛ أٌف الفكرة م》هجها،
 على ﾋتلف أنواعها، كعلى الٌتأصيل ﾈا x كاقعها الٌتارﾒٌي كاﾇرحلٌي كالٌتطورٌم. كمشتما

 كلقد تبｵٌ ل》ا من خاؿ ذلك عٌدة أمور من نتائج》ا x البحث ﾕكن رصد『ا فيما يلي:      
 الٌصوماؿ.رsٌ كخاصة موضوع اﾇديح x كجود فٌن اأدب الع إيضاح-ُ
 الٌصوماٌ‾.ｼقيق م》زلة اﾇدائح ال》ٌبويٌة كرفع مكانتها x اجتمع -ِ



 

 
100 

العربٌية، كدكر『م x نشر اللغة  إفريقيا،دكر علماء الٌصوماؿ x الٌدعوة اإسامٌية x شرؽ  إظهار-ّ
 ال》ٌبيويٌة x الٌصوماؿ. كاﾇدائح

نبي》ا د صٌلى ه  هج س》ةx اﾇدائح الٌ》بويٌة x الٌصوماؿ نوع من الغلٌو، كنوع آخر على  كجود-ْ
 كسٌلم.علي』 

 الٌصوماليｵٌ.العرsٌ، ك『و من م》تجات اأداء  من اأدبنصوص شعريٌة  إبراز-ٓ
 نصوص أدبٌية معاصرة. ｼليل-ٔ
 الٌصوماؿ.بعض اأغراض كاﾇواضوعات للمدائح الٌ》بوية x  إظهار-ٕ

ーٌ أكصل》ا إليها عمل》ا اﾇتواضع مع 『ذا البحث احٌدد اﾇدائح      الٌ》بويٌة.تلك أ『ٌم الٌ》تائج ال
    x دائح الٌ》بويٌةﾇفهم ا x هجٌية تفتح أمام》ا  الٌصوماؿ،ك『ذ《 ال》ٌتائج بقدر ما تفيدا《ﾇككظيفتها ا
 ا أفكار تتطلب من الت》قيب كالبحث.آفاق
 
 
 
 

 الوصاا
كىتػىزىكDديكا ده: كيوصي الباحث بعد كصٌية تقول ه تعا{ الーٌ 『ي خｴ الزاد لإنساف كما قاؿ    

يػٍرى الزDاًد التػDٍقوىٰل كىاتػDقيوًف اى أيكً‾   يلي:ｺا  َُُ حاٍأىٍلبىابً فىًإفD خى
تيٍم د تعا{: صٌلى ه علي』 كسٌلم كمتابعت』 ｺا جاء ب』 من ه لقول』مازمة ﾊٌبة الٌرسوؿ -ُ قل ًإٍف كي》ػٍ

Dَي غىفيوره  Dَي كىيػىٍغًفٍرلىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىا Dَى فىاتDًبعيوًي ﾓيًٍبٍبكيمي ا بEوفى ا  َُِ رDًحيمهحｼًي

التوعيات كتشجيعات الطاب لدراسة اأدب العرs عامة                              اإكثار-ِ.
 كاﾇدئح الٌ》بوية خاصة.

 كالٌلغوٌم كاأدsٌ. دكر『م الٌدعومٌ العلماء  أخذ-ّ

                                                           
ُٕٗ اآية-لبقرة (ا≓
.ُّؿ عمرااآية:َ آ≫

javascript:;
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 .مدائح』في طورة الغلٌو كاإطراء على الٌ》ｭ صٌلى ه علي』 كسٌلمﾆالتوعٌية الدي》ية -ْ
 .لمدائح الٌ》بويٌةندكات ل إقامة-2

مة لأٌمة اإسامٌية، م》』 أف يكوف 『ذا العمل البسيط خد اﾆاｾة، كأرجوكأسأؿ ه تعا{ حسن 
مديح الٌ》ｭٌ صٌلى ه علي』 كسٌلم، كأف ﾒعل』 ه ‾ من فضل』 ﾊض الٌثواب؛ إن』 『و إ{ كالعٌشاؽ 

