
  المدرسية لإلذاعة يصلح الشريف النبوي المولد عن شعر

 

 مدًحا بسٌرته تغّنوا كما والكتابات، األشعار بأجمل هللا رسول مٌالد ذكرى الشعراء تناول

  :التالٌة بجمالٌتها األشعار تلك لتأتً وتعظًٌما،

 

  :قصٌدته فً األندلسً جابر ابن الشاعر قال

 

َناءُ  َحق   ُمْعَتَبَرةْ  ل ْلَقولِ  َفاِتَحة   ُكل   ِفً  َمْبَعُثهُ  َشاعَ  ِقْدماً  ِعْمَرانَ  آلِ  ِفً بِاْلَبَقـَرةْ  اْلَمْبُعوثِ  َعلَى الث 

ْعَماهُ ِمنْ  لِلن اسِ  َمد   َقد   َخَبَرهْ  اْسَتوَضُحوا ِوالن َساءُ  ِرَجالُُهمْ   اأْلَْنَعامِ  َعلَى َفلٌََستْ  َعم تْ  َماِئَدةً  نُّ

َجاءُ  َحل   َما َموََلهُ ْعَرافُ  ُمْقَتِصـَرهْ   بَِتوَبتِهِ  َناَدى إِذْ  َتَعل قَ  ِبهِ  ُمْبَتِدَرهْ  اْلُجودِ  َذاكَ  َوأَْنَفالُ  إَِل   ِبَها الر 

ْلَماءُ  ٌُوُنسُ  اْلَبْحرِ  ِفً ٌُوُسفُ  ُهود   ُمْعَتِكَرهْ  َوالظ  عَ  َولَنْ  أَِمَنا ِبهِ  َخوف   َكمْ  و  ْعدِ  َصوتُ  ٌَُرو   َمنْ  الر 

  َذَكَرهْ 

 

  :قصٌدته فً شوقً أحمد الشاعر قال

 

 به والدنٌا للدٌن حوله المالئك والمأل الروح وثناء تبسم الزمان وفم ضٌاء فالكائنات الهدى ولد

 ضاحكة الفرقان وحدٌقة العصماء والسدرة والمنتهى تزدهً والحظٌرة ٌزهو والعرش بشراء

 نظمت رواء الرفٌع والقلم واللوح سلسل من سلسال ٌقطر والوحً غناء شذٌة بالترجمان الربا

   حروفه بدٌع فً الجاللة اسم طغراء محمد واسم اللوح فً صحٌفة فهً الرسل أسامً

 

  المدرسية لإلذاعة الشريف النبوي المولد عن الشعر ابيات أجمل

 

 بحروفهم نسجوا حٌث وسلم، علٌه اله صلى هللا رسول مدٌح فً اإلبداع طرٌقتهم للشعراء كان

 تعلًقا ٌزٌدنا والذي الشرٌف، النبوي المولد مع تزامًنا جاءت التً الشعرٌة المقطوعات أجمل

  :التالٌة الجمٌلة بالطرٌقة الشعر أبٌات وتأتً بسٌرته، وحًبا

 

  :الشعراء أحد قال

 



د   د   والَعَجمِ  األْعَرابِ  أَْشَرفُ  ُمَحم  ر   ُمَحم  ٌْ ْمِشً َمنْ  َخ د   َقَدمِ  َعلَى ٌَ  َجاِمَعةً  الَمْعُروفِ  باِسطُ  ُمَحم 

د   د   والَكَرمِ  اإلِْحسانِ  صاِحبُ  ُمَحم  د   قاِطَبةً  هللاِ  ُرْسل   تاجُ  ُمَحم  د   والَكلِمِ  األ ْقَوالِ  صاِدقُ  ُمَحم   ُمَحم 

د   حاِفُظهُ  الِمٌثاقِ  ثابِتُ  ٌ بُ  ُمَحم  مِ  األْخالقِ  ط ٌَ د   والش  ٌَتْ  ُمَحم  د   ِطٌَنُتهُ  بالنُّورِ  ُخِب َزلْ  لَمْ  ُمَحم   ُنوراً  ٌَ

د   الِقَدمِ  ِمنَ  د   َشَرف   ُذو بالَعْدلِ  حاِكم   ُمَحم  د   َوالِحَكمِ  اإلْنعامِ  َمْعِدنُ  ُمَحم  رُ  ُمَحم  ٌْ  ُمَضر   ِمنْ  هللاِ  َخْلقِ  َخ

د   رُ  ُمَحم  ٌْ   ُكل ِهمِ  هللاِ  ُرْسلِ  َخ

 

  :قصائده إحدى فً آخر شاعر قال

 

هِ  أَغرُّ  ٌْ ةِ  َعلَ ُبو  ِ  ِمنَ  َخاَتم   لِلنُّ لُوحُ  َمْشُهود   هللا  ٌُْشَهدُ  ٌَ ًّ  اسمَ  اإللهُ  وضم   و  فً َقالَ  إذا اسمهِ  إلى النب