 الوكيل.ك『و حسب》ا كنعم  الٌرحيم،الٌتواب 
 العاｵﾇ.كآخر دعواا أف اﾅمد ه رٌب    
 حاب』 اأبرار كسٌلم تسليما كثｴا.صكأ اأطهار،آل』  د، كعلىكصٌلى ه على نبيٌ》ا    
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة أصحا  اﾇدائح الّ》بويّة ي الّصومال اﾇذكورين ي البحث.
 م   ااسم الوفاة 

 6 الراكٌم اﾇٌداح الٌصوxٌ أكيس بن حاج ﾊٌمد بن ﾊاد بشｴ  『ػُِّٕ
 5 اﾇادح.عبد ه بن معٌلم يوسف القطｭٌ الفقي』  قُُّٕ
 3 عبد الٌرﾀن بن أﾁد الزٌيلعٌي الٌلغوٌم اﾇٌداح 『ػُِٗٗ

 قُِِّ
 

عبد الٌرﾁن بن عبد ه ُحاج صوxَ الٌشاشٌي اللغوم الفقي』 
 اﾇٌداح

4 

 5 ٌي اﾇٌداح الٌصوxٌ عبد الٌرﾁن بن عمر العلٌي الورشيخ قَُِْ

 6 قاسم بن ﾊي الٌدين الراكٌم اﾇٌداح صاحب الٌتخميسات | أجد اريخ كفات』

 ﾊ 7ٌمد نور بن معلم لقماف العورملٌي اﾇادح الٌصوxٌ  قَُْٓ
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 8  د جياي اﾇادح | أجد اريخ كفات』
اﾈورشٌي الفقي』  دريدَ ُالشيخ يوسفيوسف بن الشيخ إبرا『يم  قَُُْ

 الٌلغومٌ 
9 

يوسف البحرَ اﾄكجكٌي اﾇادح  ُشيخيوسف بن معٌلم د  | أجد اريخ كفات』
 ٌxالٌصو 

61 

 
 
 
 
 
 

 .فهرس اآات الدرآنّية
 اآية البحث صفحة رقم اآية لّسورةا الدرآن يترتيبها 

ِ 
 

 البقرة
 

ُٕٗ َُِ 
 

يػٍرى الزDاًد   التػDٍقوىلٰ كىتػىزىكDديكا فىًإفD خى

  ٕٔ ِْٔ البقرة ِ
ثىًل صىٍفوىافو عىلىٍيً』 تػيرىابه فىأىصىابى』ي كىاًبله  ثػىلي』ي كىمى  فىمى

 
ّ 
 

آؿ 
 عمراف

 

ُٗ ِٗ 
 

ـي  Dًَ اٍإًٍساى  ًإٌف الدًٌينى ًع》دى ا
 

ّ 
 

آؿ 
 مرافع

 

ُّ 
 

ِّ 
 

Dَى فىاتDًبعيوًي  بEوفى ا  قيٍل ًإف كي》تيٍم ｼًي
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 ْٖ ٕٕ ال》ساء ْ
 

يػٍره ﾇن اتٌقى قيلٍ  نٍػيىا قىًليله كىاٍآًخرىةي خى Eمىتىاعي الد 
 

 الٌ》ساء ْ
 

ُُّ 
 

َّ 
 

Dًَ عىلىٍيكى عىًظيمنا  كىكىافى فىٍضلي ا
 

 اأنعاـ ٔ
 

َٓ 
 

ْْ 
 

Dًَ قيل اD أىقيوؿي لىكيٍم ًع》ًدم خىزىاًئني   ا
 

 ُِٕ أعراؼا ٕ
 

ُْ 
 

ـى ًمن   ظيهيورًً『ٍم ذيرًٌيػDتػىهيمًإٍذ أىخىذى رىبEكى ًمن بىｳً آدى
 

ٖ 
 

 ٕٔ أنفاؿا
 

Dَى قػىتػىلىهيم ٓ  فػىلىٍم تػىٍقتػيليو『يٍم كىلٰىًكنD ا
 

 اأنفاؿ ٖ
 

 َٓ 
 

Dَي ييرًيدي اٍآًخرىةى  نٍػيىا كىا Eتيرًيديكفى عىرىضى الد 
 

ُْ 
 

 إبرا『يم
 

 ح ٕ
 

نDكيمٍ ك ىزًيدى َىىذDفى رىبEكيٍم لىًئن شىكىٍرtيٍ أى  ًإٍذ 
 

ُٕ 
 

 اإسراء
 

ٕٗ 
 

ّْ 
 

ًفلىةن لDكى ًمنى اللDٍيًل فػىتػىهىجDٍد ك   ًبً』 اى
 

ُِ 
 

 اأنبياء
 

َُٕ 
 

ّّ 
 

ｵىةن لًٌٍلعىالىًمﾁٍرى Dكىمىا أىٍرسىٍل》ىاؾى ًإا 
 

ِٔ 
 

 الشعراء
 

ِِْ 
 

ْْ 
 

 كىالشEعىرىاءي يػىتDًبعيهيمي اٍلغىاكيكفى 
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ُّ 
 

 لقماف
 

ّْ 
 

ُْ 
 

《ي ًعٍلمي السDاعىًة كىيػي》ػىٌزًؿي اٍلغىٍيثى  Dَى ًع》دى  إٌفD ا
 

 ُٓ ٓ رفاط ّٓ
 

 Gحىق Dًَ  اى أىيػEهىا ال》Dاسي ًإفD كىٍعدى ا
 

ِْ 
 

 الٌشورل
 

ِٓ 
 

ّٗ 
 

 ًإنDكى لىتػىٍهًدم ًإ{ىٰ ًصرىاطو مEٍستىًقيمو ك 

ْٓ 
 

ﾄاثيةا ّٔ 
 

 اٍأىٍرًض  كىرىبًٌ  فىًللDً』 اﾅٍىٍمدي رىبًٌ السDمىاكىاتً  ُ
 

ْٖ 
 

 ِٗ الفتح
 

ٓٗ 
 

Dًَ كىالDًذينى مىعى』ي   EﾊىمDده رDسيوؿي ا

 

ٖٔ 
 

 ْ القلم
 

 كًإنDكى لىعىلىٰى خيليقو عىًظيمو  ُ
 

ِٕ 
 

 ُِ اﾄنٌ 
 

ا ّْ  قيٍل ًإٌيً اى أىٍمًلكي لىكيٍم ضىرFا كىاى رىشىدن
 

ِٕ 
 

 ِٔ اﾄنٌ 
 

ُْ 
 

 ييٍظًهري عىلىٰى غىٍيًبً』 أىحىدناعىاً|ي اٍلغىٍيًب فىاى 
 

ْٗ 
 

 ُ ْ الشرح
 

 كىرىفػىٍع》ىا لىكى ذًٍكرىؾى 
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 فهرس ادجاديث ال》ّبويّة.
 

صفحة  اﾇرجع الصفحة رقم اﾅديث
 البحث

 طرؼ اﾅديث

َّْ ٖٖ 
 

 

 ّٕ أدب اﾇفرد
 

 رأيتم اﾇٌداحｵ فاحثوا x كجو『هم الｱٌاب  إذا
 

ِْٕ 
 

ُٖٕ  ｵﾅبك ه ُٓ راض الٌصاﾓ الدنيا x از『د 

 كسٌلم مناشｱل رسوؿ ه صٌلى ه علي』  ِٓ صحيح البخارم ُُِٕٓ ُِّٓ
 يهودٌم طعاما

ّّٓ 
 

 قبلي أعطيت ﾂسا | يعطهن أحد ُّ صحيح البخارم ُُُٗٓ

ِِٕٖ ُُُّْٓ 
 

 يـو القيامةأا سٌيد كلد آدـ  ُ صحيح البخارم

 إٌف ه اصطفى ك》انة من كلد إﾃاعيل ُّ صحيح مسلم ُُُِْٓ ِِٕٔ
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ِْٖٔ 