نُ  الَخْمسِ  ً   محمدُ  وهذا محمود   العرشِ  فذو لٌجلهُ  اسمهِ  منِ  لهُ  وشقّ  أْشَهدُ  الُمؤذ   ٌَأس   َبْعدَ  أَتاَنا َنب

لُوحُ  َوَهاِدٌاً  ُمْسَتنٌراً  ِسَراجاً  َفأْمَسى تعبدُ  األرِض  فً واألوثانِ  الرسلِ  منَ ٍ   َوَفْتَرة  َلحَ  كما ٌَ

 الُمَهن دُ  الّصِقٌلُ 

 

  المدرسية لإلذاعة الشريف النبوي المولد عن قصيدة

 

 الفرد، فً تأثًٌرا األمور أكثر من وأّنه كما وسردها، األحداث تجسٌد فً الخاصة لغته للشعر

 علٌنا تعود وسلم علٌه هللا صلّى هللا رسول لسٌرة وصًفا جاءت التً الشعرٌة القصائد فتعود

 ٌقول حٌث للشافعً قصٌدة القصائد، أجمل ومن العطرة، لسٌرته المحبة وبزٌادة لرؤٌته، بالشوق

  :فٌها

 

 أحساب للسالطٌن ما. نسب جدكم من لها الملوك لٌت…ٌنتسب هللا لرسول مثلكم من

 األكفّ  به…لعبت ما المكنون الجوهر هو أصل  . والحسب المعروف الشرف هو هذا…بجانبكم

 خٌر. والعرب العجم علٌه وصلّت إَل ..شفة   على ٌذكر لم النبٌٌن خٌر. الرٌب به حاقت وَل

 به ٌقرن لم النبٌٌن خٌر. والكتب األسفار لها تصدت مهما…فضائله تحصر لم النبٌٌن

 هّزها بعروس شبٌهةً  ..لمولده إجالَلً  األرض واهتزت. الشهب بها تقَرن لم الشمس وهكذا…أحد  

 أقبل والظبً. ٌلتهب الجٌش وجوف الجٌوش أروى ..أصابعه من زَلَلً  فاض الماء. الطرب

 ٌنسكب الماء منه صار قد والصخر…ٌخاطبه بالشكوى

 

  مكتوبة النبي مولد قصائد

 



 وفق أجملها ونعرض وسلم علٌه هللا صلّى هللا لرسول والشوق المحبة مشاعر القصائد هذه تحمل

  :التالً

 

  ومعهد للرسول رسم بطٌبة قصٌدة

 

  :قائاًل  هللا رسول فٌها مدح الذي ثابت، بن حسان قصائد إحدى هً

 

 ِبها ُحرَمة   دارِ  ِمن اآلٌاتُ  َتمَتحً َوَل َوَتهَمدُ  الُرسومُ  َتعفو َوَقد ُمنٌر   َوَمعَهدُ  لِلَرسولِ  َرسم   َبَطٌَبةَ 

 ُحُجرات   ِبها َوَمسِجدُ  ُمَصلّى فٌهِ  لَهُ  َوَربع   َمعالِم   َوباقً آثار   َوواِضحُ  ٌَصَعدُ  كانَ  الَذي الهادي ِمنَبرُ 

نِزلُ  كانَ  ٌُها الَعهدِ  َعلى ُتطَمس لَم َمعاِرفُ  َوٌوَقدُ  ٌُسَتضاءُ  نور   هللَاِ  ِمنَ  َوسَطها ٌَ  َفاآليُ  الِبلى أَتاها آ

دُ  اِمنه  أَبكً ِبها َظلَلتُ  ُملِحدُ  الُتربِ  فً واراهُ بِها َوَقبًرا َوَعهَدهُ  الَرسولِ  َرسمَ  ِبها َعِرفتُ  ُتَجد 

ا لَها أَرى َوما الَرسولِ  آَلءَ  ٌَُذك رنَ  ُتسَعدُ  الِجن   ِمنَ  َوِمثالها ُعٌون   َفأَسَعَدت الَرسولِ  ًٌ  َنفسً ُمحِص

َعةً  َتَبل دُ  َفَنفسً   أَحَمد   َفقدُ  َشف ها َقد ُمَفج 

 

  الوجل الخائف أمان النبي مدح قصيدة

 

  :فٌها ٌقول حٌث البوصٌري، للشاعر القصٌدة تعود

 

 الرسول مدح فً قصٌدة أجمل الرسول مدح فً قصٌدة أجمل/  رثاء و مدٌح شعر/  الرئٌسٌة

 ٩ٕٔٓ مارس ٕٔ ، ٕٕ:ٗٓ: تحدٌث آخر السخارنة سلٌم محمد شذى: بواسطة الكتابة تمت

 فالكائنات الهدى ولد ٖ محمد النبً بعث الذي إن ٕ الوجل الخائف أمان النبً مدح ٔ محتوٌات