 

ُُٖٔٓ 
 

 أا الٌ》ｭ ا كذب      أا ابن عبد اﾇطلب ُٔ صحيح البخارم

ِّٕ ْٕ 
 

 أدب اﾇفرد
 

ِٗ 
 

 إﾐٌا بعثت أｾٌم صاz اأخاؽ
 

َِِٕٖ َُُِّّ 
 

 إﾐا بعثت أｾٌم مكاـر اأخاؽ َٔ الس》ن للبيهقي

 ٔٓ صحيح البخارمٌ  ََُُْٓ َُِٔ
 

 إٌف ﾌا أدرؾ الٌ》اس من كاـ الٌ》بٌوة اأك{

ّٖٔ 
 

ِْٔ  ｵﾅراض الٌصا ٓٓ 
 

 اﾅياء شعبة من اإﾕاف

ِٖٔ ِْٓ ｵﾅراض الٌصا ٓٔ  ｴياء كٌل』 خﾅأك قاؿ ا ｴｹ إا uياء ا أﾅا 
ُٖٓ 

 

ّٖ 
 

ｵﾆراض الٌصا ّٗ rة إا من أ《ٌﾄيدخلوف ا ｰكٌل أم 

 

ََّْ 
 

 كاف رسوؿ ه أحسن الٌ》اس كأجود الٌ》اس َٔ صحيح البخارم ُُٖٗٔ

ِّٓٔ 
 

ُْٔٔٓ 
 

 حياء كسٌلم أشدكاف رسوؿ ه صٌلى ه  ٕٓ صحيح البخارمٌ 

ُْٕ ُٖٕ ｵﾅالدنيا كأٌنك غريب         ُٓ راض الٌصا x كن 

ّْٓٓ ُُٔٓٓ 
 

 ّٖ صحيح البخارم
 

 ا تطركي كما أطرت الٌ》صارل ابن مرم 
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 ِّ صحيح البخارم ُُّٕ ُٓ
 

 ا يؤمن أحدكم حｯٌ أكوف أحٌب إلي』 
 

ّْٕ 
 

ُٖٕ ｵﾅراض الٌصا ِٓ 
 

 يلتوم يٌظل اليـوصٌلى ه علي』 كسٌلم  لقد رأيت رسوؿ ه
 

 لكٌل دين خلق كخلق اإساـ اﾅياء ٓٓ اﾇوطأ َٓٔ ُٖٕٔ

ُّٓٓ ُّٗ 
 

 ﾋتصر البخارم 
 

 ﾇا كاف يـو أحد إهـز ال》ٌاس ُٔ
 

 ماشبع آؿ ﾊٌمد من طعاـ ثاثة أاـ ِٓ صحيح البخارم ُِْٕٗ ّْٕٓ

ّٔ 
 

ِْ 
 

 الز『د أﾁد 
 

 مثلي كمثل الدنيا   كللدنيا إﾐاما‾  ِٓ
 

ّّٕ 
 

 أدب اﾇفرد ٕٖ
 

 الٌرجل عمر أبوبكر، نعمنعم الٌرجل  ّٕ
 

ُٕٖٗ ُِ ｵﾅراض الصا ّٕ 
 

 كﾓك قطعت ع》ق صاحبك 
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 .ااﾇراجعاﾇصادر  قائمة
 الكرم الدرآن-أ
 العربّية. اﾇراجع- 
--الٌصوما‾ٌ  حاج يﾅديث x الٌصوماؿ عبد الفتاح علااｻا《 الديx ٌｳ الشعر العرsٌ ا --ُ

 الطبع. ريخابدكف -عدف  –اليمن 
 -دار اﾅديث -قَ ِٕٓ تإﾃاعيل ﾊٌُمد بن  البخارم-اﾇفرداأدب -ِ

 .ـََِٓالطبع  اريخ-القا『رة 
-الٌصوما‾ بن الشريف عيدركس الٌ》ضｴٌم العلومٌ  عيدركس-الٌصوماؿاآماؿ x اريخ  بغية-ّ

  -ـُْٓٗ-ُط-اإدارة الوصٌية مقديشو  مطبعة
ـَ ُٕٗٗكمصطفى أمｵ ُت -ـَ ُْٗٗبن صاz اﾄاـر ُت  علي-الواضحة الباغة-ْ

 .ُط–بｴكت -الكتب الثٌقافٌية مؤسسة
 –دار اﾇعارؼ  –ـَ ََُِٓت  ضيف عبد الٌساـ شوقيأﾁد  كتورلدٌ ا اأدب العرsٌ  اريخ-ٓ

 ـ.ُٔٗٗ-َُط-القا『رة
الزٌبيدٌم الٌدين أﾁد بن أﾁد  شهاب-البخارمٌ الٌصريح اﾇسٌمى ﾋتصر صحيح  التجريد-ٔ
 .ُط-بｴكت –دار الفكر -إشراؼ مكتب التوثيق كالدراسات–قَ ّٖٗتُ
اﾇكتبة اإسامٌية – أﾁد عثماف ﾊٌمد الٌشاشٌي الٌصوما‾ٌ  تعليق-شرح إرشاد الغاكم التمشٌية- ٕ
 .ـ َُِّ- ُط-القا『رة  –
العلٌى بد الٌرﾁن بن عمر ع جاء العي》x ｵ م》اقب الشيخي》أكيس القادرٌم كعبد الٌرﾁن الزٌيلعيٌ -ٖ

 الطبع. بدكف اريخ–شويمقد-أمواج للطباعة  ｺطبعة-قَ َُُِْت  الصوما‾ٌ 
الفكر اريخ الطبع           دار-ـَ ُّْٗتُأﾁد بن إبرا『يم اﾈامٌي  السٌيد-اأدبجوا『ر -ٗ

 ـ. ََِْ
قَ َُِْت ُالٌصوماٌ‾  أكيس عبد الٌرﾁن بن عمر العلىٌ  ال》فيس x خواص الشيخ اﾄو『ر-َُ
 .طبعال اريخ بدكف-اﾈ》د-إساـ ة امكتبة إشاع-
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              كمعها –قَ ُِٕٕحاشٌية الباجورٌم على مｮ الردة إبرا『يم بن ﾊٌمد الباجورٌم ُ –ُُ
عيسى الباs اﾅلｭ            –إحياء الكتب العربٌية  دار-اأز『رمٌ 『امشها شرح الشيخ خالد 

 .ـُْٕٗ-ُط-كشركاؤ《
دار               –ｼقيق عبد الٌساـ 『اركف  –قَ ِٓٓبن غثماف ُ اﾄاحط عمرك-اﾅيواف-ُِ

 ٌsكت ط-الكتاب العرｴـ.ُٗٔٗ-ِب 
دار                  –قَ ّٕٖ اﾅموٌم ُت علىاأدب كغاية اأرب ابن حجة ه  خزانة-ُّ

 ق.َُّْاريخ الطبع  –القاموس اﾅديث 
 –قَ ُِِّت َُ صوxبن عبد ه حاج  عبد الرﾁن ديوافُ الرشادسبيل  العباد إ{ دليل-ُْ

 .الطبعاريخ  بدكف-مقديشو-الكتب مطبعة
ر              دا –الرقوقيٌ  شرح』 لعبد الٌرﾀن مع-ق ْٓاأنصارٌم  ديواف حٌساف بن ابت- ُٓ