 تحٌا المصطفى بمدح ٙ عٌنً قط تر لم منك وأحسن ٘ حبكم هللا رسول بٌت آل ٌا ٗ ضٌاء

 مدح فً قصائد صلة ذات عظٌم وصف الذكر فً ألحمد ٨ األنبٌاء رقٌك ترقى كٌف ٧ القلوب

 الوجل الخائف أمان النبً مدح الرسول مدح فً المتنبً قصائد وسلم علٌة هللا صلى الرسول

ً   َمْدحُ : البوصٌري للشاعر ب  ُتَشب بْ  َوَل ُمْرَتِجلِ  غٌرَ  أَوْ  َمْرَتِجالً  فاْمَدْحهُ  الوِجلِ  الخائفِ  أُمانُ  الن 

جْ  وَل ِدَمن   َوَل بأَْوَطان   رُ  َفْهوَ  ِبَوْصفِهِ  ُمْنَفِرَداً  هللاِ  َحبٌبِ  َجمالَ  وِصفْ  َطلَلِ  وَل َرْبع   َعلَى ُتَعر  ٌْ  َخ

حاَنتاه َوالَغَزلِ  الوْصفِ  ٌْ با َزْهرِ  على ر حاَنتاهُ  الرُّ ٌْ ْهراءِ  ِمنَ  َر  ِصْنوِ  َوِمنْ  الن َساءِ  َخٌرِ  فاِطَمة   الز 

ٌ د َمْدِحًلِ  الن ِسٌبُ  فْهوَ  ُسالَلَتِهِ  ِمنْ  َنِسٌباً  اْمَتَدْحتُ  إذا علً اإلِمامِ  ُسلِ  َس د   الرُّ ْسل أَْفَضل ُمَحم   الرُّ

 األَُولِ  األَْعُصرِ  أَنبٌاءُ  ِبَفْضلِهِ  َشِهَدتْ  ال ذي

 



  الشريف النبوي المولد عن جميل شعر

 

 وسلم علٌه هللا اللهصلّى رسول لسٌرة مدًحا جاءت التً الشعرٌة، األبٌات من مزًٌدا نعرض

  :كالتالً نعرضها والتً

 

  :قصٌدته فً ثابت بن حسان قال

 

ءً  ُخلِقتَ  الِنساءُ  َتلِدِ  لَم ِمنكَ  َوأَجَملُ  َعٌنً َقطُّ  َترَ  لَم ِمنكَ  َوأَحَسنُ   ُخلقت قد َكأَنك َعٌب   ُكل   ِمن ُمَبر 

   تشاء كما

 

  :قصائده إحدى فً جرٌر الشعر قال

 

ً   َبَعثَ  ال ذي إِن   داً  الَنِب جاً  َمَنعتَ  بِما َنَفعتَ  َولََقد العاِدلِ  اإلِمامِ  فً الِخالَفةَ  َجَعلَ  ُمَحم   َمكسَ  َتَحرُّ

 آَلُملُ  إِّنً راِحلِ  َوفد   ُكل   حاَجةُ  َفإِلٌَكَ  ِبأَرِضنا أَقامَ  َمن َعدلُكَ  نالَ  َقد الساِحلِ  ُجسورِ  َعلى الُعشورِ 

 َولِلَفقٌرِ  الَسبٌلِ  َِلِبنِ  َفرٌَضةً  الِكتابِ  فً أَنَزلَ  َوهللَاُ  العاِجلِ  ِبُحب   مولََعة   َوالَنفسُ  عاِجالً  َخٌراً  ِمنكَ 

 العاِئلِ 

 

  قصير الرسول مدح في شعر

 

  :القلوب تحٌا المصطفى بمدح قصٌدته فً النواصٌري الشاعر ٌقول

 

نوبُ  الخطاٌا َوُتْغَتَفرُ  القلوبُ  َتحٌا المصطفى ِبَمْدحِ   َولٌس َوأَلقاهُ سعٌداً  به أِعٌشَ  أن َوأَْرُجو َوالذُّ

  ً ً   ُحوبُ  َعلَ جُ  الحبٌبُ  له فقٌل محاِسُنه َتم تْ  األوصافِ  كامل نب  َنَزلَتْ  إذا عنا الُكُرباتِ  ِذْكُرهُ  ٌَُفر 

ً   كأنها إلٌه َشْوقاً  الَقْلبَ  َتزٌدُ  مدائُحه الُكروبُ  بساَحِتنا لُ  َوأَْذُكُرهُ َوطٌبُ  َحْل ٌْ ً   داج   الَخْطبِ  َولَ  َعلَ

  بالُخطو عنً َفَتْنَجلًِ