 .ـََِٔاريخ الطبع -لب》اف-بｴكت-العرsٌ الكتاب 
 اريخ- اﾇ》صورة–دار الوفاء  –ـَ ََِٔت ُ اﾇباركفورمٌ صفٌي الٌرﾁن -الرحيق اﾇختـو -ُٔ

 .ـََِِالطب ع
راجع』 الشيخ                –قَ ﾓٕٔٔي بن شرؼ الدمشقٌي ُت  الٌ》وكمٌ -الٌصاｵﾅ راض- ُٕ

 بدكف اريخ الطبع.–مكتبة رﾁانٌية –شعيب اأرانؤكط
 .ـََِّ- ُط-القا『رة-الٌصفامكتبة – قَُُِْت الٌشيبايٌ  ح》بلإماـ أﾁد بن ا-لز『دا-ُٖ
 القادرｼقيق د عبد  – َقْٖٓت ُ البيهقيٌ أﾁد بن اﾅسｵ  أبوبكر-الكرلالس》ن -ُٗ
 .ـُْٗٗ-ُط–بｴكت -الكتب العلمٌية دار-عطا
َِ-ｴلذٌ الدين د بن د ا مس-ال》باءأعاـ  س ｭ』ؤسسة الرسالة بتعليق -َ 『ػُْٖٕتﾌ

 ـَُِْ-ِط-اأرنؤكطشعيب 
بتحقيق - قَُٕٔ ُتالدين ﾊٌمد بن 『شاـ اأنصارٌم  ﾀاؿ-سعادقصيدة انت  شرح-ُِ

 .ـََُِ-ُالقا『رة. ط –اإسامية  الطويل مكتبةادر قعبد البن الدكتور عبد ه 
إحياء الｱٌاث دار - قَُِٔت ُالٌشيباٌي –مسلم بن اﾅجاج لٌ》وكٌم اصحيح مسلم مع شرح -ِِ

 sٌار  -–العر《ﾇـُٗٗٗ-ُط.القا『رة –دار ا. 
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ت ُإﾃاعيل بن  يوسفال》بهاٌي -الغرٌاء x مدح سٌيد اأنبياءاﾇعركفة اﾈمزيٌة األفٌية طيبة-ِّ
 الطبع. اريخ بدكف-العربٌيةدار إحياء الكتب  – قََّٓ
عبد ه  بتحقيق-لطاٌي السٌ  يٌ ﾊٌمد عل الدكتور-x إعراب الردة للبوصｴم العمدة-ِْ

 .ـََِِ-ُط-بｴكت-أﾁدحاج』 
ﾊٌمدحسن -اﾇختارة كمدح الٌ》ｭٌ من كاـ مشائخ اأبرارمن القصائد الدي》يٌ  اﾇدرار الغيث-ِٓ

 الٌتاريخ كالٌ》اشر.طبع x اليمن بدكف - الٌصوما‾ٌ 
 حجر العسقاي علي بناﾅافظ أﾁد -شرح صحيح البخارٌم  البارم فتح-ِٔ
 .ّط-القا『رة-السلفية اﾇطبعة  دار-از ابن بتحقيق-قَ ُِٖٓت
-قَ ُِٗٗتُالٌصوماٌ‾ أﾁد  عبد الٌرﾁنالزٌيلعٌي  لٌتصريفاللطيف شرح حديقة ا فتح-ِٕ

 .ـَُُِ-ُط-ص》عاء -مكتبة اإماـ الوادعي
إحياء دار –قَ ُُِٖٓ عبد الرﾁن بن حسن آؿ الشيخ- التوحيد اجيد شرح كتاب فتح-ِٖ

 ـ.ََِٔ-ُط-القا『رة-قيدة الｱٌاث الع
رؼ اأاـ اﾇعركؼ ش عﾉمو  x-قَ ْٗٔ تُسعيد ﾊٌمد بن  لبوصｴمل الردة قصيدة-ِٗ

 اريخ الطبع. بدكف-اﾈ》د –إشاعة اإساـ  مكتبة-الرزﾍيمولود 
 –اﾅديث  دار- قَُُٕاﾇصرٌم ُت بن م》ظورالٌدين د بن مكـر ا ﾀاؿ-العرب لساف-َّ

 .ـََِّالطبع  اريخ-القا『رة
         مصطفى-الصوما‾ٌ الراكٌم  بن ﾊي الدين قاسم-اأنبياءقصائد x مدح سٌيد  ﾉموعة-ُّ

 ـ.ُٓٓٗ-ّط-ｺصرلباs اﾅلｭٌ كأكاد《 ا
 بن معٌلم الٌصوما‾ٌ القطｭ عبد ه -كتب ﾂسة اﾇباركة اﾇشتملة على اجموعة-ِّ

 .طبعال اريخ بدكف-القا『رة  –اﾅسيｳٌ  اﾇشهد – قَُُّٕتُ
القمة  طباعة-قَ ُِٗٗت ُالٌصوماٌ‾ أﾁد  عبد الٌرﾁن الزٌيلعيٌ -مشتملة ﾉموعة-ّّ

 الطبع. بدكف اريخ-شويمقد–اﾇتحدة
-ُط–بｴكت-اﾈاؿمكتبة –صاﾋ zيمر -ال》ٌبويٌة بｵ الصرصرٌم كالبوصｴم  اﾇدائح-ّْ

 .ـُٖٔٗ
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-ُط-دمشق–اﾄيل  دار-َ ُُِٓٗت مبارؾزكي -العرsال》ٌبويٌة x اأدب  اﾇدائح-ّٓ
 .ـُٔٗٗ

ـٌ القرل لقرٌاء القرل فضلأ اﾈمزيٌة اﾇسٌمىشرح  ةاﾇكيٌ  اﾇ》ح-ّٔ شهاب الدين أﾁد بن دبن -أ
 ـ.ََِٓ-ِط-بｴكت-لب》اف-اﾇ》هاج دار– َ『ػُْٕٗت علي بن حجر اﾈيثمي

-اإساميٌ العاﾇٌية للشباب  الٌ》دكة-داف كاﾇذا『ب كاﾅزاب اﾇعاصرةاﾇيٌسرة x أ اﾇوسوعة-ّٕ
 『ػُُْٖ- ّالٌراض. ط –الٌ》دكة العاﾇٌية  دار-اﾄهｳٌ  د. مانع بن ﾁٌاد إشراؼ

-ّٖـ ُٖٗٗ-ُط –بｴكت  –الفكر  دار-قَ ُٕٗاإماـ مالك بن أنس ُت -اﾇوطأ-ّٖ
 الغｳ عبد الٌ》ابلسيٌ -اﾇختارالٌ》ｭٌ  اأز『ار على نسمات اأسحار x مدح نفحات-ّٗ

 ـ.ُْٖٗ-ّط-بｴكت-عا| الكتب–قَ َُُْتُ
-ِط-مقديشو-صوماؿال –زيلع  دار-اآماؿ x تراجم أعاـ الٌصوماؿ أنور أﾁد ميو  نيل-َْ

 .ـَُِِ
 إلكرانّية. مراجع-ج
 .اإساـ كقصة-ِ اﾅديثملتقى أ『ل -ُ اآتٌية: قعاو اﾇ اإنｱنتَ xُ شبكة الٌدكلٌية -

موسوعة العاﾇية  ...أدب-ٔ، اللغةمعاجم  كقاموس-ٓ الراض-ْ اإخباريةالٌشا『د  كشبكة-ّ 
sد-ٕ للشعر العرﾁزيرة-شوقي كأﾄا كحدي الٌصوماؿ-ٖ اﾕثاقد. 

 
 

 
 
 
 

 


